
M. T. 1. C.  C. N. T. -  SERVIÇO  ADMINISTRATIV O 

proa. L 600/1.5  

(QNT' ,2l ) 1946 

ÁA/EV.  O recurso extraor&tn rio pa-
ra o Supremo Tribunal Pederal 
riao suspende a OX5CU9 9  da 
entenga (art. 808 paragrafo 
unico do C.P.C.). 

VISTOS 12, M ATADOS êstes autos em que aio 

partes: aoiao reoorrente,Alhorto Bisoa, e, como reooz'rida,a 3m. 

gol' Sewing Maohine Compaxiy: 

O recorrente , oomoroix'io, alegando que come-

gou a trtbp h r para a recorrida em 1913 e que taL despedido a 

18 do maio de 1935, partant, com mais de 10 anos de serviço, 

pediu sua retntogra io no ompr go, invocando o art. 33 do Decre-- 

to n& 24 273, de 22 do maio de l93I..e o art. 90 do Regulamento 

do 1iatLtutode Aposentadoria o Pone ea doa Comeroi kioe, aprova-

do P010  Doo. 183 de 26 de dezembro de 1934e 

O Juiz de Direito da Ia. Vara da O aroa de 

Rio Preto oonsidepou provada a despedida injusta mandando rein-

tegrar o recorrente, pagos, os aa1 rioa correspondentes ao perlo 

do em que esteve ilegalmente afastado do enpl4go, com juros de 

mora, honor rtoa de advogado e ousta. 

Desta decisão recorreu a reolaisada, alegando 

que o reaismanto abandonou o emprego e que se acaso tivease 

do desp do injustamente, seu direito se restringiria a indenL. 
saç o de seis meses do sa1 rioa, orlada pelo par grato %nioo do 

art. 33 do Doo. 4 273, entendendo que o referido p*r grato não 
poderia ter sido revogado pelo Doo. 183 de 26 de dezembro de 

193l.. 
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O Conselho Regional do Trabalho da 2a. Regi o, 

para quem foi int ,o3to o recurso ozdin rio resolveu, "dar provi. 

mento, em parte, ao recurso para mandar que a recorrente pague *0 

recorrido a quantia correspondente a seis meses de sa1 rios, na ha-

ao de 1*500 *000 mensais". 

Dessa deoisZo do Conselho Regional, Interpuser = 

rasurso extraordinário o Departamento Estadual do Trabp lho (fls.]12 

e 120) por Liberto Bisca e tamb m Ute, por sua vez, (ris. 113 e 

119) com tundamento no art. 203 do Deo. 6596 de dezembro de 1940. 

Jul ando o reourso, o Conselho Nacional do Traba-

lhe, em eeesio plena, pela maioria dó onze votos contra dois, (eo k-

do de l5 10 43,  pub. no D.J. de 13.11.43) .. deu provimento, em parte11 

ao recurso, para restabelecer a sentenQa da primeira inst&iøia, *0" 

no. na parte em que manda pagar vencimentos do adrogado e juros de 

Requareu,posteriormente, Alberto Btaa*, a remessa 

dos presentes auto  ao Tribunal, de la. inatanoia, para ezeouç o do 

aludido IbOOZd&O. 

Expedida oarta preoat ria pela Ia. Vara da Ooaar-

ca de Rio Prato, Estado de 3o Paulo, ao Presidente da Junta de Cone. 

oi1iag o e Julgamento de 8Zo Paulo, foi citada a reclamada, por in-

termdio da la. Junta de Conoi1iaç o e Julgamento de Sio Paulo, pa-

z'aa, que, em 48 horas, caiprisae a decisão exaquenda. 

Depositou a reclamada a i.niport nota pedida no Bfl-

ao do Brasil para, nos trmos do art. 841. d& Conao lidaqio das Leia 

do Trabalho, apresentar embargos aquela exeouç o (fie. 236/247 ai 

givadoz 

nulidade de execução; 
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b) -  necessidade de ser de±erzinado o ao-
beatainento do feito, ,ate a solução de 
um recurso extraordinário interposto 
para o E. Supremo Tribunal Federal; 

c) -  finalmente, ser iniprescindivel a pres-
tação de oauçao pelo Aembargado para le-
vantamento da importância deposit&da. 

A defesa apresentada pela executada infringiu o dis-

posto no art. 881., 5 la da Conaolidaç o das Leia do TrabaDio, urna vos 

que 'a inat ria do de.t'esa será restrita as alegações de cumprimento 4e 

deoie o ou ao8rdo, quitaç o ou preaari o do &(vida. 

Foram rejeitados os embargos opostos pela Singer Se 

wing Maohine Oompariy, o considerada subeistente a penhora para todos o& 

efeitos de direito. 

1nterp6a a executada, daquela decisão, o competente 

z'eourao de agravo para o Oonseiho Regional do Trabalho da 2a. Região, 

nos trmos do art. 897, 5 23 da Consolidação das Leis do Trabalho, re-

querendo, aindt, o sobreatamanto do efeito até o seu julgamento de a-

4 ~ com o art. 8y, 5 1R da Consolidaçio, por julgar grave I rregula-

ridade a parte da sentença que concedeu honor rioa de advogado quando 

itos 14 haviam sido excluídos polo ac dio executado. 

Foi dado, em parte, provimento ao recurso da agra-

vante, determinando-se que da quantia penhorada fosse excluída a rala-
-  e 

tiva aos honorarios da advogado e o sobres taniento da execuçao ate de-

ci do do recurso extraordinário interposto para o Egrgio $uplõo Tri-

bunal Federal. 

Daf o recurso extraoz'dinz'io, de fia. 306/319, In-

terposto, por Alberto Bi oa com fundamento no art. 896, letra b ,  da Gon» 

solidaço da  Leia do Trabalho. 

£.to p8eto, 

00N8IDIRAKD0, preliminarmente, que o recurso *#ti lu 

gaimente fundamentado; 

CON3XDIRANDO, de men tis, que o recurso extraordi-

nkio interposto para o Egz4gto Supremo Tribunal Federal não suspende 

os efeito. da execuçio; 

aoNsInE øDo, ainda, que o art. 899 da Consolidação 

-j 



Proc. I 60 0/45  

M. T. 1. C.  C. N. T. -  SE RVIÇ O  AD MINIST RATIV O 

das Leis do Trabalho 41z que: "os recursos ser o interpostos por sim-

ples petiç o e terZo efeito meramente devolutivo, salvo as exoe as 

previstas neste titulo, sondo permitida a oxoouç o provia ria, ate a 

p.nlora. 08 embargos e o recurso ordin rio terão efeito suspensivo'; 

QON3IDEI WD0, poz' m, que em 80 tratando de recurso 

.ztraoz'din kio para. o E. Supremo Tribunal Federal por ser osso omisso 

na Consolidag o, a regra 4 a do art. '(69 aasse diploma legal e,  em 

ooneequ noLa, rega-se ,ela norma escrita no parágrafo iniloo do artigo 

808 do O&Ugo do Processo Civil, que.detarmina expressamente que o recur 

ao extraordinário no suspende a exeeuç o cia sontenga; 

CONSIDiL WWO o aia q.w dos autos consta; 

RESOLVE o Conselho Nacional do Trabalho, preliminar, 

aen.ts, tomar conhecimento do recurso, contra o voto do relatgs' e, 

mea'ltts, por unanimidade, dar-lhe proviniento, a fim do determinar  se 

px'ossi s na exeow o. Custas  -iege.  

Rio de janeiro, I de fevereiro de 19464 

a)  Manoel Caldeira Netto Vos-'Presidente Ano exer 
cioió da Proeidenota 

Marcial Dias Pequeno  Relator 

a)  Dorval Lacerda 

Assinado em 

Pz'ootu'ador 

Publicado no 'Dt &io da Juatiga'1 em  


