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AA/ZM.  Não se oonhoe de recur-
so extraordinario inter-
posto sem fundamento le . 

o 

VISTOS I RELATADOS 'estes auton em que aao partes 

como reóorronte, a Panati' do Brasil 5/A e, como reoozx'ido,  o 

Sindicato doa Traba11adorea na. Dadijatria cio Construg o Civil de 

Msrit1us representando seu asnooi do Manoel Candido Darbosas 

1 *  Pleiteia Manoel Candido Bái'boa, representado 

pelo Sindicato dos Pr'abalbadores na flidt1etrta de Couatrug o Ci-

vil d* Msnaui, na inicial de tia. 2, o pagamento de ea1.vios 

vencidos, frias simples e em dobro e indenisaçio por despedida 

Injusta*  Alega que o associado Manoel CandidO Barbeia foi ad-

mitl4o em 26,l0.9I2, como ajudante de urpinteiro, percebendo a 

" ta de 0$ 14.00. aumentada poateriorntente para o$ 17,00, 
passando em ag8eto de 191314. a aenaa3iata.  Disse, ainda, que toi 

dispensado pela reclamada em 3-ll*9131i, tendo esta alegado deti-

ci noia de negoios e reøtriçaee do atividades motivada pela 

Guerra e, que, ainda, p04 a diepoaigio do reo1a nte 50% do ' ' 

lar da indenizaçio a que tiri a direito.  Concluo pedl*o o paga-

atento de fz'iaa em d&bro, um período de frias simples, e meses 

de aal rio, como IndenIza ~ por despedida injusta e, 3 dias 

de ea1irioa oor'reepondentea ao nis de novembro. 

IX - 'Apreciando a reo1smaç o a Junta de Conatliaç o 

e Julgamento de Manaus Julgou-a procedente, quanto ao pagamento 

de aViso pro v.to e inderiiaaç o por despedida injusta, condenando 

a elftpz! ha de navegaqo aérea a pagar ao reclamante, a import n-

ota total de 0$ 2.176,00 (dois mil cento e setenta o seis cru-

seiros). 

XIX  Dessa deoia o houve recurso, (fie. 21/26), den. 
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tro do prazo legal, da reclamada para o Oonso1Io Regional do Tra-

balho da 8a. Região,, porém tato, pelo aotird o de fia. 44 a 1.5, ne-

gou-lhe provimento, confirmando assim a decisão da Junta j ilLos 

IV -  Inooafox'mada, ainda, com a deoia o do Conselho 

Regional do Trabalho da 8a. Regio, a Pan*17# do Brasil $/A x'oóor-

reu extraordinariamente, a fie. 51. e 56, no prazo legal, para a 

extinta Cuiv'a de J ti a do Trabalho, com fundamento no arte 896 

da Coneolidaç o das Leia do Trabalho, dizendo ter o dito julgado 

infringido o disposto no art. 12,  parágrafo únloo do Deo-isi 5689, 

de 22 de julho de 191..3. 

V -  À Procuradoria da Justiça do Trabalho, opP' do 

a, tia. 6o/6i, Ój, prelildnkrmente, pelo oonheoimuto do recurso e, 

quanto ao arito, pela oontirmagio do aresta recorrido. 

VI -  á o relatório.  Isto pontos e 

CøNSZDEBA WO, preltmln.rmente, que o recurso mao se 

enquadra nas alíneas a e b do art. 896 da Oonsolidaq o dó Lei, 

do trabalho; 

ACORDAM os m broa do Conselho Nacional do Traba2 , 

por im*,t tds4*, em zio tomar conhecimento do recurso, por falta 

de ~ ~Ato legal.  Custas 

Rio do  i4ro, 13 de fevereiro de 1946. 
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