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i3ai n dos autos ao tribunal competente 
para aprociaçao do mrtto da causa, a 
vista da legitimidade de parte rocorron 
te. 

Vi T)  E RELATADO  ates autos em que  a 

Einpr sa Dtina S/A -  Distribuidora do Máquinas Brasileiras, com 

fundamento no art. 202, do Decreto 6 596, do 12 de dezembro de 

19140, intorp e recurso da ciociaao do Conselho Regional do Traba 

lho da 2a. Regi o, proferida no processo em que contendem a re-

corrente o seu empregado J0 0 Uastagnari: 

A empr sa flDtm&t S/A -  Distribuidora  de 

Máquinas Brasileiras, constituiu-se em 28 de julho do 19142, ton 

do entrado imediatamente em entendimento com a firma Theodor 

Willo & Cia. Ltda., para a compra de todo o acervo, ativo e pa 

sivo, de uma de suas secç es, a 3ecção ?falT, de maquinas do 

costura, compra essa que se efetivou em 21 de agasto do mesmo 

ano, data em que foi firmada a transaç . 

Solicitou o novo empregador dos empregados 

da referida Secção a entrega cio suas carteiras profissionaiD, 

para nelas colocar as devidas ariotaç es, nocoss&rias em virtude 

cia compra feita a Thaodor 'iil1e & Cia. Ltda. 

Jo o Castagnari, no obstante continuar a 

trabalhar para a nova firma, percebendo regularmente os seus 

vencimentos, concordando, assim, com a sua transfor ncia, recu-

sou-se a entregar sua carteira, ao tempo em que propunha açao 

contra o antigo empregador, de quem reclamava. 

Ante; a escusa do empregado em fazer entre-

ga de sua cart ira profissional, embora para isso cienti ficado 
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Proc. 17 1l0ji4  

ctp08. -Vozes 'r  omoregadora, por "ato evidente 

de indicoiplino", requerendo, em seguida, à la. Junta do Concilia-

ção o Julgamento instauração de inqutSrito administrativo para apu-

rar a falta atribuído ao emproCado e consequonte onto, autoriza-la 

a despedi-lo. 

Realizado o inqu r1to, subiram os respectivos 

autos ao Conselho Regional do Trabalho da 2a. Região, para aprecia-

ço o julgamento. 

bit0 Tribunal, porém, ju1 ou a firma roquoronto 

parto ilegítima, não to:ando, assim, conhoeLmento do 1nqu rito admi-

nistrativo, 

Ntio ao conformando co  casa resolução Dima S/A, 

usando do direito que lhe faculto o art. 202 d- Decreto 6 596, de 12 

do dezembro de 1940,  interpoz recurso ordinário paro a Câmara de Jus 

tiça do Trabalho. 

Isto pasto, o, 

C0 SIDERA DO que nenhuma dvidu podo haver n-

bre o cabimento do presente recurso, fundamentado que está no art. 

202 do Decreto 6 596, do 12 de dezembro de'l9L0; 

C íD fl LiY.) que, conformo foi resolvido por c 

ta Cmora, no caso em espécie, no se trata de simples tranefor nc1a 

do eniprogado, OChi o sou couaont mento, moo de mudança: de empregador, 

fato perfeitamente lícito, alicerçado ara varias leia trabalhistas e 

preceituado ris  pr6prta Coziatituiç o ieUoral do 1937, em seu art.157, 

letra "g"; 

CO lPEI-J Du, por outro lado, que a recusa do 

empregado em fazer entrega da carteira para as anotações nooeas riaa 

n6 pode ser interpretada co:o ato destoante de dtse!.pljna interna da 

empresa, tanto mais quo provada eat  nos autos a má Ú com que o em-

pregado agia o:n rolsç o ao onpre ador, no desempenho das suas fun-

ções; 

CO? IDf A' DO que o coso er. es o pcie 6 Idêntico 

ao do ttroc. 21 858/1 , apreciado em aoss o de 214 do nt s  corrente; 
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t Ctnara de Ju ti;a do Trabalho, por 

unanimidade, toiiar oonio5mento do recurso e, por maioria, dar-lho 

provimento, para, no ooia.dorLrndo a recorrente parto i1e tima, de 

terminar a baixa doa autoe m Junta do Conctiiação e Julgc ento, afim 

de ser apreciado o mr to da questão, conformo ora diap e o art. 652, 

alínea b, da Consollda o das Leia do Trabalho. 

RIO do Janeiro, 26 de janeiro do 19 5. 

a)  Qacai' 21arniva  Prealdente 

O ae  otta  Relator ad-hoo 

a)  Dorvei rac rdn  :roo sdor 
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