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(owr-.8i/6)  

OR/ZM. 

Proc. li 220/45  

1946  No se corhoc6 do recurso 
exLr wd.irario inorpo8to sem 
fundc ento legal. 

VISTOS E RELATADOS os autos claste processo em 

que só partes, como reoorrent&, Pt o'iffico anglo 8/A, e, como 

recorrido, 3.r6ri1m0 de Al =Uà e Silva e outrosz 

pleitearam Jer6nimo dc .tliieicta e Silva e outros 

de sua empregadora  8/A Frigorfrtoo Anglo -  em aç o trabalh1a 

ta ajuizada perante o M.M. Jitz de Direttr da Comarca de Berre-

to., 2. de SU Paulo, pasiaeuto da a Uronça, de salário ianiano, 

a que se jiilgav m com direito. 

Defendeu-se a reclamada, salientando que os re. 

clamantes contratados sob o rcrime do s&Lrio bor, nunca .raoeu. 

berain Ôoso galário em base interIor A do m{iiimo l a1. A certo, 

arirma a reolaaada,que os reclamantes riao t&a Udo serviço que, 

por mis, lhes garanta o sa1 rto m{nIto mensal, mas o objetivo da 

lei no esta deacwiprido por 6a e inativo, de vos que o contrato 

de trabalho se entabolou a base do aa1 rtc hora, que lhes v&a 

sendo assegurado. Ao dema.s, com a suapenaZo, por detea'm1naç 0 

M Coordonaço da VobílizaÇgo Soon&ntca, da matança de bovinos, 

destinado à4 axports o e a industrializaçio da carne, desajusta.' 

da ce tornou a sua indstria, por motivos a3h810saaí sua vontade, 

o&endO, assim,  a outresi, que ri O a reclamada, a reapona*b Uid&-

de pala s.tuaç o criada, ex-vi do que 'prëaettua o art1486  da. 

Coneoltdaçio das Leis do trabalho, qon a modificação do Dec eto' 

ii 6 110, de 16/12/043. 

) preclaro 1. Axíz de Direito em 3ux'CdtOt e 

.  analítica. zentença julgou proo dente as rool aç es, que me 

,ziito 3r' (de fie. 20/22). 

O Conselho Regional da 2a.. Regu e, pelo ao rd 
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de fl. 40, por unanimidade do votos, oo firmou dita sentença. 
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Dessa dociso vem de interpor a empraa reolaxaada 

recurso oxtraordin rio para esta Cma a, com ap610 sai babas as le-

tras do art. 896 da Consolidaço das L0j8  do Trabalho. 

Fundamentando o cabimento do recurso, apte citar 

normas váladas e ao6rd Os discrepantes desta C.mra e de Outros 

Qonso].bos Regionais, assim remata sua ar umoxitagio; 

e.) a dec&a o rociorrida deu a lei do sa1rio d. 
nimo e respectivas tabelas  tnterpretag ø 
diversa da que lhe derai, entra outros, o C 
selho Regional da 4a.  Regi o (fie. 45 n*  3)1 

b) nia atendendo ,  e1ta de mt4rias primas, 4 
estendeu o aaordao desta Camara (Proc.1]Z 
pub. em o Dirsito,vo:L. 30  g. 410) e 

o) negou  liOaQ O Le 16 4 do .a1z'io mLnim* * 
arté  da aonsolidagso das Leis do Trabalho 
com a moditiaag o do Deerato-1,41 6 310. 

Sem oontestagio doe recorridos, vieram os autos a es 

ta 0tara, onde se manifestou a douta Proowadoria, pelo mio conb*øiiii 

mente do recurso e contirmag o da deci do recorrida (Lis. 53). 

Basta o simples ooaetto de sa1zio m{n4*o, dado pe.-

3.a 0onso1idago das leis do Trabalho ao proclamar que "aa1 rio uif.nimo 

o a contrspveetag o 'n'"  devida diretamente pelo empregador, por 

normal dø sexvigo0, para se conoluir quio a3uetada  e prø*ias foi a de 

olsio reoorr'ida, oonfirmat ria da magntioa sentenga do Z. Ju.t* de 

mreito de Barretes. 

A força maior de Unoada pela recor rente, com respei-

to a matkta prima, c invocando ac rd o de minha autoria, mio lhe a-

proveit*, porque diz respeito aí oar noia de transportes. 

Por outro l&do, o Doo-lei 6 110, refere-se .  parali-

zag 0 do trab alho motivado originariamente por leis ou medidas gover.. 

nsnentai, apUoive1 aos casos de despedida, trasladando para o 
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no a v.apo*aabilidade poisa ind. itmaç6ea devidas. Ainda, ne.aa ulti' 

ma btp toae1 esta, Cniara decidiu em cano do Rio Grande do Sul, des 

t&voz!svelments à uipz4aa (Proo. ll91J15, julgado em eeaaao da a7/9/ 

14.5).' 
Por gases tundamentoa, 

RS3LV3 o Conselho N&øiøn&l do Trabalho, unanimementi 

no tomar conhecimento do presente reaur'so, por talta de amparo legal 

Custas M4 t. 

Rio de Janeiro, 22 de teverelro de 19460 

oo Duarte Iil1io 

Manuel Caldeira Metto 

Ctente   

Gilberto O. 8 

Assinado em  •1  / 

Publto&do no "DtLrio da uattga" em  

Presidente, no tmNO e» 
diinento eventual  
efetivo 

Reator 

Pr00%uadoa! 


