
1 

M. T. É. C.. C. N. T. -  SERVIÇO  ADMINISTRATIVO 

Proc.  CT -  23. 025/45 

(o$T.-365-1..6)  

Aa/ZM.  No éá9 conhece de recurso ex-
traordinario interposto sem £uUd5 A 

rnento legal. 

o 

VISTOS E REI TADOS êotea autos em que azo partesseo-

no recorrente, Aloidea Monteiro de Souza, e, como recorrido, ?o-no Jo-

no Rodrigues de Almeida: 

Apreciando a reo1aiaç o de Alcida. Monteiro de Sousa, 

apresentada contra José Rodrigues de Alasida para haver os  indeni- 
a  a  a  a 

gaç a, aalarioa, ferias, aviso previo e horas extraordinariae 

por despedida injusta, a 6a. Junta de Conoiliaç o e Julgamento 

do Distrito Pôdera19 por unanimidade, julgou procedente, em par.' 

te, a reolamaç o, para efeito de condenar o reola* 40ca pagar 

ao reclamante as quantias que menotons (fla. 27). 

O Conselho Regional do Trabalho da La. Regi o, a que 
'1 

rsoorr , tanto o rec1aiante , quanto o reclamadO,  on4deran.' 

do que ambos os recorrentes no apresentaram ivatria nova, re-

solveu, por unanimidade, negar provimento aos mesmos, para cOn-

firmar a decisão recorrida. (fia. 45) 

A este Conselho, em grau de recurso extraordin rio, 

veio, apenas, oex-.recla ante, tendo a Procuradoria, ouvida se 

xianiteata4o, preliminarmente, pelo no conhecimento do memno e, 

quanto ao tnrtto, pela couftrmai o do ao r&o recorrido (fls.55).. 

á o relat6rio.  Isto posto, 

CONSItXERNDO, preliminarmente, que a, decisão recor-

rida ao limitou a perfeita aplioaç o da lei e que  no houve que'-
bra da juz'iaprud noia 

ACORDAM os membros do Conselho Nacional do Trabafl0, 



e, 
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por maioria de votos, em no tortir oonhe 1rnerto do reour o. Custaa 

ez-lege. 

Rio de Janeiro, 23 do abril de 19 6. 

Vtoe-

  Pesidente,no  
Manoel Caldeira Netto  OtotO da Prea34.UO* 
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Ci ente-   Procurador 
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