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F/EV  ne 43 tirido a, alegada inoompa ti-
bilidade, deve ser reintegrado o enipre 
gado e8tav51 deiltido àem justa causar 

VISTOS E RELATAI)03  stea autos em que  ao 

part e; Murilo Ferz'slra e Sahwarts & Cia. Ltda: 

Murilo parreira, em reclamação verbal a p r e -

s entad a perante a 5& Junta de Concillação e julgamento  do 

Distrito Pedoral, reclamou da firma achwarta & Cia. Ltda. o 

pagar nto de 5.rideiitsaçao por despedida sem justa causa, 

rias aviso pr vto o salários retidos (fie. 3). 

Levantada a preliminar de inooinpetlnoi*  da 

5* Junta de Conoilia o e Julgamento, em razão de ter sido 

a reolansada considerada de interesse militar, foi ela rajei... 

tada, & vista do que dtsp k o decreto-lei UQ .14 937 (fiz. 6). 

li Junta de origem considerando no ser 

oito i empregadora dispensar empregado portador do direito 

de eitabtltd*de, resolveu oonden.'is* reintegrar o reclamam,, 

te, convertendo, por h, esta em Indenização em d&bro, de 

fornttdade com os artigos 196 e 1497 da Coneol14aç o das LO U 

do ¶abalho (fia. 10). 

Manifestado recurso ordtni'io ao Conselho 

Regional, pela reclamada, resolveu isto reformar, em parte, 

a' decisão da Junta, para determinar, apenas, a reints'gra ao 

do reclamante (tia. 38). 

Foram opostos e*bargoe de  d.olaraç o 

pelo reclamante, tendo o referido Cons*lho Regional, cm ata 

da julgamento de 14 de ztembro de 1 914.5, dedo nova  rede 
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redaç o quanto ao "xn4r to", t x&i  declarar "conhecer do recurso pa 

ra reformar, em parte, a decisão recorrida, determinando o paga - 

manto de indenizaç o, apenas, de voz que a rutiwa do contrato  de 

trabalho e consequentemente a incotipatib .ã*c1e, caraterizou -  se 

na data do incidente (f13. 56)." 

Daí os recursos extra ordiri &ioa de fl. 50  usque  

52 e de tia. 57 usque (1, interpostos por Murilo Ferreira e  por 

Sohwartz & Cia.Ltda., respectivamente, e com fundamento no  arte. 

896 da Consolidação das Lois do Trabalho. 

A Procuradoria J pelo provimento do recurso  do 

primeiro recorrente, e, pelo restabelecimento da decisão do Pri-

meira tnet noia, desprezado, assim, o recurso cia segunda reoorz 

te, que insiste no abandono do emprego pelo  empregado. 

o relatório. 

ISTO POSTO:  

CO}FSID1RAi'iDO, preliminarmente,, que os roc'u sos 

interpostos so  cabíveis por devidamente fundamentados em lei; 

CONSIDERANDO, de zneriti, que sendo o roolamantø 

empregado estavel devera ser reintegrado, em e 1xqbu aia de rio 

ter ficado provado pela segunda recorrente o alegado abandono de 

emprego pelo primeiro recorrido, e, oni eonaequ'noia, ser este p 

go de todos ou eal rioa atrazttcloe; 

CO!SIDERA DO, finalmente, que  de ser relegada' 

a incompatibilidade entro os litigantes, invocada na decis o da 

Primeira Inat noia, por no ter ficado osclarecido no processo, 

de modo  veemente, que seja desaccnaolhavefl a volta do 53npr0ga 

do ao aervi o a que ao refere a Conaolidaq o, para resdi o 

do contrato, pai culpa reciproca das partas: 

ACORDAM os Membros do Cons lho Nacional do ¶ 

lho, preliminarmente, por rjaoria, contra o voto do  relator, 

m tomar conhecimento do ambos os recursos e, de  eritis,  p 
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por zna 5. orla eu ainda contra o voto cio re la t. or, dar-lhos pr ovlmea 

to, em parte, a rim de determinar a rei itegr o do primeiro 

recorrente,, com o pagamento doa aa1 rlos. 

Custas ex-causa. 

Rio de Janeiro I, 29 de  abril de 1 qi6 

Geraldo Montedonlo J2ezerra do Man zea 

residente 

Relator 11a11- t 

.i 


