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CP/26/11.2 )  1942 

JDI',SILa. 

O Reour o Eitraordin rto previs-
to no artt;o 203 do ï ulaaento cI 
Justiça do Tzabn1bc, eo deve ser acoi-
to quando fundamentado corn decieocs 
to =das a partir de prt Lro de maio 
o 1941. 

VI.T  E  MTÂD  estes autos em qLe tTho Leo. 

po1d na iatiwa: C2 Ltd, 11 Interpõe rc røo extraordintio do 

ju1 ado do C ei.o  oiona1 do Trabalho da Primeira }'te iao,de 

22 de deze bro de 1 1, nocinc10 pr0v1t20nt0 ao recurso ordin. 

rio que intorpuzora para afeito do obter a retor A da docie o 

protex'ida pelo Juizo de Direito da C aroade Canta a1o, Estado 

do Rio do Jarei,ro, na roc1aaaç&o  ioeotitada por Antonio Pires 

do Couto, ernpro ado üa recorrente: 

"Tbe Leopoldina Eailway C2 wrocenta reourao ex-

traordInário., para o Conie1 0 1ac onai do Ta a lho na p1anitu 

do ão ti a cornpoeiç , do urn acórd o do Cor  Lho Regional da la. 

Ee -io que lhe foi contr rio no jul  nto de ua rocurto orcit.. 

nr10 em que foi parte contra o vau empro;ado Antonio Pires do 

Conto. Tentando enquadrar o rac1n o no art. 203 do decreto n& 

6.596:'i recorrente citou, corno dIvergente na interprcta o da 

lei, una docis& proferida, em 1933, em reun1  conjunta do 

Conaelho Nacional do Trabalho. 

Cum. pre saber, pre liii.uarrnente, tio o recurso ez 

traordin rio deve cor c<nico1do quand  co cita, como Intorpre.. 

taç o d1vor ento da rnesua 1e, decim o tornada auteriorrnente a 

primeiro do maio do 1941,  data em qilo te Instalou, e.0 todo o 

Brail, a Justiça do Trabalho e em que entraram cm pleno vigor , 

o decreto-lei 1.237, o o decret. 6.596. 
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O recurso extraordinário previsto na Justiça do Tra-

balho que começou a funolonar plenamente a primeiro de mato de 

l9L]., oi instituído com a fnalidste exclusiva de conservar com 

pre uni ficada a jurisprudência e a intorprotag o da 101 traba-

lhtato de maneira a que se pod isø, sempre, manter, na medida 

do possivel, uma iiiiiaado ideal na aplicação da lei atravez de 

todos 08 or ou julgadores.  Competindo o ju1amØnto dease rem 

curso aos orja a superiores da Justiça do Trabalho pretendeii,por 

certo, a lei que essa Interpretação assim feita de modo a r efor-

mar ou anular doeta6oa das instancias inferiores passaria a nor, 

para ao mesmas inat nclas, verdadeiras razões de decidir, obri-

gando-no e limitando-lhes o arbitrio no fixar a exógeso doa 

textos ) ais. 

Não se tratava, reconhecia a comissão elaboradora b 

projeto de orpanisa o da Justiça do Trabalho, em nua exponi-

ço de motivos de 30 de março de 1938, "da fixação da intelt-

noia das leia atravoz da uniformidade das dec1s en aucessiw 

vau, isto .i, por força Lia jurisprud&ncia", poder que a justiça 

do Trabalho teria, Independente de qualquer diapoaiç o expressa 

mas sim do "podeis de fixar, por, untooipaç , e de modo  enri.w 

co # esta intelt ênola".  Assim, segundo a menina expoeig o de 

motivos, os altos tribunais da Justiça do Trabalho, "com ou 

seus aoordios interpr tattvos, fixariam, W  fu1ur m, para os 

tribunais qe lhe oão subordinados, o sentido doo textos da 1.. 

'ielaç o social". 

Ora esta faculdade inteipretativa,  s6 adquirida pe-

lo Conselho Uncional do Trabalho na plenitude de sua composiq&o 

ou pela C&ar  de Justiça do Trabalho ap s a sua instalação, a 

primeiro de maio de 1941, não deve recuar, no pastado, alem de 

nu data, para examinar decisões d.vorgontee tomadao anterior-

mente. 

O recurso exttaordtn rio foi lnatitu:Ldo À:'olo n"ti o 

6 do decreto-.lei 1.237 que orpanisou a Justiça do Trabalho e ais 
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Zhor definido pelo artigo 203 do ropulataento aprovado polo de-

creto 6,596. 

Nos termos doe artir.os citados cubo recurso extra. 

orin rio "das deo±o ee, proferidas em i.miou ou ultima inettn.' 

eia pelos Conselbos he€ionaie, QUO durem a mesma 1e11 interpro.' 
taç o diversa da que tiver s.do dada por outro Conselho Hogio.' 

nal ou pala Cmara de Justiça do Trabalho, ou ainda, pelo Con-

selho Nacional do 'Frabul o na plenitude da sua couiposiç o." 

A simples leitura do texto legal convence que o 

legislador no teria querido permitir a comparuç o entre deoi-

oen que interpretaram a meo:a lei antes e depois de pr'Ju iro 

do maio do 19L1, isto ., antes e depois da plena vtgeAncia  doe 

diplomas lo ais que orpanisaram e renilazuen ram a Justiça & 

Trabal1o. A simples rofer ncta, no tu'ti,o 203 do decreto numox' 

6.596, aos conselhos regionala e à Câmara de Juatiçu do Traba-

lho s or oa ao existentes a partir de primeiro de maio, mostra 

que somente a partir dessa data podem ser citadas decisões di-

vergentes na lnterprcta o da moma lei trabalhista, J o Con. 

uelho Nacional do Traball.io, nu plenitude de sua oompo»iç o,re-

orldo pelo mesmo arti;o 203, no podo ser outro senso aquele 

que se ~ anisou, tomando nova forma o rooebendo nova co e.' 

t&oia, pelo deoreto.'loi 1.3146, para tex' o Por&aão superior da 

Justiça do  raba1hoT' aoruo o define o seu novo regulamento apro-

vado polo decrete 6.596. 

E nem outra pode ver a interpretaç o dos textoø 

l0 aio que instituiram o recurso extraordinário na Justiça do 

Trabalho. 

Antorioraonte a primeiro de mulo de 1941 a verda-

dei ra intorpretaq o da 10± trabalhista estava, tacita o ezpre 

samente , conferida ao titular da peta eia Trabalho. Di.40, 

tambeni, a propria o3mie o olaboraoora do projeto do or anlaa.' 

çto da Juntiça do  'aba1ho na expoeiç o de motivou j citada. 

Não tinham, em absoluto, este carater as dscia on 03 Cor olho 

-J 
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Nacional do Trabalho, tomadas atravez de Suas traz camaras ou 

nas reuniões  len rLas  Tais decisões, conforme os casos, po 

erlazn ser reformadas, como multas vezes o foram, pelo MInistro 

do Trabalho ou pela justiça comum. 

A aenença passada cm jul aUi, unica que podo 

servir como prova de deci  divergente na Interpretação da 

lei, no existia, portanto, pratioa ente, antes da primeiro de 

maio de l9Ll quando a Justiça do Trabalho adquire, então, a sua 

plena autonomia o vê recon edldo, com a amplitude que realm ,* 

te tern, o sou carater de or antwo estritamente judicial, 

te, ainda, o pensamento da comiss o olatoradora do projeto 

duas veseo referida. Diz ela, na mesma expoeiç o de motivoes 

"o que o projeto fez foi apenas passar para o Tribunal Nacional 

do Trabalho uma fnç o, que ate# a.:ora vem sendo exercida pelo 

Ministro do Trabalho com os umim; fecund,s resultados, Nada mais, 

Por outro lado a auzencia de um texto leçal que 

permitisse ao Conselho Nacional do Trabalho conhecer, antes de 

primeiro de maio, de recursos baseados na divor.;onciea da inter. 

protaq o da mesma lei, concorreu para crear, no grande aoorxo 

de decisões tomadas pelo Conselho Pleno e pelas suas troe camm* 

ras, numerosas decie3eo, diversas e oontradlt rlaa ata, na in-

terpretação do mesmo tect0 lc.al ou do mesmo principio jux'ldu.. 

co. 

Prevalecesse, agora, a interpretaç o que o recor-

rente pretendo dar ao arti o 203 do decreto 6.596 o chc arlamoa 

ao verdadeiro absurdo de termos, talvez, de julgar recursos ex-

traordinÇrios onde a d1v3rg cia na interpretaç o da isoa lei 

cativonse em urna decisão do Conselho Nacional do Trabalho refor-

mada ou anulada pelo Ministro do Trabalho ou. pela justiça co-

Deante disto forçoso é reconhecer que o recurso 

extrsordin rio ao, podo ser fundamantadç. com dec1s5os tomadas, 

pelos or: o  competentes, e prtlr de primeiro de liuiiü ce 1941, 
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data eia que co Instalou e entrou eia pleno funcionamento a jtia'. 

do Trabalho no 3raiil. 

Icto poeto, 

msorvr preliminarmente, o Concelho Nacional do Pra' 

balho na p1enit Ue de eua oompoaiq opor maioria de votoe, (o.* 

vo contra cinco ),no tomar conhecimento do røcuriao eitraordin * 

rio por no as acnr o meazuo rundanientedo nos termos do artigo 

203 do decreto 6.596. 

Rio do Janeiro18 de junho de 1942 

a) anvoatro PrioloI 

a) João Duarte Filho 

a) Dorval Laoerd*. 
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