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Não havendo dt postqio em contra 
ro, qualquer reilaTacão perante 
a 3uitt a do Trabalho prescreve 
em dois anos # contados da data do 
ato ou fato que lhe der origem 
(Arte. 227, do Te u1amunto da Jus 
tiça do Trabalho e 11, da Canso-
Uüaçao das Leis b'aba1hteta). 

VISTO$ E PELAT UM e* toa autos de recla ma 

em que contendem Afonso Ciprisni e a Cia. Casino Copacaba-

na S/A; 

Afonso Ciprioni reclamou da. Cia. Casino Co. 

pnosbana SIA Pua rointe raç o no a.r o que ocupava, com opa 

monto das  ~ it Ua que doixou de reaeber por salários, grat UI 

os es e propinas. Alegou ter sido admitido ao serviço da ante 

oessora da reo1aaada, em 425 de jtmio de 1927,  onde serviu  até 

que o estabelecimento foi feo ado por medida judicial em 28 de 

junho de 1929, ou seja, por dote anos e tre dias. Coa a moa 

bertura do Casino, voltou ó reelam nte às suas funções em  214 

de junho de 1935 e trabalhou 4t4 Ia de novembro do 191i], quan-

do, afastado para se submeter a uma operaçio oe uma licença de 

90 dias, nio mate foi readtm.t tido, apesar de sua .tabtlid*d, 

no 1125?. 

efendendo se, a reclamada, alegando aio e& 

a preseriçio do direito de z'ealamaçio, como ~ ~0 a sua quali. 

dado de sucessor da empi4sa que funcionara de 1927 a 1929, 

poca em que ainda fio existia a reclamada* que se or *ni.sou, ° 

tio s&aent, em 24d& abril de 1933,  somo faz certo o Diário 

lid ei de 11, de mato de 1933 à página 8 146Z. Entende mate que o 

reclamante abandonara o seu lupr, como consta da comunicação 

feita ao Proe1dent  10 Consilho Nacional do  roba1ho, a fia 7. 
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A lt Junta de Conc11taq o e Julgamento do 

Distrito Federal, desprezando a preliminar de presoriçio do dl 

rei to,. julgou procedente a raolenaç o, condenando a Cia. Casi-

no Copacabana S/A a reintegrar o reclamante em suas tunq3oe,pa 

ando.'lbe a vemuneraq o qu ndevida.r1er2to, lhe deixou de pagar. 

Inoontor ados, reola nte e reclamado iii-

tcrpusez'sm reourao ordin rto para o Conselho Regional que, ne-

gando provimento soa mesmos recursos, manteve a deeis o recor-

rida. 

Daí 03 presentes recursos extraordin rtos 

de tia. 2/17, interpostos pela Cia. Casino Copsoabena  3/A  o 

Afonso Cipriani, em que o prine1ro recorrente, alegando pres 

ort o de direito, pleiteia soja tornada improcedente a reola 

ma o oferecida, e o segundo, pode a modificação do 'quanti  * 

da condonaç o,  computando-se as gorgeta  (propinas) que roce 

borla se no tivesse «ido afastado do serviço." 

Isto Posto, o 

CO SI1E AWDO, prel iminarmente, que os ré-

ouro** interpostos eo cabíveis, por se tratar 4* mat kis role 

vante em seus aspectos jurídicos; 

CON DEtAtO, de men tis, que o ~ regado 

ktonso Ctpnian.t, tendo sido despedido dos serviços da Cia Css 

no Copacabana 3/A em novembro de 19141,  amente em março  de 

1944 vólu de pleitear os seus direitos, portanto, quando j de 

corridos mete de dote anos de sua dispensa doa serviços da em-

pries;. 

CO I E ATDO, por outro lado, que a juri* 

prud&ata desta Câmara tem ao orientado no sentido de que a * 

preaortç o bienal cazeçará a contar da data da tnstalaq o  da 

Justiça do Trabalho, isto 4# a partir de maio do 19419 •  no 

a contar da data da prc u1gaç o da; Lei; do Trabalho (19 de   
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nato de 1943); 

c( : P RÂ DO, Muls,, que o antigo Eegulame 

to da Justiça do Trabalho (Decreto-lei si. 6 596, de 12 do doze 

bro do 1910) ja estabelecia  em  dois, ..''.Anos  ai présori.ç o. , 

em seu art. 227, verbl,a: 

a Não havendo dieposiQ o especial em oontr 

rio, qualquer rociarna ao perante a Justiqa 

do Trabalho prescreve cm dois anos, conta. 

doe da data do ato ou tato que lhe der or 

oO IDERA rno que, azeia sendo, prescrito 3 

era o direito do empregado em apreço, ao tempo em qio  reclamou 

perante a Justiça do Trabalho, por ia o que já havia espirado o 

prato legal de dois anca, dentro do qual deveria ter pleites 

do os seus direitos; 

cosxDErANco, finalmente, que em virtude de 

estar prescrito o direito do reclamante, frente i lei, desapare 
00 

eer o, conseqenteaeute, tadia as deuats quest&a vs tiladae no 

prooseso; 

RESOLVE a Cmara de Justiça do Trabalh% pM 

lt tnarmsnta, por maioria de votos, tomar conhecimento de ambos 

os recursos, e, do men tis, vinde por maioria, vencido o reis 

tor,  c.,itando a argdlqíç. de preecniç o, dar provimento ao no 

curso do primeiro recorrente, para julgar prescrito o direito do 

553p1egsdo, osinatdsr'sndo prejudicado,' em conseqfl ncia, o recurso 

dante. Custas na forma da lei. 

Rio do Janeiro, 12 de 3uflio de 1945-

a) Oscar Saraiva,  Presidente 

a) Canse Mota  Relator ad»bo* 

a) Bat ata Mtencourt  Procurador 

1. 
Publi ade no  Dlírio da Ju ti a" emc8/8 /414 

Assinado em  / 

1 
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V O T O V EN C 1 DO  

Vencido, pelos seguintes fundamentos: 

Px'e1irntuarrn6nt, porque me parece que o ac6rd a no nen 

ciona o resultado do ju1 arnerkto, COm O 03t0 foi realmen-

te pró e)ido, isto  , oom refer ncia ex 1usiva aos piro-

ventos pscimt*rtoe. 

Com efeito, a preliminar de presori o 

se restringiu a hte ponto, no chegando a'sei' submeti-

do a C&zia fl o ponto especifico da prescr1 0 relativa a 

Estabilidade no emprego. 

aanto a sete último ponto, entendo  dó 

ac8rdo um a Jux'teprud naia desta C aia, que a praaax 

odo DIrcíto ao..e preao est vel 18 t tsnria. 

Peru ival Godoy Ilha 


