
M, T. 1. C.  C. N. T. -  SERVIÇO  ADMINISTRATIVO 

Proc. CNT-20 851/45  

CNT-195/14.6  1946 

KSC,/EV No se conhece de recur 
30 extraordinario interposto 
sem fundamento legal. 

VISTOS E RELATADOS estes autos em çjuo 8 O par-

tes: como recorrente, Café Avenida e outros, e, como recorrido.. 

Sindicato dos Empregados no Com roio Hoteleiro e Similares 

Juiz de Fora: 

de 

O Sindicato de Empregados no Corn reio Hoteleiro 

Similares de Juiz de Fora suscitou dissídio coletivo, a fiado 

obter aumento de sab rios para seus associados. 

Perante o MM Preaidente da Junta de 'onoiliaç oe 

Julgamento de Juiz de F6ra, juiz instrutor por delegaç o, nos 

termos do art. 866 da Consolidação das Leis do Trabalho, 05 8U8-

citados empregadores arguiram a exceção de incompet noia da Juem 

t. Iça do Trabalho para modificar os sal rios'de seus empregadoi. 

Em face da compet5uoia restrita que lhe f6ra de-

legada, o Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Juiz 
dó ?ra remeteu o processo ao Egr gio Conselho Regional do Tra-

balho da 3$ Região, que por unanimidade rejeitou a preliminar de 

Incompetência, determinando a remessa dos autos à 3urita1de Coi-

oiliaç o a Julgamento de Juiz de F&ra. 
li 

Dessa decisão ora recorrea os suscitados para 98-

Isto posto, e; 

CONSIDERANDO que, "das decisões sobre exo o  de 

suepeiç o e inoompet ncia no caberá recurso, podendo, nêkentan_ 
tõ, as partes alegá-las novamente no recurso que couber  .a\ deci-

ao final", conformo preceitua textualmente o § 22 do axt. \.799 da 

Consolidação das Leis do Trabalho; 

ÃÉ-
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CONSIDERANDO, mais, ser tndisciativel a competência, 

da Justiça do Trabalho para apieeiar controvorsias coletivas de:fla-

tureza econômica 

ACORDAM os membros co Conselho Iac1ona1 do Trabalho, 

unanimemente, em negar  provimento ao presente recurso, para manter 

em todos os seus termos a decisão recorrida.  Custas ex-bege. 

Rio de Janeiro, 25 de março de L9146 

Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes 

presidente 

Relator 


