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MJZM.  Nio deva ser c9u eoLdo re-
curso extraordinario interpos 
to a  fundamento legal. 

V13 U5 5 REL T.ADOS cates autos em que aio par-

tens amo recorrente, Dovi].io Mazztni e, como. recorrido, Paulo 

de Almeida Godinho 

Paulo de Almeida Godinho, motorista, aprese ~ 

realwnag o contra Dovilio 1azzini, alegando ter sido despedido 

por Z1 O ter o  ar mais serviços e nem outros eapregadoa. 

Pediu as iAdeniae es le ata em d&br'a, com fundamento nos arti-

os 14$2, 497, # 498 da Consolidação das Leia do Traóa37a , por 

ter eatabtllda ô a, as farias i.io gozadas. 

£pree1  o reita, o M.K. Juiz de Direito de 

Muriaé condenou o reol ~owa indenizar  o rocla ~te# na im» 

portancia de dezoito mil quatrocentos a odnquenta cruzeiros. 

O Conselho Ro 4onal do Trabalho da 3s.  Re iio, 

julgsrtdo os recursos ordinários 5.nterpoatos por ambas as par-

tos., resolveu, por unanimidade, negar provimento ao recurso de 

Dovilto Massini  e dar proviaoxÀto, em parte, ao recurso de - 

Paula co Altieida Godinho -  para mandar pagar-lho a indenizaç o 

correspondente à habitação, em d8bro, ou íeja a quantia de Cru-

zeiros novecentos cruzeiros, confirmando a sentença anterior 

nos demais termos. 

deeia o reoorre extra ordinariamente para 

este Conselho, Dovilio Mazzirii, com as razões de fls.58/63. 

Iate pasto, 

CONSIDERANDO., preliminarisnte, que ficou. nova.. 

do que Paulo de Á1InC5.da 3odin10 era empro ado eat vel f que, 

se deixou de trabtihz' foi por ter udo extinto o seu cargo, 

sendo inata a conversio da eatab 1idade em indenisaçio em 
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ainda, que o 1.-Alca dvol o presente 

reour5o  pote no ocorrem no cano  pelo a rti-

go 896 da Ooneolidag o dae Leie do Trabalho; 

BJSOflT E o Cana olhâ aaion&l do Trabalbo, por um-

nIMIjaik te votoe, no tomar corihooini nto do zecurao, por tA]ht& 4* 

apaio legal. Custas ex-lege. 

Rio de Janeiro,  2 do reva' 4ro de 1946. 
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