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MCN/TV. 

Anteriormente à vigência  da 
CoflaOlidaç o das Leis do Trabalho  a 
jurispz"ud noia doa Tribunais do Traba 
ilio se opunha ê contagem, para efeito 
de estabilidade, de periodos desconti 
mos de serviço, quando oafastament 
do empregado fosse voluntário* 

VISTOS E RELATADOS iates autos em que 

do partes: como recorrente Carmelita Aleixo, e, como recor-

rida Companhia de Tecidos  Santanense: 

Voltam botes autós da instancia  de 

origem, ap6s emo cumprida a diligência* dete rminada pela ex-

tinta Câmara de justiça do Trabalho, no nentidã de ser apura 

do o tempo de serviço da reclamante prest do & reclamada, no 

primeiro pen ado de trabalho, conforme di noticia o processo. 

Declara a la. testemunha, em certa 

passagem de seu depoimento que ...  "esteve empregado no esta 

belecimento da ompr ae desde 1921 ou 1922, tendo deixado  o 

emprego em 1945".  E noutro passo ...  "que ao ser admitida 

como empregado a reclamante (ora recorrente) ji trabalhava 

como empregada da reclamada (ora recorrida) be uns oito anos, 

no sabendo a entrada da mesma Carmelita no emprego". E nos, 

tro topico ...  "que a reclamada trabalhava com  inter !i .. 

de 3 em 3 meses ...  intervalos, depois do casamento da re - 

clamante (fie. 64/65). 

A Segunda testemunha afirma .. 

P que conheceu a reclamante trabalhando no estabelecimento 

fabril da reclamada lia uns 20 anos "  (fia. 66v./67). 

A terceira testemunha,' primo do 

marido da reclamada, deple que ...  "a sua Impressão é que a 
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reclamante sempre esteve como empregada da reclama a, desde o seu 

casamento .. .  no sabe o ano do casamento da reclamante (f'ls. 66w. 

e 67). 

Procedeu-se também pen d a na escrita da empresa re 

clamada, onde se apurou no livro do ponto, a admissão da reclaman-

te datada de 12 de julho de 1937 e no registro de empregados, na 

mesma data e, ainda no livro registro de empregados, sob o número 

um, onde constam as adnzisa es de todos os empregados desde a tun-

daç o da empr aa reclamada, no consta o nome de Carmelina Aleixo 

(fia. 69/70). 

EeciareeidT, assim, o resultado da di11g ncia, tas-

ao a relatar o processo, para que possa este Tribunal inteirar-se 

do aiuntO. 

Apreciando pedido de reintegração de Carmelina ALei 

zo, despedida imotivadamente, sem inquJeito administrativo, apeeRr 

de contar meis do 30 anos de serviço, segundo alega, (fia. 2/3), 

houve por bem o M.M. Juiz de Direito da Comarca de Itauns, Batcdo 

de Minas Gerais, ap6s  conteetaÇ õ da reclamada (ris. 7), depoi - 

mentos pessoal da reclamante (fla. 7-v./8-v.), das testemunhas de 

reclamada (fie. 8v/9 e 9/9v), testemunhas da reclamada (fia. 15 e 

15v, e 15v/16) e naz es finais, julga  improcedente a reclamação. 

Considerou o Dr. Juiz a quo  que e reclamante 

trabalhara, pelo menos dois peniodos na reclamada, mas segundo e 

prova produzida de acôrdo com o livro de re sto  de einpregadoe, 

seu contrato tivera inicie em 1937.  O primeiro ou os demais pe-

nedos anteriores de trabalho aio muito remotos, que teria  ces-

sado com a retirada da reclamante do emprego, expontaneamente ,pa 

na contrair nupaias, fato iate que teria ocorrido cerca de  10 

anos antes de ter sido iniciado o iitimpo peniodo, constante  do 

livi's de registo  conforme depoimentos das testemunhas Angeflor 

Alvel Feria e Cicero Franco, ambas residentes ha muitos anos  na 

localidade onde está a fabrica-  Demais, contradiz-se a própria 

reclamante, ora declarando que trabalhara mais de 110 anos, como 
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que no primeiro penado trabRibOU 

dez anos e oito no segundo, e as testemunhas da reclamante nada Cb 

ciarecem sabre o seu tempo de serviço.  Ma , ainda que somados  os 

dois períodos, no existia, ao tempo lei garantidora da estabilida 

de, no sendo aplicavel o artg 453 da Consolidação das Leis do Tra 

balbo, que no tem efeito retroativo, aos contratos iniciados  e 

rescindidos na vigencia do Código Civil.  Se dispensa houve, em •. 

1945, esta resultou de motivo justificado, enquadrada no artg 482 

da ConaolidaçZo, visto estar provado pelas testemunhas (fie. 8v. e 

9v) e até com a prcpria confies o da reclamante (fie. 8v) que além 

de atirar face a face, a seu chefe pesadiesimos insultos, ainda o 

agrediu com uma vassoura.  - 

Indepeudis, no caso, a prévia inetauraç o do inqu nito, 

por. ieo que a principal controverala  trava em torno da estabili 

dade e, por conseguinte, duas eram se quest es a ser  apuradas: 

a de' estabilidade e a da despedida, e a àonex b de tais meterias 

dispensavam o inquérito  a estabilidade, por si ec, pode cons-

tituir objete de litigio (art. 652, letra I# da Coneolid ç o das 

Leis do Trabalho).  Se OS dois assuntos nio puderem ser acumula 

doe num ad feito, a queat o da estabilidade devera ter prefei4n. 

cii, como preliminar, para que a reclamada, a quem, com bas ia-

zes, se afigurou mio existir a estabilidade, mio ficasse privada 

do direito de promover o inqu nito, que, alisa, mc caso, ser  uma 

verdadeira  superfetaçio, ante a prova doa autos (fie. 20/23). 

Dita sentença foi confirmada unanimemente pelo Til 

bunal Regional do Trabalho da Terceira Reglio, ao apreciar recur-

so ordin bio manifestado pela reclamante (f1s.' 6/37). 

Dessa deci do resultou recurso edtraordin n10  da 

reclamante para a extinta oarnara de Justiça do Trabalho, que de 

terminou a conver 4o do julgamento em diligencia, como aalient,1 

de inicie e cujo reBultRdo, também  expuz  só Tribunal, sendo an 

tes, ouvida a Proquradonia da justiça do Trabalho, que opinou pé 

la reintegraçio da reclamante cora pagamentó dos eal ntos attaza-

doe, por haver, sido de pedida sem inqu rito, mio obstante ser ea 

tabiiit ria (fia.  

*'O relat6rio. 
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VOTO  Quando do julgamento da extinta Cmara de Jus-

tiça do Trabalho, fui voto vencido, negando mesmo, de imedisto,pro 

vimento ao recurso. 

NO compreendia, como n0 posso compreender, dada  a 

claresa das provas emergentes do processo, se pudesse determinar 

qualquer di1ig ncia, maximi em  face do recurso extrordin rio. 

O resultado que daí adV4i9,a1i a, sem benefioie pa-

ra a reclamante, deu, apenas, margem  a novo reexame da mataria, 

atreves prova testemunhal e pen d a, o que constitue, bern duvida, 

vto1eç o as regras processuais* 

Ainda que porem, haja a reclamante trabalhado  em 

um ou mais periedo , o que no padece duvide é que entre o penul-

time e último  períodos, houve interregno, pelo menos, maior de 3 

anos (diz a sentença 10 anos), o bastante para n0 se adicionar e 

penultima pen edo, por isso que ainda no estava em vigor a lei 62 

de junho de 1935, que criou o instituto dø estabilidade, para  es 

empregados das inddetriae ou do comércio (artg lo combinado com o 

art2 13). 

Aliás, segundo a sentença, a reclamante afastou-se 

"expente própria" te emprego, mais ou menos, em 1927, época em que 

nem se falava em Justiça te Trabalho. Mesmo, depois, de advento 

da lei 62, a jurisprudência do extinto Conselho Nao,io al do Trai 

balho, trilhando à de Superior Tribunal Federal g, era no sentido 

de se nh somarem os pen ados deacontinuos de' trabalhe, quando  o 

aatament,. do empregado era volunt&nie.  Sf depois da .v1g ncia da 

0oneo1i4aç 0 das Leis do Trabalhe £ que, por for a do dispositivo 

lógslp (artg 453 da C.L.T.), se tornou pacifica a quest h,  mas. 

ainda assim mes ma para aqueles períodos «escentinuos, contados  a 

partir da lei 62 de 1935. 

A sentença do M.M. Juiz de Direito, confirmada 

pela decisio recorrida, esmiuçou a priva dos autos nos seus míni-

mos detalhes e de*tdiRX com ac rte sem infringencia de texto legal 

e de ac rdg com a jurisprudência •ent ø dominante. 

.i 
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piz' isses fundamentos: 

ACORDAM os juizes do Tribunal Superior do Trabalhe 

preliminarmente, por unanimidade do votos, em tomar conhecimento 

do presente recurso, e, te inritie, por maioria, em negar-lhe 

provimento. 

Deram-se por impedidos os era. Juizes Delfim Morei-

ra e Ugar( ganchos,, 

li* de janeiro, 8 de novembro de 1946 

Presidente 

Geraldo K.ntedonio Bezerra de Menezes 

Relator 

ci nte 

Manoel Caldeira Neto 

Baptista BittefloGurt 
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