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COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

- R E S U M O H I S T Ó R I C O -

- .... . ~ . 
Defende o recte., nesta açao Trabalhista, um pr1nc1p1o de 

Direico e de Justiça, já reconhecido e proclamado nas duas instâncias 

inferiores. 

A fundamentação jurÍdica do pedido, e sua procedência ante 

à lei e à doutrina, já foi feita pelo recte., em suas razões, nas d~ 

versas oportunidades em que se manifestou nos autos, e cuja trans -

crição consta do presente memorial, restando apenas, em resumo, fa -

zer o histÓrico dos fatos e da tese sustentada. 

Pretende o recte., ver reajustado, com retroação de 2 anos, 

o valor da pensão mensal que lhe, f Ôra assegurada pela reclamada, ao 
I 

ser rescindido, em 1949, por acÔrdo celebrado perante esta mesma Ju~ 

tiça do Trabalho, o contrato de trabalho que os ligava, pensão e s ta

fixada na época em ~$ 5.000, e mais tarde reajustada para 50.000,com 

a plena concordância da emprêsa. 

Em abôno de sua tese invocou o recte., desde a inicial, a 

aplicação da cláusula "rebus sic stantibus", já que em 1949 não se

poderia prever os ruinosos efeitos da inflação que logo depois asso-
~ 

lou o pa1s, e do art. 468 da C.L.T. 

Nem é necessário se alongar sôbre o aspecto humano da ques 

tão , que dêsde logo ressalta aos olhos: um velho empregado estável,

que dedicou à empresa 28 anos de sua vida, e que rescinde seu contra 

to de trabalho, depois de longa e penosa batalha judicial, da qual 

nos dá conta o presente processo, em troca de uma pensão mensal que 

lhe permitisse viver com dignidade até o fim. E durante todos êstes 

anos, em que profundas alterações foram introduzidas na vida polÍti

ca e econômica do país, sÓ se viu, o progresso da recda., hoje uma 

das maiores indÚstrias farmacêuticas da América Latina, em contras

te com o empobrecimento injusto e desumano de seu velho e dedicado 

servidor, que acompanhou, impotente e perplexo, o amesquinhamento -

de sua pensão, que de 13 salários mÍninos á época de sua fix ação, -

quando êle era de ~$ 380, reduziu-se a menos de 1/16 de um só salá -

rio mÍnimo atual. 

Para corrigir situações como a que nos revela a presente -

ação, desenvolveu-se em nosso direito a tese da adoção da cl~usula 
11 • • " • rY ' ti " rebus s1c stant1bus , em opos1çao a da pacta sunt servanda , que 

se afastava inteiramente da realidade econômica do paÍs. 

Aliás, como ressaltou em brilhantes considerações, a sen

tença de 1ª instância, nada impede que a indenização seja fixada 



- 2 -

em forma de pensão mensal, que permita ao empregado estável,em ge
ral já impossibilitado de trabalhar, manter-se até o fim de sua vi 
da. 

Na hipÓtese dos autos, já cançado de lutar ao fim de 3 
anos, trocou o recte . os seus direitos, inclusive o da percepção
de uma percentagem sÔbre a venda da emprêsa, pela segurança de 
uma pensão mensal condigna e justa, cuja revisão é, hoje, um imp~ 
rativo do Direito e da Justiça, para que se restabeleça a verdadei 

_ ~· ra intenção das partes contratantes. 
A defêsa da recda. invoca dêsde logo a incompetência da 

Justiça do Trabalho para dirimir a questão, tese que não encontrou 
apôio em qualquer dos ilustres magistrados que já se manifestaram-
nêstes autos. O dissÍdio é oriundo das relações de trabalho que 

A , 

ligavam as partes, que, embora rescindidas pelo acordo, mantem o 
binômio "empregado - empregador". 

A competincia desta Justiça para apreciar as relaçÕes de
correntes de acôrdo celebrado entre empregado e empregador peran -
te ela mesma, decorre de disposição constitucional e da regra con 

tida no art. 643 da c.L.T. 
Logo apÓs outro argumento alinha a recda. , qual seja o da 

ocorrência de coisa julgada, o que também não pode merecer acolhi
da, :ç>ois inteiramente descaracterizada, nêstes autos, a "res judi
cata", pela flagrante inexistência de um de seus elementos, qual 
seja a identidade do pedido. Na presente ação se pede o reajusta -
mento de uma pensão fixada em outra causa anterior, na qual se pe
dia coisa muito diferente, o que, desde logo, afasta qualquer pos
sibilidade de se admitir a ocorrência de coisa julgada. 

Restava apenas considerar a prestação mensal arbitrada no 
acôrdo como pensao. 

Mais uma vêz nos socorremos dos jurÍdicos e brilhantes ar 
gumentos da sentença inicial, acolhidos pelo Egrégio T.R.T. da 1ª 
Região. 

Perceberam os magistrados que a expressão "enquanto vivo -
fÔsse", uzada no acôrdo, sugeria outra, implÍcita, que era: "para 
poder vi ver" . 

A interpretação teleolÓgica do acÔrdo, a pesquisa sistemá-
tica da intenção das partes, nos leva à inabalável convicção de 

, 
que a parcela em debate foi atribuída ao recte. com o carater de 
pensão mensal, como parte da indenização acordada pela rescisão do 
seu contrato de trabalho. 

E nêste caso é plenamente cabÍvel a invocação da "teoria 
. . - ,, da ~prevlsao , e da regra contida no art. 8Q da c.L.T. 
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Permitiu-se o recte. , em suas contra-razões ao recurso 

ordinário da recda., fazer um estudo da evolução da cláusula "rebus 

sic stantibus", no nosso direito positivo , e a justeza de sua apl~ 

cação nesta hipÓtese em debate. Mostrou ainda que o reajustamento 

pretendido em nada feria a lei, e muito menos ao espÍrito do acÔE 

do, pois, ao contrário, a êle se amoldava . E notem os egrégios M~ 

nistros que a recda . nada mais fêz do que reconhecer a procedên -

cia e a justiça do pedido do autor, quando, de vêz anterior , rea

justou a pensão de ~$ 5.000, para ~$ 50.000. Tivesse ela certeza

de seus argumentos jurÍdicos, não iria conceder ao recte . um rea

justamento que agora sustenta ser indevido e ilegal . 

No recurso de revista que ora é apreciado por êste Co -

lendo Tribunal repete a recda. seus argumentos jurÍdicos, já reba - , , . . . '. . 
tidos nao so pela modestla dos conheclmentos JUrldlcos do recte., 

mas principalmente pelas brilhantes e doutas manifestações dos tri 

bunais que já apreciaram a causa. 

só um elemento novo há no 
, 

processo, que e o parecer 

ilustre professor Dr. Hélio Tornaghi, cujo nome se projeta no 

nário do Direito Penal brasileiro, do qual é êle indiscutível 

tre e especialista. 
~ 

do 

ce

rnes 

Ocorre, entretanto, que o parecer referido nao pode so-

correr a recda., pois o insigne professor apenas respondeu a uma 

consulta, sem conhecer os autos, e cujos têrmos , elaborados com 

malÍcia, não retratam a verdadeira hipÓtese em debate. 
, ~ 

Mostrou tambem o recte., em suas contra-razoes ao recur 

so de revista , Ítem por Ítem , que o parecer não tem aplicação à 
, . 

especle, e teria sido outro, caso se apresentasse ao mestre, em , 
tÔda sua plenitude, a tese debatida , em seus multiplos aspectos , 

sem estar a verdade truncada. 

Esta é, em resumo, a situação das partes . A recda., em 

sua pujança econômica, aguarda tranquilamente o desenrolar da cau 

sa, em suas multiplas instâncias . O recte., já velho, vê aproximaE 

-se o fim da vida com o amargor de uma injustiça a lhe doer na 

alma, depois de uma existência de trabalho. 

Caberá a êste Colendo Tribunal restabelecer o império -

do Direito e da Justiça, acolhendo as razões do recte., as quais

estão transcritas nêste memorial, e que foram aceitas não só pela 

lª e 2ª inst~ncias, como também pelas Procuradorias Regional e Ge 

ral, em notáveis pareceres, o que bem demonstra a procedência do 

pedido. 

Perante êste Tribunal superior, deposita o recte. a sua 

confiança na Lei e na Justiça . 

Sylvio Capanema de Souza - adv. 10502 
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ATA DE AUDIÊNCIA RELATIVA AO PROCESSO NQ 14i65 

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de mil no

vecentos e sessenta e cinco, às quinze horas, estando aberta a 

audiência da sexta Junta de Conciliação e Julgamento da Guanaba -

ra, presentes seus membros que esta assinam, foi, pelo Sr. Juiz 

Presidente, submetida, ao julgamento da Junta, a reclamação nQ 

14/65 em que é reclamante FORTUNATO MARTINS GUIMARÃES e reclama -

da LABORATÓRIOS MOURA BRASIL-ORLANDO RANGEL S. A. , sendo, então, 

proferida, apÓs colhidos os votos dos srs. Vogaes, a seguinte 

DECISÃO 

Na presente reclamação, formulada por FORTUNATO MARTINS 

GUIMARÃES contra LABORATÓRIOS MOURA BRASIL-ORLANDO RANGEL s. A. , 

pretende o reclamante ver reajustado, com retroação a dois anos, 

o valor da Eensão mensal que lhe fÔra assegurada, pela emprêsa 

reclamada, ao ser rescindido, em 1949, por acÔrdo celebrado nes

ta prÓpria Justiça do Trabalho, o contrato de trabalho que os li

gava, então fixada em~$ 5.000 (cinco mil cruzeiros), mensais, 

que o reclamante diz corresponder a 13 salários mÍnimos da época, 

pretendendo seja o reajustamento deferido, obedecida a mesma pro

porção, pagos, também, juros da mora e honorários de advogado. Em 

longa e bem fundamentada inicial, procura o reclamante justifi -

car a conceituação, como pensão, do pagamento mensal acordado , 

por ocasião da rescisão (cláusula 3ª do acôrdo então celebrado , 

por certidão a fls. 30/32), bem como seu direito de vê-lo reajus

tado, invocando, para tanto, a teoria da imprevisão, porquanto 

não se poderia prever, em 1949, o vertiginoso aumento do custo de 

vida e a angustiante inflação que viriam a assolar o PaÍs, tor

nando o acôrdo danoso, merecendo, por isso mesmo, a aplicação da 

cláusula "rebus sic stantibus" e do art. 468 da Consolidação. 

A reclamada contesta o pedido, conforme razÕes de fls . 

41/44, sustentando a improcedência da reclamação, por faltar-lhe 

o suporte prático e jurÍdico de que fala Pontes de Miranda, pois 

a parcela em causa (~$5.000 mensais) foi atribuida ao reclaman -

te como indenização e não como pensão, nada mais lhe devendo a 

emprêsa àquele título, não estando obrigada a assumir qualquer -

encargo ao teor da pensão, por não ser Órgão previdenciário. su~ 



- 5 -

tenta que o contrato de trabalho entre as partes se extinguiu com 

o acÔrdo que o reclamante invoca, ao que não se po_de aplicar o 

princÍpio da imprevisão. E finalisa salientando que , fôsse 

pensão a importância percebida, não seria a Justiça do Trabalho

competente para decidir de sua rescisão, devendo o reclamante,an

tes de julgada sua pretensão, obter da Justiça uma sentença de -

claratÓria que classifique como pensão aquela quantia. 

ISTO PÔSTO: 

A primeira questão a ser decidida é a da competência 

desta Justiça do Trabalho, para decidir a respeito da pretensão

objeto da reclamação. 

Mas essa competência há de ser tida como inequÍvoca,de~ 

tro da larga faixa fixada pelo art. 123 da Constituiç ão Federal. 

É que se trata de dissÍdio oriundo das relaçÕes de tra

balho que ligavam as partes , não importando a extinção daquelas 

pelo acÔrdo que pÔs termo ao contrato de trabalho que as consubs

tanciava, dados os prÓprios têrmos da cláusula 5ª do aludido acÔE 

do, pela qual o empregado dava plena e geral quitação a emprega -

dores, mas ressalvada a indenização prevista nas cláusulas 2ª e 

3ª, sendo esta Última a que cuidava do pagamento objeto de discu~ 

são nos presentes autos, mantendo, pois, o binÔmio empregado-em -

pregador, ora em dissÍdio, em que pese a rescisão, e definindo a 

questão como da competência da Justiça do Trabalho, por fÔrça da 

disposição constitucional já citada e do disposto no art. 643 da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

VenC_ida a questão da competência, vem, em segundo lugar, 

a da conceituação, como pensão, do pagamento mensal atribuÍdo ao 

reclamante, no acÔrdo da rescisão do contrato, em que pese a de

nominação ai adotada, de indenização. 

~sse título longe está de impedir aquela conceituação. 

Qualquer indenização, por rescisão do contrato de traba 

lho, se assim acordarem as- partes , poderá ser fixada na forma da 
~ 

pensao mensal. 

No caso dos autos, a emprêsa, como indenização pelo te~ 

po de serviço do empregado, obrigara-se ao pagamento da quantia 

de ~$ 230.000-, além do da quantia de ~$ 5 . 000- mensais, enquanto 

vivo fôssa • . 



- 6 -

A expressão usada"enquanto vivo fÔsse" sugere 
que estaria implÍcita: "para poder viver". 

outra, 

E por que? Porque o reclamante, já em litÍgio com a em 
presa , com reivindicações outras, de vulto, dessas desistia, res

cindindo o seu contrato de trabalho com a mesma, indenizado por 
aquela forma, de seus 28 anos de serviço. 

f Assim, a conclusão a tirar-se sÓ poderá ser que a pare~ 
la em questão foi atribuida ao reclamante, realmente, com o cara

ter de pensão mensal, como parte da indenização acordada pela res 
cisão do seu contrato de trabalho. 

Fixano êsse segundo ponto, caracterizando-se a quantia 
em questão como pensão mensal , surge o terceiro problema: o do 

direito ou não do reclamante, de ver revisto ou reajustado o seu 

valor, tendo em vista as causas por êle invocadas na inicial. 

Ora, como pensão mensal, êsse reajustamento torna-se o
brigatÓrio, pelo seu desajuste à realidade de nossos dias compa -
rada com a da época de sua primitiva fixação, tornando-a de todo 
divorciada da finaliQade que teria permitido a sua instituição. 

Quando não fÔsse pela aplicação ao caso da invocada "te 
oria da im.previsão" (aqui, invocada com propriedade, ao centrá 

rio do que se tem verificado, por exemplo, com verdadeiro abuso , 
nos negÓcios imobiliários, envolvendo o reajustamento de preços 

de unidades em construção), ai estaria, em tôda a sua plenitude, 
o artigo 8Q da Consolidação, que autoriza se invoquem a eguidade 

e a analogia, para a justa decisão do litÍgio, amparada a preten
são do reclamante pelo interêsse social, sôbre o qual não poderá 

prevalecer nem o seu prÓprio e, no caso, muito menos, o da emprê-
sa. 

Definido o direito ao reajustamento, surge a quarta 
questão: em que base há de ser êste deferido? 

Pretende-o o reclamante na base de 13 salários mÍnimos. 
{' ~ ~ 

Mas, al, nao tem razao. 

Na verdade, ao ser primitivamente fixada, a parcela em 
causa correspondia, mais ou menos, a 13 salários mÍnimos. 

Acontece, porém, que o salário mínimo de então (~$ 380 
mensais), já estava, de há muito, superado, tanto que, na sua 
revisão, em 1951 (e o acÔrdo da rescisão é de 1949), foi eleva
do para~$ 1.200 (elevação de mais de 200% ), o que evidencia 
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... 
que nao poderia ter s ido tomado como base de referência àquela 
primitiva fixação do valor da pensão que se atribuÍa ao reclaman 
te. 

Dessa fo rma, ainda se socorrendo o julgador da analogia, 
só pode deferir o reaj~stamento nos mesmos têrmos em que tem si
do êste objeto de aplicação pelos Órgãos da jurisprudência soei -
al, têrmos em que fica deferido, devendo o valor reajustado ser 

... 
fixado na execuçao. 

Finalmente, não cabe a pedida retroação a dois anos,poE 
quanto a iniciativa da revisão seria sempre do reclamante, só po
dendo prevalecer a partir da presente reclamação. 

Ainda, pede o reclamante juros de mora e honorários de 
advogado: aqueles serão devidos, na forma prevista no art. 883 da 
Consolidação; êste s são indevidos, porquanto não satisfeitos, no 
caso, os pressupostos da Lei. 

Pelo e:x.-pôsto: 

JULGA esta Sexta Junta PROCEDENTE EM PARTE a reclamação, 
deferindo ao reclamante o reajustamento do valor mensal de sua 
pensão, a êle devida pela reclamada, como se fixar na execução. 

Custas pela reclamada, de ~$ 8.326- (oito mil trezentos 
e vinte e seis c r uzeiros), sôbre o valor de~$ 400.000 (quatroce~ 
tos mil cruzeiros) , fixado para o processo, para êsse efeito ex
clusivo. 

Da presente, deverão ser notificadas as partes. 

E, para constar, fo i lavrada _a presente ata, que vai as 
sinada pelo Sr. Juiz Presidente, pelos Senhores Vogaes e por mim, 
secretária "ad-hoc", subscrita. 

Rio de Janeiro, 23 de março de 1965 . 

(as) GERARDO MAGELA MACHADO - Juiz Presidente, ARISTIDES MAR 
TINS - Vogal dos Empregadores, EURIPEDES AYRES DE CASTRO - Vo-

, • 11 fi 

gal dos Empregados, t~RIA APARECIDA MIRANDA - Secretarla ad-hoc • 
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PARECER DA PROCURADORIA DO T.R.T. - 1ª REGIÃO 

FORTUNATO 1~RTINS GUIMARÃES ajuizou a presente reclamatÓria 

trabalhista contra LABORATÓRIOS MOURA BRASIL - ORLANDO RANGEL S . 
A., a fim de ver reajustado o valor da pensão mensal que lhe fo-

A 

ra assegurada pela empresa. 

-Contesta a Reclamada conforme razoes de fls. 41/44. 

O MM. Dr. Juiz ~ guo julgou pela procedência, em parte, 
da ação, ensejando os recursos ordinários de fls. 52/60 da emprêsa 
recorrente e às fls. 62/66 do empregado ora recorrente; esperando 
reforma naquilo que lhes f oi desfavorável a r. sentença. 

Contra-razÕes do empregado recorrente às fls. 70/86. 

Tenho para mim que a douta sentença bem apreciou a hipÓ
tese sub judice. Estamos diante de um caso que foge à rotina em 

matéria de indenização t rabalhista e que tem que ser deslindado de 
forma a, sem violentar a ordem jurÍdica vigente, não importar numa 

denegação da justiça. As dificuldades que a reclamatÓria compor
ta autorizam o julgador a socorrer-se do disposto no art. 8Q e seu 

, , . 
paragrafo un1co, da C.L.T., verbis: 

Art. 8Q 

Parágrafo 

As autoridades administrativas e a Justiça 
do Trabalho, na falta de disposiçÕes legais 
ou contratuais~ decidirão, conforme o caso, 
pela jurispruden?ia~ ~or analogia, por.eq~ 
dade e outros pr1nc1p1os e normas gera1s do 
direito, principalmente do direito do traba 
lho e ainda, de acÔrdo com os usos e costu= 
mes, o direito comparado, mas sempre de ma
neira que nenhum interêsse de classe ou par 
ticular prevaleça sôbre o interêsse pÚbli = 
co. 

único - O direito comum será fonte subsidiária 
do direito do trabalho , naquilo em que não 
fÔr incompatível com os princÍpios fundamen 
tais dêste. 

Não há que se perder de vista por outro lado que a inter 

pretação da lei social deve, sempre, s er subordinada no seu aspec
to tutelar de proteção ao trabalhador. 

Tal comportamento importou desde logo numa radical tran~ 
formação nas informações e conceitos da ciência jurÍdica contempo
rânea. O princÍpio tradicional, por exemplo, era o de que, em ca
sos de dÚvida (in dubio pro reo) seria esta resolvida em favor do 
devedor. Tem-se sempre em mira que na maioria das relações jurÍdi
cas que se enlaçam na ordem civil e comercial, o devedor é sempre 
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parte débil. 

Na relação trabalhista a fragilidade é tÔda do empregado. 
A dÚvida resolve-se em tal ramo do direito a favor do autor, 

. , 
Ja 

, . . 
que no direito social a max1ma a serv1r de norte ao hermeneuta in 
dubio pro misero, ou, como sugere Mário R. Deveali in dubio pro 

, . 
operar1o . 

~ Calcada nestes prolegômenos é que não hesito em aderir 
as postulaçÕes da teoria da imprevisão para o desate de controvéE 

- , sias como esta dos autos. Por outro lado, nao se ha de negar 
que nenhum setor da vida de uma nação sente mais duramente as mod.! 
ficaçÕes das CondiçÕes de vida, do que o operário, cuja vida se 

pauta geralmente por limites mÍnimos de salários, fixados com ba

se nos Índices do custo de vida. 

A indenização trabalhista nada mais é que a tradução do 

sal~rio em função do tempo. 

Nada impede que o empregador ao acordar com seu empregado , 
em rescindir o cont rato d e trabalho, indenize-o de uma so vez ou 

o faça de forma parc elada ou vitalÍcia. 

A indenização total tem a inquestionável vantagem de co-
, - , - , 

locar de uma so vez em maos do operario montante que nao raro e 

suficiente para um investimento capaz de lhe propiciar renda su
ficiente para manter-se. s e contudo no acôrdo opta o empregador 
por indenização deferida em caráter vitalÍcio sujeita-se êle às 
caracterÍsticas peculiares a tais institutos. 

seria, assim, od ios o concluir que em cumprimento de um a
côrdo firmado em 1949, com o simples pagamento de uma parcela meg 
sal de ~$ 5.000 atualizada para~$ 50.000, o empregador cumpre to 
dos os seus compromi ss os e não está obrigado a mais nada. 

Como diz Leão XIII em sua not ável Rerum Novarum "semelhan 
te raciocÍnio não encontrará um juiz equitativo, que cons·inta em 
o abraçar sem reserva, pois não abrange todos os lados da questão 

e omite um deveras importante. Trabalhar é exercer a atividade 
com o fim de procurar o que requerem as diversas necessidades do 
homem, mas principalmente, a sustentação da prÓpria vida". 

Muito embora o CÓdigo Civil Brasileiro houvesse se insp~ 
rado na doutrina .clássica do pacto sunt servanda, o nosso le gis
lador, mesmo na Órbita do direito civil, não levou ao extremo o 
princÍpio da intangibilidade do contrato . Na verdade, vários 
dos nossos doutrinadores entendem que o nosso cÓdigo não é infe~ 
so à chamada "rebus sic stantibus", que constitui par sinal,sim-



_, 

- 10 -

ples abreviatura da h$enêutica jurÍdica, segundo a qual"contractus 
qui habent tractum successivum et dependentiam de futuro rebus 
sic stantibus intelliguntur". 

, 
Pode-se mesmo apontar entre nos algumas leis especiais 

que consagram desenganadamente a cláusula "reQus sic stantibus" 

como por exemplo o decreto nQ 19.573, de 7.1.31, bem como o que 
se dá com as leis sôbre a usura, sôbre o inquilinato, a renovação 
dos contratos de locação comercial, deparando-se por outro lado, 
no prÓprio cÔdigo civil e no cÓdigo comercial, alguns dispositi
vos referentes a relaç ões jurÍdicas especiais que permitem a in
tervenção na economia dos contratos, alterando-lhes o conteudo , 

uma vez que ocorra mudança substancial das condiçÕes originárias 
que ditaram suas regras. Cf . no Cod . Comercial os arts. 1 190 
(deterioração da coisa alugada) e 1 250 (suspensão do uso e gô

zo da coisa emprestada e no Cod. Civil os arts. 762, I e II; 954, 
III e 1 131, que favorecem ao credor em determinadas hipÓteses. 

A posição do reclamante nestes autos, no momento em que 
firmou o acÔrdo de fls. 30/32 , estava judicialmente em situação 

de vantagem sôbre o empregador. Tinha êle obtido vitÓria na re -

clamação ajuizada perante a 9ª J.C.J., sentença confirmada por 
unanimidade no T.R.T . Perdera por voto de desempate no T.S.T. 
No s.T.F. obteve ganho de causa, na primeira turma, com votos 

favoráveis dos Ministros Aníbal Freire (relator) , Laudo Camargo, 
Ribeiro da Costa e Armando Prado contra o voto do Min. Barros 

Barreto. 
Embargaram então os empregadores para o Tribunal Pleno. 

Neste lápso fêz-se o acôrdo . 
O reclamante prestou à firma 28 longos anos de serviços. 
Pelo contrato de trabalho firmado em 1921 com a antiga 

firma Rangel , Laffayette & Cia. , ganhava uma parte fixa de salário 

e a percentagem de 9% dos lucros lÍquidos, deduzida a cota de 10% 
para o fundo de reserva. A atitude da firma sucessora Orlando Ran 
gel S.A . que, mais tarde (10-4-44) passou a funcionar sob a de

nominação de LaboratÓrios Moura Brazil , fêz algumas alterações 
unilateràis no contrato de trabalho do reclamante, o que por seu 

turno, ensejou a reclamação de 2-2-47. 
O acôrdo firmado pelo reclamante importou no pagamento 

de ~$230.000 em 10 prestações i guais e sucessivas e mais uma men
salidade fixada em ~$5.000 , que deveria receber enquanto vivo fÔr 
e como indenização (cof. cláusula 3 do acôrdo). Ora, tal acôrdo 
não se entenderia em bases permanentes. O que se pretendeu foi 
realmente garantir ao ex-empre gado uma participação na vida da 
firma , apÓs seu desligamento, para fins de trabalho. Nada impe-

- I 1 • 

4 '"" • ' t '• ' ' • • I • 
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de por outro lado, que uma sociedade civil aposente um ex-empre
gado seu . A aposentadoria pela Previdência decorre compulsoria
mente de lei. Ao lado desta podem contudo os empregadores criar 
sistemas de seguro privados para os seus e~pregados. E no caso 
foi o que ocorreu. 

A fixação da futura importância a ser recebida (a partir 
da sentença e não retroagindo a dois anos) deverá ser apurada em 
execução, não se tendo em vista a proporcionalidade entre a pen
são fixada ab initio e o então vigente salário mÍnimo, mas, da
ta vênia, por critérios atuariais que se socorrem de Índices for 
necidos pelo Conselho Nacional de Economia. 

Os juros de mora pedidos são devidos na forma do art. 

883, da c .L.T., sendo incabÍvel a condenação em honorários de advo 
gado, por inadmissivel na espécie. 

Sub censura. 

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1965. 

(as.) CNÉA CIMINI MOREIRA 
Procuradora 
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ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 

AcÓrdão nQ 3137/65 

Ao empregado estável, que deixa de pre~ 

t a r serviços ao empregador, continuando 

p orém a perceber determinada importân -

c i a mensal - enquanto viver - existe 

s e mpre um "liame" trabalhista, que fixa 

a competência desta Justiça para diri -

mi r dÚvidas. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Re-
. , . 

curso Ordlnarlo, em que sao partes como recorrentes e recorridos 
, 

LABORATORIOS MOURA BRASIL -- 0RLANDO RANGEL S/A e FORTUNATO MAR-

TINS GUIMARÃES. 

Acordam os JuÍzes do Tribunal Regional do Trabalho da 

Primeira Região, por maioria, rejeitar a exceção de incompetên -

cia por unanimidade, rejei t ar a arguição de coisa julgada, e, no 

mérito, por maioria, dar provimento, em parte, ao recurso do au

tor, para deferir a atualização de sua pensão a partir do ajuiz~ 

mento e até o limite de 13 vezes o salário mÍnimo, tomando-se 

por base os aumentos colet i vos obtidos pela categoria a que per-
, 

tence o empregado, e, nega~:- provimento ao recurso do reu. 

R E L A T Ó R I O: 

O autor, empregado estável, teve rescindido seu contrat o 

de trabalho, desistindo ao mesmo tempo de ação que se encontrava 

no supremo Tribunal Federal, mediante o recebiménto de uma deter

minada importância e mais ~$ 5.000 , mensais, enquanto vivesse.Tal 

acÔrdo foi firmado em 1949. Com o passar dos anos, a importância 

de ~$ 5.000 mensais, tornou-se de nenhum valor, e em face a e~te~ 

dimentos entre A. e Ré, foi majorada para ~$ 50.000 em junho de 

1963. 

Pretende o A. na presente ação ver obrigada a Ré a pagar 

-lhe a "pensão", não na base então ajustada de~$ 5.000, nem na 

de ~$ 50.000, que lhe vem p agando a Ré, sendo ~$ 45.000 a título 

de liberalidade, mas sim a j ustar a referida "pensão" na base de· 

13 vêzes o salário mÍnimo , ou seja na proporção da época em que 

foi firmado o acôrdo. 

A sentença não ac~lheu a pretensão da Ré, que era pela 

incompetência desta Justiç ~ para dirimir controvérsias sôbre pen-
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são. Entendeu que o pagamento mensal não ·era "pensão" e sim uma 

indenização. Julgou procedente em parte o pedido, não retroagindo 

o pedido de diferenças de 2 anos como pretendido, e determinando 

que a majoração fÔsse feita com base no critério adotado para o 

reajustamento das "pensÕes" pelos Institutos. 

DaÍ os dois recursos. 

Pretende o A. a majoração conforme o pedido inicial e 

a Ré a incompetância desta Justiça, tratar-se de coisa julgada e 

pela impr.ocedência da ação. Em brilhante parecer opinou a Procu

radoria à fls. 

V O T O: 

, 
Recurso daRe:- Rejeitadas foram as preliminares. P or-

maioria a de incompetência, eis que versa a ação o liame mantido 

pelo A. e Ré, com referência ao contrato de trabalho . Tanto assim, 

que decorridos anos, ainda firma o A. os recibos de que nos dá no 

tÍcia o processo, de ~$ 5 .000 mensais, em razão do acÔrdo firmado 

perante a 9ª Junta em junho de 1949-(fls. 14). A indagação que 
. - , . - . , 

se lmpoe e a segulnte. Nao pagasse mals a Re as referidas presta-

ções, qual a Justiça em que demandaria o Autor. Por certo, como 

exceção do acôrdo, nesta Justiça. Assim, qualquer dÚvida com rela 

ção à prestação ajustada, nesta Justiça deverá ser dirimida. 

Por unanimidade rejeitou o Tribunal a preliminar de 
11 • 

COl 

sa julgada", eis que inteiramente descaracterizada nesta ação. 

Com referência ao mérito, foi negado provimento ao recur 
, 

so daRe, em face ao provimento parcial concedido ao recurso do 

Autor • 

Recurso do Autor:- Razão não tem o Autor em pretender r~ 

troagir de 2 anos anteriores à reclamatÓria os direitos que lhe f~ 

ram reconhecidos, também quanto à fixação da majoração ao corres

pondente a 13 salários mÍnimos, não encontra amparo legal. 

Como acertadamente estabeleceu a sentença recorrida,obrl 

gando-se a Ré a pagar mensalmente ao Autor a importância de ~$ .• 

5.000 mensais, com o seu afastamento do trabalho, quando na atiV! 

dade o seu salário era de ~$ 3.000 portanto quase o dÔbro do que 

percebia, e com a duração "enquanto viver", implicitament e compr~ 

endido estava "para poder viver". Com~$ 5.000 mensais , quem pode 
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viver no ano da graça de 1965! 
, 

Tanto era incoerente a atitude daRe, que esta concor -

dou na majoração de ~$ 45.000 mensais ~ partir de 1963.Mas como 

liberalidade ... com o que ~ão se conforma o Autor . Reconhecido e 

bem foi pela sentença o d ireito do Autor a um recebimento enquan

to viver de um quanto reajustável "para poder viver" . Dificulda

des teve a 1ª instância e êsse Tribunal em como fixar a majoração 

reconhecidamente devida ao Autor . A melhor solução , sem dÚvida 

foi a aventada pelo Juiz Simões Bargosa, e por todos que reconhe

ciam o direito do Autor, adotada. A mensalidade devida ao Autor 
~ , 

nao e a de ~$ 5 . 000 nem <i:$ 50 . 000 mensais , que vem recebendo e 

sim a correspondente aos ~$ 5.000 iniciais , aditada de tôdas a s 
• - A - • , maJoraçoes , espontaneas ou nao, conced1das aos empre gados da Re, 

de igual categoria, conforme lfor apurado em execução , desde que 

não superior ao pedido, de 13 vezes o salário-mÍnimo. 

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1965. 

(as.) José de Moraes Rattes 

No exercÍcio da Presidência 

(as . ) Alvaro de sá Filho 

Relator designado 

CIENTE: 

(as . ) Carlos Mendes Pimentel 

Procurador Regional . 
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CONTRA-RAZÕES AO RECURSO DE REVISTA DO LABOR11.TÓ

RIO IiiOUR.A.. BRASIL - ORLANDO RANGEL S . A. QUE FAZ 

FORTUN.~TO WlARTDl"S GUIWlARÃES . 

E G R É G I A T U R M A: 

I N T R o D u Q Ã o 

O Recorrido pede vênia aos eméritos julgadores para r~ 
portar-se à petição inicial onde estão os fatos histor iados n os 

itens 1 a 11. O Parecer da Procuradoria também os resumiu. 

2 . Quando o Recorrente apelou para o Egrégio Tribunal Re
gional do Trabalho da 1 ª Região, pretendeu, em PRELil'viiNAR, susten

tar as teses : 

a) OFENSA À COISA JULGADA; e 
b) INCOMPETíbliCIA RATIONE T~Ll\TERIAE . 

3. Quiz levar o problema para o campo do Direito Process~ 

al Civil e aproveitar-se do Art . 798, I e II do CPC, para assim, 
anular a venerável sentença da primeira instância. Não estando 

, 
muito convicto das teses prejudiciais que levantara, teceu no me-

rito comentários sob quatro epÍgrafes: 

a) DA ~FICÁCIA DA SENTENÇA; 
b) DA Lll\IITAÇÃO DO RISCO; 
c) DA TEORIA DA H1PRI:VISÃO; e 
d) DO IEAJUSTAr~;BHTO PEDIDO. 

4 . O Recorrido analisou os seis tÓpicos do Recorrente,de~ 
tacou argumento por argumento e a todos refutou com a lei e a dou 
trina . O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região aca
tou as razões do Recorrido, manteve a parte da venerável sentença 
de primeira instância, não recorrida pelo R~corrido tão bem defe~ 
dida no Parecer da ?rocuradoria, deu provimento ao recurso do Re
corrido e decidiu ma jorar o guantum mensal de Cr$5 . 000 (CINCO MIL 
CRUZEIROS), com base nos aunentos coletivos assegurados à classe 
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no perÍodo de 1949 até à sentença de 1ª instância, obedecido o te 
to de 13 salários mÍnimos. 

REPELIDO NA ÚLTIN~ INSTÂJJCIA TRABALHISTA, O RECORRIDO BUSCA O ENIT

N~j;NTE PROCESSUALISTA PENAL E CIVIL, E DEPOIS INTERPÕE O :ttECURSO 
DE REVISTA. 

5. Desnorteado com a decisão do Egrégio Tribunal a quo, e 
em face da cerrada argumentação replicante do Recorrido, o Recor
rente, não tendo logrado reformar a sentença, invocando o CÓdigo 
de ~rocesso Civil, catou recurso no CÓdigo Civil. Apelou para a 
autoridade dum especialista em processo civil e penal. 

Art . 1 . 030 do CÓdigo Civil. 
Achou o 

6. Interpôs o Recurso de Revista querendo provar agora, 

absurdamente, que a dec i são do Egrégio Tribunal a guo feriu o Art. 
1 . 030 do CÓdigo Civil. 

7. Juntou um Parecer do Professor HÉLIO TORNAGHI, em res-

posta a perguntas formuladas, truncando fatos. Claro que o Pare
cer há de calhar às perguntas, mas não à hipÓtese em litÍgio, por 

isto que o eminente Professor HÉLIO TORNAGHI não conheceu direta

mente os autos e o que dêle soube foi pelas informações truncadas 
do Recorrente. 

8. O Recorrente pretende apoiar-se no Art. 896, b,da CLT, 
porque somente havendo decisões "proferidas com violação de lite
ral disposição de lei, ou de sentença normativa" é possível ser 
aceito o Recurso de Revista . 

O RECORRENTE SEii'IPRE DESVIA A CAUSA PARA O DIREITO COMUM 

9. O Recorrente, nestes autos, sempre tem procurado tor
cer o espÍrito do Direito Trabalhista e colocar o assunto no cam
po do Direito Comum, como se não existira o parágrafo Único do 
Art . 8Q da CLT, verbis: 

"o direito comum será fonte subsidiária do di
reito do trabalho, naquilo em que não fÔr inco~ 
pativel com os principies fundamentais dêste". 

10 . E a propÓsito, ao manifestar-se a Procuradoria nos au-
tos, escreveu: 

"Não há que se perder de vista por outro lado 
que a interpretação da le i social deve, sempre, 
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ser subordinada no seu aspecto tutelar de prot~ 

ção ao trabalhador" . 
"seria, assim odioso concluir que em cumprimen

to de um acôrdo firmado em 1949, com o simp les 
pagamento de uma parcela mensal de Cr$5 . 000,atu 

alizada para Cr$50 .000, o empregador cumpre to
dos os seus compromissos e não está obrigado a 

mais nada". 

TÓPICOS DO RECURSO DE REVISTA 

No Recurso de Revista, o Recorrente pÕe a matéria nos 
tÓpicos seguintes : 

a) DO DISSÍDiO JURISPRUDENCIAL; 
b) DA VIOLAÇÃO DE LITii;RAL DISPOSIÇÃO DE LEI; 
c) DA COISA JULGADA; 
d) DA I NCON:i?ETÊHCIA R.Jl._TIONE MA'I'ERIAE · ------' 
e) DA -~IPICACIA DA QUITAÇÃO; 
f) DA LH•.LIT.A.ÇÃO DO RISC O; 
g) DA TEORIA DA IMPR~VISÃO; e 
h) DO R~A JU 3 TAI\T-"!N TO PEDIDO. 

12 . Os itens c , d, f, g , h, têm os mesmos titulas e argu-
mentos já refutados e rejeitados no recurso ao Egrégi o Tribunal 
Regi onal do Trabalho da l ~l Região. Mudam p oucas palavras. 

13 . O item e muda o têrmo senten~ por guitação,mas os ar-
-gumentos nao mudam nem fortalecem. 

14. Os itens a e b não resistem à análise, como veremos . 

15 . O Recorrido refutará primeiro o Recurso de Revista . Ana 
lisará depois o Parecer do Professor Hélio Tornaghi, mostrando 

que o Recorrente, ao formular perguntas, truncou fatos e 
o problema em têrmos estritos de direito comum, sobretudo 
Civil e CÓdigo Processual Civil, como se não fÔra esta uma 

trabalhista . 

REFUTAÇÃO DOS ARGUivi0NTOS DO RECURSO DE REVISTA 

A) - DA VIOLAÇÃO DE LITBP~L DISPOSIÇÃO DE LEI 

colocou 

CÓdigo 
causa 

16 . O Recorrente pretende amparar-se no Art . 896,letra "b", 
da CLT, dizendo que o ~grégio Tribunal a quo feriu o artigo 1.030 
do CÓdigo Civil, que está no titulo que regula a TRANSAÇÃO, sendo 
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esta um meio de extinguir obr ·L gações. 

17. Provado que o Egrégio Tribunal ~ ~o não feriu o Art. 

1.030 do CÓdigo Civil, provado estará que não cabe o Recurso de 

Revista interposto. 

18. Provemos • 

, 
O AC~RDO DE 1949 NÃO E TRANSAÇÃO 

19. Diz o Art. 764 , § 3º da CLT que "é licito às partes ce 

lebrar ACÔRDO, que ponha têrmo ao processo , ainda mesmo depois de 
encerrado o juizo conciliatÓrio". 

20. AC~RDO é gênero de que a TRANSAÇÃO e o CONTRATO são es 
pécies. A CLT não falou em CONTRATO nem em TRANSAÇÃO, mas em 
AC bRDO, porque, é Óbvio, as partes podem acordarem por TRANSAÇÃO 
ou por CONTRATO. Na transaçã0 s e extinguem obrigações, no contra 

to se criam. No acôrdo de 1949 obrigaç ões surgiram para o Recor
rent e. O acôrdo não foi transaç ão, foi contrato . 

O CONCEITO DE TRANSAÇÃO NO CÓDIGO CIVIL 

21 . Os eméritos julgadores têm presente à memÓria a lição 

velha de M.I. CARVALHO DE MENDONÇA que disse não haver na técnica 
jurÍdica vocábulo tão f requentemente usado e tantas vêzes radica~ 
mente deturpado eru seu significado como transaçã~ (cf. Pashington 

de Barros Monteiro , Curs o de Direito Civil, 3ª ed., 4º volume,pág. 

338, citando o civilista emérito). 

22. 
, 

Mas como adiante o Recorrente cita o Art. 1.030 do Co-
digo Civil, então o têrmo está usado na acepção jurÍdica de ato 
bilateral, pelo qual as partes, fazendo-se concessões recÍprocas, 

• EXTINGUEM OBTIIGAÇÕ}~S LITIGIOSAS OU DUVIDOSAS (CLÓVIS B5VILÁCNA,C~ 
mentário ao Art. 1.025 do CÓd. Civil). 

23. Antes , o Recorrente dissera que o acôrdo de 1949 era 
contrato, agora é transação, ·i:; omado o conceito segundo o CÓdigo 
Civil. 

24. Alguns autores ent8ndem que transação , sendo acôrdo de 

vontades, é contrato. T·.'Ias CLÓVIS B3VILÁQUA e M.I. CARVALHO DE 
T1IENDONÇA - para citar somente dois grandes civilistas afirmam que 
o contrato cria obrigações e a transação as extingue. Escreveu 
o principal aut or do CÓdigo Ci vil: 
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"para o CÓdigo Civil, a transação não é, prÕpr1 

amente, um contrato. Ainda que a lição da mai~ 

ria dos CÓdigos que seja em sentido contrário,o 

certo é que o momento pre ponderante da transa -

ção é o extintivo de .obrigação" (Comentário ao 

Art. 1.025 do Cod. Civil; cf. Dir. das Obriga 

çÕes, 3ª ed. , pág . 139)~ 

25. M. I. CARVALHO DE 1'lENDONÇA, na Doutrina e Prática das 

Obrigações, 4 ª ed. l/648 9 ensina que entre a transação e o contr~ 

to tem por fim criar obrigações (o contrato é até a fonte mais fe 

cunda de obrigações), ao p asso que a transação tem por fim ex tig 

guir obrigações. 

26. Não é sem valia a distinção. Não é apenas discussão 

a cadêmica. No caso aqui discutido , o Recorrente ASSUMIU A OBRIGA 

ÇÃO DE PAGAR fi'IENSALME~NTB AO RECORRIDO A QUANTIA DE Cr$5.000, 00 , 

"ENGU.A.NTO VIVO FÔR E AINDA COMO I NDENI ZAÇÃO", segundo os têrmos 

do acôrdo. E como ficou provado nos autos à luz dos Arts. 477, 

478 e 479, § 2Q da CLT ~ que não pode haver uma indenização perpé

tua, num montante indet~rminado, pouco importa o têrmo usado na 

cláusula 3 s do acÔrdo de 1949! Os Cr$5 . 000,00 são pagos para o 

Recorrido viver! É pensão, portanto . Surgiu duma obrigação assu

mida pelo ~ecorrente. À luz do CÓdigo Civil , pois, o acôrdo de 

1949 não pode ser classificado de transação, como agora quer o Re 
corrente, pretendendo valer.-se do Art. 1.030 do mesmo CÓdigo e 

justificar o Recurso de Revista . 

NÃO HOUVE VIOLAÇÃO DO ART. 1.030 DO CÓDIGO CIVIL 

27. Diz o Recorrente que a decisão recorrida, tendo concoE 

dado em rever o guantum da cláusula 3 ª do acôrdo de 1949, homolo

gado pela 9ª Junta de Conciliação e Julgamento, dêste Estado , fe

riu o Art. 1.030 do CÓdigo Civil, porque "a transação produz en

tre as partes o efeito da coisa julgada". Cita a respeito um 

acÓrdão do TJSP e outro do STF , relatado pelo Ministro HAH}T~MAl~ 

GUIMARÃES. 

28. Réplica: l) - Já vimos que é discutivel na doutrina 

que o acÔrdo de 1949 seja transaç ão. Mas à luz do CÓdigo Civil 

nao o é, como prov~1os, citando CLÓVIS BEVILÁQUA e M. I. CARVALHO 

D~ M~~DONÇA. Pelo CÓdigo Civil, o acôrdo não é transação. 

29. 2) - Houvera !ransação, em 1949, como quer o Recorren-
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te, o espÍrito jurÍdico que a rege, s egundo o Art . 1 .025 do CÓdi

go Civil, é que as p arte s t erminem litÍgios "MEDIANTE CONCESSÃO 

MÚTUAS". Para haver transaç ão é essencial : a) -reciprocidade 

dos ônus e vantagens ; b ) - existência de l i t Ígio, dÚvida ou con

trovérsia entre as partes, sôbre direito ( villN , ºurso de Dir.C i vil, 

IV, 338) . 

• 30. Que direit o em litÍgio tinha o Recorrido em 1949 ? Per 

ceber 9% ou 3,33% dos lucros lÍquidos do LaboratÓrio Moura Br a sil. 

se houvera continuado com a demanda judicial, onde e stava vencen

do , hoje estaria percebendo uma fortuna mensal. Fêz o acôrdo que 

a Justiça do Trabalho homologou e m 1949. Cuidou que receber .•.• 

Cr$ 230 .000, e m 10 vêze s , e a quantia mensal de Cr$ 5.000, e quiva -

lente no tempo a 1 3 salários mÍnimos, então de Cr $ 380,00,era uma 

troca razoável. Não val i a tanto quanto os 3 , 33% dos lucros lÍqu~ 

dos, mas já lhe dav a uma velhice sem f ome e digna do trabalho qu~ 

lificado e rendoso que prestara a o LaboratÓrio, durante 28 anos! 

31 . Ora, é c laro~ o Recorri do não teria feito o acôrdo,de

s ist i ndo de ganhar muito, sempre crescente (3,339j nos lucros lÍ -

quidos), para ganhar menos, FIXO (?) Cr$ 5 .000 permanentes,irrea

justáveis, como quer o Rec o~~nte. Onde estaria a recip rocidade 

de Ônus e vantagens ? ~nus s ó do Recorrido, vantagens totais do 

Recorrente? Que transação s eria esta? 

32 . Tudo isto reforça a idé ia de que realmente houve um 

contrato, com obrigação assumida pelo Recorrente, e que o contra

to na cláusula 3 ª estipulou os Cr$5.000, mas na cláusula se há de 

subentender a cláusula rebus sic stantibus, para que a proporçao 

não se anule e sÓ o Recor rido sofra o ônus. 

33 . 3) - Se o acôrdo de 1949 é transação, como quer o Re

corrente, e considerando que "a transação não é constitutiva nem 

translativa de direitos", mas é "meramente declaratÓria de direi

tos" (cf. CLÓVIS BEVILÁQUA Comentário ao Art. 1.028 do CÓdigo C~ 

vil), então em 1949 ficou a p enas declarado que o Recorrente fica

va com direito a não ser mais importunado sôbre o direito de o R~ 

corrido receber 9% ou 3,33% sôbre os lucros lÍquidos; o Recorri -

d o, como compensaç ão, fic ava com o direito de receber um quantum 

para subsistir, enqu ant o vivo fôsse , e êste guantum era de ••.••. 

Cr $ 5 .000, equ ivalente então a 13 salários mÍnimos. 

34 . Que pede agora o Rec orrido? Que a Justiça do Trabalho 

declare se na cláusula 3ª do acôrdo se há de subentender ou nao a 

cláusula rebus sic stantibus, por fôrça da qual o reajuste se faz, 
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considerando mudança das coisas, dado que o equivalente então a 

13 salários mÍnimos hoje vale menos de l/13 do vigente. Isto na

da tem com o direito discutido em 1949 e sÔbre o qual o Recorrido 

não está falando. É outro direito. 

35 . Ouçamos a propÓsito a lição de João Luis Alves, comen-

tando o Art . 1 . 032 d·o CÓdigo Civil: 

36 . 

37 . 

"A transação, equiparada à coisa julgada (art . 

1.030)? é restrita ao prÓprio direito sôbre que 

versou e às prÓprias partes que transigiram 

(arts. 1.027 e 1.031) e, como consequência, não 
" 11 pode alcançar um direito novo . 

Também ouçamos a lição de CLÓVIS BEVILÁQUA: · 

"o CÓdigo Civil não diz, como outros, que a 

transação tem autoridade de coisa julgada . Diz 

a penas que ela produz efeitos de coisa julga-

da '' • • • • • • . • • . • • • . • • . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

•...•.. "Era somente em respeito à extinção dos 

direi t os gue os efeitos da sentença e da transa 

ção se eguiparavam ( grifo nosso). 

Realment~, não podiam ir além. Entre a transa

ção e a sentença há muita diferença, não só qua~ 

to ao ato jurÍdico em si, mas, ainda, quanto 

aos respectivos efeitos. Basta lembrar: lQ,que 

a transação é indivisÍvel, não pode ser anulada 

em parte, ao passo que a sentença admite refor

ma parcial; 2Q, que a transação se resolve por 

inexecução das cláusulas, o que não pode acont~ 

cer com a sentença; 3º, que a sentença produz 

hipoteca judiciária (art . 824), e à transação 

não se p ode atribuir essa virtude". (Comentário 

ao Ar t . 1 . 0 30 do CÓd. Civil) . 

A sentença de 1949 homologou o acÔrdo de l949,mas -na o 

impediu, nem poderia i mpedir que o Recorrido peça à Justiça do 

Trabalho interprete u ma cláusula que l he está sendo lesiva. 

NÃO CALHA AO CASO I NVOCAR-SE O ACÓRDJO DO STF NEM O DO TJ3P 

38 . Não aproveita ao caso citar o Recorrente o AcÓrdão do 

STF, porque nêle se afirma que "se uma das partes transigentes 

demandada pelo cumprimento da obri gação extinta, compete-lhe a 

, 
e 
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. . '' exceptio transact1on1s • 

39 . "obrigação extinta", diz o AcÓrdão. Certo, porque a 

transação extingue obrigação. No caso, ao contrário, o Recorren

te assumiu obrigação para com o Recorrido. Logo, não está sendo 

demandado por " obrigação extinta". A demanda surgiu por não ter 

o Recorrente reajustado o guantum que na cláusula 3ª da obrigação 

assumida foi concedido para que o Recorrido viva . 

40 . Logo, o AcÓrdão do STF não vem ao caso. O outro AcÓr

dão do TJSP repete o Art . 1 . 030 do CÓdigo Civil. E como êste dis 

positivo nada tem com o caso 

NXO É, 

41 . 
~ 

çao, do 

42 . 

43 . 

MAS SE F<JRA TRANSAÇÃO, NÃO CABE INVOCAR-SE COISA JULGADA 

, 
So para argumentar, admitamos que o conceito de transa-

CÓdigo Civil, caiba ao acôrdo de 1949. 

Ouçamo s então a lição acatada de CLÓVIS BEVILÁQUA : 

"para que se possa alegar a exceptio litis per 

transactionem finitae é necessário que se reu -

nam os três elementos constitutivos da coisa 

julgada, isto é : identidade de coisa, ou da re

lação de d ireito resolvida; identidade de causa , 

ou do fundamento do direito, que a pessoa alega 

(causa p e tendi), e identidade de pessoas" (Co

mentário ao Artigo 1.030 do CÓdigo Civil,exata

mente o c i tado pelo Recorrente!) 

Nos autos já o Recorrido demonstrou , sem réplica possi 

vel do Recorrente, que para haver coisa julgada é preciso concor

ram três condiçÕes, exatamente as três que o mestre civilista CLÓ 

vis BEVILÁQUA acaba de enumerar: 

a) - identi dade d e objeto (eadem res); 

b) - ident idade de causa de pedir (eadem causa ;eeten -
di). 
-' 

c) - identidade de partes (eadem ;eersonae). 

44 . No caso em litigio há i dentidade de partes (Recorrido 

e Rec orrente), mas diverso é o objeto e diversa a causa . 

45 . A causa de pedir deflui do vínculo entre as partes,por 

fÔrça da cláusula 3ª do acôrdo de 1949 e também da inflação que 

fêz do guantum fixado, então equivalente a 13 salários mÍnimos, 
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uma quantia hoje menor que l/13 do salário mÍnimo vigente . 

46 . O objeto do pedido é que a Justiça do Trabal ho declare 

subentender-se na cláusula 3 ª do acÔrdo de 1949 a REBUS SIC STAN

TIBUS e, por via de consequência, decrete a majoração na propor -

ção então existente, por isto que o espÍrito da Justiça do Traba

lho é proteger o econômic amente fraco. 

47 . Ora , se nesta lide há diversidade de causa e de objeto, 

não pode haver res judicat a, nem mesmo se o acôrdo de 1949 fÔsse 

entendido como transação, o têrmo considerado segundo o conceito 

do CÓdigo Civil . E segundo o CÓdigo Civil o acôrdo de l949,tendo 

criado e não extinguido obrigações, não pode ser transação . 

48 . Do eÀ~osto, n ã o p oderá o Egrégio Tribunal Superior do 

Trabalho reformar a sente nç a de l ª instância com base num argume~ 

to dÚbio, controverso, buscando ao direito comum, como extremo re 

curso de hábil causÍdico. 

49 . Finalmente, c abe lembrar que nesta lide se reflete a 

luta velha entre o econômicamente forte e o empregado fraco . 

50 . Quer o Recorrente eximir-se de pagar o qua ntum na pro 

porção que fêz nascer o acôrdo de 1949. Quer manter o pagamento 

irr isÓrio de Cr$5 . 000 , ou de Cr$ 50 . 000, que diz ser "liberalida -

de" , e , portanto, pode ser suspensa a qualquer momento . 

51 . Com Cr~5 . 000 ou Cr$50 . 000 o Recorrido esta rá condenado 

à fome lenta. 

52 . Quer o Recorrido tão somente a pr oporção que se conti-

nha n o quantum acordado em 1949: 13 salários mínimos . Não quer 

alterar nada . Não quer modificar sentença nenhuma. Quer a p enas 

sobreviver dignamente, como concordou em 1949 . 

53 . Manter, pois, o pagamento de Cr$ 5 . 000 ou Cr$ 50 . 000 se-

ria fazer lesão enormíssima ao Recorrido, por haver cometido êrro 

essencial, êrro de f a t o , não exigindo fica s se expressa a cláusu -

la rebus sic stantibus na cláusula 3s do acôrdo de 1949 . 

54 . Vem a propÓsito , dat~vênia dos doutos julgadores,lem-

brar que o velho dire i t o lusitano mandava rescindir a transação 

havendo lesão enorme (Ord . L 4, tit. 13, § 6) . Já n o tempo de 

CORR~A TELES se exigiu lesão enormÍssima (Dig . Port . I, 1240 e 

Lei de 31 de maio de 1774), dispositivo que vigeu no Brasil até o 

advendo do CÓdigo Civil (cf. CARLOS DE CARVALHO, Nova Consolida-
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ção, art . 953). Todavia, na Europa capitalista, no começo do ·se-

cul o XIX, o CÓdigo Civil Fr ancês aboliu a lesão enormí ssima (Art . 

2 . 052). o CÓdigo Civil do Brasil refletiu as idéias do tempo. 

55 . o mesmo espÍrito de injustiça social e ganância capit~ 

lista , que relegou a lesão, também relegou a cláusula rebus sic 

stantibus do Direito Canônico, sempre voltado para os aspectos s~ 

ciais justos e elevados, espÍrito que está voltando a o moderno Di 

reito do Trabalho . Não pode, pois , a Justiça do Trabalho ficar 

adstrita a julgar uma causa de tal magnitude social apenas consi

derando conceitos jurÍdicos civilistas, mórmente se d i scutíveis e 

controversos , quando a realidade é gritante: o guantum acordado 

em 1949 já não chega para dois jantares . 

CHEGA- SE AO FIM COl\!I A DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE APOIO L~GAL PARA O 

RECURSO DE REVISTA 

5~. Irrefutàvelmente se provou que o Egrégio Tribunal a 

quo não feriu o Art . 1 . 030 do CÓdigo Civi~ . Não feriu, porque, 

à luz do CÓdigo Civil o acÔrdo de 1949 não pode ser entendido co

mo TRA1\f3AÇÃO, dado que esta extingue e o acôrdo criou obrigação . 

Não feriu, porque, mesmo se o acôrdo de 1949 fÔsse TRANSAÇÃO,com 

efe ito de coisa julg ada, nesta lide e na transação não há identi

dade de causa nem de objeto, e portanto não há falar-se de res 

judicata . Não feriu, porque, a ser TRANSAÇÃO, como quer o Recor

rente , esta diz respeito somente ao direito então declarado e não 

sôbre o direito que tem o Recorrido de pedir à Justiça do Traba -

lho uma interpretação da cláusula que lhe está lesando . só à Jus 

tiça pode apelar! 

57 . O que, portanto, decidiu o Egrégio Tribunal a quo nada 

tem a ver com o A~L . 1 . 030 do CÓdigo Civil. 

S8 . E se a hipÓtese do Art. 896, letra "b" 

r ealizou , não cabe o presente RECURSO DE REVISTA. 

B) - DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

~ 

da CLT nao se 

59 . 1) - Argumento: que o Recorrido e o Recorrente, em 

1949 , "resolveram pôr têrmo ao processo trabalhista em que liti-
tl • ' ..... 

gavam e que, renunc1ando as funçoes que desempenhava, o Recorri-

do deu "plena e geral quitação para nada mais reclamar da empreg~ 
dora, em t empo algum, em virtude da relação de emprêgo então ex

tinta, ou a qualquer outro título, ressalvando, apenas , o direito 
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à indenização concedida nos itens 2 e 3 do têrmo do acôrdo, a sa

b er: a quantia de Cr $230 . 000 (duzentos e trinta mil cruzeiros),p~ 

~ável em lO prestações iguais e sucessivas, e a importância men

sal de Cr$5 . 000 (cinco mil cruzeiros)". 

60 . Réplica: O Recorrido, por contrato de trabalho firma

do em 1921, com a antiga firma Rangel, Laffayette & Cia., ganhava 

uma parte fixa de salário e a percentagem de 9% dos lucros lÍqui

dos , deduzida a c ota de l~~ p ara o fund o de reserva . 

61 . Em 1936 a firma se uniu com outra e surgiu o Labora-

tÓrio Orlando Rangel, S . A. , qus assumiu, legalmente, as obriga

çoes anteriores, mas, desde então, não mais pagou os 9% dos lu

cros lÍquidos . 

62 . A 29 de março de 1940, por Assembléia Geral, arbitràr1: 

amente, e à revel ia do Recorrido, a parte variável do salário pa~ 

sou de o/;G para 3,33%, mas continuou a firma sem pagar nada . InÚ -

t eis as reclamações à firma . 

63 . Para receber o que tinha direito, o Recorrido apelou 

para a Justiç a do Trabalho . Na 9 ª Junta de Conciliação e no Tri

bunal Regional venceu por U1TANI MIDADE. Perdeu no Tribunal Super1: 

or do Trabalho, por DESEMPATE . No Supremo Tribunal Federal, na 

primeira turma, venceu p or maioria. Os empregadores embargaram 

para o Triblli~al Pleno . Nest e intervalo exer ceram sôbre o Recorri 

do, então empregado estável com 28 anos de s e rviço, uma pressão 

insuportável para um acÔrdo, afinal firmado em 1949. A cláusula 

3 ª especificou que o Recorrido ganharia Cr$230.000 em lO presta -

çÕes e a pensão mensal de Cr$5 . 000, "EN~UANTO VIVO FÔR E ATI\fDA CO 

1=0 IN DEN IZAÇÃO". 

64 . r.:9-se, pois, que a ",2lena e geral quitação para nada 

gJ.ais ... ~clamar" dizia respeit o ao direi to de perceber o/;6 ou 3 , 33% 

s ôbre os lucros lÍquidos. O Recorrido concordava EM VIV~R com 

os Cr%230 . 000 e a quantia mensal de Cr$5 . 000 , então equivalente a 

13 salários mÍnimos. Note-se que o Recorrido percebia então,men
salmente, Cr $3 . 500. 

65. Não previu o Re corrido que os Cr$5 . 000 tanto se desva

lorizassem depois, a ponto de o que valia 13 salários mínimos ho

je estar valendo menos de l / 13 do vigente! 

66 . O que o Recorrido veio pleitear na Justiça do Trabalho 

nao foi alterar o acÔrdo feit o e homologado. Não foi mudar a s en 
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tença que homologou o acôrdo. Veio simplesmente pedir à Justiça 

que declare estar subentendida na cláusula 3ª do acôrdo de 1949 a 

cláusula REBUS SIC S'I'ANTIBUS e, por via de consequência, o perce~ 

tual de 13 sal ários mínimos seja mantido, para que o Recorrido 

possa VIVER, por isto que com Cr$ 5 . 000 ou mesmo Cr $ 50 . 000 nem ao 

menos SOBREVIVE. 

67 . Isto cabe à Justiça do Trabalho , segundo o espÍrito s~ 
cial que rege o Direito d o Trabalho. Assim entendeu a venerável 

sentença de l s instância . com isto concordou brilhantemente o P~ 

recer da Procuradoria. Assim também decidiu o Zgrégio Tribunal 

.§: guo . 

68 . 2 ) - Argumento: 

a ) - Que a Justiça do Trabalho não reconhecendo a o Re

corrente o direito de continuar pagando apenas a importânc ia de 

Cr$ 5 . 000 a que se obrigara na TRANSAÇÃO, deixa de reconhecer vali 

dade e eficácia jurÍdica aos têrmos expressos da transação homol~ 

gada . 

b) - Que o Recorrido, por fÔrça do Art . 876 da CLT,sÕ

mente poderia reclamar se o acÔrdo não fôsse cumprido. 

c) - Que o Egrégio Tribunal Regi onal do Trabalho,modi

ficando o guantum indeni z atÓrio, ficou em divergência com de cisÕes 

do ~grégio Tribunal Superior do Trabalho . Cita duas. 
~ 

d) - Que o Recorrido nao poderia ter vindo reclamar p~ 

ra alterar o pactuado , por isto que a transação fÔra homologado 

n a Justiça do Trabalho . 

69 . Réplica: 

a) - Quer o Recorrente que o Recorrido VIVA com Cr $ • . • 

$5 . 000, hoje atuali zados, p or "liberalidade" , para Cr$50 . 000 . Foge 

de analisar o mérito da questão discutida: na cláusula 3ª do ac ô~ 

do de 1949 se há de l e r ou não a cláusula REBUS SIC STANTIBUS e, 

p or via de consequência, fazer-se a majoração proporc i onal? A ma

joração é consequênci a do que foi acordado em 1949 : os Cr $5 .000 

e quivalentes a 13 salários mínimos eram para o Recorrido VIV~R ! A 

Justiça do Trabalho, decretando a majoração , não toca na validade 

nem na eficácia jurÍdica do acÔrdo de 1949, agora classificado p~ 

lo Recorrente como transação . Ao contrário , decretando a majora

ção, reconhece e a c ata a validade jurÍdica do acôrdo , porque sem 

êle a Justiça do Trabalho não poderia decidir se na cláusula 3 ~ , 

h omologada , se subentende ou não a cláusula REBUS SIC STA}TTIBUS . 

70 . Quanto a ser o acôrdo uma transação , do conceito do CÓ 
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digo Civil, Ja provamos que nao e. 

71 . b) ~ O Art. 876 da CDT, citado pelo Recorrente, trata 

de execução judicial, quando os acôrdos não são cumpridos . O acôr 

do de 1949 tem sido cumprido pelo Recorrente, mas entendendo que 

não lhe cabe o dever de majorar proporcionalmente o ~antum acor

dado . O Recorrido, pois, não poderia vir à Justiça do Trabalho 

invocando o Art. 876 da CLT. Seria insensato . Veio pedir que a 

Justiça do Trabalho declare estar subentendida na cláusula 3 ª a 

R:l:BUS SIC STANTIBUS. 

72. c) - Para desviar a atenção do mérito nesta lide,o Re

corrente cita dois AcÓrdãos do TST, de 1950 e de 1954, e pretende 

que os dois provam estar a dec isão do Egrégio Tribunal a quo em 

"manifesta divergência com inúmeras decisÕes dimanadas desta côr-
. " te de Just1ça . 

73 . O AcÓrdão de 1954 fala de transação e do valor jurÍdi

co dos recibos de quitação relacionados com os contratos de traba 

lho rescindidos . 

74-. O AcÓrdão de 1950 diz que a Jurisprudência é no senti-

do de que o recibo de p lena e geral quitação libera o empregador 

de exigências posteriores. 

75 . Certo . Mas a matéria dos AcÓrdãos citados não calha 

ao caso em litÍgio . 

76. Mostraremos: primeiro, o acôrdo de 1949 não é a transa-

ção , conceituada no CÓdigo Civil, e por isto o AcÓrdão não cabe 

citado; segundo, até 1963, o Recorrido não passou nenhum rec ibo 

de quitação ao Recorrente; terceiro, não veio o Recorrido f a zer 

nenhuma exigência posterior a contrato rescindido e relacionado 

com recibos de quitação anteriores. 

77. O acôrdo de 1949 não é a trans&ção do CÓdigo Civil 

- já atrás abundamos na prova. se o AcÓrdão fala de transação, 
-nao pode ser invocado nesta causa . 

78 . 

quitação . 

O Recorrido, até 1963 , não passou nenhum recibo de 

Até 1963, o Recorrido reclamara verbalmente a crescen

te insuficiência do guantum mensalmente recebido: Cr$5.000. Em 

1963 começou a fazer cartas. Até 1963 sempre recebeu os Cr~5 . 000 

mediante contra-cheques, em tudo iguais aos dos outros empregados 

do LaboratÓrio (documentos 9 e 10). Nos contra-cheques se compr~ 
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va que o Recorrido DESCruTAVA PARA U1U ASSOCIAÇÃO DOS EMPR ~GADOS 

(' ' Or ge 1") E PARA UH SEQ::QRO DE VI DA EM GRUPO DOS El\1PREGADOS . 

79. contra-chequ es não é rec ibo de quitação relacionado 

com contrato rescind ido. É prova e forma de pagamento de empre -

gado . 

80. Os contr a-che ques também provam que o vínculo emprega -

tíc i o, que o Recorrente s empr e quer negar, continua a gerar obri-
~ 

gaçoes . 

81 . só depois de c omeçar a receber Cr $ 50 . 000, dizendo o Re 
,..., " • • fi , 

corrente que os Cr$4 5 . 000 s ao p agos por llberalldade , e que o 

Recorrido foi obrigad o a dar re c ibo dos Cr~ 5 . 000. 

82 . De 1 949 a 1 96 3 não h ouv e recibo de quitação relaciona-

do com qu alquer contrat o r esc indido, mesmo porque o contrato de 

1949 está vi gendo. O AcÓrd ão c itado n ão vem ao caso. 

O HECORRIDO NÃO ESTÁ FAZENDO E1.'I GftNCIA POSTERIOR A CONTRATO 

RESCINDIDO 

83 . Houve um acôrdo em 1 949 , no qual o Recorrente aceitou 

pagar ao Recorrido um guantum durante sua vida. Quantum para o 

Recorrido VIVER, então equivalente a 1 3 salários mÍnimos . Cont i -

nua pagando um guantum, mas não está na proporção antes existe nte . 

O Recorrido, exatamente p or o contrato estar vigendo , veio à Jus

tiça do Trabalho p edir declare se na cláusula 3 ª do acôrdo de 

1949 se deve ou não subentender a rebus sic stantibus, em face da 

inflação reinante. 

84 . como o contrato de 1949 não está rescindido, esta lide 

não se pode assemelh ar à que deu matéria ao AcÓrdão do Tribunal 

Sup erior do Trabalho, de 1 950, qu e tratou de recibo de quitaç ã o 

refer ent e a contrato r e sc i ndid o . O AcÓrdão não calha ao c as o em 

litÍg io . 

85 . d) - Se o acôr do de 1 949 não é transação; se fÔra t ran-
~ ~ 

s a çao, nao haveria n em as sim coisa julgada, por faltarem dois el~ 

mentos: mesma causa e me s mo objeto; se fÔra transação, estaria 

restr ito ao direito que declarou, e out ro, agor a, é o direito que 

está em litÍgio ... Ora, tudo isto já foi analisado . 

86 . Logo, o Recorrido, para não morrer à mÍngua, deveria 

ter v i ndo à Justiç a do Trabalho pedir proteção, como veio, e está 
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ob tendo. E obterá , com a graça de Deus e a r etidão dos nobres jul 

gadores. 

C) - DA COISA JULGADA 

87. Argumento: 

a) - Que extinto o contrato de trabalho cessaram obri

gaç Ões oriundas da relação empr egatÍcia e o Recorrente ficara obri 

gado a pagar somente os Cr$ 5.000 acordados, o que sempre fi zera, 
, 

d e 1949 para ca. 

88 . b) - O Rec orrente ad judicou ao Recorrido, por liberali 

dade, importância supe rior à devida. Nunca se furtara a cum9 rir 

o pactuado . 

89 . c) - Impor à Re corrida qua l quer outra obrigação que não 

a cont ida no acôrdo, é atacar frontalmente a sentença homologató

ria, que fizera o a cÔrdo de 1949 uma res judicata inter partes. A 

transação de 1949, ex vi do Art . 1.030 do CÓdigo Civil, fa z coisa 

julgada. 

90. d) - Que ação de modif icação, para aumentar as pre sta-
~ 

ç oes, exige previsibilidade legal, como ocorre com a de alimentos 

regulada no Art. 401 do CÓdigo Civil Brasileiro . 

91 . sómente por ação rescisÓria, disciplinada p e lo CÓdigo 

do Processo Civil, poderia o Recorrido atacar a "prestação juris
dic ional do Estado". 

92. e) - É preciso o binômio JUSTIÇA COM SEGURANÇA e 
. , 

es ·ca 

em jÔgo a seglirança da prÓpria Justiça. Pas sados mais de quinze 

anos, não é possível juridicamente aumentar o guantum. 

93 . 

sentara 

p or um, 

94 . 

RÉPLICA 

-Os argumentos aqui sao os mesmos que o Re corrente apr~ 

ao Egrégio Tribunal ~ quo. O Recorrido já os replic ou , um 

irrefutàvelmente. Somos obrigados a repetÍ-los . 

Replicando a letra a) - Não h ouve desfazimento do vín 

culo empregatÍcio. 

95 . Em 1 949 , sendo o Recorrido empregado estável, com 28 

ano s de serviço, e com o direito outorgado pela Assembléia Geral 

de perceber 3,33% dos lucros liquidas , e já não suportando as 
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pressões decorrentes da demanda judicial que então mantinha , há 

mais de dois anos, para v e r seu direito reconhecido, concordou as 

sinar o contrato de 1949, cuja cláusula 3 s determinou que lhe fÔ~ 

s e paga a importância de Crt 230 . 000 e a pensão mensal de Cr$ •• . .• 

5 . 000 , ENQUANTO VIVO FÔR E AINDA COMO INDENIZAÇÃO. 

96 . Ora, como indenização se faz nos têrmos dos arts . 477, 

473 e 479, § 2Q da CLT, e não como se lê no acôrdo de 1949,tería

mos a novidade de ver uma indenização enquanto vivesse o emprega

do estável, ist o é, uma indenização perpétua! 

97 . Pa ga a indenização, está desfeito o vínculo empregatí-

cio . Mas se a indenização é perpétua : 

98 . Cr$230 . 000 + Cr$60 . 000 x anos de vida do Recorrido,en-

quanto viver o empregado, o empregador não terá acabado de pa gar 

a indenização . Logo , o vínculo empregatÍcio continuará vis endo,e 

não tem sentido di ze r agora que o vínculo foi desfeito . 

99 . ENQUANTO VIVER O P~CORRIDO, há de receber do Recorren

te a pensão, não ap enas p ara VIVER, mas também SOBREVIVER, como 

disse a venerável sentenç a confirmada na decisão d o Egrégio Tribu 

na l a ~· E se a pensão decorreu do acôrdo de 1949 e se o acôr

do surgiu de vinculo empregatício, claro está que não houve "des

fazimento do vínculo empregatício", porque seus efeitos perduram. 

100 . Tanto não se desfez o vinculo que o Recorrente , não faz 

muito, atendeu às reclamações do Recorrido e aumentou a pensao 
-de Cr~~5 . 000 para Crtt50 . 000 (doe . 11 e 12) - o que nao teria suce-

dido se a relação de empregado a empregador se tivesse desfeito 
, 

em 1949 . Novamente afirmar isto e querer o Recorrente achar base 

para defender , mais uma ve z , uma tese falsissima . 

101 . Replicando a letra b) - Ninguém paga senão o que deve. 

Firma nenhuma faz liberalidade pagando a mais a quem quer que se

ja . 

102 . Instado pelo Recorrido, e sabendo que por fôrça dos 

Arts . 117 e 118 da CLT o trabalhador não pode receber qua ntia in

ferior ao salário mÍnimo, acordou o Recorrente em pagar os Cr$ • • • 

$50 . 000 . 

103 . "Liberalidade" não exige recibo! e o Rec orrido, d e sde 

que a recebe , tem sido forçado a dar recibo dos Cr$45 . 000 . 

104. Replicando a letra c) - Já atrás se demonstrou não ha 
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ver r es judicata nesta lide. O mérito aqui é outro: pede-se à 

Justiç a do Trabalho declare a existência da REBUS SIC ST~ijfTIBUS 

na cláusula 3ª do acôrdo de 1949, e decrete, por consequência, a 

maj oração na proporç ão que havia em 1949. Nada tem isto a ver 

com a sentença homologatÓria do acôrdo. De resto, a Justiça do 

Trabalho não está impondo obrigação nova ao Recorrente, mas dizen 

do que a obrigação velha imp Õe a majoração proporcional. 

105. Cabe novamente l embrar as palavras de ORLANDO GOI\illS e 

ELSON GOTTSCHALK, no Curso Elementar do Direito do Trabalho, pág . 

31, quando escreveram: 

"não menos expressiva da peculiaridade do nôvo 

direito é a quebra dos princÍpios consubs tanci

ados nas regras pacta sunt servanda e res judi

cata, relativos aos contratos e às sentenças , 

respectivamente. Com efeito, no particular in~ 

tituto da r e vi são da sentença e da convenção c~ 

l etiva, opera-se, em face de notáveis modifica

çÕes das condiçÕes de vida (stata di fato), uma 

alteraç ão convencional ou judicial das cláusu -

las dêstes regulamentos coletivos, que para al

guns autores, encontra a sua fundamentação jurí 

dica na conhecida cláusula rebus sic stantibus". 

106. Já vimos, fi nalme nte, que o acÔrdo de 1949 não é a 

tran sação regulada no CÓdigo Civil. Ao caso, portanto, não c abe 

invocar o Art. 1.030 do me smo CÓdigo. 

107. Replicando a letra d) - Mesmo que houvera coisa julg~ 

da formal, a ação de modificação poderia ser intentada,desde que 

houvesse a cláusula , rebus sic stantibus, que o CÓdigo do Processo 

Civil d e ixou de considerar, mas que o Direito do Trabalho acata e 

a sentença e a decisão do Egrégio Tribunal ~ guo consid eraram. Es

ta é a lição que se infere do que disse PONTES DE MIRANDA: 

"É preciso não se confundir falta de coisa jul

gada formal e modificabilid ade do que foi deci

dido, se p roposta a ação de modificação . A ação 

de modificação supõe que a s e ntença mesma, que 

formalment e transitou em julgado, pode ser alte 

rada no que dispusera para o futuro: a eficácia 

no futuro é gue está sujeita, devido à natureza 

da senten ç a, a mudança, se o juÍzo a reconhec e r" 
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( cf. PONT~:DS DE MIRANDA? Comentários ao CÓdigo 

de Processo Civil, tomo IV, ed. Forense, 1949 , 

pag. 49; grifamos) . 

108 . Todavia, no caso , onde não há coisa julgada nem formal 

- já demonstramos! e onae a cláusula rebus sic stantibus cabe 

pe r feitamente ser invocada, até mesmo seria possível ação de modi 

fi cação . 

109 . 

nada . 

~ 

Aqui , entretanto? nao cogitou o Recorrido de modificar 

110 . A cláusula rebus sic stantibus, aceita , faz impertinen-

te falar- se em ação de modificação a que o Recorrente pretende 

equiparar esta causa. Tanbám i mp ertinente é falar- se em prevj_si

bilidade legal, qual ocorre com a ação de alimentos , regulada pe

lo Art . 401 do CÓdigo Civil. 

111. O Art. 401 do CÓdigo está no Direito da FamÍlia . Nem 

para armar um raciocÍnio analÓgico caberia invocá-lo aqui, numa 

questão eminentemente trabalhista. É principio velho de hermenê~ 

tica que, ao tirar-se argumento dum texto de lei, se tenha em con 

ta o assunto versado e o local da lei onde se a cha o preceito (cf. 

BERRI AT SAINT- PRIX, Manuel de Logigue Judicigu~, 4ª ed . s/d, pág . 

54; CARLOS 11/f.AXIMILIANO, Herillenêutica, 70 ed., 1961, pág . 332) . 

112 . Finalmente, não 0aberia nenhuma ação r e scisÓria! Ee-

nos ainda, segundo as regras do CÓdigo do Processo Civil, como 

diz o Recorrente, porque ação rescisÓria não é cabÍve l em questão 

trabalhista e porque o Recorrido não pretendeu nem pretende res -

cindir o acÔrdo de 1949 nem a sentença homologatÓria. 

113 . O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: 

ação r e scisÓria cabe contra AcÓrdão do STF que r efor 

me julgado trabalhista; 

- ação r e scisÓria não cabe contra julgado trabalhista . 

114 . No caso se trata dum julgado trabalhista, conforme já 

reconheceu a sentença de l ª instância confirmada na decisão ora 

recorrida . 

115 . Na Ação RescisÓria número 512, Relator Ministro LUIS 

GALLOTI, publicada em audiência de 26 de agôsto de 1959, se lê 

o que afirmamos. Por outro lado, também escreveu o Juiz Dr.r~DRO 
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(;J:iAVES que "a ação rescisÓria deve libertar-se de conceito tradi

cional de direito, para adaptar-se aos casos de prementes necessi 

dades sociais" (Da Ação Trabalhista, Rio 1956, pág. 16). 

116. De r e sto, ação rescisÓria em julgado trabalhista feri

ria a Constituição que ·· estruturou a Justiça do Trabalho no eleva 

do plano de atribuiçÕes para dirimir tôdas as questões que lhe 

são prÓprias" (Ac. STF, l f.. Turma, Rec . Extr. 25.341, Relator Mi -

nistro ABNER VASCONCELOS, apud B, CALHEIROS BONFIM, A Consolida -

ção Trabalhista vista pelo Supremo Tribunal, Vol. II Rio, 1961, 
, 

pag . 281) . 

117. Rep lic a ndo a letra e) - Deve haver JUSTIÇA COM SJ.:.:GU -

R.l\lTÇA . Certo. f.iias a segurança deve ser mútua, do empregado e do 

e mpregador. Haveri.a s e guranç a para o empregador se o empregado 

ficasse a vida inteira ganhando apenas Cr$5.000? Haveria, respo~ 

de o Recorrente. Mas haveria segurança para o empregado se , por 

êrro de fato essencial, esquecido em 1949 de expressar na cláusu

la 3ª do acôrdo a rebus sic stantibus, ficasse por isto condenado 

a passar fome o resto da vida? Nenhum julgador diria sim. 

118 . A Segurança de que se trata não é a do empregado ou do 

empregador, em particular, mas a S~GURANÇA SOCIAL, porque no Di

reito do Trabalho prevalece O INTERÊSSE PÚBLICO SbBRE O DE CLASSE 

( Art . 8Q da CLT) . 

119 . Exatamente os quinze anos decorridos, fazendo que Cr$ . 

$5.000, equivalentes a 13 salários mÍnimos, hoje valham menos de 

1/13, é que obriga a majoraç ão. E que é isto possível prova o 

prÓprio Recorrente quando diz que SPONTE SUA aumentou de Cr$ •• ..• 

$5 . 000 para Cr$50 . 000, mas os Cr$45.000 dá por "liberalidade",me

diante recibo! 

120 • Manter a sentença e a decisão do Egrégio Tribunal a 

guo é fazer JUSTIÇA e não, como diz o Recorrente, trazer insegu -
' rança a JUSTIÇA. 

D) - INCOI~DET~NCIA RATIONE MATERIAE 

121 . 1) - Argumento : Não havendo mais vinculo empregati 

cio, caberia tão somente ação r escisÓria; perdido o prazo, a sen

tença homologatÓria passou a ser coisa julgada material e formal . 

122 . Réplica : Há vínculo empregatÍcio. 
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Não caberia jamais ação rescisÓria. 

Não há coisa julgada material nem formal. 

123 . a) - Há vínculo empregatÍcio, como provamos ao refutar 
tf 11 • ' ,.., 

a letra a do 1tem C, supra. O Recorrente atendeu as reclamaçoes 

do Recorrido e aumentou de Cr$5.000 para Cr$50.000 a pensão (doe~ 

mentos 11 e 12). Não teria dado tal aumento se a relação de em-
A 

pre go estivesse inte iramente desfeita. 

124. O Recorrido sempre recebeu os Cr$5 . 000 mensais em con-

tra-cheques, em tudo iguais aos dos outros empregados. Os contra 

-cheques provam que o Recorrido descontava para uma associaGão 

dos empregados (ORGEL) e para um seguro de vida em grupo dos em

pregados! (Doc. 9 e 10). Isto se daria sem vínculo empregat Ício? 

Claro que nao . 

125. b) - Nã o caberia jamais ação rescisÓria. Na l etra C), 

d), supra, ao refutar o item- Da coisa julgada- dissemos o sufi 

ciente . 

126 . c) - Nao há coisa julgada formal nem material . 

127. Já provamos que nesta lide não havendo dois dos trê s 

elementos necessários para haver coisa julgada, não pode h aver 

res judicata. Há ident i dade de partes (eadem personae), mas di-
, 

v ersa e a causa de padir ( eadem causa petendi) e diverso o objeto 

do pedido (eadem res). Já atrás abundamos na demonstração . 

128. Se não há coisa julgada, inÓcuo será distinguir se é 
formal ou material. O Recorrido não pretendeu nem pretende "cas

sar a sentença que se transforma em c oisa julgada material e for -

mal" . O mérito desta ação nada tem com a sentença que homologou 

o acôrdo de 1949 , Já amplamente temos demonstrado o assêrto. 

129 . O Recorrente, como sempre, repete nos autos as mesmas 

idéias , com os mesmos argumentos. 

130 . 2) - Argumento: Que o ex-empregado poderia ter vindo 

à Justiça do Trabalho reclamar o cumprimento das obrigações assu

midas pela emprêsa, tão logo foi extinto o contrato de trabalho. 

Não o fêz . Não tendo havido nov a vinculação trabalhista, nenhum 

liame existe mais entre os transatores . 

131 . Réplica: O contrato de trabalho foi substituÍdo pelo 

acôrdo de 1949 . Enquanto os Cr$ 5 . 000 pagos mensalmente deram pa

r a a vida do Recorrido , nada havia que reclamar. Tão logo s e tor 
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nou insignificante , reclamou junto ao Recorrente, que, depois de 

delongas , em 1963 aumentou de Cr$5.000 para Cr$50 . 000, diz que 

por "liberalidade" , mas exigindo recibo! 

132 . se aumentou, é porque havia vinculação trabalhista, fa-· 

to j á provru:io. o Recorrente não fez " liberalidade" nenhuma. Se 

conc ordou relutantemente em aumentar e depois fixou em Cr$50 . 000, 

exigindo desde então recibo de Cr$45.000, foi para ficar de acôr-
~ 

do com os Arts . 117 e 118 da CLT, que nao permitem ao trabalhador 

ganhar menos que o salário minimo. 

133 . Claro que não houve nova vinculação trabalhista , por

que a antiga continuou através do acôrdo de 1949 , segundo as cláu 

sulas estipuladas . 

134 . 

135 . 

3) - Arg~nto: Repete proposição falsa , j á refutada : 

"ou a emprê sa vem pagando ao seu ex-empregado a 

indeni za ç ão que lhe deve em funçã o d o desfazi -

mento do vinculo empregaticio, ou então, ferin

do todos os preceitos que regem a seguridade 

social, se lhe pretende impor um encargo ilimi 

tado e imp revisi vel" . 

, , 
Isto e sofisma. Tem jeito de dilema , mas nao o e , por-

que o dilema estabelece uma alternativa com ou .... 

que , num ou noutro caso , certa conclusão se impõe. 

modê lo dum dilema clássico: 

ou e prova 

Conhecido é o 

136 . 

138 . 

139 . 

Se A é B, C é D; 
, , 

se E e F, C e D. 

Mas ou A é B ou E é F; l ogo , C é D. ( cf . L . Liard , LÓ

t r ad. de João Cruz Costa , 5ª ed ., 1963 , pág . 57 ) . 

• <C • 

O racloclnlo do Recorrente se reduz ao esquema: 

ou A ou então B. 

Em esquemas dêste tipo , ou é sempre exclusivo . Isto 

vale dizer que se A é verdadeiro, B é falso necessàri amente, e vi 

ce-ver sa . Se A e B forem os dois verdadeiros ou fals os , o esque-
, 

ma sera falso . 

, 11 A 

140 . A, no caso, e - a empresa vem pagando a o ex- emprega-

do a indenização que lhe deve , e m função do desfazimento do víncu 

lo empregaticio" . 

141 . B, no caso, é - "ferindo preceitos de seguridade soei-

JtJ1-Jo1 · 
---~~----------------------------~--~----------------------------------~ 
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al, se lhe pretende impor um encargo ilimitado e imprevisÍvel" . 

142 . O esquema é falso, porque A e B sao falsos . 

143 . A é falso, porque a emprêsa vem pagando Cr$50 . 000 ao Re 

corrido e por fÔrça do vínculo empregatício, como entende o Recor 

rente, somente deveria estar pagando Cr$5.000 . 

144. B é falso, porque a majoração não é imposta, mas decoE 

re do que obriga a implÍcita cláusula rebus sic stantibus s uben -

tendida na cláusula 3ª do contrato; nem também fere preceitos de 

segurança social . Ao contrário, fortalece-os, porque faz que os 

contratos firmados de boa fé não continuem prejudicando a parte 

econômicamente mais fraca, havendo tanto mudado as coisas . 

145 . Logo, sendo A e B falsos, falso é o esquema e falsa 
, 
e 

a prop osição complexa do Recorrente. Poderemos, vàlidamente,sub~ 

tituir o esquema do Recorrente por outro assim: 

"ou A ou então B ou então c" 

146 . 
, 

C, no caso, sera esta verdade: 

"ou então a cláusula rebus sic stantibus faz parte da 

cláusula 3ª do contrato e o Recorrente será por isto obrigado a 
~ 

pagar a pensao majorada, considerando que em 1966 as coisas nao 

estão , econômicamente, como em 1949". 

147 . Desfeito o sofisma, o argumento da incompetência r ati-

one materiae se reduz a nada. 

1L~8 . Os mesmos argumentos e a mesma réplica já estão nos au 

tos . Então escrevemos: 

lL!-9 . "o Recorrente levantou exceção de incompetência r~.:_tio 

ne hlateriae, mas desatendeu ao preceito expresso no Art . 182 , I I, 

§ 2Q do CÓdigo de Processo Civil, não declinando o JuÍzo. r or is

to NÃO PODE SER ACEITA A EXCEÇÃO DE I NCOMPETÊNCIA RATIOlC I'Iil.T~~RI .A:l.:}, 

ex-vi do mencionado dispositivo legal, combinado com o Art. 769 

da CLT" . 

E) - DA EFICÁCIA DA QUITAÇÃO 

150 . 1) - Argumento: O Recorrido deu quitação ao Recorren-

te, no acôrdo de 1949, ressalvando, tão somente, o percebime n to 

da INDENIZAÇÃO. O Recorrente tem satisfeito sua obrigação . ~Gogo, 

não pode, decorridos quinze anos da sentença homologatÓria do pa~ 
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to firmado, vir o Recorrido pleitear aumento do ~uantum que se lhe 

paga . 

151. Réplica : - A quitação plena na cláusula 5ª do contrato 

se referiu, é Óbvio, ao direito de o Recorrente não mais ser im

portunado sôbre os 3 , 33% nos lucros lÍquidos, direito sôbre o qual 

havia a demanda. Ficou ressalvado o direito à INDENIZAÇÃO. Como 

a INDEN IZAÇÃO se fará enquanto VIVER o Recorrido, e a pensão,rel~ 

cionada à INDENIZAÇÃO e, portanto , à quitação, é que está sendo 

objeto de majoração nesta causa, é Óbvio que, rejeitadas,como fo

ram na primeira e na Última instância, as duas exceções de res 

judicata e ratione materiae, a quitação se torna no caso irrele -

vante. 

152. A quitação está no acôrdo como acessÓrio do principal , 

que é a pensão de Cr$5 . 000 . O que se decidir sôbre o princip al 

arrastará consigo o ace ssÓrio. 

153 . Se a quitação de 1949 fÔsse tão valiosa, como quer ag~ 

ra o Recorrente, teria valido também para negar a majoração de 

Cr $5.000 para Cr$50.000. Não valeu, por que? Porque no mérito 

não tem relevância. 

154. Não será preciso repetir que o Recorrido tem recebido 

sempre os Cr$5.000 por contra-cheque . Não há como falar-se em re 

cibo de quitação que libere o Recorrente da obrigação de majorar 

o quantum, por fÔrça da rebus sic stantibus. 

155 . O Recorrente procura sempre desviar o mérito. 

156. A invocada quitação nenhuma eficácia tem nem poderia 

ter no caso. 

F) - DA LIMITAÇÃO DC RISCO 

157. O Recorrente tumultua, repetindo em desordem as mesmas 

idéias e argumento s anterior es, já refutados, já repelidos na sen 

tença e no AcÓrdão do ~grégio Tribunal ~ quo. Quer apenas bara -

lhar, obscurecer o claro. 

Resumamos as idéias: 

158. l) - Argumento : Se a indenização fÔsse pensão, have -

ria de seguir o p rincÍp io do risco, sem o qual não sobrevive a 

Previdência Social . A emprêsa não poderia sobreviver como entid~ 

de jurÍdica, no c aso como o dos autos, porque a sua es t rut ura ju-

Jo -?o9 
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rÍdico-econômica não 
~ 

previra pagar senao o acordado em 1949. 

159. Réplica: A indenização é pensão, porque, pela CLT ,não 

há indenização do empregado estável que dure a vida inteira. E se 

foi fixada para que o Recorrido VIVESSE, haverá de permitir-lhe 

ta.ubém SOBHEVIVER - diz a sentença confirmada no AcÓrdão ora re

corrido . 

, 
160. Houve, de 1949 para ca, enriquecimento do Recorrente. 

:;ntre as causas apontávei s , não se há de esquecer o trabalho téc

nico-especializado do Recorrido. Se em 1949 podia a emprêsa pa

gar. 13 vêzes o salário mÍnimo, e se houve proporcionalidade no au 

mento dos lucros, é querer fugir à realidade palpável falar eTI 

PRINCÍPIO DO RISCO. Se podia pagar antes,pode pagar hoje, que 

prosperou mais . Muito menos ainda tem sentido falar-se em 30BRE
VIVÊ1:W IA JURÍDICA DA ~:::Iv1PHÊSA . É verbalismo só. Exatamente por 

ser pessoa jurÍdica , com vida legal perante a Justiça do Trabalho, 

é que o Recorrente está obrigado a implementar a cláusula 3 ~ do 

acÔrdo, segundo a proporcionalidade pactuada em 1949: - 13 salá -

rios-mÍnimos. Êste cálculo, é obvio, devia ter entrado nas cogi

taçÕes do Recorrente, que então se empenhou muito por afastar o 

Recorrido da participação nos lucros lÍquidos, no valor de 3,33%, 

que hoje dariam para confortar a velhice do empregado, por ser um 

guantum sempre mutável, e não fixo, desvalorizado sempre, como a 

quantia Ínfima de Cr$ 5 . 000 ou mesmo Cr$50 . 000 . 

161 . 2) - Argumento: - Limitação das contribuiçÕes e limita 

ção do risco - eis dois princÍpios básicos em que se assenta a s~ 

gurança social. Por causa dêles, portanto, se a indenização é peg 

são, o reajustamento pretendido fará desaparecer o risco assumido 

com o encargo . 

162. Réplica: O argumento se reduz a isto: para que o ris 

ço do Recorrente seja limitado e a contribuição também, e o Reco~ -rente nao perca nada, o Recorrido, que o ajudou a enriquecer, deve 

morrer de fome! 

163 . O argume nto nasce do esquecimento do velho preceito de 

ULFIANO: suum cuigue tribuere. A segurança social o Recorrente 

faz assentar em duas bases do seu interêsse: limitação do risco 

e limitação das contribuiç Ões! Mas esquece que pode a segurança 

social falir à mÍngua do preceito de dar a cada um o que lhe cabe. 

No caso, por fôrça da cláusula REDUS SIC STANTIBUS, impõe-s e que 

a quem desistiu do mais (3,33% nos lucros) e aceitou o menos ( 13 

salários mínimos de pensão), esta proposição seja mantida para o 

lo f JJ tJ 
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Recorrido SOBREVIVER. 

164. Se desempenhara a função classificada e aceitou a pro

porção de 13 salários-mÍnimos , então maior do que percebia mensal 

mente, foi porque, em boa fé, não cuidou que as coisas haveriam 

de mudar tanto. Como estão as coisas , o acôrdo se tornou lesivo . 

G) - DA T~ORIA DA IMPREVISÃO 

165. l) - Arp;umento: - A indenização do Recorrido foi fi xa-

da em função do salário percebido à época da rescisão do contrato 

e pelo seu tempo de serviço . 

166 . Réplica : Já se provou nos autos que não foi assim e o 

Recorrente não contestou . . A sentença e o AcÓrdão da Última ins

tância repeliram êste mesmo argumento do Recorrente. Agora retor 

na a dizer as mesmas coisas. É querer alongar . 

167 . Repitamos que em 1949 a parte fixa do salário do RecoE 

rido era de Cr$ 3 . 500 e o salário-mÍnimo vigente era de Cr$380 . 

Tendo 28 anos de serviço, a indenização legal (Artigos, 477, 478 

e 479, § 2º da CLT) haveria de ser: Cr$3.500 x 28 x 2, o que da -

ria Cr$19ó.OOO. 

168 . Mas esta indenização legal não acabaria a demanda jud~ 

cial que daria ao Recorrido a participação permanente nos lucros 

lÍquidos no valor de 3,33%. Eis a única razão de a chamada " inde 

nização" ter tomado a fÓrmula já referida e com caráter de perpe

tuidade . 

169 . 2) - Argumento: Que não era tão imprevisÍvel a ascen

ção do salário-mÍnimo, tanto que, logo depois da sentença homolo

gatÓria, o nível passou de Cr$380, para Cr$ 1 . 200. Não cabe,no c~ 

so, invocar a teoria da imprevisão, por não se tratar de contrato 

em que a comutatividade de prestações faz surgir a necessidade de 

sua equivalência . 

170 . Réplica: Em 1949 o salário-mÍnimo era de Cr$380. So
mente em 1951 é que subiu a Cr$1.200. A cláusula 3 ª' , fixando o 

guantum mensal em Cr$ 5.000, teve em vista a proporcionalidade sala 

rial do momento, porque, em 1949, não seria possível prever que 

em 1951 haveria aumento de mais de 200%, nem que em 1966 vie s se o 

guantum acordado valer menos de l/13 do salário mÍnimo. 

171. Cabe a teoria da imprevisão, como já se provou nos au-

tos. O argumento do Recorrente não logra destruir o que ent ão ale 
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gou o Recorrido nem o que sôbre o tema declarou a decisão do ~gr~ 

gio Tribunal ~ guo. A teoria da imprevisão calha a qualquer tipo 

de acôrdo, até mesmo nos internaci.onais, como se lê no trabalho 

de LEOPOLDO BRAGA, in RepertÓrio Enciclopédico do Direito Brasi 

leiro, vol. 9, s.v. cláusula, pág. 46. 

H) ... DO REAJUSTAMENTO PEDIDO 

172. 1) -Argumento: O pedido de reajustamento·na base de 

13 salários-minimos não encontra apoio na curva inflacionária no 

perÍodo de 1949 aos nossos dias . 

173. RéQ!ica: O Recorrente afirmou sem provar . O Recorri-

do afirma e prova que Cr$5 . 000 equivaliam a 13 salários-mÍnimos 

de 1949, então no valor de Cr$380. E foi só por isto que a ceitou 

trocar os 3,33% da demanda judicial pela cláusula 3ª do contrato. 

Lembre-se que então recebia mensalmente Cr$3.500. 

174. 2) - Argumento: Nas ações de ressarcimento do dano a 

correção monetária se r e fere ao tempo que medeia entre a data do 

acidente e o momento d a fixação, pela sentença condenatÓria, do 

guantum debeatur. 

175. Réplica: Nem como exemplo serve ao caso, porque esta 

demanda trabalhista nada tem de semelhante com pedido de ressarci 

mento de dano. 

176. 3) - Argumento: Que o montante da indenização,em 1949, 

fÔra antevisto pelos litigantes que tinham idé ia precisa das pre~ 

tações consequentes do pacto. Que apenas ocorreu o parcelamento 

d o pagamento das obrigações assumidas. 

177 . Réplica: Não se pode, no caso, falar em indenização, 

porque, pelo espÍrito da CLT, não há i ndenização eterna. Já pro

vamos. Todo o resto do argumento, portanto, é nulo. A idéia que 

o Recorrido podia ter em 1949 era a que permitiu o acôrdo. Não P9 
deria supor que em 1966 as coisas estivessem como estão. Se t i -

ve s se tido tal previsão, não teria concordado, é claro. Ninguém 

faz acÔrdo de morrer de fome, enquanto a outra parte prospera sem 
pre . 

178. 4) - Argumento: Que o princÍpio da equidade, invoc ado 

a favor do Recorrido, também deve ser invocado a favor do Recor -

rente, que já nenhuma contraprestação pode esperar de nôvo encar 

go . 



Jof..,J/3 

41 = 

179. Réplica: A e quidade invocada a favor do Recorrido n a .§_ 

ce duma realidade material e doutra ético-jurÍdica, Trabalhou 

28 anos para o Recorrente, deu-lhe meios de aumentar o patrimônio, 

graças ao seu trabalh o esp ecializado, e por isto a riqueza do Re
corrente tem vindo sempre a crescer. Todavia o que dêle recebeu 

e continua a receber tem vindo sempre em decréscimo. Hoje nem va 

le dois jantares num restaurante barato. 

180 . Pelas circunstâncias do caso, pela cláusula rebus sic 

stantibus, pela obrigação que tem o Recorrente de cumprir a cláu

sula 3 ª do acÔrdo de 1949, com a majoração, como entendeu a senten 

0a e o acÓrdão recorrido, já não há necessidade de o Recorrido 

prestar serviço ao Recorrente, para, com isto, perceber a pens ao 

majorada p roporcionalmente. 

Al'ifÁLISE DAS PERGUNTAS DO HJtCORRENTE (1UE ORIGINARAM O P_ R~ClER DO 

FROFE.:>80R HÉLIO BAS1J:OS TORNAGHI 

181. Análise dos esclarecimentos prestados pela Consulente . 

1 8 2 . Ao prestar os esclarecimentos para a Consulta, o Recor 

rente truncou a verdade p ara confundir o Parecerista. Isto se vê 

nos itens l a 6, em confronto com os autos . 

Assim: 

133 . a) - Omitiu que a sentença da 9ª Junta de Conciliação 

e Julgamento fÔra confirmada por unanimidade no Tribunal Regio -

nal do Trabalho . 

lBLl- . b) - Declarou que o Recorrido fizera embargos, no Tri-

bunal Superior do Trabalho, "à decisão de uma de suas turmas " (item 

1) . Falso . Primeiro , não havia turmas naquele tempo. Se~~ndo,o 

Recorrido jamais, em todo o processo passado, fizera embargo de 

qualquer natureza. 

185 . c) - Informou que o Tribunal Superior do Trabalho " ju_! 

gou a reclamação improcedente in totum". Falso. O Tribunal jul

gou por desempate, e isto tem muito valor . 

186 . d) - Informou que o Reclamante, ora Recorrido, "mani -

festou recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal , a 

que não deu seguimento o Presidente do Tribunal ~ guo. Agravou, 

então , de instrumento para o Excelso PretÓria que mandou subir o 

recurso extraordinário, para julgá- lo" . 
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187. Verdade truncada. O Presidente concedeu o recurs o pa-

ra o Supremo Tribunal Federa l, que, pela sua l ª Turma, tomou co

nhecimento e julg ou o recurso, man dando re s tabelecer a sentença 

unânime do Tribunal Regional do Trabalho, por 4 votos cont ra l 

(cf . impressos I, II, III e IV,juntos com a inicial, fls. 2) . 

188 . " Do exposto, se ve que o Recorrente quis desorientar,s~ 

tuando mal o Parecerista na causa . 

189 . 

ANÁLISE DAS P:J:RGUNTAS E DAS RESPOSTAS DADAS NO PJU---tEC~R 

Primeira pergunta: 

"Faz coisa julgada , em sentido formal e materi

al, a transação realizada entre o Reclamante e 

a Consulente, em 1949, devidamente homologada 

pela 9 ª Junta de Conciliação e Julgamento dêste 

Estado, por via da qual desistia o ex-funcioná

rio da reclamação , que apresentara , em l 947,pe

rante o mesmo JuÍzo , e renunciava à estabilida

de, p ondo têrmo ao seu contrato de trabalh o? " 

190 . Mal formulada, porque diz que h ouve TRANSAÇÃO em l9LJ-9 

e nela o Recorrido desi st i r a da reclamação de 1947 e renunciara à 
estabilidade , pondo têrmo ao seu contrato de trabalho . 

191 . Não houve TRANSAÇÃO, como já provamos. 

-192 . O Recorrido nao cuidou de renunciar a nenhuma estabili 

dade, mas de desis tir dum direito em litÍgio, que lhe dava maio -

res vantagens, por outro menor, ma s que lhe dava paz , então sem 

prever que a inflação desvalorizaria o guantum acordado . 

193 . Resposta da da : A resposta está perfeitamente de acÔrdo 

com a pergunta feita . Mas não se aplica ao caso. Tudo se baseia 

no conceito de transaq&o, e o acôrdo de 1949 não pode ser transa

ção. Já provamos. 

194. 

1 95 . 

Segunda pergunta: 

"É passível de revisão, com esteio na cláusula 

"rebus sic stantibus", o valor de Cr.$ 5 . 000(cin

co mil cruzeiros), atribuÍdo mensalmente ao Re
clamane te por fÔrça daquela transação?" 

Não houve transaqão, já vimos. 
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196 . Resposta dada: Diz o Professor HÉLIO TORNAGHI que · 

197 . a) - Havendo implÍcita a rebus sic stantibus pode ha-

ver revisão da coisa julgada . 

ou defluir de interpretação . 

Que a cláusula pode ser expressa 
~ 

198 . b) - Que o Recorrido e o Recorrente poderiam ter assen 

tado uma obrigação variável, mas não o fizeram . 

199 . c) - Que a quitação , acompanha~ do compromisso de na-

da mais reclamar, excluiu a possibilidade de reclamar o reajust a

mento . 

200 . Quanto ao item a): 

201 . Se a rebus sic stantibus pode defluir de interpretação, 

e se a Justiça do Trabalho , por fÔrça do Art . 8º da CLT, pode in

terpretar que a cláusula está implÍcita no acôrdo de 1949 , por t~ 

das as razões já discutidas nos autos, razÕes não apresentada s 

nem consideradas no Parecer, - então é claro que a revisão pode -

ria ser intentada, invocando-se a rebus sic stantibus. 

202. Quanto ao item~): 

O não ter ficado acordada a revisão , em têrmos explÍc! 

tos, foi êrro de fato essencial, por isto que ninguém deixa de g~ 

nhar 3, 33% sôbre lucros lÍquidos, sempre variável no tempo,e cres 

cente, para receber uma quantia fixa, que com o tempo sempre se 

desvaloriza . No espÍrito do acôrdo estava implÍcita a rebus sic 

stantibus, que faz que o 3uantum varie com o aumento do custo de 

vida . 

203 . Q.uanto ao i tem .2_): 

A quitação e o compromisso de nada mais reclamar,é cl~ 

ro, dizia respeito tão somente ao direito de receber 3,33% dos lu 

cros lÍquidos . O guantum de Cr$ 5 . 000, equivalente então a 13 sa

lários mÍnimos , é como se fÔra uma cláusula relacionada a p erce -

ber alimentos futuros . Se ninguém pode desistir de alimentos fu

turos , como diz o CÓdigo Civil, é claro que em 1949 não poderia o 

Recorrido concordar em excluir a possibilidade de vir a reclamar 

majoração do guantum, segundo a proporção. Ninguém faz voluntàri 

amente acôrdo contra sua sobrevivência . 

204 . A resposta do eminente processualista Prof . HÉLIO TOR-

NAGHI logo se vê que decorre de não estar êle devidamente informa 
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do das particularidades da causa . 

205 . 

206 . 

207 . 

208. 

209. 

210 . 

Terceira pergunta: 

"pode-se emprestar à palavra "indenização",uti

lizada pelos transatores para dar none jurÍdico 

à causa do pagamento dos Cr$5 . 000 (cinco mil 

cruzeiros), que vem a Consulente desde 1949 fa

zendo ao Reclamante, alcance tal que se possa 

assimilar o seu conceito estrito no direito do 

trabalho brasileiro à conceituação jurÍdica de 
ti - "?" pensao . 

Resposta dada: 

Diz o eminente Parecerista: 

a) -

b) -

Não 
, 
e possível dar ao que o acôrdo chamou de inde-
~ 

, 
~ 

nizaçao o nome jurídico de p ensao . 

Indenização 
, 

pagamento de prejuízo decorrente de e 

ato lÍcito, seja dano emergente , seja lucro ces -

sante. Distingue-se de ressarcimento e de repara-
~ 

çao, que servem para compensar dano patrimonial 

ou moral defluente de ato ilÍcito . 

-c) - Poderiam os transatores ter estabelecido pensao, 

mas o negÓcio jurÍdico seria novação; o acôrdo 

diz que foi indenização, com uma prestação imedi

ata e prestações futuras, fixadas em quantia cer

ta . 

d) - A doutrina reconhece possível revisão de sent enç a 

havendo pre stações futuras, quando essas pe r dem a 

razão de ser, e a moeda se avilta.Mas seria preciso 
fi #".J , 

que TAL P OSSIBILIDADE NAO HOUVESSE SIDO EXCLUI-

DA NO PRÓI •RIO ACÔRDO". E como o Recorrido deu 

quitação, comprometendo-se a nada mais reclamar 

em tempo algum (grifo do Parecer), então, a ;'pos

sibilid ade de nova exigência foi prevista e ex clu 

Ída. 

211 . O Parecer favorece o Recorrido . Com efeito, diz o Pa

recer que não se trata de pensão, porque o acôrdo fala de indeni

zação , com prestação imediata e prestações futuras. 
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212 . Foi indenização, porque assim disse o acôr do? O con -

ceito de indenização, a . que o Recorrente tenta dar tanto valor , p~ 

de então decorrer dum simples nome dado num acôrdo pelas partes? 

213 . O conceito legal de indenização , no Direito do Traba -

l h o, está regulado no CapÍtulo V, - Da Rescisão - nos artigos 477 

e 486 . O concei t o d e indenização implica uma soma em dinhe iro,de . -
terminada. Não pode haver indenização de valor indeterminado . No 

c as o acordou- se um pagamento , enquanto viver o Recorrido . O ~ -

tante é indeterminado, porgue os anos de vida do Recorrido ninguém 

sabe guantos serão . O quantum , p ois , não pode ser a indenização 

do conceito legal . 

214 . Demais, a indenização do empregado estáve l se fÔsse 

despedido sem justa causa, seria Cr$3 . 500 x 28 x 2 , que daria . •• 

Cr$196 . 000, e logo estaria em definitivo desfeito o vínculo empr~ 

gatício. Mas o pagamento foi de Cr$230 . 000 + Cr$60 . 000 x anos de 

vida . 

215 . Pagou mais do que devia. Obrigou- se a pagar indetermi 

nadamente . As razoes disto já vimos anteriormente . 

216 . Poderia ter sido pensao , diz o Parecer. Mas para i st o 

seria precisv que houvera novaçao . Mas entende o Parecer que hou 

ve transação. 

217 . Pelo CÓdigo Civil, já provamos , o acôrdo de 1949 não 

pode ser a transação do conceito civilista. E por que não pode 

s er novação? Já que o Recorrente sempre se apoia no direit o co

mum , l embremos que ~ção , pelo Art . 999 do CÓdigo Civil, nada 

mais é que um negócio jurÍdico em que um devedor contrai com o 

credor outra dÍvida nova, para extinguir a velha . O Recorrente , 

devedor, contraiu com o Recorrido, credor, outra obrigação, que 

substituiu a antiga . E estabeleceu, na novação , a pensão, etc •• 

218 . Ora, tudo isto prova que nesta causa trabalhista o no

me jurÍdico do guantum importa pouco . Seja indenização, r essarc.:!:_ 

mento, reparação , pensão, o que fôr, certo é que na base dos . •. • 

Cr $5 . 000 ou dos Cr$ 50 . 000 estará o Recorrido condenado ~ fome , e 

por isto cabe invocar-se a rebus sic stant ibus e tirar dela as 

consequências lÓgicas . Todavia a sen tença confirmada pel o AcÓr -

dão recorrido - as duas instâncias trabalhistas entenderam que 
pensao . 

, 
e 

219 . Diz o Parecer que a doutrina r e conhece possível a revi 

são da sentença havend o prestações futuras . Quando a moeda se 
v 

P~9, 1~/...:..._J __ ._~---~----~~----------, 
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avilta nas prestações futuras pode a sentença ser revista? F ode, 

diz o Parecer. A moeda aviltou-se de 1949 a 1966. O Recorrido 

pode então pleitear a revisão da sentença e portanto do guantum . 

Não , - diz o Parecer . O Recorrido não pode p l eitear, porque,com

prometendo- se a nada mais reclamar em tempo· algum, afastou a pos 

sibilidade de rever a prestação futura . Condenou-se a morrer de 

fome lenta! 

220 . Demais , o Recorrido previu que a moeda ia desvalori zaE 

- se e concordou em afastar qualquer reclamação futura, lê- se no 

Parecer, ao afirmar que "a possibilidade de nova exigência foi 

prevista e excluÍda" . 

221 . SÓ um louco, prevendo que Cr$5 . 000 , equivalentes a 13 

salários mÍnimos, viriam a valer menos de 1/13 do sal ário vi gente , 

voluntàriamente acordaria excluir tôda e qualquer possibilidade 

futura de rever o guantum para viver . 

222 . O lÓgico é entender- se que se no contrato alguma frase 

há que leve a tal entendimento , é claro tratar- se d o êrro de fato 

essencial, esquecendo-se de deixar expressa a rebus sic stantibus . 

A Justiça do Trabalho tem autoridade para cor rigir s ocial mente o 

êrro fatal. E se o acôrdo fÔsse mesmo transação , como quer o Re 

corrente, até poderia ser rescindido, por fÔrça do Art . 1 . 030 do 

CÓd igo Civil , que admite rescisão em tendo havido êrro essencial, 

êrro que JOÃO LUIS ALVES diz ser de fato e não de direito (Comen

tário ao Art . 1 . 030) . 

223 . Mas o Recorrido quer apenas SOBREVIVER, como disse a 

sentença c onfirmada pelo acÓrdão recorrido . Não veio pleitear re 

visão da sentença homologatÓria, embora podesse fazê - lo , porque 

ao que se c omprometeu foi a nada mais reclamar sôbre o direito de 

que abrira mão em troca do guantum para viver; veio p l eitear que 

a Justiç a do Trabalho declare que na cláusul a 3 ª do acôrdo de 1949 

está implÍcita a rebus sic stantibus e daÍ , por consequência , de

crete a majoração na proporçao então existente . 

224 . Q,uarta pergunta: 

"Ao se apartar do pedido formulado pelo Recla -

mante, da sentença que o acolheu em parte e da 

matéria que lhe devolveram a mbos os recur s os OE 
dinários, para mandar reajustar os Cr$ 5 . 000(ci~ 

co mil cruzeiros) à base dos direitos e vanta -

gens concedidos à categoria profissional do Re-
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clamante , entre 1949 e a data da decisão da l ; 

Inst~ncia, não refugiu o Egr~gio Tribunal Regio 

nal do Trabalho da l Q Região da mat~ria em des~ 

te , violando, assim, norma de direito processu

al brasileiro?" (grifo nosso). 

Res~sta dada: 

226 . Mal informado que foi o Parecerista, a resposta, cale~ 

da no Direito Processual Civil, está perfeitamente certa. Mas ~ 
que Egrégio Tribunal ~ guo não se afastou do pedido formulado. 

227. O Recorrente requerera na inicial a proporção dos 13 

salários minimos. A venerável sentença, reconhecendo direito ao 

quantum majorado, discordou dos 13 salários minimos e deferiu o 

nreajustam8nto nos mesmos ·têrmos em que tem sido êste obj eto de 

ap licação pelos Órgãos da previdência social, têrmos em que fica 

deferido, devendo o valor reajustado ser fixado na execução " . 

228 . O Recorrido apelou desta ~ltima decisão, para r eformar 

somente esta parte da sentença. O Recorrente apelou para ref or -

mar a sentença inteira, negando tudo. 

229 . O Egrégio Tribunal ~ guo regeitou as razões do Recor -
r ente o aceitou as do Recorrido e reformou a sentença na parte 
em que o Recorrido apelou. E mandou, portanto, que fÔsse o rea -

jus tamento feito à base dos direitos e vantagens concedidos à ca

t egoria profissional do Reclamante, entre 1949 e a data da decisão 

da l ~ Inst~ncia, r espeitado o limite dos 13 salários minimos. 

230 . Note-se, res-pe itado o limite dos 
que foi o pedido na inicial e no recurso do 

Tribunal ~ guo, dentro de suas funçÕ çs, sem 
conc edeu exatamente o pedi do. 

13 salários minimos, 
Recorrido. O :·~grégio 

julgar ultra petita, 

231 . Mas a resposta dada à pergunta tinha de vir sem aplic~ 
~ 

çao ao caso, porque, na pergunta, o Recorrente omitiu, sem expli-

cação, que o Egr~ gio Tribunal ~ guo falara no limite de 13 salári 
c . OS mlnlmOS . 

232 . De quanto fica provado, e discutido, refutados os ar
gumentos do Recorrente, espera o Recorrido que o Egrégio Tribunal 

Superior do Trabalho negue provimento ao recurso do Recorrente e 

mantenha a venerável decisão do Egrégio Tribunal ~ guo, perfeita-
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mente de acÔrdo com o Direito Trabalhista, e por não haver ferido 

o Direito Comum, nem violado qualquer dispositivo de lei, e ser de 

J U S T I Ç A. 

(as) pp. SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA 
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AGRAVO DO RECLAMANTE 

EXMO. SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA l ~ REGIÃO 

.... FORTUNATO MARTINS GUIMARÃES, nos autos do recurso ordiná-

• 

rio nQ 984/65, em que é recorrente-recorrido, e no qual é também 
l recorrente-recorrido a firma LABORATÓRIOS MOURA BRASIL-ORLANDO RA~ 

GEL S/A., vem, na forma do art. 897 da CLT, interpor o presente re 
curso de agravo contra o R. despacho de fls, que denegou o recurso 
de revista do recte, re querendo seja o agravo processado, nos mes
mos autos da reclamação, como aliás determina v. Exa. ao final do 
despacho sub censura, por medida de economia processual, pelo que 
também se dispensa o agravante de indicar as peças para serem 
transladadas. 

Rio de Janeiro, 14 de março de 1966. 

(as.) p.p. SYLVLO CAPANEMA DE SOUZA- adv.l0502 

COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABAlliO 

O recurso de revista intentado pelo recte tinha integral 
amparo na letra~ do art. 896 da CLT. 

Não havia qualquer justificativa para a não inclusão da 
retroação pedida desde a inicial. 

O agravante já demonstrou, em longas petiçÕes, que teve 
a iniciativa da revisão da pensão, justamente dois anos antes de 
ingressar em JUlzo. 

Justa e legal era, assim, a retroação até esta data. 
Assim sendo, rep ortando-se aos têrmos da revista, e de

mais elementos do processo espera o agravante seja provido o re
curso, para que se conheça da revista, o que será ato de Direito 
e Justiça. 

Rio de Janeiro, 14 de março de 1966. 

(as.) p.p. SYLVIO CAPANE~~ DE SOUZA- Adv.l0502. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

- PROC~ADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO -

TST AI - 526/66 

Agravante e Recorrido: - Fortunato Martins Guimaraes. 

Agravado e Recorrente: - LaboratÓrios Moura Brasil - Orlando 

Rangel S.A. 

PARECER 

Recorrem, nos autos, "LaboratÓrios Moura-Brasil-Orlando 

Rangel S .A." e Fortunato Martins Guimarães. 

O primeiro interpÕe Recurso de Revista, a fls. 97 dos 
autos, contra AcÓrdão do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho -
que entendeu competente a Justiça do Trabalho para dirimir o con 
flito dos autos, e determinou a atualização de prestações pagas 

a empregado, em virtude de acôrdo que extinguira reclamação tra
balhista. 

O segundo Recorrente a fls. 174, interpÕe Agravo de In~ 
trumento, inconformado com o não recebimento de Recurso de Revis 
ta, apresentado a fls. 117. 

Face a não ocorrência de qualquer das hipÓteses do art. 

896, foi tal Revista denegada, e pelas mesmas razões opinamos p~ 
lo não provimento do Agravo. 

Quanto ao Recurso de Revista da emprêsa dÚvidas há de 

que se trata de matéria jurÍdica controvertida, justificando-se 
o seu conhecimento. 

No mérito, data venia dos entendimentos em contrário,em 
verdade a matéria é trabalhista, pois se trata de atualização de 
prestação oriunda de "acÔrdo trabalhista", o que determina a com 
petência da Justiça do Trabalho. 

Acresce que tal competência foi prevista no prÓprio 
"acôrdo", conforme cláusula 6ª do documento de fls. 31 dos autos. 
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E se aquêle acôrdo teve em vista assegurar a subsistên
cia do empregado, é evidente _que êsse objetivo deve ser mantido, 

e alcançado pela revisão do quantum da prestação na forma adota

da pelo Ac0rdão Recorrido, isto é, pelo aditamento de tôdas as 

majorações, expontâneas ou não, concedidas aos empregados da Re
clamada, de categoria i gual à do empregado reclamante. Tudo de -

acôrdo com o artig o 8Q da C.L.T., que autoriza sejam invocadas a 
analogia e a equidade. 

Assim, conhecida a Revista de fls. 97 e seguintes, pelo 

seu não provimento, para confirmação do AcÓrdão Recorrido, que 
bem atendeu ao interêsse social, é, s.m.j. o nosso parecer. 

Rio de Janeiro, 6 de maio de 1966. 

(as.) Roque Vicente Ferrer 

Procurador. 



(Ac. 3ª - l.l.:W/6§) 

, -- ACORDAO EMBARGADO -
------~----------~ 

Revista não conhecida ~E 
falta de amparo ~e5al. 

Vistos, relatados e discutidos êstes 
autos do Agravo de Instrumento nQ 526/66, da Primeira Região,
em que é Agravante e Recorrido Fortuna to l\!artins Guimarães, se~ 
do Agravado e Recorrente LaboratÓrios Moura Brasil-Orlando Ran 
gel S/A: 

o ympregado foi indenizado em 1949, 
acordando no recebimento de uma indenização de ~$ 230.000 paga 
em prestações e uma mensalidade, pelo resto da vida, de ~$ - -
5.000. Celebrado o acôrdo nesta Justiça, teve depois reajusta
da a mensalidade para G$ 50.000, afirmando a emprêsa resultar 
isso de liberalidade. 

Reclamou o reajustamento - por dire~ 
to - desde 2 anos antes e na base de 13 salários mÍnimos,impoE 
tância que corresponderia ao ajustado em 1949. 

A Junta deu pela procedência do ped~ 
do exceto quanto à retroatividade. àmbas as partes recorreram/ 
ao Zgrégio Tribunal Regional do Trabalho que deu pelo provimen 
to em Parte do recurso do empreGado para que o reajustamento I 
se fizesse a partir do ajuizamento na base de simples atualiza 
ção salárial e até o limite dos 13 salários mÍnimos - fls. 94. 

Recorreram de revista as duas _partes: 
a emprêsa insistindo nas preliminares rejeitadas de incompetên
cia, de transação e coisa julgada, pois que inexistia o contra
to de trabalho, havia o acôrdo e dêsse resultava a impossibili
dade da revisão pretendida; e o empregado visando a retroação I 
do pagamento até dois anos anteriores à reclamatÓria. 

Recebeu o ilustre presidente regional 
a revista da emprêsa admitindo a coisa julgada, e indeferiu a 
do empregado porque desfundamentada. Agravando o empregado, por 

, 
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medida de economia proc essual o recurso se processou nos autos 
principais. 

O douto parecer é pelo não provimento 
do agravo, conhecimento da revista e desprovimento da mesma 

· ~ , 
E · o relatorio. .. 

<; 

Ne go provimento ao agravo. De fato, o 
-Agravante nao citou lei ou julgado e no agravo afirma fundada a 

revista na divergência que não citou. 

Quanto ao recurso da emprêsa o douto/ 
parecer entende merecer conhecimento porque se trataria de ma -

, . . . -
ter1a controvertida, mas sendo o recurso fundado na v1olaçao da 
lei e na jurisprudência, o conhecimento pelas duas letras im -
portaria necessáriamente provimento, admitida a transação e a 
coisa julgada. Pela divergência tal não ocorreria porque pode 
ria o Tribunal optar pela tese - acolhida no acÓrdão. Contudo, I 
não há a divergência porque os julgados citados a fls. 99 não I 
cuidam da mesma hipÓtese, mas de simples quitação ou transação. 
E inocorre a violação literal de lei. 

O venerando acÓrdão salientou que a I 
pensão foi instituida por tôda a vida -- e isso importava em I 
constituir quantia capaz de assegurar a sobrevivência do empre
gado. A condição estava implÍcita. Não conheço da revista. 

Isto pôsto: 

Acordam os JuÍzes da Terceira Turma I 
do Tribunal superior do Trabalho, sem divergência, negar provi
mento ao agravo e, por maioria, não conhecer do recurso. O Se -
nhor Ministro Charles Moritz requereu justificação de voto. 

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1966. 

~..!l__~eraldo starli!!5.. soar~ 
Presiãente 

(as.) Luiz Ivlenossi 
Relator 

Ciente (as.) CeJso Caraintero 
procura or 



CONTR.i1::.f~l;_ZÕE~ AOS E:M~ARGOS DO LA

BORAT6RI O rJ.lOURA DR.'i.SIL- OHL.A.L~DO / 

RANGEL S.A. QUE FAZ FORTUNATO MAR 

TINS GUIMAitÃ:C:S 

(Ac. 3ª - 1.148/66) (Proc. nQ T. s . T. - RR 526/66) 

COLENDO TRIBUNAL 

Inteiramente descabidos e impertinentes são os embar
gos opostos pela recda, ao brilhante e jurÍdico AcÓrdão de fls·, 
que bem apreciou a hipÓtese , atendendo cor~etamente ~prova dos autos • 

. 
O recurso visa tão somente retardar o cumprimento da 

decisão, agravando ainda mais intensamente a s ituação do recte. 

O recurso não tem o menor amparo legal, limitando-se 
a repisar os mesmos ar~umentos já expostos nos autos, e rebati
dos pelo recte, em diversas petiçÕes, a cujos têrmos desde já 
se reporta. 

Inicialmente o embargante faz um rocumo da questão an 
terior, de 1947, entro as mesmas partes, mas o faz ~ sua manei
ra, fornecendo informações inteiramente falsa r . 

Chega mesmo a falar, por incrível que pareça , que o 
, 

embargado perdeu a causa em uma das Turmas do ~ST, quando e sabi 
do que naquela Gpoca o TST não se dividia em ~urmas. Pelo mesmo 
motivo, também não podia o embargado ter, naq~ela oportunidade , 

__ .interpôsto recurso para o Tribunal Pleno. 

O que houve foi coisa bem dive~sa. O empregado, ora 
embargado, ganhou om primeira instância, e , per unanimidade, no 
Tribunal Hegional . No Tribunal Superior perdeu pelo voto de de- , 
sempate, tendo, então, recorrido para o Süpremo Tribunal F~_~B;J-onde, 
por acÓrdão de sua 1~ Turma, ga1irrou por quatro votos contra um. 
Estava o processo para ser apreciado pelo Tribunal Pleno quando 

#-

celebraram as partes o acordo de que ora se trata . 

A errônea descrição do andamento da demanda anterior, 
que o embargante insiste em fazer, desde o recurso do revista,/ 
bem demonstra a malÍcia com quo vem Ôlo se conduzindo no proco~ 
so. 

Os acÓrdãos alinl1.ados pelo ombargani;e, apenas 3, ao I 
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1nves de var1os , como apressadamente referiu-se o ilustre pre-
sidente em exercÍcio da Egrégia 3s Turma~ não tem a menor aplic~ 
ção ao caso em tela, versando sôbre hipÓtese diversa. 

Desde a inicial insiste o recte que não pretende alte
rar o acôrdo celebrado da Justiça do Trabalho, mas tão somente I 
a tualizá-1 o, para que mantida ;fl_;sse a intenção das partes, ao c e , 
lebra-lo. 

Os acÓrdãos citados pelo embargante se referem à impo.ê. 
sibilidade de serem revistos os acôrdos coleb~ados na Justiça do 
Trabalho , alterando--se suas cláusulas e condiçÕes. 

seria improcedente a ação , se o recte, por exemplo, ti 
vesse pleiteado agora receber uma percentagem sÔi)re os lucros da 
emprêsa, ou sua readmissão, ou ainda qualquer vantagem não pre -
vista no ajuste. 

Não é isto que pretende o recte ver reconhecido. Ape -
nas se discute a aplicação da cláusula "rebus sic stantibus",pa
ra que o pactuado em 1949 não ficasse desvirtuado pela inflação; 
e pela desvalorização da moeda . 

A aplicação desta cláusula, nem de longe, pode signif~ 
car alteração do acôrdo. Ao contrário, alterado está o acôrdo an 
tes dela, pois o recte, que recebia ao celebrá-lo, uma quantia I 
correspondente a 13 salários mÍnimos, passou a receber quantia I 
irrisÓria, muitÍssimo inferior a um só salário. 

O que fêz o acÓrdão recorrido, confirmando aliás todos 
os pronunciamentos anteriores da Justiça do Trabalho, foi restabe 
lecer, em tôda plenitude, a intenção das partes. 

~ inÚtil apreciar os outros argumentos dos embargos,si~ 
. - , ples repet1çao do que ja foi exaustivamente tratado nos autos. 

, 
Basta mostrar , como o fizemos, a vv. Exias , que os acor 

dãos, tidos como divergentes , não se aplicam à espécie. 

No mais, o embar{jado pede vênia pa1:a se reportar à sua 
inicial e domais peças dos autos , espera.ndo , tranquila.Llente , que 
vv. Exias não conheçam do recurso, por incabÍvel, ou , no mérito, 
não lhe dêem provimento, confirmando o julgado, o que será ato da 
mais pura e salutar justiça. 

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1966 

As .) Sylvio Capanema de Souza 
Adv . insc. 10502 
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T. s. T. AI 526/66 (Embargos,3s Turma) 

Embargante: - LaboratÓrios Moura Brasil-Orlando Rangel s. A. 

Embargado :- Fortunato r~.Iartins Guimarães 

PARECER 
----~_;;;_~--

Os embargos não oferecem matéria nova ao eJ~ame do Egrégio 
Tribunal; repisam, tão somente , assunto retrilhado em várias 
oportunidades neste volumoso e longo process ado. Dai a desne -
cessidade do reestudo de cada uma das teses já amplamente dis
cutidas e, nesta altura, superadas . 

Cabe aqui acentuar, apenas, e mais uma vez, o carater e a 
natureza do acôruo que faz objeto do processo: em troca da de
sistência de uma ação intentada~ então, aí pelos idos de 1949, 
contra a firma, pelo recorrido, comprometeu-se a recorrente, 
entre outras condiçÕes, ao pagamento mensal da importância de 
~$ 5.000 ao mesmo durante o resto da sua vida, a título de in
denização pelo tempo de serviço que o mesmo prestara à organi
zação compromissada no acôrdo. Cinco mil cruzeiros, naquêle 
tempo, representavam, aproximadamente, 13 salários mÍnimos, e 
eram uma remuneração, para o caso, bem razoável, mas hoje, de
corridos 17 anos, valem menos do que 1/13 do salário mÍnimo v~ 
gente , e importa numa remuneração abaixo de comentários. DaÍ a 
invocação, pelos patronos do i mpetrante, da cláusula rebus sic 
stanyibus, partindo do principio de que ninguém contrata, ou 
firma, qualquer negÓcio, com o ânimo ou o propÓsito de perder. 
Estaria a hipÓtese enquadrada, portanto, na teoria da imprevi
.são. dado que sobrevieram circunstâncias tais , depois do acôr
do, inteiramente insuscetíveis de previsão, a qual, se possí -
vel, teria dado ao mesmo outras cláusulas que não as pactuadas. 

Partindo i c,-ua lmente do princÍpio , aceito por ambas as par
tes como válido, de que o acôrdo teve em mira resguardar o re -
corrente de condiçÕes materiais vexatórias ou humilhantes, dan
do-lhe nÍvel de vida compat ível e digno, chega-se à conclusão 
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de que, em face das novas circunstâncias, tal como se apresen
tam em face do acôrdo viGorante; as condiçÕes do recorrido se
rão na verdade de sub-indiGência, visto que os ~$ 45.000 do r~ 
ajustamento, á título de liberalidade, que lhe paga a recorren 
te; represonb.~ apenas metade do salário mfhimo atu~l• E nã~ 
h~ nbttcia. tle salário abaixo Q.o mÍnimo legal~ Iàstaria, ali~s, 
qué se aplicasse ào c·aso ....:... se r8ra d; aplicar ,..... ós !nd.ices/ 
de co;rt~çãó monet~ria para s e verificar a. espantosa d,esp:r:oporção 
?ntr~ Q efetivamente recebido e o .que teria do r13ceber o ;r-ecorrido. 
Eis ai porque não faz sentido invocar uma série de teses jurÍ
dicas para justificar• com amparo no ~iréitb e menos ainda na 

j~·tiç?.~ a manUtençãó de um status de fome~ d~gradante ~ áe~u
~o~ para um antigo e eficiente servidor da firma. 

Te~do em vista, pois 1 al~m dos aspectos propriamente juri 
dicas do debate ,, o sentido humano do problema que se propÕe ao 
Egrégio !I'ribunal., opino no sentido do conhecimento m.p.s rejei -
ção do~ embargos oferecidos à decisão da ilustrada 3ª Turma. 

Rio, Gb. i2 ~e out. de 966. 

ass.) Jal:'bas At'ruÇta ;pei;xoto 
; • . i. t 

Procurà.dor 




