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Aos Pronidantou doa Tribunais da Jul' 
tiga do Trabalho, facultado o d.no ar 
o seguimento de,reourao extrsordina" 
rio, quando notoria e patente a sua 
inadmieatbtlidade. 

VISTO8 E RELATADOS estes autos em que a Sin-

ger 1ewing Jlaoi-iine Company reclama contra o despacho preterido 

pelo Presidente da C&nara de Justiça do Trabalho, exarado nos au 

tos do processo n5 ONT 20 625/li2, em que contende com sou ex-em-

pregado Ru o Revoas 

Reclama a Binger Sewing )Aaohine Compan7, esta 

bolocida nesta Capital, na Avenida Graça Aranha n5 416, para es-

te Colando Conselho Pleno, contra o deap oho do Si'. Presidente 

da câmara de Justiça do Trabalho, que negou seguimento ao recur-: 

no extraordinário que Interpusera da dooiaao preterida por aque-

la caxnara, nos termos do art. 68, do doo. 6 597, de 13 dó dezem-

bro do 1940-

0 despacho do Si'. Presidente, ora reclamado, 

resultou do fato do haver a Egz4gia Câmara de Justiça do Traba-

lho, decidido In. proc. 20  25/l2, entre psu'tos, a rÓclemante e 

seu empregado Ru o Naves, em grau de recurso extz'aordin rio, t 

terpoato, por este htbno, a decisão do Conselho Regional do Tr 
bulbo da lu. Região, por maioria de votos, prelimlnar'zaente, co-

nhooer do recurso, para, de mentis, unanimemonte,da ]he;p vtman 

to. (fia. 13). 
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A simples leitura do acor do conspira contra  a 

pr pri,a reclamante, mesmo que se admita haver sido o recurso Conhe-

cido por maioria inferior a cinco votou, e isto porque, de men tis, 

provimento lhe foi dado por unanimidade. 

Ora, ousa unanimidade, só poderia ser no mínimo 

de cinco votos, do voz que este é o rnmoro mínimo doe membros da Cá 

mera, a1xn do Pz'esldento, exigido pelo Regimento Interno do Consolh0 : 

Nacional do Trabalho para que a mesma possa deliberar (art. 12). 

Na eap oie, a decisão foi tomada, prellmlziarvten-

te, por maioria de cinco votou, na conformidade da informação  de 

tia. lii. 

Nau, quando assim n0 fosse, uma vez que no mr 

to houve unanimidade de votou, no se pocLera mala discutir quanto 

preliminar, para efeito do recurso extnaordln nio, nos termos do - -

ax't. 68 precÏtado. 

te. 

Rat o nenhuma, pois, milita a favor da reolni*i-

De conseguinte, mui acertadamente andou o r1.Pr* 

nidento da oamara de Justiça do Trabalho, negando seguimento ao re-

curso extraordinário interposto. 

No ao argumente que ao Presidente da O&nara, e 

bom asaim, aos Presidentes doe Conn lhoa Regionais, compete, to a, 

mente, encaminhar os recursos irterpoatoa, sem qualquer outra inda-

gaç o. 

O ant. 39, n VIII,do  c.6596 ïmutto a quanió.pre 

tua: "despachar ou recursos interpostos pelas partes". 

Despachar é resolver, prover, dar despacho segu 

do ou diolonaniatas. 

3e a lei quiso ae restringir a faculdade cometi-

da aos Preaidentea doa tribunais trabalhistas, usaria do outra  ex-

pressão que no despachar, que lhe no permitisse examinar a legiti 

z4dade do recurso. 
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)o outra maneira aorta atentar a urna das tinali.-

dados procípuso da Justiça do Trabalho, -  a celeridade -  violando--

princípios elementares de processo. For isso mesmo à que a lei  re-

conhecendo capaotdadó aos ProsidontOs para despachar, determina  em 

o art. 37, do Voa. 6 596, com respeito aos Presidentes doa Conaelhoe 

Regionais, que a escolha dos mesmos recaia dentro juristas, de  re-

conhecida idoneidade moral, espociahisados em questões sociais. 

(uendo no tornar patente o notório o deecabirno 

to do recurso eztrnordinttrio, (recurso tardiamente interposto,  im 

pr prio ou incabível) cabo ao Presidente, no seu despacho, negar-2 

ou ito seguimento, oo fo muia h•ip6 o legal. 

J no ser assim passariam os Presidentes  a ser 

meros aut6matoa, e simples ohanceladorea, seria atribuir-lhos  urna 

Unção puramente passivo incompatível com a dignidade de seus  car-

gos, o que aberra contra ao normas sais rudimentares da proceesua.-

lietios. 

Claro 4 que negado seguimento ao recurso eztraõr 

d1.n rio, assiste & parte recorrente, para fazer ceseaV o obat oulo. 

do encaminhamento do recurso ao tribunal "ad quem", valer-se da re-

e1asaq o, reconhecida na Justiça do Trabalho, 1 semelhança do agra-

vo de instrumento na Justiça Cor*urn. (Arta. 865 e 868, cio Código dcH 

Processo Civil). 

Pouco importa que o art. 33., § 2, do Rogtmanto 

Interno doa Conselhos Regionais disponha que "apresentadas as  ra-

zões do recorrido, ou decorrido o prazo do que trata o artigo ante-

nor, o processo será remetido ao Conselho Pleno ou & Cmara de Jus 

tiça do Trabalho. E isso porque essa remessa, evidente 4, só se ve-

nitica após a apreciação prévia do Presidente do Tribunal " a que" 

a&bre a admissibilidade do recurso. 

aaa Interpretação, aliíu,  a que se coaduna com 

o espírito que deve orientar a justiça trabalhista, eia que se soei 

to o recurso, sem apoio na lei, dar-se-ia campo largo a chicana, a - 
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proaraatinag o doa feitos, to vo omontemente combatidon um todoa os 

odigoe prooeasusiu.moder'noa. 

Evidenciado, assim., no ser uozaport vel o rooux'sO 

eztraordtn rio, como pareceu ao Snr. ?x'an5.dento da camara de Justi-
ça do Trabalho, nau despacho no merece refor me. 

Por onuen fundamentos; 

IU OLVR o 0onuc3.ho Ilacional do '2r'abalho, em aos-

ao plena, pela maioria do oito votou contra nela I, vencido o r'ela», 

ter, julgar tml)rocudunte a presente reclamação. 

Rio do Janeiro, 6 do jano5.ro do l94L. 

a)  1!ilinto I1U fler  Presidente 

a)  Manuel Alven Caldeira Notto  Relator ad.-hoo 

a)  Dorval Lacorda  Procurador 

Assinado øia 9 M  /4 , 

Publicado no  DiArio da Juetiça" 
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