
3.4- DESPACHOS DE GERALDO BEZERRA DE MENEZES NA PRESIDÊNCIA DO 
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HORAS ~XTR.AORDTN~ "">IA:S - P'"'sde que o emrrop<>do hq ,i'=! tr~h"' U:::;.doY.Ytraord1 11::1~ 
-r"ia , ._... ~ ..,,1a C1Ut:; PXr'Pr1PntQ~ dr. duas, t8m jús, P jús inquPstionavel, e o res
pectivo ~~~~~ento. A Justi~a do Trab81ho não p6de propugnar pelo Anrique
cimento ilfcito do emprP.gador. TST.l.52?-47l Rev. do TST ~º ne jR~- fev. 
de J9üA, pa. 11. • 

· D.J".- a3-l-'i8.-

• 
r: ri "RTIVA - -r;:mpregados - V. CASA DS HABI'l'AÇJí.O r.rr ETIVA • 

• 
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;tDE''TIDA..PE F'Í'~ICA ~OS ~IUIZES - Não colhe a prPf.Ürtlllar de n1J i nade 
.... esso, pbr faJ ta de identidade -física dos juj Z~P j nstrniram E> 
ram.a causa em nrtm~ira inst.l'!ncia, ou sP.ia,do presi&-..nte e de um do 
gai$ da 5a. Junta de roncili~çao e Jula~mento de São Paulo. Porque, 
de ser ~ocessRrio dPmonstrar a compattbilid2de do direito comum, par~ 

~ 
que nstP rossA ser Bpltcado, suhsii!i.!lri.amente,nl'l .Justiça do TrahaJho, 
certo t> mlP A ronsolidação, em seu arti ao· ltif 649, com a rPdAr'~O dar'l.~ 
pelo DPCT'Pto-1ei nº 8.7~7, dic::põe - "As .Junt~c:; poderão conciliar, ins

,. trnir ou julp-ar com qualquer m'lmer-o, sendo, porém, indisnensavel a pre-
• sença do nresiàente, cujo voto prevq]Pr'erá em caso de e~pate~ Ora, e~ 

l 
face deste tPYto Jegal, e nªo sendo ahsoluto o aludido princfnio dP ii!en~ 
~de f'{sica do juiz, tanto assim que o r6d:i~o de Processo f'ivil s6 ofri
r,a a rPpetição das "provas "roduzid..<:Js _0ralmente, quando necessário", con
forme ~~§~i~§§i PXpressarnente determina no caso previsto no par~pr~fo 
~nico do art. 1?0, forcoso ser' r-econhPcer a rraailidade desse arpumento 
cuja improcedencia decorre Rind.a da circ1~stancia de terem sido essencial~ 
mente considerAdas, no julp-amento da questão, As nrovac; dor'ument~is P 
ri"iaic:; nrodu7idas ror élmhAs as n.!lrtes, servind.o anenas a testemunhal, 
para facilitAr a eluc1dacãn ~e certos detalhes secundários ~ e Ypostos no 
r'1JT'so do proc0sso. - CNT .? ~310-LJ6 - RE>1~ do 'PST n~ de set. a dez. de 
1946 , pag. 30 • 
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r ,.,OMPATI IT TD~ DB' r:OJvf r:TTI P/1 ~FY' ! Fl10CA. Em decisão publicada no_.=:-~-.. 

u A ti ca l'ie 9 de março de 19l'h, a extinta âmara de Justiça qo 
I o deu ~ ~ em parte~ provimento ao recurso extraordin4rio int 
posto ?,elo . ernpregado,~i~ "n~ra, admit·ndo a extstencia de 
incomp&tibilidBde, com culpa recíproca, sendo pois desaronselhavel a 
te~ração do recorrente, determin~r sej~ essa obripação ronvertidq em 
indenizaç~o simple~, a ser paga at~ a data da mesma decisão, ~icando, 
trossim, assevurado ao empre~ado o direito ao papamento dos sal4rios 
atrazados, desde a data em que foi afast~do do serviço até a desta deci 
são". Trata-se de empregado com direto 1 estabilidade, e, portanto , 
amparado, de ~6do especial, pela lei, ~ediante regras irremoviveis , que 
n~o nodiam deixar de ser observad~s na rescisão do seu contrato de tra
balho (C.L.T., carftulo VII, art~.bqz e sevuintes). Não convencem os 
arpumentos expendidos nela em~~~?a recorrente, para demonstrar a supos~ 
ta violaç~o dos arts. 4A4 e 4ch da ronso1idaç~o, os quai~ fo~am aplic?d 
pelo acordqo recorrido dBndo-lhes o tribunal a inteligencia que entencl 
ais AcertRdll ou iustP., seM ofens~ "o~ ctemais rre~"'Pito.,; que ~eg.;u amo 

tnstituto da Q ahiJid~de, esreci~lmente o do art . 495 da ronsolidação . 
f:NT-12.006/45 - Rev~ do r'NT nº de maio !:> ngosto de 1946 , pag. 42 

- l>•"••t. -:.-~,-.... ~,.:. •1~' .,...Co S.T.F. 1 ~T-ML , .... . ~-ta#&~. ot\ .. o 

'"'1!'~ Q.~ h . .., ... ~-~~-~~·~ J>.oi-~J o6. 
3-;!_~,~~ ._ ~ cl.oi.S.T.1 ~&~e& -ff..,~ ~-~~ 

• 
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~ ~ ., _______ _ 
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~nn~~JTO ~~~~~~S!ft!!!~O - Inaxisten~ ·a ~~ ' · ão de em rn . P -

ve] - r.o!?co e~p~~.!~.n cia - Feconrr>(' da e estRbili'1"de, P. ~Ão hav ni" i qpÃri~ 
';l;§i§§§i~i§w; pr-~r~ rr·nvar o ahandnno in.]ust ifiC'ado do el"!1prap;o,_ a reint 
~raç~o é "m direito líquido e não hÁ sustent.qr a necessidade de um segu 
do procecso para determir~-la. ~ claro o art. 495 da Consnlidaç~o àqs 
leis do 'T'r::l"~-,:üho1 e n~o eYic:;te, nn. j\lrisr~ude ci8 trabalhista, m l:l ~ 
!lc6rdão ClivP.rr.ente, quanto ~ reint.r>grPç~o de empreg"'do demitido sem in
~erito adrnirjstr3.tivo, ul"'Ja vez provada a estabilidade funcional. -

4 CNT-1h.C69/.lt5- P.ev~ do CNT nº ile Maio a ap-osto de 1946, pa?. 67 • ... 
('AR~~IRA PRO~TSSI0 1AL- ~notRção ~ ~-ItrP"€RITO - Sua exjrrencia -V. -- ~ 

redida do e~pregado estavel. 

~~é±~~~:· ~~ ~ -1 
Ir~ SAI lTBRIDA DF DO I OCAL DE TRAB H v !l quest§:o lev;:~nt!ida sôbre a i nsalu-
~ridRde,do local de trabalho import~ em reexame de mat~riA de feto, o oue 
f6~e á natureza do ref'urso extraordi~Ário. Tonaar ao laudo ~édico seria 
T'PVolver a prova, emquanto A letra r~' d~ inr1so III, do art. 101 da 
r:onstitui~Ão, se reDort:::~ ~ mat.~ria dP dirPito c;obre cu.iA arli~ação se haja 
question~do. A decisão ~ecorrida não p6d~, nortanto, ser revista por via 
de rP('nrc;o extraordin~rio .- CNT-:OS.G6l~/ü5 -RPv, do r.rT nº de mAio a agosto 
~e J 046, pa a. 6'2í. 9-:g"~ w· .. ~J ~ o&4 .";;;,410 ~ J a4._ ~~~ .... r..M"'MIIW!lli-'J.&\ 

iJ::A: ;.~ _:::~i&--~t~i!~~~~:~~~»~~. ,9~; . 
r~coMFF~RMCIA DE Fo~o - Fulj~~de fundad~ Pm i~competencia de f6ro -
V. ~uLIDti.DRS "H\ ,1TF''T'J('\ DO TRAPAJ HO • 

:r~U~J. PA!>l' I>li sAJ.iRID- V. SAJ.AAJD -~ J...-

• 
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~ Em face dos nov: 
~tos de organização judiciárlà 
in~uzidos, pelo Decreto-lei numero-

797, de 9 de setembro de 1946, na 
onsolldação dns Leis do Traóalho, 

, espeçialmente os do art. 654 e res-. 
• JJect1voa· §§ 1.0 , 5.0 e 6.0, conclui-se 

que, e!etivamenh, já não subsiste a 
!ormallctade de recondução para. os 
.Juizes do Trabalho, presidentes de 
Junta, neth para. os Juízes substi
tutos. A exigéncia legal da. recon
<lução só é r.plicá·iel aos suplentes 
c'!l" juiz do t.:lbalho, ccmo se in!ere 
do dispo.st() 11 J § 1.0 do art. 654. 

Quanto aos atuais Jui~ do 'l'ra.
balho, inclusive aos .ruizes subst.itr Jo 
tos, é de se lhes tj plicar o Plincíp. T 
* al cont!do no citado § G.0 do a.r
tiKo 654, segw1do o qual "aos juízes 
do trabalho alhelos aos hlt•·rêsse..s 
proli~slonais são <'.s.:;egurados, após 

, doia anQ.'í de exerc!clo, as garantias 
til!~witaltctcdacle. inamovibllld:We e 
h~tlb.'1idadc dos vencimentos. apl!
<•ànilOLie. no tocante à demlss~. ~ 
juizes :'do • trabalho presld~nti:'l i'il}l 
Janta 'e •uíz~q sub.~titutos, o a~ ltó 
110 I 1.~. in fine. dbte arttgo • 
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JUIZ SUBSTITUTO - ~uando no pl~no exer í c "o da funcSc de Juiz de Direito 

TST 

• 

.. 

~~ h Áo Juiz substituto, qua:ol~ no Í 
•le no exercício da junção ·- :1 •. tz de 
A Direito, comt:;>ete tambér.• .Z.-'"ll.~onal'l
·como órgão da Ju5tiça _do Tra~o _na 
... f ma da lei. Esta ex1ge, como uruca 
• dição, que se trate de "_loc_a~dades 
não co:npreendidas na. JUdlsdiçao das 

: J~· de Conciliação e Julgamento" 1 

(dd:.fliólidação das Leis do Trabahl_lo, 1 
art. &Sal, o que demonstra o pr<?'pós;to , 
co legisl:ildor de assegurar a aplicaç~. 1 

I em todo o territorio nacion:ll da legls
la.cão soci&l trabalhista, sem qualquer 
oútra re~•rição, que seria evidente- 1 

• mEnte ilegiti;na, por ce':ltrariar o ob- l 
jetivo p.r~ípuo d:. lei. alias cons::.grado 
11:1 próp~Ia C:mstituiçii.o Fe:ie:·al (ar- 1 

tigo 122, ~ ;.:o). -
.2!1' .t- Asõ.i;n, desde que o consulent~, 

cómo Juiz substituto esteja no exerCJ.
cio do calgo de Jtúz de Dirzito da Co
marca de Ubzrlândia, com a mesma, 
cm~wet~ncia atribuído. por lei ao res-, 

1 
p~ctlvo !ituh~·. nenhuma dú~ida. pode 
existir quanto à sua condu;ao sunul- t 

-,ãnea de Juiz do Trab:-.lho, cbservada 

~
a jurisdição que lhe fôc· de.>t~rminada 
p e.la lei de organização judicit·· '.._,1 

aL , _..._ .-J 

\ 
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•• JUTZBS DE DIREITO-'*êi99§§~§9 V. rORPETÇAO - Juizes de Direito investi-

dos na administraç~o da Jus~i.ç do Trabalho. 

JUNTAS DR. f:ONCILIAÇltO R ,JUI GAM7N'f'O - Cornpetencia para exercer correição 
~obre as Juntas - v. CORREIÇ~O • 

JTTSTIÇA I OC:AI DO DTSTRTTO F~DFR..I\I F. JUSTIÇA DO TRABAI HO + Em rJ-l~ção ao 
art. 9º do De~reto-Jei nº 2.035, alter3do pelo de nº 4.219, ~ é certo 
que jaT!lais poderia ocorrer a violação arP"uida, pois - "as n6rmas ne
ruliares ~ Justiç~ local do Distrito FP~Pral n~0 se arJirR~ á JustiçR 

• do T'~"abn:Jho" - (l\f"r!lvo de Instru11'1ento nº 12.710, in Arquiv0 JudiC'iár1o, 
Vol. LXXIX, de 19Üc, rá"'inai 253). Julrando o ~P'rqvo nº 12.298, em que 
se discutia a anliC'qhi1idqde do art. 37P do Decreto-lei nº 2.035, de 27 
dP fevereiro de 19b0, ~ Justiça do Tra~~lho, o Egréfio ~urremo Trib1nal 
Federal de~"id·u na mP~m- confo .... midqde: "Não se este11dern ~s c~,lsas da Ju<l
tiQ?. do Tr~balho os dispo~itivos da lei de Orranizaç~o d!l Jus+~ça Local 
do Distrito Federal. Se a de~jsão ~ão ofendP 1Pis federais nRn se justi
~1ca o recurso extraordin6rio'' (D.J.-5-Jl-19~6 -Relator Mini~tro Iafayet
te de Andrada). Cum~re, pois, reronhecer que a recorrente dá como vio
lndos disnositivos le~ais inap1i~aveis no fôrp trabalhiqta, comforme 
~!: o proclatiOU o Venerél'~"do Tri b1maJ ad. guem.Assim, emror"l i ncJ ui da em 
lei, sendo esta de orpnnizqção judiciária Joca1, claro P que tem sua 
apJie~ç~o limitada ao Trilunal de J11stiç~ do Distrito FedAral.-
TST-7 .h01-47- D. J. -1?-7 -1948. _. 

l"ll,íl~ 11- pll íFIIH3~1..HO -~ f"!"= o..ck..o~--Y. .\])VO 

GAPO. 
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~ de AI&. 881 da Coa.tolidaclo, al· 
liemda pelo Dt>er~-1e1 n.0 8. 787, de 

Uf· l -4i, ou .seja, a. partir d& data 
~ nolifioacão ;nicial l>ara a exP.>Cuç.ão, 
desde que o executado llio I>at:ue nem 
~~tra utn. a execução. tal <'O!rlO é fa
cultado pei• :>rt. 882, onde apenas 
.o,e dt>tez truua. que, havenc4o. de-pó:tito. 
êste abr11nja tão sàn1eate 'á lnllJOf· 
tàltcla da <:onde,Ja.;ão, 1H:re.sc~ d41 

1c~fl exec,:ção .• . 
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IQUIDArJ\n DE ::)E1\1'T'ENÇA - ~~~&-~E.§ §i - Portqria 

nara ~ ex€~uç~o d~ de~ sões il f quidas - C T-105, 
~P]A 8f ~·eti ~~ s ~-25-8-19U~ • 

• 

• 
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, S TRJUTSFOR ~ADOS E?v! DIA. I~TI\S - A prova dos autos ~via !'}li-

$ tra de em~rc~~dos mens~Jistas, cuio contrato de trabalho não 
a ser ~Jter&do p la vontade de uroa ~~s~partes . Insu~istente essa 

a~ têr."lç.qo c?6tratual de mersalic::ta rarc.:. diArista, por f'orça do gue dis
p e 0 !lr;. 4 1, ~a G.I ·~ · n.,..ova<~a , coP'!o de fato f icou , acarret"'ndo 
~uição d~ sal U~l~, impoe-se o P'"' ··~··ente d~s c'li f'c.,..en~E!.Jl 'lUe fora,.., r c l!nfl.~i.. 
as e,.., tempo hcibl.l . - C 'T'- 1.865- 46 . - D. J . -25--11-19 ~6 . · 

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

lvliJJIST~RIO FlWI.ICO DO TRABALHO - - . 
é orgão do ronseJho Nacional .ProruradorJa ~e J~tiça do Trabalho. 
Trabalho , ~ vi do dispostodo~;r:~~Jh~~~ s1m do~ inistério Pú Ji-
dada re1o Decreto-Jei r 8 7~7 dA 1~ d _da ?• L. do T. , com are-

-...., ___ 3_.,9~4/46 -~;-:T.~tistiÇe ~-z4_4_19r6 :aneiro de 1946 . _ . __ 

• 

1vfJ1\JISTRO DO TRAP/I.IHO, IrDLTSTRIA R C'C'hr,...,rTo - V. ONH'IITO DE ATRIBl.IÇ."' O 
entre o anti~o Cons~lho Nacion~, rio TrahRJho P o Ministro do 'T'rahalho. 

- V. RECURS~ ~~TRACRDI~~~ro o~Pô c TRIRIDJAI l".A TtRI.A D"Z PRCVf\ - .._. · 
DO TR 'BA.I HO . . 

fitA.? 'T'TV:OS - D"SCP.~TO-lLEI n2 4 .35C, de 30 de maio de 19h2. - O recorrente 
vem sastentando, desde q ini~1~.1 , que se lhe deve cornrutnr em d6bro o 
tempo dP sPrviço, por f~rcR do D crPto-lei nQ 4.350, de 3C de maio de 
J9h?, razão por que, inconformadcj. com O-~~~ acórdão de .,..ls., manifest 
r•-::c-!r so extraorc'l.i.n~rio para o FÇ" "'egio Sur T't:rno T'~"i bunal Federal . Tal 
decreto-lei , que manda computar em dêoro o tem~o de s~rviço dos m~' i t .i.mo 
-m conseq~ê~cia do~ pe~'ços anue eram exl,ostos no dec1rso da ~l+i~a 
p-uerra, exi?ia que ~le fôsse prestado eP'l "linh::ls ronsiderad"'s de risco 
apravado". BX-vi Jn~~s (art. 7Q do Decreto-lei nº 3·577, de 1 de sete~-

1 hro de 191.J;, c~"'m! _ ti.A f. C'oT>J.-i ssfio de -1arinha Verccnte net rminar as zo
' n~s onde o~ ~~rigos decorrent8s da ~uerra agravassem os riscos da navefa 

ção e o re~orrent.e não fez y:rova de haver exercido suas <:tividadec; em 
tais zonas . - TST- 1.1?6-47- b.J . -31-7-1947 . 

,. 

5'Õ. ss 
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NULIDADE NO PROCF.Ss'O TAI\BAI.HISTA - Se, no processo tra, elhista só pode
rá h.!>ver nu~ i~ qr1e "qu- ndo r e sul t:}r elos ::~tos j ncpJ. i nados mani f'esto prejuízo 
!') s partes . 11 h cr'-'lnt"'s", ~x-:- vi do <1 isposto no art . 70/!, cPrto ~ quo; não 
~endo ~an1festo t~l rrP~u~zo, cabja ao recorrente prová-lo, senão tarnbe 
argllir R TIUlidaéle nPT'8nb=• a <::er1J.'1dél i_nst!lnf'ié!, RO c;r:>r inh:->T'noc;to rPf'11rSO 

ordin~rjo, Rrt. 795) • - CNT-20.779/45 - R.Lev. do CNT, nº de ma1~o a t 
~ 194~ 66 agos-o 11.e o, pag . • 

NUliDADES NA JUSTIÇA DO TRAFAIHO - A eMprêsa, vePcida na instância ori
gin~ria, que deu pela improcedência das faltas praves ê§&"6iêiii imputadas 
ao 0 'Tlprep-ado, deííou de suscl tar qualquer mJJ idade processual no rer.urso 
ordi~ário interposto para o Tribunal d~ secrunda instância, limitando-se 
a discutir o ~érito da sente~çR recorrida, que foj confirmada em todos 
os seus tor~oc;, s~1vo na pArte rofe.rente aos honor~rios de advorado, a 
que t2mhem fôra condenadn a r~corrente. ~Ão podia , co~sequentemente, es
te TribunAl Suryerior, em face do que estabelecem os artipos 794 A 795 
da Consolidqçqo, admitir nulidades tardiamente arguidas reJa T'ecorrente . 
Pois, alPm de só haver nuJidades na Justiça do Trabalho "qua'1do resultar 
dos atos inquinados ~anifesto rrejujzo ~c; partes litigantes'', coMo Pstá 
exnresc;o no aludido artigo 7911, nl'ío l')!lvi.a tArnhPTTl como de<"'} !')r:::~ :r nuJ i.dades 
que exigism, como exigem, inicü'~tiva onortuna da parte interessada (art. 
795 cit.) Não se tratavA ~o caso de nulirlAne ~undad~ em incompetencia de 
fôro, única a ser pronunciada Rx-of~icio, Da fórma da lei (r.L.T., Art. 
79:=;, § JQ) .- TST- 1 . 117-Ü7- D. J.-lB-7 -10/_j.B • 

i'TOTIH'JCA C'~O - V • ~§it 1:-'I L\ZO - ETPEDIÇAO DF I.JOmnnc:Arãe • 
• 
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Pife• 0&1>• ll!' RRPRts.l!lfrA~.D. .• C4it -tal!, .I $:-•, Jat 
a.-~~~·-- .t 1''': . _-:::::;:-------·-·--··-------·- .. -

, ._JUanro à suposta Tllloo~ ., 

------------·--···-·---·--t·~jt '~· :_~;· .~~oon.s:{··-·---·------·-·---· 
• se~~ 'd ade de 1"epr aç1Co 

de -e l5 .:: cm11MZ~. ~s". ..... ---· 
-·····-----·····----·-··-cer to f! ê1>te Trib·mal "li o os 

dema1s órgãos da J ustiça de ra ba-
lho), ron&tituf9~'C_com. obl'en ãr:c: a. --·-···--·········-·······----···-----·---····-··--···----··-··-········-·· dêsse princíp~~lar,, J_Oiic poae 
fic~r submetl(lo.; ~ ie~ 1'ttnclonq-

mento. seniío à regra P tualmerte ·········--···-·········-····--·-·················--·· -···--·····················-···-·--····-····-··· fixada no art . 699 da Cousolidar <JoJ 
das L~i5 do Tra balh o, com a red ,. 
ção d&da pelo Decretor-lel 11.

0 9. 791. ································-··················-·········· ---·-·····-··-········--·-·····-·····--·· de 9 de Setembro de 19!6, segancio 
a qual - •·pa!·a que pci!;s1 delib~ra.r I 
dey,~á o Tribunal Superior . na pie- ·················-·-·························--············· ··-········································· nit P êe sua ccm11csiçã"i reunir r>o 
ri1i .mo. seis d~ seus 'uizes. alc!r ~()~ 

................................................... ,: ............. 1 como se verifica 1 :~, ···········----·-········································ 
mento. a fls . ! 10 

infrncão a êsse 
: ........................................................... -............... . 

.................................. _ ....... -.-··--··································· ... ·····················································································'"····'"*'""'"'"''"'"'"'"'"'"'"' 

................................................. __ ............................ ____ .. _ ......... .. _ ........................................................................................................................................ . 

···-··- ............................... --.-· .. -·-----·····------·······- .................................................................................................................................. .. 

.................................................................................. ....................................................................................................................................... . 

·-························-······--··- ·················-····------······'"··--.·-----···-·-······· ..................... .................................................................................. . 

·-·····-··········-····················--················· .. ···:····--···-··-·······-·--···· .. ·------············· ········-· ·············-···-···················-·---······-- ~ 

···········································································-······················--····--··························································--············-
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NFLID,.DES J'Th JrS'T' IÇA DO 'T'RAPAI CH\ DA PF0
1
TQC'A r_-:o DA.S ?TES _ HO A- râ~~ ·no DEVJ?M SER ARGUIDAS - A EXI~EN-

REPETIR•~ O ATO _ - IBIIIDADE DE SUPRIR+SE A FAlTA OU 

~ '-" "i~ no~fu:b.';go.s opostOF; p~~ 
feiSiif· d§. Junta. {(Uant.O no t•ee\U'SO é~ 

tt-aordinário interpôsto -para o ~bu-
nal Supel"icr do 'fral.Jalho. a rêl:,~n
te não argulu a nulidade, que a-got·a 1 

, l&Va.nt.a, da falt.a de juntada da cer-
tidão a que ~c refere o parágrafo únt-

1 
co do art. 3i2 da Consolidação. Ora, 
li. lei ~ ta..xatlra, quaudo estabelece que 

; uM 11ulidades não Ferão declaradas 
f F-enlo madi:lnte provocação das par- ' 

~
te!l. as quais deverão nr~uí-las à. prl

teira. vez em qoo t.iv•.:::cm de fala! 
•n audiêncla ou no, :;.utcs' ' . (Conso-, 
da~áo, art. 795! . ~e:n é tudo. O a:::t . 796 p~~celtna l 
ue 'a nulidade não será pronntl'ltada 1 

.qua'Mo ;ô!' por;sivel suprt.·-se a.. ~a I 
ou repetir-se o ate . Na. espécie, 'i/4e- i 
cl!UJillt.lte menc•<mcu na audiência de l 

I 
!usticci'io e ju·~g •• mento o "Diário da 1 
.lustka", de 15 de jun~it> de 1948, em 
oue foi publicado o acoróií.o do dls- • 
sídio coletivo, e, no.s embargo.~. a pró-
ut'l:\ re.::onet~te Ee referiu à.q~cla pu-
blic&r;ã o. 

f 
De ma i:>, nlo tendo a recorrente. em · 

f.1se alguma. d.o processo a. não ser no 
presenti! remédio extram·di.1árlo, re
<lUtrido a aplicação . do art. 87:!, par~

i g-~afo único da Consolidação, a sua 
+ \nvoca~o a esta altu.ra. não pode, só l 
l por só, jusi.Uicar o a.pêlo extremo. O 
I Egrég1o supremo Tribunal Federal já 

decldlu que "não caba recutsõ extraor- ~ 
r óinf.rio da c'ecisão .qu~.e 'a exa-
l me ~ alpreclacão:.& 'Pro f7l' qiUin- : 

do sôbre os disJ)OSitiVOs f$ ~ponta-
à;>~ _;omo violados não se ten'1i_~ _ques~ 

\E
~ curso da demanda (Agravo \ 
rlA 1twthtrne!1tó ·u.0 12. 74.~ - "Dlár!O 

Jus~.i.V :.i' de 27 de julho de lM'l -
, Re~~iuistro Edgard Cos~-a) • ...... , 

-r. s.-r.- 2.St3-~~ - p.l'.- ..ts-8-.-f'fJJ~ . 

• 
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FCDERES 

• 

Acolhcr.;o, por -~r\-erdadtlro, a ale
g.:.ção consta:nr de fls. ~. no sen-

• tldo~ de_ que as. procuraçõc; "!1 'ef1~. 9 
e 51 nao consigna Doderc::. -a,g o 
~t:bstabelecil.lento feit a f!·. 38! c•e
t~rmi.no seja .supriria. no prazo de tres 
dla.:;, a falta d. m:1'1d üo re2ular i!1-
clu,;ive com mt ifi~;;câo <i e ·todo~ 0 ., 
atos p~·atil.:ados em notLC elo recm!·icto' 
~ partir de fls . 471 clê~\i:~ amos. 
1,. Publicaôc e dP.corrk.o 0 p:a"o ora 
nxado IC. P. CJ•il. arts. 31 e 110 1 
m.ragra!o ún:c . 'oltcm os autos à . 
C<-t,cl.us~o. Phllll'-r ·em apreciado;. CSlmO 1 

de dn·erto os pt>did ,, cl~ f 0:26-527 
fls. 55ii-55i e fl•, 5.>.l-i>6~o 
também. para s~r c1 "r ~d'Gõõ 
deser tranhaml'.lto d::..s p ·en~ o~iuuda~ 

a:'Parte rt;corrida, ~e n.,o ror ~::mad 
gula~ncun .. exposta. 

,_ --·-~ 
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-- -----
PRAZO - EXPEDIGli:C ~E T-TC'JlT?TC'AC.ã AR'l'IGO 774 Itf D.ll C .L. 1' . - 1'\u nto a 

J art . 774, contPnào en seu texto ~Parqs altP.rnRtiv~s r rR ~ont~rem de n ~ -
4 zos, clP~o 6 nue ªste 'rrib·na nodiq O"tar, como ontou, pela anlicaç!o 

d ncirio dP nue - ''o prazo pQra interposição do rPcurso deve ser con-
~ ta n nar+ir da d~ta ~q ciênc~a d~ rotif;caç~o e n~o da dAta de sua PXpe

diç~o". Ja~a · s }Oderin cr ne~ado ~~arte vencida o 0·reito de +o~ar 
con~ecl~PPto da spn~Anç~ pur inter~o iç~o do seu recurso , usardo dp 
prazo fixado em le~, 0u sejam dez dias (r.r .T., art . q95 , letra~) . ~ , 
pois , indiscutível que a lei, quardo se refs~e 1 eY ediâc8o de notifica-
lo, 1 .,..essupõe necessáriar ente que esta seja rE:co. ida no dia iwedia.+o , 

para que s~ :'a~'=! ~ rontn,.,..,l'?} de J:'~t..~O serrunno o cri tz-rio consag..-::'1 0 f"" 

nosso direi o proressu.a-1, i c:; te é , COlYI exr1 usãl' do dia de coMeço e incl".l
são do ~ia do v~~clneyto (C6d. Proc. r:vi: , ~Tt. 27• c. L. T., ~rt . 775) . 
Assi~, db~~c ~ue n~~ se TPalize o tressukostq le~al da entrepa imediata 
da retificação (que p6de, inr1usivE:, eytravinr-se), ficd 6bviamen+e IJ..,.~
j dicada a hipótese de ser c0nsiderada a data de s11a expeoição, como , 

''por exemplo , ta hel"1 se i!"lf ,.,, do.d·' positivc c-onc:;tan"Le de J&rág~·afo Úr·ico 
rk Prt. 774, d" Cvnso}·r~·<;tio, alteraCia pelo Derr~to-lei nº 8.7::;r , de 
19-l -1946X. - TST- 11.232~T~. - D.J ., 26-7-1947 • 

• 
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---···----·-------··--···--c~-;~:~;Xc'ent~d~~~--~~- ·i~~ r-~--------------·-
--------·---··----·····----·--··-··-···-t,lia?illlC~tO :'..() n:> pub' :~.,:á J. ca'n:o·- ··----------------------·· 

~-,. re;::re. <tl o~ledà>t t~o • ,.t . 2: . h~ r 
;~.go c:e P:·oc ~·-o C nl. .... L>:, ~-.:-

--............... _____ .. ___ ............. _ ... ......................... ........ f - - "" ...... '"i '"""·---··· ... ···-·--····· .. -------·---·-·-----·--
pressa mente adotada pdo rtrt. 775 1a. 1 

'I Conso).ida~ão das Leis do Trabalh o, 1 
·----··--·-········--··········-·····---··············-······~com. a redrrcão dro d!l. p:! lo Decrçto-lei , -------·------·····-···-··-----·--·····-····-···· 

~ n.o 8.137. de 19 d~ janeiro o-à 1941>, 

····-·····-····--····-----·-···--·-------------.JI;;;~fodojn~~;~~ ~~;{~va.fr1%;~1a~ ~~i: f·--·······---------······-····----------------···----·-
~r<:\e <>m f~l; art. ll4. qu~ - '' O re-

................................................................. cur<o extraorclin ·r.' u. lJUe •e ref,re ·---------·------·------------·---------····------·· 
J incho IJI cto art. 89 dê; te Regi-
mento, s-<:rá a )restnt!l.do ao Presidente ................................................................. i~ J!~~~a~0e~~,!~.!íçc~o J~~:dj\~~~n~~: ·--····---........................................ . 

l uintes à. pub1'c ção <.to scórdã.o np 
................................................................. Diário da Just ça . 

............................................. - .................. :Ji~~oifb~.n1o;P!-c;,r;;'~-~. ~! f~~wf~ ~ ! ...... _ ............................................... .. 
'c10na, a -regia tHln 1tona cons2gnada f 
na lei de org~ n!z~~:rro judició.r~a do 

........................................... - .................. ! Di~trito Fedn l tart . 378>, a que se ....................................................... .. 

l
:lpega a r-tcorren~ em sua petição de . 
fls . 62, 00nsoante já tiYe o ens"-jo de 

........................................... - .. -............... . r~clarec..-r e1n der "acho publi .. do fn ......................................................... . 
1 Diário .aa Justiça de 1-G-;1946; págluas I 

-> Sl)illfJ. 505, venro t!lrde confir-
····----- .............................. ·-···-------·--··---·- -.do iJ<'lo V. J Ttibunal F e· ........................................ ................. . 

d~al o pontct de V!S sLt,tcn~ a do . 

TST- tt. 5:/~- 'I~ - b . .J. -1~ -~-1/'llf~ ......................................................................... ---- -- -- --- --·--- ........ .. .......... ........ ;; ............................ -..... r ......................... . 

. ................................ _ ........................................................ --····-··--·----·-···--·---·--········--····---·----······--···------------------------
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pqpgr~TtAQ - nm dAr~ ~ 
' superve_!l_i.§nte - · ded <:;ão eYeguenda - o a a arru en ,aç o 

P'Í r" P"' ·o.,...no d0 .,...t • 16Ç elO rócH 1YO r i V ] , O qual di SpÔe que 11 a frPS C 
ção róne se.,... aler!>r1 "' AF qn::~ quer in~t~T"Jcia pr--Ja parte a queM a"'rove i 
u~s, na realidade, ~sse disrositivo só lhe asqr--rurPria o direito de a 
gar a presc~i~~o e~ u~nto as instancias não estivP~qe~ en~Prr~d~s, ou 
]hor , P.D01J::~nto 11ãn h011V"'SSP coi n .iulpada. NP.IP outra poderi~ ser a i'l'lt 
pretaçÃ.o daqueJ e arti.tTo. Por duas vezr>s, s11biram os autos ~ extinta 
r§mara de Justiça do TraPalho se~ que ~0cqp ]Pvantad~ ~ n.,...Plimin-r de 
prescrição do direito de rPcl~m~r, ~ue có a~ora SP ar~{lp, P' assim , já 
n ~o pvjste ~ais ~ 1 alquer i n st~ncia e~ que essa prescrição posqa SPr ale
a-:.da. Se é certo nue o art. Jf.? do C'6r'!ipo CiviJ pqtabelece que a pres
crição ~ aJeyavel em qualquer in~tancia, tamhe~ ~ certo ~1e, e~ pPr(F>ito 
entendim.,nto com a lei sn"bst~:mtiva , 'li spôe o f:odigo de "rocPsso r.ivil 
que , na e ecuçqo, sorente node ..... ~ se~ 8lefad2 ~ urescrição superveniente 
á sentença exeguende c~rt.l.OJO, nº II, in finet Os autores mais concei
tuados na ~~téria, entre os quaiq Câmara Ieal ~Da Prescrição. e da Deca-
dencia~) têm demonstrado c:me 11 a ssi"ío da argui ção ela pres~"'T'i ção, ·durante 
Q curso da gausa principal, antes do sPu julgamento definitivo, importa 
em ~n,.ie tlCita peJo prescribente 11

• Se assim ocorrP no processo c~.u~u••• 
razões iilt>nticq s miJ i tam em f'é=Jvor da Adoção desse princírio salutar no 
cesso tr~bAJhista, oela rapidez do curso dos feitos e sua nronta solução 
- CNT- 18.h81~JI/42 - Rev. do T. S .T. - set . a dez . de l9u6, paf .2l • 

• 
PqF;sr.Mr~o - A da a..ao não ród"' se~ al P,..~ch;~ na eYer.'u<;ã.2.; ·Não 
arguida durAnte o cú~so da cAuq~ p~incipal, r.or jnércia dR parte ~ aue 
interessava, houve renuncia t8cita do prescribente, ex-vi do art. 161 do 
r.ófl·if.o Civil. T oda a arfurJ.entaç8.o da recorrPnte r:-·irr:~ em torno elo 8.rt . 162, 
t~mr em do C6di r, o r. i vil. Tal dj s nosl ti vo só J h e .asseru~aria o cl i ~e i to n 
ale p-ar a prescrição ePrJ.l.l.~nto a s instanc"ias nNo. estivessem encerr~n~ s, (ou 
!JlP] or, emquRnto não houvesse cousa julr-Ada; porque a pre'3C'TiGão !> causa 
extintiva dR relação de direito svhstantivo e a quP se póde a legaT' na 
eY"'~"'P"~o, nor isso m.:>smo, ha de '~"'r ?l superveniente ~ s~ntença e:x:eguen~ 
(art.1.010, nº II, in fine,do rAdigo de ~rocesso Civil ) .Demais, tom~r 
con"l-)e~iT'lerio da prescrição discJtida, rippois do jul,..arnento de todos os 
reçu sos, e, consequent~emente, d.~pois de "'rof'erid"' '1 decis3.o definitiva , 
equiva1P:. anular, SlJrnPr'"rnPr-t·e, '1or u~f.l sttT'n]_Ps.!Dqecisão, os :iulr;ados 
dos 'T'ribunais superiores, (õil- AlJa (:, alq;;;ur fl e ~ Pl.~~ frente o princ í rio 
d8 eoisa jul,..ad.a, que, cornn lPr"r"'~ JoFlo 'orteiro, n~ssou a tPr, qdversus 

feição,de vPrd~de. n~{ o conhec do t-rocardo:- ~ Judicata ll!Q 
hal:'e 1}.t ·- T~T. 0 . 57'"'-h5 - liev. <in 'T'"'I', ja~-fev. de Jo[,n , pa~ .'7. 

evecutRno - ReconhPc1da e exist 
~~~v~1 ~d~a~,~~~-s~e~r~t~e~n-ç~a~~c~o-n~~~i~r~m~a~d~B~e~m~ty~r~a~u~~e~recurso, se~ qcolhmment 
d~ prescr1çao Pnt~o a1egada, P 6bvio que a nova arf,uiçáo ~6 noderia ser 
fPita com apoio em fato supPrvenlente ~ sPrtençR eYe~lenda, tal como, 

al11s, estarel~~e o C'ódi~o de Processo Civi1, em seu art. 1010, nº ~I, 
aplic~vel, suhsidiari1mente, ~s ruP.stõPS tr~hRlhistas, dad~ sua rn~nlfes
ta e perfeita compatjriJ id~d., c-...om os pT'i,nc í '1i.os fundamP.ntai s que regu
lam o,Direito do 'T'rah~lho e respe~tivas normAs '1rocessuajs. -C T 22. 
43 ... Rew~ ~o rTIT'T' nº de rnaio a a ~sto de lqLt6, pags. 52 a 54. 



• 

• 
FR~srnrrho - Arti~cs lJ e 916 da C. L. T. - Cabe apreciar, prelimin rmente~ 

I prascrição~nvocc~a pels ~mpregadora. rescreve em dois anos qualquer 
~ recla~ação peran!e a Justiça do Trabalho, de acôrdo com o -art. 11 na C.L. 

T. EstP dispositivo devo ser intPrpretado em função do art. 916, o qual 
es belfce que os prazos de rrescrição fixados pela C.L.T. começarão a 
correr da dáta da vipência dêsse diploma le~al, quando menores do que 
os previstos pela legislação ~rterior. Ora, ostrndo o prazo ~lnda a cor
rer, em 10 de novembro de 1943 - data em ~u~ entrou em viror a ronsoli
dação - dessa data é que coMPÇOU a correr 0 prt?o menor est~b6loc ~do pe-
1 art. 11. ~ ss'm, sórn_nte err lO de novembro de 191+5 é q_ue Pst~ria pres
critu o direito dos reclamantes , - CNT- 1.865-46 . -D.J.- 25-11-1946 • 

• 
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• I 

~ R~SCRIÇAOÍ, ~edidA Qe ordem ~úrlica - Na Justiça do Trabalho, a prescri
ç~o não róde ficar ao arbftrio das partes, tendo em vista a natureza 
das r~<>l ções o :i sd ulinada> pela Conso1 idA.ção. !";J'TT -"t'Jl 212] 1/45 - Rev~ 
k do CCNT nº de mtnio a ae-osto de 1QL,fí, pag. 57. 

FHAZ<j:- A Justiça do 'T'rahaJho está subordinada a rep.ras p:ro<"'essuai.s 
'pr6nrias. A lei P~re<"'iaJ ,noT' q11e ~e r~<>cru]:=J o nro<"'e~so trar~lh sta,fo 
calisa apenas a hipótese do adiRment.o do ver<"'imerto do nrazo e não do 
seu ini~io, Clljo cHa terá semnrE' de "'Pr o:(Medi!:J.to ao da publicação, 

-~vi do disposto no art. 775 da r-. T. T. Não p6dP h~ver anlica-
ção sub~idi~ria do direito processu~1 comuiJl, respeitada a ('OmpAtibilidade 
exi~ida ~o art. 8r da Consolidação, se~ão em caso de omiss~o da leFt 
laç~o trabalhista, e esta dispôe sobre a ~~téria de ~6do diferente, ae 
xando de R ('olher o mesmo cri tf-.ri o adotado na justiçe comum, j n<"' }11si ve 

'no tocante 1 T'efra transit6:ria consip.nada na lei que regula a or~anizaçlo 
judi('i~ria do Distrito Federal (Decreto-lei n. 2.0~5, de 1940). -
CNT -20. ~7í6/45 Rev. do CCons. Na c. do Tra b., ns. 32 e 33 - Jtailo aJ 
~gosto de JOli6 - pag. 36. -

...,. 

PRAZO para interposição de recurso extraordin~rio para o E~ré~io Supremo 
Tribunal Federal - Sendo de dez dias o prazo lefal, para interposição 
de recurso extraordinério (~6digo de Processo rivil; art. 864, alterado 
pelo Decreto-lei n2 4.565, de 11-A-19~2, e art. 65 do RePimento Interno 
d ons~<>1ho N:=JcionAl do Tr~balho), deixo de apreci~r o nedido,por extem
porânebf. - CNT-5. 779/hh - ~e"~ do CNT n2 de maio a agosto de 1946, 
pag. 47. 

PRAZO para interposiç8o de acravo de instrumento - O agravo de instrul"Jen- .. 
to previsto no art. Ro7, lP.tra b, e rPsnectivo paT'~~r~Po 3Q da c. L. T., 
altorRda pelo decreto-Jei n2 R.737,deve ser interposto ~o prazo dP cinco 
di~s (~6digo de Processo 8ivil, art. R6R), e a contnçe~ ~de ser feita, 
~a ~órma da Jei, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do 
vencimento, or.servado mais que - "os prazos qtJe se vencerem no ~4b~do, 
domingo ou dia f~<>rj~do ternin<=trão no dia util seruinte" - C.I .T., art. 
775 e n~rá"T'afo ~nico, n~ red8<"'~o dada "elo decreto-lei nº R.737. 

""v'T' .?O. ~7í6-ü5 - D. J., 2h-4-l oüfí. 

PROPRJR'T'~RIO - 'l-Audança 
da ~<>mrT'~sa. 

F:'..~ZO D~TFRNP.ADO - V. CONTR ','"'C' ')~ 'rRI\EAI liO FOR TEW: ú 

jur:ídica 
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PRDFFSSDR 
• 

'êõnfi~ur::::l:.l.- n de3peà''d.a i11dirét~a· 
por fôr~a C:~ re:lllÇÕes -suceo ivas de 
-cenciment~s. o qt:~ impc~ta em alt~-. 
raç:io t:niia ~u:tl c' o ccr; ra o de tm- \ 
balho, com f!·'gl'ant~ r:.:·eju;zo de uma 
das pc.nes. este Tnbunal r.conh<:c3u 1 
ao ~mpregado, era r2conldo, o ôic"eilv' 
ao -pag, n-:~n~::l ci! ind~n:z~c;;i.o em do
b:·o, per ~ ... r t;;ulY~l. 

Alz3a, toda vi~. o rec::~rr•:1t-~. que tal 
dccisólio i"r e cs art"-. 11 e 320 da 
Com.o1id~.ç5o ê.a~ Leis do Trabalho. 
N~0 prcceC..~ a nlega]ão. Sen'io, 

consic:~Fmcs. A itltima l'edução de 
saláriD ê.ata co inicio do ano l~tivo 
d-~ 191G. .\s C:iminuiçi>es su~ssiv:J.S 
reglstr8t:as ti?sC:c l!lH evidenciam, so
re.2n~~~ a dzspe!Llda indireta. 

Por out~o !:-.tio, salvo caso previsto 
em l~i. a ir::~d:~.~ibiiidad:z de salário 
ccnstltll3 prit:('íplO que se impõe como 
necessidade de c::dem pública . Não 
há dúvida qGe, para o caso particular 
do magistério, óevido a circunstâncias 
espec!alís~ima~. abriu a Consolidaç5.o 
das Leis do Tuballro a exceção do art. 
3ZO. E.>t't cxcer.ão. todavia, ão pode 
fu~ir à ctcutrina que inspira a C.Jn· 
soJidação, nem llii cpGr-se aos pre· 
ceitos de ordem gernl mla estabel'l· 
cidos. D~mais o emp.-egado é det:m
tor elo direito dl! estabilidade. Acaita 
a tese do recorrente. 11'10 há dúvida, 
o r::corrid.o ficaria sujeito a Yer o nú
mero c:c ~uas aulas decrewer~m até 

! qt:.e foss 'm c:~.bt~-3, sem poder rea3ir 
I ccmo lhe facUltê1 a lei. o que seria 
absur·do. N;1. hipclsre do3 autos. d-lo 
o ::-.córcláo d~u•c Trlhunal, "configu

tTada ficou :o. ê,e5pedida indiret:1 do 
J:l:of,~~~ r. urra vez qlc~ lhe C:lminuiatm, I 
suocs;.iiv::un!;nt~ cs ~al:i1lcs. a~arrc- 1 

tando-lhc ::> perc~rç.5'> de ap~nas a 
terça part co que l·~l'C:}JL:t ant-;ri-! 
orm~:lt~" l•!>. !!39) . 

Curr.p:e oa!.-::r'a; qu. kJuçiio dc.s' 
provc11:.::> foi mni.to o ,;!n elo que P~-r
!441\Hi.ffi os CJ.tür ,cr<~·. \,;•· 'i da conrtto 
~tcfe3~':·1'. Jt;t·'! anJ: cto (•.l qn~stão 
t'ot s..:gma:i-:-~llL<! f ·. ,\t.··•vi.) .1a ded· 
são de f!.3 '"c.')-7'1 

' - -




