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VIS'! 3  1L.TJLD03 ootcc autos oi que Lino & 

Coiujantiia ZnturpSam rcourno o:traord5.n &10 da dcciaao profo-

rida pelo Conolho  u,ioral do Trabalho da Prtiioira flo i o, 

oii 10 do ao3to  1tito, julcando procedente a roola a o o-

roieoida contra a recorrente por Artur do 3ou a Dias, sou 

epro ado: 

c IJ 41mo,  roltrizrnrionte, lua o roou.ruo 

i.ntcrpoato toi asnonto no nrt. 203 do Iogulaienta da Juutt. 

a do Trabalho, aprovado polo decreto 6596, de 12 do doac -

bro do 19LO; 

O)flSIDL;iu DO, do rierttia, uo oonforro co veri-

fica doa autos, o n  contentar ao raoorrcn toa, o recorrido 

oontu oale do dez wioe do aorvi o e, anal ,  já toia seu direi 

te aeeo urado .  oøtabilidado funcional; 

cÓrii)rumo, aa ii, que a diapenou da;uolo 

empregado., acusado de falta travo, UÓ podar ia ser feita me-

diante InauérIto, iuo# cntrntanto, no foi ro uerido pelou 

L'ocorrontou, para o fim do apurar o abandono do serviço Im-

putado ao ocu  ro wo; 

CON IDLhAflD0, maio, que a retorida tivia do-

larou não ter oatiafoito o i'ilt imo ra de ea]Árioa do roc0v 

rido; 

a Gcmra do JuJ3titA do Trabalho, pz'olt 

n:.ricjnto, por auto votoa contra ui, cnhecor do reouruo 

Interposto, para,  10r1ti3, por unanimidade, dar-lho, on 

parto, prov imento para.-

a) -  aorislenax' ou reoorrontoa a rointo;rar ucu 
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empregado Artur do Sousa Dias, rocibolBado d03 øaltx'io3 relati-

vos o tempo cx quo otøvo arautado do suas run eaj 

b) -  paar, ainda, ao recorrido a venol.nionto  de 

Cr  500,00 (u.tnhontoo oruzoiroo) conoornonto ao iiti o rn8e de 

zorviço prestado; 

o) -  indenizar aquele empregado oori o pagamento 

das tkian não Z09adao, siondo un perlodo ora dobro no valor to-

tal de 0$ 750,00 (uot000ntos o cincoonta oruz01ro3)-. 

Rio do Jrnoiro, 30 do novembro do l%2. 

a)  Araujo Caetro 

a)  Maria1 Dias Pequeno 

a)  Dorval Lacerda 
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