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Proc. CNT - '20 597/Ji.5  

(a1T-3574i4) 

ALL/ZMo  nt a-se decisão recorrida, 
prolatada de ao8rdo ecjxn as 
p9aic eI de lel aplioaveis a es-
pecie e as provas doa autos. 

VISTOS E RELATADOS htea autos em que são partes: 

como recorrente, 3oe4 Olimpio Crua,  e corno recorrido, 01r0u10 

Oper io da Bablas 

Jose O3iiipto Cruz moveu ag o contra o Ofroulo Opsr 

rio da Bhia, para dente haver as indenizaç es do antiguidade, 

aviso pa4vio e frias no 'gozadas, bem como o complemento do s 

l.rio m1nIi . 

Juigsndo-s, a la, Juta de ConoiliaQo • Tulgamento 

de Salvador condenou o círculo ao pagamento das indenizaqes e 

absolveu-o do pedido de diferenga de as.3iz'ia, pela sentença de 

tia. 32 a 36. 

Com esta nenhuma das partes ttcou inteiramente coam. 

ads., o que motivou a interposiç o de recursos etmuitan s. 

Dela recorreu o empregador na parte em que o oondsu* 

ao pagamento de indenizaç o e aviso prhto, alegando a 

aia de justa causa capas de autorizei' a dispensa (tia. 18/19), 

e o empregado, no ponto em que lhe negou direi to & per*.pç O do 

complemento do sal&to mínimo (fie. 22 e 23v). 

Apreciando o feito, resolveu o Conselho Region*l do 

Trabalho da 5s.. Região no tomar conhecimento do recurso do em' 

pregado, por ter sido interposto fora do prazo legal, e negou 

provimento aó do empregador, para manter a decisão recorrida (a-

okdo de fie. 33/34), 

Dei o presente recurso extz'aordinrio de fle. 24 do 

processo apenso, interposto por jogo Oli mpt Cz'uz, com fundamen-

te no art. 896 da Coneolid* o das Leia da Trabalho. 
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O Reclamado, notificado, contestou o recurso (tie  17/18) 

Ouvida a Proltu'adoria da Justiça do Trabalho, opinou es-

ta, preliminarmente, pelo no conhecimento do recurso, e, quanto ao 

mrito, pela oonfirmaço da decisão recorrida. 

Isto posto, e 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que o recurso Interpos-

to  oab vel, por devidamente fundamentado em lei; 

OONSIDERANDO, de meritis  4ue o Conselho Regional do 

Trabalho a. &ao decidiu com acarto, nio conhecendo do recurso ol'-

dinrio interposto pelo empregado, por isso que, como bem acentu-

ou a Procuradoria Regional, dito recurso t&ra interposto fora do 

prazo legal, mesmo considerando-se iate prorrogado por dois diRs 

como pediu o recorrente em requerimento de fie. 17, despachado pe-

lo Presidente da. \mta de Oonoiliaqo e i gamento; 

CON8XDERANDO 0 -Mis que dos entoa consta; 

ACORDAM os membros do Conselho Nacional do Trabalho, 

preliminarmente, pelo voto de desempate, em tomo oonheeimentO 

do recurso interposto, para, de meritis, por maioria de votos, 

veno do o relator, negar-lhe provimento.  Custas  -1a4e. 

Rio de 3aneix'o, 22 de abril de 1914.6. 

Graldo Montedonto Bezerra te Menezes 

Ciente. 

Ozae Motta 

4rv*1 Lacerda 

Publicado no 'Di.rio da Justiqa" em 

Presidente 

Relator ad ha 

Procurador 

1 


