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Rege Itam-se embargos declara-
tortos de aresto perfeitamente claro 
que bem expressa a deciaao votadapdr 
este Tribunal. 

VISTOS E RELATADOS  stea autos  de 

embargos declarat6rios em que aio partes: Fredrioh Wtlhelm 

Dosseijon, como embargante  e Fabrica de Tecidos W0rnez' S/. 

Gomo embargada z 

Apreciando a questão que deu ori-

gem ao presente processo em que era reclamante o ora embar'-

gante e reclamada a as empregadora,, já em grau de recurso 

extraordinário manifestado pelo reclamante, o Conselho Na 

ional do Trabalho, preferiu o ao rd o de 11 de junho de 

1 946# publicado no D1 rio da 3stiça, em 20 de julho de .. . 

1 9469 fia. 253/255 dás autos, concluindo por maioria , 

votos em 

"condenar a recorrida (ora embar-

gsdá) a readmitir o recorrente no cargo 

nico que exercia (técnico txtil), com  oi 

vencimentos e vantagens inerentes ao ineamo 

cargo, sem direito, pÕr m, aí pez'oepçio dos 

salários atrazsdos, desde a data em que. de! 

xou de comparecer ao serviço,' em virtude da 

prisão* até a em que fax" cumprida a pre502.1 

te docla o, nesta parte pelo voto de  deae 

pata, ficando-lhe, entretanto, assegurado o 

pagamento de gratlfica o a que fez jia  no 

ano de 1 9I3,. Pelo exercício das 
gerente, bem assim, os salários não per4,b 

doa até a prie o, calõulados de ao rdo c 

a parte fixa e mais e média doa 3 iltlmos 
anos efetivamente trabalhados, feita,o tx'o 
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outrossim a oompensaç o com as mi 

portano ias por ventura percebidas, 

tudo apurado na exaouç o." 

Alegando apresentar o citado aresto pontos obscuros 

ou omissos, vem o embargante, invocando amparo no artigo 60, Iníci,/ 

ao II, do Regi ~to Interno do Conselho Nacional do Trabalho, coa 

o presente instrumento, solicitar esclarecimentos doa referidos - 

pontos (tia. 257). 

ISTO POSTO, 

CONSIDERANDO, que o ac&rdio embargado expressa per 

feit ente o que decidiu iate Tribunal ao determinar: a) -  a rea 

missão do emj*'ega4p no cargo de tcnieo txtil e no na tun9i0 de 
1 11k1 

gerente interno que exercera por mandato especial onde sua eteti-' 

vaç o atentaria contra a liberdade patronal de dirigir a em e a;; 

b) -  o pagamento de salários atrazados vencidos 

antes da prta o do empregado, calculando-se o seu valor com a ao-. 

na de parte fixa percebida anteriormente, e a adicional correapõn. 

dente  percentagem, tambni devida, obtida esta 'íltima parte ot 

a media recebida nos três íltimos anos realmente trabálhados; 

o)  o pagamento da gratifioa o a que foz 

no tíltlmc ano trabalhado pelo exercício da funq o de gerente; 

di) -  a cornpenaaQio das vantagens decretadas em 

$ importâncias por ventura recebidas; 

CONSID ANDO, ainda, que assim sendo, no exis 

,tia as missões ou a obscuridade 'pretendida pelo embargante; 

ACORDAM os Membros do Conselho Nacional do Trab 

lhe, por maioria de votos, em conhecer dos embargos e rejeita-los, 

visto nada haver a esclarecer. 

Rio de Janeiro, 6 de agosto de 1946 

.i 
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Rio de Janeiro, 6 de agosto de 1 946 

PpeBjdlnte 

Geraldo Mont donto Bezerra de Menezes 

  Relato; 


