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Depois do primeiro de Maio 
de 1941 0 toda e qualquer ação tI b3 
iMeta passou a ter sua preacriçeo 
regulada pelo art.101 do Decreto-lei 
ng 1 237, de 1939, salvo diepoaiçao 
especial em contrario. 

Vistos e relatados estes autos,  em 

que sao partes, como Recorrente, Dalila Borgas D'Almeida Leal 

e, como Recorrido, Miguel Batalha: 

Trata-se de aç o trabalhista ajuiza-

da por Miguel Batalha contra Dalila Borges D'Almeida Leal, pe 

rante o Juizo de Direito da Comarca do Levergor, pleiteando o 

pagamento de aa1 rioa, indenizaçao, aviso pr vio e frias. 

Chamada a Juizo, arguiu a Reclamada 

a Incompetência rationi matarias da Justiça do Trabalho,  uma 

vez que a reclamaq o se funda em trabalhos que teriam sido  * 

prestados, segundo a inicial, em propriedade tipicamente ru 

ral, estando, assim, excluidas da compet&icia dessa Juatiqa u 

questões .oriundas das atividades rurais, quer haja, ou no,a'-- 

griculture ou pecuária na propriedade onde os trabalhos  so 

executados. 

Alegou que, muito embora já tenha ha 

vide, neótes autos, urna decis o da Junta de Cuiab , julgando 

competente a Justiça do Tratalho, dela houve recurso para  o 

entgo Conselho Regional do Trabalho, da Segunda Regi o  que 

deu.proviniento a outra exceção oPoita)ou  seja, a de incoznpe - 

tncia rationi boi, prejudicial da r'tioni mater na, que no 

chegou a ser apreciada. 
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Arguiu a Reclamada, ainda, a preliminar 

do presortç o doa aal&rioa, sustentando que, admitindo-se, O ~. 

data do ingresso, em Juizo, a data da petiç o inicial, samónt& 

deixariam de incorrer na pre8eriç o onze meses de aal rtos,. 

vez que o prazo prosoricionai. 8E  conta da data em que o pagame 

o 
to e exigivel. 

Pela sentença de 'fls.150/15]., o MM.Juiz 

de Direito da Comarca de Leverger rejeitou a exco o do inoompe 

tncia a, quanto à preliminar de prescrição, concluiu afirmando 

se achar fora da preaoriç o, apenas, o período de Oiiturbno  de' 

19142 a Agosto de 19143.. 

No merecimento, houve por bem julgar  'i 

cadente, em parte,. a reclama o, condenando a Reclamada a pegar 

ao Reclamante a importância 0z4 5000,00 (cinco mil cruzeiros ) 

proviniente de aal r 

te de dota períodos 

los; Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) pr dente' 

de férias; Cr  500,00 (quinhentos cruzeirOs)) 

relativos ao aviso' pr vto e Cr$  5.500,00 (cinco mil e quinhen 

tos cruzeiros) de indenizaç o,.tudo no total de Cr$ ]Z.500 ,OO 

(doze mil e quinhentos cruzeiros).  - 

01 
Desta decisão recorreram ambos os ilti-. 

gantes, na forma ordinária, tendo oTribunal Regional do Traba-

lho da Segunda Rogi o, pelo ao rdao do fls 188, resolvido "por 

unanimidade, nio conhecer do segundo recurso, por falta de pre-

paro, dando provimento parcial ao primeiro para mandar pagar 8 

1rios pelo período oomprendtdo entre 29 de Setembor de 1939  e 

31 de Agosto de 19143, cujo "quantum" será apurado em. execuç o." 

Escudou-se o Tribunal a ctuo nos 9 

tos fundamentos: 

O recurso apresentado pela  egunda Re - 

corrente, conquanto tempestivo,-d 8 que 

no notificada da decisão reoorrida,n 0 

pode ser conhecido pelo no pagamento * 
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das custas do processo, a que fira condens,. 

da a satisfazer, incorrendo em deeerç ø,nós 

termos do Parágrafo 42 do art.789 da Goneo-. 
11daç o das Leis do Trabalho, com a redQç Ó 

dada pelo Decreto-lei n12 6 73'?, de 19 de 3* 
noivo de 19146. 
Preolusa a mataria compreendida ria deois a 

recorrida, em re1aç o à Segunda iecorrentb, 

ante o no conhecimento do recurso apresen-

tado, ha que examinar-se, apense, o que  aø.' 
pretende por via do primeiro recurso. 

Reconhecido o direito do primeiro Recorreu — 

te  peDcepçio de aal rioa, .3 ma1s sattsfe 

tos, como decorrência do exercício da fun 

ço de zelador do Imóvel de propriedade .45,. 

Segunda Recorrente, considerada a  op*óitu 

ra da reclamaç o em data de 29 de Sê  Mbro,*, 

e 19I41., havia que aplicar-se ao cano, 
judice" (cobrança de 8al rio) o prazo quin-

quenal de prescriç o previsto pelo art.178, 
pai4grafo 102 n§ V, do Código Civil e no o 

bienal, estabelecido pelo art.11 da Connoli, 

daçZo das Leia do Trabalho, como foi 4eC14 

do, que, por ser menor que aqu le, 2 OcIZ.* 

çou a fluir a partir de 10 de Novembro 

19143, segundo decorre do art.916 da  m$ma 

Conaolida o.Indiacubivel, portanto, apre 

senta-se o direito do primeiro Recorrente  

ao recebimento dos salários, a que tos 

no período de cinco anos, imediatamente as-. 

ten ores à data da reclamação, no atingido: 

pelo prazo proacrtci.onal. 

Em rola ça ao pagamento de bonor&rioa de a 

vogado, que tamb m se pretende, Impmoede o 

podido, incabivel na Justiça do ¶Praba1hO,e 

gundo mar.3  o pacifica jurisprudênciai dos * 

nossos Tribunais. 

Por esses fundamentos, 4 dado proviménto Pa' 

cial ao recurso do primeiro Recorrente." 

Daí o recurso extraordin rio de fla.l9O/1914 
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9 
manifestado pela Reclamada para esta ir18ttnc1a, com assento no *i' 

tigo 896, letras a e b, da Conaolldaq o daà Leis do 1111rabalhow 

No seu arrazoado de tia.  ,  da como vio-

lado o art.13 da Consolidaç o, de vez que o pedido foi oonhocldo* 

desacompanhado de, carteira profissional do fleclamante. 

Obtempera que o ac6rdio recorrido admi u 

a prescrição quinquenal, de acordo com o preceito do artigo 1.78 

parágrafo 10 0, nia V, do C6digo Civil, em ilagrante desacordo coa a 

jurtsprud noia deste TribunaÍ  upertor, que eetabeleceu: 

:!!depois da vigência do antl o Regulamen-

to da Justiça do Trabalho, que estabe] 

ceu para as ações trabalhistas a meíma: 

prescrição bienal, posteriormente con - 

firmada na Consolldaç o das Leis do Trt: 

balho, no mala se aplica a norma do 

tigo 178, par4graro lOa, n4 V, do 06d1-
go Civil, que estabelece a prGacri o * 

quinquenal" (Preo  T3'- 10 9l45/lt6Ifv. 
doa Tribunais do IPrabalho, Mo 1, vai 

pÁg.285. 

Diz que essa jurisprud ncla fbílPítri4da.00m 

base no art.101 do Decreto-lei n2 1 237, de 2 de Mato de l939,qtte 

assim estabelece: 

")J o havendo dlspoaiç o especial em Con 

tr&rlo, qualquer recleniaç o, perante  à 

Justiça do Trabalho, prescreve em  dois 

anos, contados da data do ato ou fa O * 

que lie der origem." 

Assim, de tdo procedente.  oreourso ia. 

tentado, de vez que o aresto recorrido feriu as leia trabalbiitaà' 

e foi encontrar os seus fundamentos em princípios já rejeitados .* 

por este Tribunal. 

No mrito, malato em que a reoiama9go * 

deve ser Julgada improcodente.  - 
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Oficiando (fls.]99), opina a Procuradorta 

Geral da justiça do Trabalho pelo no conhecimento ou no provirnen 

te do recurso. 

fundamentado. 

•É o re].at&x'lo, 

VO T O 

Preliminar -  Conheço do recurso, que 

rito -'Dou-lhe provimento, em paz'te,pa 

re mandar aplicar ao oaaó a preacriç o b1ir2a1. 

Cem efeito, a jurisprud ncia date rrtb -

nal, reiterada pelo Supremo Tribunal Federal, é no sentido de quó1 

depois de 12 de Maio de 1914]., t6da e qualquer aç 0 trabalhista  

sou a ter sua preaoriç o regulada pelo art.1Ol do Decreto-lei 

1 237, de 1939, salvo disposição especial em oontr rio. 

Isto posto: 

Acordem ou Juizes do Tribunal Superior 4o. 

Trabalho, preliminarmente e por unanimidade de votos, em tomar co-

nhecimento do recurso, e, de men tis, por maioria de votos, vonei-

do 'o Relntor, em lhe dar provimento, em parte, para mandar aplioar 

ao caso a prasoriç o. btenal.Custas ex-lego. 

Rio de Janeiro, 15 de Julho de 1 9148 

 Vice- e tdenti 
Manoel Caldeira Neto  no exoroiqio da 

Presidenciá 

'Ttelato' ad-hoo 

Edgard Oliveira Lima 

Ciente   Procu'ador 

Batista I3ittenoourt 

CERTIFICO   que o presente acordAo foi publicado 

no Diario da Justiça de26'd9..em dL4_ç .._...dS  
En 2 j. 


