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AGRAVANTE COLGATE PALMOLIVE S .A • 

AGRAVADO O DESPACHO DO EX:MO. SR. PRESIDENrE DA 2ª TURMA - - ------ ...... - ----
QUE Q!Ilf.,Q._\I ~ ADMITIR Q2 ~ INFRINGENrES 
E DE DIVERG~NCIA. - -- ~~~-----

, 
Egregio Tribunal: 

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

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

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

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

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

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

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

§ 3º. no Tribunal Superior do Trabalho, cabem 



( 
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embargos para o Tribunal Pleno, opos~os nos 5 
(cinco) dias seguintes ao da publicaçao das con
clusÕes do acÓrdão: 
................................................ 
b. das decisÕes das Turmas que forem contrá

rias À LETRA DE LEI FEDERAL ou que divergirem 
entre si ou da decisão proferida pelo Tribunal 
Pleno . o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(o destaque é nosso). 

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

supressão de uma instância 
damento na violação da lei 
redação do preceito legal 

para a admissão dos embargos com fun 
"" . federal a que faz referenc~a a nova 

acima transcrito. 

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

A 

"A matéria é longa,_complexa e contraditÓria. En 
tretanto? O§ acordaos que poderiam fundamentar 
o_recurso saQ de Tribunais Regionais. - V~ola
~o da lei nao serve, pois os embargos sao ãe 
di ve rgênõía -:7:" ( gri:'.'amos) 

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

vergenoia, mas, e principalmente, infringentes, como ficou cla-

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

A - ,.., , 

Como se ve das razoes de embargos, nao so a nulidade 
. , 
Ja referida foi invocada, pois a Agravante deu como violados p~ 
lo decisÓrio da Colenda 2ª Turma os arts. 896, 453 e 11 da Con
solidação das Leis do Trabalho. 

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

vergente em que ela foi parte e no qual a 1ª Turma confirmou de -cisao do Tribunal Regional do Trabalho • 

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

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

A - A ' de divergencia, razao pela qual confia a Agravante que esse Egr~ 
gio Tribunal, reparando o equivoco, em que incorreu o digno prQ 
lator do respeitável despacho agravado, reformará êste para o 
fim de determinar o processamento dos embargos, por ser de di
reito e de 

JUSTIÇA 

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1967 

Affonso Carlos Agapito da Veiga 
AdvQ - Insc. 3223 



• 

ACÓRDÃO 
2 480/66 

RECURSO ORD INÁRIO Nº TRT 2.125/65 ---------------------------------

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

, 
riores de trabalho, indispensavel 
será que não esteja 
direito de demandar 
ato juridico que a 

prescrito o 

a anulação do 
instrumenta, 
"" , 

visto que essa anulaçao e condi-
ção primeira de qualquer aç·ão que 
vise à pretendida soma. 

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

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

çao do autor, entendendo-o estavel, v1sto que invalidas as res-
eisÕes dos contratos de trabalho anteriores, sem embargo de que 
sempre indenizado o empre gado. Dai inconformada a ré, que ren~ 
va a preliminar de prescrição pelo decurso de mais de dois anos 
apÓs a Última indenização, a qual, se válida, não permitiria a 
soma. ~ meritis, entende não provada qualquer fraude. Também 
recorre o empre gado com a restituição do que recebera a titulo 

, 
indenizatorio • 

A 

O que posto: 

Invoca o autor a prestação jurisdicional para, anula
das as quitaçÕes de indenizações dos periodos pregressos,ver s2 

... f 
mados esses per1odos para os efeitos do art. 453 da C.L.T., en-
tre êstes a indenização. Acont ecendo que a lei não permite o 
cÔmputo quando tinha havido indenização, é Óbvio que,sem que se 
desconsidere as indenizaçÕes que recebeu o empregado, não há co 
mo falar em soma. Óbvio , em consequência, que, qualquer que se 
jam as palavras usadas na inicial , o inocultável é que a ação 
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ACÓRDÃO 
2 480/66 

Recurso Ordinário Nº TRT 2 125/65 

2 

- f , visa a anulaçao. Da1 porque intransponível a barreira da pres-
crição. As quitações que se pretende obtidas com fraude datam, 
uma de setembro de 1 951 e outra de maio de 1 960. A inicial 
foi distribuída em maio de 1 965. - Nada mais a dizer frente ao 
art. 11 da C.L.T. 

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

, 
do novamente dispensado, ja era o autor titular de estabilida-

~ , 
de. Nao poderia ser dispensado sem inquerito. Teria que deman 
dar contra a violação da estabilidade, já ali manifesta. Não o 
f êz, deixando que se consumasse outra prescrição. 

À vista do que: 

( Acordam os Ju1zes do Tribunal Regional do Trabalho da 
1ª Região, por maioria, dar provimento ao recurso para julgar 
prescrita a ação. 

, 

Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1 966. 

Vice-Presidente Joel Salgado Bastos 
No exercicio da Presidência 

Jose de Moraes Rattes 
Relator 

Ciente: 

Carlos Mendes Pimentel 
Procurador Regional 

~o9_, 7~ 
--------------------------------------------------------~----------------~ 
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( Ac. 2º-48/67 ) 
A.C ./DTS Sucessivas demissÕes, ainda ~ue 

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

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

,.. 
Vistos, relatados e discutidos estes 

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

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

em ~ue o re
sua condição 

contratos de 

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

É o relatÓrio. 

V O T O 

Conheço do recurso, por~ue, devida-
t f t 

r , 
men e, undamen ado em ambas al~neas do art. 896 da C.L.T.,alem 
de ter violado os artigos 9º e 468 da mesma Consolidação, canso 
ante destacado no v. despacho de fls. 118/119. 

No mérito, dou-lhe provimento para 
julgar procedente o pedido inicial, nos termos do auto e longo 
Parecer da Procuradoria Geral, cujos fundamentos integralmente 
adotamos ( fls. 121/123 ). 
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.2. 

Proc. N2 T.S.T. - RR-5248/66 

( Ac. 2Q-48/67 ) 
A.c .;ms 

Isto pÔsto: 

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 1967. 

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

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

Ciente: 
Procurador 

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

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

COLGATE PALMOLIVE S.A. 9 nos autos do processo 

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

por ZACARIAS FERREIRA MOREIRA, não podendo se conformar com o 

V.AcÓrdão dessa Colenda 2ª Turma de 16 de março Último, vem, no 

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

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

vem, interpor os inclusos embargos infringentes 
. ,.. 

e de dJ.vergen-
f , 

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

fo 3º 9 da Consolidação das Leis do Trabalho, oom a nova reda

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

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

sente aos autos para os fins de direito. 

Têrmos em que, 

P. Deferimento 

Rio de Janeiro 9 24 de abril de 1967 

Affonso Carlos Agapito da Veiga 
Advº - Insc. 3223 

• 
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EMBARGANTE: COLGATE PALMOLIVE S .A. -
EMBARGADO ZACARIAS FERREIRA MOREmA _............. ---

RAZÕES DA E:MBARGANrE --.-. .. 

, 
Egregio Tribunal: 

, 
Inconformada com o decisorio da Colenda 2ª Turma~ que 

conheceu do recurso do ora Embargado e deu-lhe provimento para 

restabelecer a sentença de 1ª instância, a ora Embargante mani
festa os presentes embargos de nulidade e infringentes e de di
vergência, posto que o V.AcÓrdão recorrido, além de estar cont~ 
minado por nulidades insanáveis, violou disposiçÕes expressas de 
lei federal e contrariou remansosa jurisprudência dêsse Egrégio 
Tribunal ao procurar resolver a controvérsia juridica existente 

nos autos. 

O relato dos fatos a seguir resumidos, - , monstrarao ao Egregio Tribunal as duas nulidades 
, , ~ 

prestavel o V.Acordao recorrido e a ilegalida~e 

! , 
por s~ so de-
que tornam im

da decisão no 

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

O S F A T O S 

O Embargado, que por três vêzes foi admitido no servi 
ço da Embargante e que por outras tantas teve o seu contrato de 
trabalho rescindido, apÓs haver recebido as indenizações legais 
e dado quitações razas e gerais à Embargante, ajuizou, apÓs a 
, ~ -ultima rescisao e quitaçao firmada perante a autoridade adrnini~ 
trativa competente, a reclamação de fls. 2 em que pleiteou a n~ 
lidade das quitaçÕes que livremente firmara e o reconhecimento 

A 

da estabilidade que alegara possuir no emprego, com a consequen 
te reintegração no serviço. 
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Defendeu-se a Embargante nos têrmos da contestação de 
fls. 11 a 18, invocando, em primeiro lugar, a prejudicial da - , ~ prescriçao e, no merito, o disposto no art. 453 da Consolidaçao 

! das Leis do Trabalho que expressamente exclui a soma de perlo-
dos descontinuos quando o empregado haja recebido as indeniza-

... 
çoes legais. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Com essa decisão, não se conformou o Embargado e mani 
festou recurso de revista para êsse Egrégio Tribunal, o qual, 
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distribuido à Colenda 2ª Turma 9 veio a ser conhecido e provido, 
PARA O FIM DE RESTABELECER A SENTENÇA DA MM. 10ª JUNTA DE CONCl 
LIAÇÃO E JULGA1lliNrO DO ESTADO DA GUANABARA, a qual,por sua vez, 
determinara a reintegração do Embargado no serviço • 

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

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

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

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

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

r , -Eis, na 1ntegra, o V.Acordao Embargado: 

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

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

É o relatÓrio. 

V O T O -Conheço do recurso, porque, devidamen 
te fun da meqtado em ambas alineas do art.896 dã 
C.L.T. , alem de ter_violado os artigos 9º e 468 
da mes ma Consolidaçao, consoante destacado no v. 
despacho de fls. 118/119. , 

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

do Tribunal Superior do Trabalho, sem divergen
cia, conhecer do recurso e, por maioria de vo-
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tQs, dar-lhe provime~to para restabelecer a deci 
sao de primeira instancia". 

É contra tal decisÓrio que a Embargante manifesta os 

presentes embargos. 

Q DIREITO 

1. NULIDADE DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO 
~ - - -------- ....,_........,..,........... -

Como já percebeu o Egrégio Tribunal pelo relato dos f~ 
tos, o V.AcÓrdão embargado reformou a decisão do Tribunal Regia 

nal que julgara prescrito o direito do empregado e,por isso me~ 
~ , . 

mo, nao chegara a examinar o mer~to da demanda. 

, , .... 
Ao assim decidir, porem, o V.Acordao embargado profe-

riu decisão nula , seja porque não está fundamentado no que se 
' - - , refere a questao da prescriçao, seja porque, ao resolver o meri 

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

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

, ~ 

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

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

O que fêz, porém, a Colenda 2ª Turma? A começar pelo 

relatÓrio, nenhuma palavra sÔbre o verdadeiro sentido do julga
do do Egrégio Tribunal Regional e, pior ainda, ficou dito na 
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parte expositiva do aresto que o recurso era contra a decisão 
que julgara IMPROCEDENTE A RECLA1~ÇÃO. Nada mais inexato. O 
Tribunal Regional não julgou improcedente a ação do Embargado, 

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

Como se vê, já na parte expositiva do relatÓrio, além 
de estar omissa a questão da prescrição , deixou de ser traduzi-

~ , 
da fielmente a decisao de que se recorria, mas o pior e que, na 
sua parte conclusiva , o V.AcÓrdão embargado não contém uma sÓ 
palavra sÔbre a prescrição, tanto que conheceu do recurso por 
considerar como violados os artigos 9º e 468 da Consolidação das .. 
Leis do Trabalho e nao o seu art. 11, como ser curial. 

- - , , ,.., 
Decisao sem fundamentaçao, e nulo o V.Acordao embarg~ 

do9 como já tem decidido a jurisprudência de que é exemplo o s~ 
guinte aresto do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª R~ 
gião, da lavra do Ministro Amaro Barreto: 

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

Poder-se-á alegar, no entanto, que o V.AoÓrdão embar
gado, apesar de omisso 9 quanto ao verdadeiro objeto do recurso, 
que era contra a prejudicial de prescrição, não pode ser tido 
por nulo, por isso que adotara os fundamentos do Parecer da Pr~ 
curadoria Geral que abordara a questão prejudicial e porque na 
sua ementa faz uma referência à questão da prescrição. 

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

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

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

ver os autos do Tribunal Regional do Trabalho para julgar o mé
rito. 

Tal não ocorreu, dado que o V.AcÓrdão embargado conhe 
ceu do recurso, reformou, por omissão, o julgado do Tribunal R~ 

gional que tivera por prescrito o direito do Embargado e, indo 
mais adiante, entrou pelo mérito não apreciado por aquêle Tribu 
nal e restabeleceu a sentença da Junta. 

Caso t{pico de supressão de instância não permitida 

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

"O pronunciamento do Tribunal sÔbre parte da ini 
cial em que foi omissa a sentença de que se re= 
corre,importará em supressão de uma instância.,
Nula e a sentença nes~e cason. (Recurso Ordina
r~o TRT-15/62 - In Diario Oficial - (Parte III, 
pag. 96, de 4.3.tb). 

, A , 

Esta certa 9 portanto, a Embargante que esse Egregio 
, , -

Tribunal acolhera a preliminar de nulidade do V.Acordao recorri 

do para determinar que a Colenda 2ª Turma profira nôvo julgamen 
to do recurso de revista restrito à questão da prescrição aco-

, - , 
lhida pelo V.Acordao do Egregio Tribunal Regional do Trabalho 
da 1ª Região. 

2. YlQJ::AQÃQ J2Q ~. 896 ;Q! CONSOLIDAÇ4_Q 

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



.. 

.. 

:;_o~-- f5" 

-7-

Com efeito, tendo o V.AcÓrdão do Egrégio Tribunal Re
gional do Trabalho julgado prescrito o direito de ação do EmbaE 
gado, e nada mais do que isso, o recurso de revista sÓ poderia 
ser conhecido se a Colenda 2ª Turma houvesse tido como violado 
o art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho ou se tivesse 
encontrado nas razões de recurso jurisprudência divergente do 
julgado contra o qual o Embargado manifestou recurso. 

, "' O V.Acordao embargado, no entanto, oonheceu do recur-
so pela letra~ do art. 896 da Consolidação das Leis do Traba 
lho por julgar violados os arts. 9º e 468 do referido estatuto, 
mas as disposiçÕes legais tidas como violadas diziam respeito 
ao mérito da demanda que não poderia ser objeto do recurso de 
revista porque o Tribunal Regional ficara na prejudicial àa pre~ 

"' eriçao, expressamente acolhida. 

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

do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Também pela alÍnea ~ do permissivo legal, -nao havia 
fundamento para o recurso de revista porque, no que se refere à 
prejudicial de prescrição, o ora embargado invocou um Único ares 
to divergente, prolatado pela Colenda 3ª Turma dêsse Egrégio 
Tribunal e que, portanto, não se prestava para a fundamentação 

, A 

do recurso, visto como, naquela epoca, a divergencia havia de - ... , ser com decisoes de outros Tribunais Regionais ou desse Egregio 
Tribunal NA SUA COMPOSIÇÃO PLENA. 

do como 
AcÓrdão 

Ademais, 
divergente 

, . 
do Egreg1o 

h , , N 

esse unico acordao apontado pelo ora Embarga 
não oolidia com a tese sustentada pelo V. 
Tribunal Regional do Trabalho. 

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

, 
que justificam o cabimento do recurso de revista a essa Egregia 
Instância. 

------------------------------------------------------------------~~-
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A decisao recorrida nao contem um so argumento para 
invalidar o decisÓrio do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho 
que deu pela prescrição do direito do Embargado, mas,embora omi 
tindo-se nesse aspecto que era o Único que estava sob o seu po
der jurisdicional, reformou a decisão recorrida repelindo 7 indi 

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

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

isso deixará a Embargante de invocar a violação do disposto no 
art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, por parte do V. 
AcÓrdão Embargado, ao considerar não prescrito o direito do em
pregado. 

Em verdade, alegou o Embargado na inicial que as duas 

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

Ora 7 se fÔsse verdadeira a tese do Embargado, por oc~ 
sião da segunda rescisão, operada em 31 de maio de 1960, já te
ria êle direito à estabilidade pela soma dos dois periodos des
continuos de trabalho. A partir dai, começou a correr o prazo 
prescricional para o Embargado pretender a anulação das quita
çÕes que livremente firmou pois, se fÔsse verdadeira a sua tese 
ao ser dispensado em 31 de maio de 1960, já teria adquirido es
tabilidade na emprêsa, de vez que, somados os dois perlodos, na 
quela data, o Embargado ·!ieria dezesete anos de tempo de serviço. 

Considerar-se que a prescrição sÓ começou a correr 
apÓs a rescisão do terceiro periodo de trabalho é infringir a 
lei, porque o art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho é t~ 
xativo ao determinar que o empregado tem o prazo de dois anos 
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para reclamar contra qualquer ato infringente dos preceitos da 
Consolidação, entre os quais está, evidentemente,aquêle que pu-

, . 
ne o empregador que demite o seu empregado com o propos~to de 
obstar-lhe a estabilidade • 

Ora, tanto na primeira rescisão do seu contrato de 
trabalho em 30 de setembro de 1951, como na segunda, em 31 de 
maio de 1960, o Embargado firmou as quitaçÕes amplas de que nos 
dão conta os documentos de fls. 19 e 21, de tal sorte que,na m~ . , 
lhor das h~poteses para o Embargado, o prazo de dois anos para 
reclamar contra a suposta fraude e tornar sem efeito as quita
çÕes livremente firmadas, começou a correr no dia 1º de junho 
de 1960, isto é, no dia seguinte ao que firmou o documento de 

fls. 21 e se exauriu no dia 1º de julho de 1962, três anos an
tes da inicial distribu{da em 31 de maio de 1965. 

Deixando de dar pela prescrição, tal como resolvera o 
E.Tribunal Regional do Trabalho, o V.AcÓrdão recorrido violou o 

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

vel o presente recurso, tambem por esse fundamento, caso esse 
E.Tribunal venha a despresar as nulidades arguidas contra o de-

, 
cisorio embargado. 

4· DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO QUE DIZ 
~SPEITO ÀS QUITAÇÕES . 

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

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

Finalmente, ao ser rescindido o terceiro e Último con 

trato de trabalho, em 30 de abril de 1965, o Embargado firmou 
perante a autoridade administrativa da Delegacia Regional®Tr~ 
balho no Estado da Guanabara o amplo recibo de quitação de fls., 
o que fêz sem qualquer coação ·e quatorze dias apÓs a 
do contrato. 

. .... 
rescJ.sao 

Negar validade a tais quitaçÕes constitui ofensa ao 

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

, . 
o CodJ.go Civil. 

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

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

'"gêm plena eficácia ju;:idica os recibos de qui~ 
çao obtidos com assistencia do respectivo orgao 
ªe classe, exonerando o empregador de quaisquer 
onus resul~antes do extinto contrato de trabalho, 
salvo se neles se registrar ressalva quanto a 
qualquer direi~o ou vantagem, suscetivel de pos
terior discussao. Ao. TRI- 3ª Reg.(Proc.28l/63), 
Rel. Juiz V~eira de Melo~ proferido em 6.3.63. 
(In "Dicionario d~ Decisoes Trabalhistas", B.Ca
lneiros Bonfim, pag. 299). 

"A quitação referendada na forma da Lei 4.090,de 
1962 extingue soberanamente a obrigação traba
lhista, a menos que elidida desde logo com prova 
segura da nulidade. Ac.TRT - 1ª Reg~(Proc.832/63), 
Rel. Des. Moraes Rattes. D.O., 17.1.64". 
(idem, idem) 

"Quitação ampla e geral,isenta de vicio, exonera 
o empregador de obrigaçoes futuras resultantes do 
contrato de trabalho. Ac. TST - 2ª Turma (Proc. 
RR 502/63), Rel. Min~ Télio dq Costa Monteiro, 
proferido em 4.7.63", 
(idem, idem). 
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A{ está a divergência jurisprudenoial que torna cabi
vel o recurso no que tange as quitações firmadas pelo Embargado, 

A. N , , • 

problema esse que, por certo, nao sera examinado pelo Egreg1o 
Tribunal, à vista das nulidades arguidas contra o V,AcÓrdão em
bargado. 

5. VIOLAÇÃO DO ART. 453 DA CONSOLD1A,ÇÃO DAS 
LEIS DO TRABALHO 

Finalmente, chega a Embargante ao exame do mérito pr~ 
priamente dito da demanda que o V.AcÓrdão embargado decidiu su
primindo a instância do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho. 

Nesse passo, começa a Embargante por apontar a diveE 
gência jurisprudencial· juntando a estas razÕes fotocÓpia do V. 

, ~ 

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

, , , 
"So ha falar em "vespera" da estabilidade contan 
do o empregado mais de nove anos de serviço. -
Quitação ampla e geral, isenta de vicio que~ a 

invalide, envolvendo o pagamentQ de indenizaçao, 
exonera o empregador de obrigaçoes futuras, re
sultantes do contrato de trabalho, impedindo a 
soma de per{odos descontinuos". (Doe. junto). 

Propositadamente, começou a Embargante por citar o 
acórdão acima transcrito porque o mesmo foi prolatado em proce~ 
so em que ela, Embargante fi gurava como Reoorrente e onde se 
discutiu a mesma tese dêstes autos. Trata-se, portanto, de di
vergência de julgados sÔbre a mesma tese e de interêsse de uma 
, . ,.. 
un1ca empresa. 

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

, , ~ 

tocopia do acordao prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho 
no processo 2786/65, em que ela, Embargante, figurou como Reco~ 
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rente, sendo Recorrido Francisco Siciliano, testemunha do Embar 
gado neste processo. 

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

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

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

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

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

"Consumadas no tempo e no espaço,as~rescisÕes de 
contratos pretéritos, oom,indenizaçoes respec~i
vas e interyalo~ consideraveis, entre ~m empr~g? 
e outro, nao ha que falar em fraude a estab~l~ 
dade". -
(Jn Diário Oficial, apenso ao n. 79, de 30.4.65, 
pag. 159). 

, . 
Torna-se desnecessar~o invocar outros arestos diver-

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

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

Na hipotese destes autos e nas tres vezes em que fo-
ram rescindidos os descontínuos contratos de trabalho do Embar
gado9 recebeu êle as indenizações legais, firmando as respect~ 
vas quitações contra as quais só veio a reolamar,sem alegar co~ 
ção ou qualquer outro vicio, depois de embolsar as importâncias 

referidas em cada uma delas. 

, ' Imoral o procedimento do Embargado e contraria a lei 

a decisão do V.AcÓrdão de que se recorre. 

EM CONCLUSÃO -
À vista do exposto, confia a Embargante que êsse Egri 

gio Tribunal, preliminarmente, conhecerá dos presentes embargos, 
e os receberá para o fim de, anulando o V.AcÓrdão embargado, d~ 
terminar a volta do processo à Colenda 2ª Turma para que profi-

,.. ' - N ra novo julgamento restrito a questao da prescriçao acolhida p~ 
lo Tribunal Regional do Trabalho, ou, se assim não entender, p~ 

, "' ra reformar o V.Acordao embargado, seja para acolher a prescri-
ção e restabelecer, oonsequentemente, a decisão do Tribunal Re-. , , -
g1onal 9 seja para, no merito, reformar o V.Aoordao . embargado e 
julgar totalmente improcedente a reclamação de fls. 2, tudo por 

ser de direito, de necessária e de moralizadora 

JUSTIÇA!! 

Rio de Janeiro, 24 de abril de 1967 

AFFONSO CARLOS AGAPITO DA VEIGA 
AdvQ - Inso. 3223 



TRIBUNAL SUPERIOR DO T ... ADALHO ( PL.mJ~ ) 

AtY.tA 17.5.67 

MA~"W: JlO Dl!: SBGliP..ANÇA l/67 
IMPID'fVH-ITE - MINERAÇIO GEi· AL DO BRASIL LTDI!.. 

lNPETRADOS - TRIBUNAL ~OP"QRIOR o TRIBUNAL REGIONAL 21l REGI~O 

l) A situeçã o oconÔCica c f1nanco1ra da eDprêsa, quando inpotrou a ~ 
gurança, como ainda 9gora, ao resumia em: 

a)- Estar sob rofimo do concordata, dotorida polo ~qiz 
da 6& iara C vol do s.Paulo; 

b)- abraneor tÔdas as suas indÚst;ias sodiadas on ~ Poy 
lo, Me gy das Cruzes, Sto.,Andre, S.Caoteno do Snl,cte., 

c>- Estar, dosdo r~oroiro 1965, com sua stivid ·do r b:til, 
oc toe·gs as :tndustric. n,. COI:lplctacci}tO parel:tzud~(m,l. 
vo 1 ligia o_3 tunc1onor1os burocraticos nos ;oupcc
tivos ascritorios ) 9 fato roconhocido no doc:!.sorio o 
8r. Prc sidonto; 

d )- Todos os ,Otlprogados este o recebendo intogral.Doqto ao 
seus fal~rios, dosdo Fcvorciro 1965, son qualquor ! 
tivids io laborativa; 

~ -o)- Os paf an€Jntos do salarj.ou a todoD aoprcgados estao -
sondo roitos por ordom do Gqvorno FcdoraJ, polo IAPI 
o poJ.c Banco ~o Brélsil, e dogito da ~ocprosa, sob a4 
s1natcra do tor~o do confissoo do d~v1da (~is do 15 
b1lhÕc:; do cruzo:tros ent1gos - e tua lclcnto ); 

r)- Já no i]Ell8 nço do lS65 havj.a um prc~u!zo y,u_gcr1or a 
8 bil.h :J$!S do cruJ-;oiros antigos. Este pro1u1zo supera 
30 bil1ocs, etuslocnto. 

2) O MendEdo de Sogu:ron ;a se dirlgo Elo E:. T .s ..... , porquo coao ontidedo 
I I' ... A 

ct~pul.B do s1stol!.19 ~t !j ciBr:to trabalhista, so.l:lcnto olo podo dotonai 
A 

.rsr o ecolh1c.nnto do pc 11do9 om aobito gorsl. Sob o sistooa docorron ... 
·o da P.nonda Constituci )nal ng 16, qut~ndo suss decisÕes se tornaram -

., ,. # 

lRHECOPJ\J.VEIS, avult01.1 j ii:lpOl'tt.ncia do E. Tribunal Superior, COC10 OI 
g9o supremo, guardião d1 loi o fin oocial trabslhista capaz de dispcn 

~ A N 

s~r o trato protoc1on1s.a o oqu1d1stanto Es torças do produçao, o c~ 
ç 

psz do suprir, pela 1ntll1gcnc1e o rcccpt!v1dado do seus ~cabros, 
o~b1gu1dados, obacuridalos o ioportoiçÕos da lei. 

E o Manded' do Sognl'llnça so dirige, proclpuacsonto, ... ,. 
roseu~r-do do direito de iscnçso dos o1n~s dcs a&ncnto::s noraetivos, 
!ori(OS 1or sou prÓprio eeÓpdão, T..~ RO 43/66, 1n D • .r.8.9o66 11 pgel ... o 
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D1r1p-ao, outrossim, eontiL o V.doc1sor1o do Emo. ar. 

i?'.rusJ1.t.ontc- do i'.:R.~. d <: Zt>. ar.sgiuo, ,PI'~Je. l/66-4, pubUoodo 1.n D.O. do 

Estado om 20.9.66, pág.l&J. (doe.ns ) quo, t!.enogando o podido de SU,I 

ponsão dos eto1tos dos d1ss!d1oa coletivos e aunontoe n~aat1vos, ! 
1'1rmoua 

")Tribunal Rof1gnal quo prosidimoe sdm~to o !! 
. ~·a -:-o .se pot."cao !\'to d~tpijchr.os do p:rn~:tr.vmte quo 
:'J!lportaram Otl torminaçao de uroc!sso. Mas O sira 
}alos reqaorirlonto do susPQnsao nao p~o sar t_! 
·~o pEJr- pr~ee~~. ~J"~atRIVEL a .. doc1sso quo !oi 
])rorcr1:da na pct1çso do susponsao" 
:4oc1aao 1n proeosso ~otorido acima) 

D1r1go-so~ taabôa, contra o processo ~RT/SP 225/66, eu;o 
~ -fleordao toi prororido na 11.11.66. 

:l'rú'talidO ... .13t pOi!.S 1 do Dt~:l 'Ullciá::-io:J, C;l1l30~U~!VOS 
~ -1ndopondontoa, proferidos por divorsos organs, inclusivo o E.'l'l'ibun~;~l 

A I!' JJ -Suporior do Trabalho, ,, C~lj)'lta."l~~.e o ~'!:r-atitr!' ou attaid~ pnJ.a d~ ~ .. "l.~~ 
.. # .. .. • - .. taneia Supro~:t~:, p!)j.:s e 0'!'7.1Hl ir..f~~:t~;:- na o ·~~ dar.!" a,r~ct~::- de~~.~o.., r1.~ 

# -orgao superior, n\i'm su: :pGuil()r ~OU;i .li'ai":Ogt ~~ãa prt:teJlt1ido o p:..x.ad~-. 

CompotQnt tl p.::- "71.1 ~tr~~:t" '', ;)~1n" :1 E. T .n. T • .. 
4) Fundamentos sobo,am par i o dotorimont~ da sogurançe aolieitada, no .. 

sorjt1do do tic3r e ~.~!)!l~~~cnto i~nnt.u ~~ ~~r!goç~o do ~a~~r Qn\ 'uaa 
• industr1as, &UEIGnto~ n• 'l'mrrt1voa OU\lUt~nto ostivor paralizada o em sitJ 

- • Jt l'!il- ~ 
açao ecanom1ca o i .i.nt.1m úl: .. ·ã deb.llit~<.tí.o.J:J~Uila., Sá o Oliitu 

pol~ 

. ... ~ - ... 
"· . d mi:Jr.o an à~!'JSitl1v o~J.otivo ou se~~·do ti9J'ilifl-

1 1~ · , quq toÃ1Jicl ~·aa~uat!:1da ou &Hm3ntudo ~("l::!'i.'JI 
l ÃO .;J~! 1ü?~I~t~:Jh, no todo ou om parto, a Oi:lpl"Jl 
ta cuo doconstrar, porsnt~ a Justiça, a INCAPA~ 
t lil.M)E FrL\NCE1RA ou ECC.'il~ICA dft at~ndo:-- 3 ~ A1l 
1.cnto do dosp~s~ dGe,>rrento" 

t) ... A ~ttt.1 •. 5, da r. .. r: .. ,: .. , r>r~1n2:tto q~Hl Nl!'lriA ~b~o:-"VA!' 

e:r1tÓ~ 1.:> da PR~3E!W.M~ .r!JS'J:'A RL'TRI:H!J!Ç~O ÀS ~?R~S~S 
o 

.( " .. ~ 
INTF.~ngs3,1\l'.Bw3 qu3nd·~ ~o:. dl ss ... 1!~:; sob:;('i est~pn~.eçao do :t'!tl~rios .. 

A - • E ~e;lS!'l:J ( 1sp~s1t17 t'~ !.'{l3Ulta ~.u~ r1 im~t!.'Bntn !l.~O n;-t.~J 
.. -);r1.;1S:i9 ~3 d~~i:i~~ 1~ 'J f' '-~r.'t\i:J. :nr:~nntn :1!\l'n•i~l O!l t~V~ !\!)!I O!'lpr<:; .. 

~-ynd.O;l, POO~~ 

I 
<A •• :J :1n~.c ;;ac1d&1.o gc~~:dca n !'1:li~nco1ra da V-iPOtl~&nto . 

o rootnhocida c proela~do o constittd ate fato not~ 
1•1o ~(oo.,n9 ) ; .. . .... 

IX - l'1ao ol ta1.1 1uata :&:at;;.·ibuiçÇj~ ao et:.l pi~.:al• 

IJ:I - Está í IT~' I.RAME.fTE P~.HàL:iZApé. dcsdo Fovcroiro 19Õ5,n!. 
da pxcduzindo por nao dispor de moias tinancoiros p~ 
ra mo'i~ntar ~ues usinas; 



IV .. Todos o::; sons 6c 000 oçprogados ostão dispensados de 
qua~q1er sorviço, poro~ PERC~B~~DO lrqEGRALMENTE os 
sfllar Los sntorio:ros, eoz:1 a so CO..:lprovsncia do ponto 
uma V)Z por so~ana e qualquer ho.ra, o libordado do 
trabalhar ca outro local. Pagamontos.,.fo1tos pelo 
Eanco do Brasil o IhPI, contorce modelo nos autoso 

o Dcc.Lei l5, no art.;o com a nova rodação do Doc.Lo1 17i 
fixe UH PRINCÍPIO ABSOL JrO. O direito do iSQntar-so dos efoitos do di.:! 

sÍdio coletivo que conc3dor ~umonto, coe a só condição da o~prêsa d§ 
"' r.:mstrar po:ranto a MESM • JUSTIÇA DO TRABALHO, sua incapacidade ocono-· ,. , 

ntca 0!1 Flt14NCEIRA para stondor ao Butionto. A orJprcsa osta sob ctcttos 
do ambas incapocldados. E sondo princÍpio absoluto, fixado em artigo 
prÓprio (5Q) sob condiç;cs espocÍficas co§ zg do mesmo artieo 5R, ng 

gllo-so quo a eplicação tôsso princÍpio podo flOl' por qualquc:r !:íCJ:to de 
direito, inclusive por rie do aegurançso Alláa, os dienos m:tni.'3troa .~ 
Tostes Mel ta, RÔ!::lulo Ca :-dirJ., Fortuna to Poros, J\naro Bnrroto c r'ornvnílo 

NÓbrega entondiatl do da:- isenção o foran vencidos (TST RO l!3166 }~ 
E a Constituição vigente, dotou H J"ustiça do Trebalbo por 

# ~ -sou orgao suproco, do p >doros pera fixar cond5~çoos nos proco;;sos do 
dissÍdios coletivoso 

# -''A lei osgocific.ara os casos ca ... quo as doc1sooss 
nJs dissidios cglotivos, podorao ost~bclceor ~ 
n nuas c condiçocs do trabalho" · 

Ê • -sso pr·~mc Lpio &bsoluto na o so confundo coe a outra fortll.1 
e~1tida polo § lR do a ·to5o do DeeoLoi 15, ror~a a ser ussda, ro8tr1 - , -tam3nto 1 no curso da cx}eu;eoo Outrossim, convea nao osqrcccr o prL~-

J ,. " .. c.1J1o d(' bcrtt0~1outica q te o f'rtigo com:mda o paragrafo, c o paragrat'o 
o oxcoçf:o.. Nunca ~ungi·, bitolar o artigo pelo que oxpÔsto no pará -

... ~ 

Nosso ru~'!C , so toa quo a lei na o c o que o legislado:..~ ,. 
qDis, cnainava T~.oll e ' rcpoto Car.-los Ma:r::irn1liano 11 OCl Herconcutica ,o 

~ 

pontifica sempre o E .. s .. · ~.F,s. cooo o V~Suporior do Trabalho .. A loi a o 
quo o la oxtoriorlza, o lUC ela dj_z, c destaca -so da intenção, pare .! 

~ ~ 

.fimer-sc como d1scipl1.tadora de um fato o :rogor t1ma situaçao.. Dai .., 
porque a lei a rango, q1esa sompro, situação nunca suspeitada pelo 1~ 

, ,. ... 
gislador, toe uc contou to clastico,vabrangondo situaçoos novas, ~po~ 

"' ... tas polo fato aoc!al ou cconO!'!l!co, ~acais suspeitados .. A :funçso do in 
-'J " tJ .. , #t. 

tcrprotc erudito o apli!a-la c C04de-la a esses fatos novos. 
No úXB~O dlS toÀ~os do Doc.Lei 15 a 17 se toe quo o§ lg 

() ... 6 elo art o 5Q o reafirmaçao de rorrna prmrista no § l'l do art. Q da Lei nA 

h72 5, coe nova redação do arto2Q da Loi 4. 903 .. 
É m.nra d:J.s üplinação do recurso ordinário do decisão no.r 

nutiva quo, polo art.6Q . ton o!oito "do"~roltltivo", pelo que o arto zo, 
de Loi !!.903 dou otoito ms,onsivo, tenporário. 



• 

5) . . 
, I ' ~ 

pole sor rostr1r.gi..i;J 1 " fi.l ~·o t::.: ~ tp: ~ !.:J9!:o G~ $OZ· d~.t:r..C!~tt1r1o ~ 
situação da omprÔso. Aqu1. A c cn~-~"l.n r.! a 1.; \'f.:! t ,US.~ n ~ 11 p:>sto:rio;-! '' , po; s -

,. . _. .. 
cceo sebido o so re-verr.n~io.:t, ~ (c:;~i:.r~o ct:t d13t;1iio eol~ti•·o, ~o .:·oz 

. - . co1ss :tulgada , . pooond() aer .a!t~rr~dn p~r c~nue~taçeo do p:roprio t. 1hy 

t'<J9 tiCÔJ.".iJJtl ~olotivofJ ou .decieÜss uarwti~~::.~, t!!EJ 
do p~r ob.,et1va e~aogurar molb'U'Q8 cnnr.t.tçoo~ ,,::1o 
trabalho~ não davoa, contudo~ 0Cês1on~r a ruina 
d 3 aaptos~·.s , n~m ttésao JJ.t'".r~ .. las do ~n:~te r 
tribt,d.c8n" . 
(OctuVio ... Ducno lJI'ilg~no. ln l.oiisl.do Trsballlo, -
v~l. dê ~ulho ~ a~osto 66 1 p~".356 , ito~ Zl) 

~A dospoito do texto oxprosso (art, lo6), tôrça_ Ó 
roo~~ee:r- quti vlnh~ :.tci; ('O s~ea.as::.O!ísit:8 a :JUS .z 
plicaçeo. 0 no~ . Loi CO!J.h3nO; ~ !'Otr1r;ora 1 ~nm,,_. 
bttmg.o-o na detcrflj.n&ç~o oxprossa do podoroo li~ 
etJpra.!a 3- dOI!O!l::!t~~Jr, pu:·~t1to a 3\l:ltic;s ·do .Trabã 
l.bo1 & in~.ST'f~,_dado econ~~.ca ou f.!tte~eo!rn da 
c~p~ir ecor1o coletivo ou doc13ao norDativD" 
(idcu. P'lG•35'l) . · 

No sou longo o orudit estudo, o digno sr. Prosidonto do 
:Rogioual paulista, as~inalcu s pccull~:d.d~do 'lo dis~oaitivo elo Ert . 5 
do Doe. Loi 15 o 17. 

nomonstrando o antagon1sn~ ontro o § lg do srt . 5R o o , 
propr1o art .5a, disso s .E~ ., 

"A h:t~!~oso nenc:l.GP.Dde n.o ·Do~. I.~:t l7 é r!i.f.'erante." 
~rata-so, prol1n1ner~onto , do doaanstração,coao 
o1u~c o ~ ·'f: . 5C" do IJcc. lf!i_l!i ,. du incupltCil!nclo .2 
er.n~!co 011 f1nsncC\1.rfl . P.ao o VJ~t1.a c~so dn e~ .. 
pí1ar o ofeito.rocur~l~ 

D da a rodaçao goneri~s do toxto da lc1,tor
so-s qt10 "'adtrJitir q1~c &to .aosgo não hovon.do ~is 
l'ccurso o pos~ívol a susponsao" 

".A , co11tr.·~d~ ~to ó cv_iijuntc- ~ ârro é olll~ot·ouo. s~ 
ra corrigido, ~om dQVi4a , . ~ o que auguraaon ." 

· O Ôrro· é cllin!orono. o c:: so .11iio so rcaolvo pelo § 1n do -
~:--rt . ;r. , e aht p~ttle! ~f.'ll~~çf;o sumlx·le ti~ hrt . 5~ co Dcc:- te1 15 ~ 17• E - . - ,.. es ~-'il ~pl1(:~~e:·J ~st~ der:tr:J ~l!ú at::~.bt:i~oca e .:o.:::.r--ct-sllei& co n. Tribur..l: 
St:ft: .. 1-:>r·, -:~x-.vi dp e.:rt ~ 1::3 § Z~ d!l •Jo..··H;t1tt.:;l.~~o F·t·doral. ~lo, quo podo 
be1xar a scntcn~a n.Ol"!llBt .:v-a , p~J~ b~l 1:.t!lX' n no!' .um. b!)llÓtica da oxelusõ!) 
é!_.t; C1'f.l'r;s~ sob rogilt;o ..:Ia r icitÚr:l.o, cc.~p:rt:ve.d.;). 

eer~ o · tc .T.~.T., ccrt .::: ~~.H::-r;.to, Ciizno do 
I - ~ d:u:.:siee .funça o, ~ o S!l !:o-:-a ;F'~ ~~l'- , )t '.ú'!l qna sa p:01.1fG 

oxorcer tão ole~ 
L~ÚtGis aacrifÍci03 , . 

é•) e~pit ~ilt O QUO ll ut! JDn 'S:..UGl'ltO polO trub:Jlhé:ldor . rG1"1:ii'tir 8 aobro-




