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:.JjO  t,r cabt  o r. r3o ot.traor 
d$ cet  :'3::til'3  a -  

ttrLn de tato i  n;1'e ,te ac r 
dc c . '  j r1 pr 1rcta e urt  da cZ 
mara de Tist1ça do Trabalho. 

VISTOS  LA'LALC  tos alit3s do re-

o1s2naç o em que contendem Addy Soares Corr  de Carvalho e ou 

troa e o Banco Francês e Italiano -,,;arn a tm r1ca do Sul ( 

liqi idaç o): 

Wu 

Empregadoe do Bar,co Franc e e Itslia-

no dizem que foram demitidos em julho, agôuto e setembro  de 

1943 sendo convidados, dias depois, a receber una idettzaç o 

que no correspondia à renurieraç o rn8n851 que recebtaii e que 

a1 m de tudo no fera computada em dbro. Em vista da neees 1 

dado econ mica em que se ac ava , receberam a itp rtancia oio 

recida fir endo recibos de plena e  rsal quttaç o. 

Ale erdo prelir.  ar c te a i orpet n 

cia da Justiça do Trabalho por se tratar de e2t belcci ontQ 

incorporado, o reclamado pediu, tanh n, o envio do  processo 

ao f,ro privativo por ser a tJii o rsioi;a vel pelas despedi - 

A 

das.  No mérito alegou que o calculo do eal r o fora falto so 

bre os vencimentos reaia d  anco-  de co utar a nao um  a-

bono que, entretanto, fora pago coza o aviso pr vio. Alagou 

a plena e geral quitação dos roolarnantes dada  antes 

da vigência da Consoltdaq o. 

Desprezando as preliminares a Junta 

dou, em parte, provimento a rcla 3ç o, pare mandar calcular 

a Indenização sabre a rouureraç o øletivetente roebtds man - 
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tendo, por m, a .tnàe ii ç õ  81mp1es pOIS  •UO  vigente a lei 

62(100). 

teve a decis o (1)40). 

-2-

O Conselho Rogionnl C10 Trabalho mau-

Em recurso extraordfln&rto pedeN  os 

empregados a indenizaç o ei dbro volta do o B co, tnnib  re 

corrente, a alegar incompot ncLa da Justiça do Trabalho e, no 

o 
mrito, pedid.no a no inoorporaç o dos abonos oara efeito dos 

o1cu1oe. 

Contestando o pedido de Indenização, 

em Ubso, alega que todos os empregados foram reempregados 

nos termos do Decreto-lei 7 263 no tendo, assim,  direito 

ao que pedem. 

O procurador Barcelos no conhece  $ 

fl * provimezkto a ambos os recursos, 

11 O T O: 

erLhim dos recursos terti fundanlentaQ o 

bastante para torná-los conhecidos pela Cmara, 

\ decis o recorrida está conforme  a 

urisprud ncia. 

A ind.enizaçao simples contra a qual 

se rebelam, no recurso extreordin&rio, os empregados é a hi-

pICItem legal consubstanciada no D.creto-lei 7 263. fR a Uilica 

Indenização a que tni direito empregados dos bancos que tive 

rem suas cartas patentes passadas. Por f2rça de lei forari os 

empregados recorrentes reempregados, conto afirma o ac6rdao e 

como x4asslta  da prova pelo mesno apreciada. 

A mesma falta de £undamentaç o reves 

te o recurso do empregador tentando reavivar, ria Cnara  de 

Justiça, que8t es definitivamente solucionadas atrav s de i-

nimeroe pronunoiazentos, como a queetao da oompet ncia. Tais 

pronunotamentos, aliás, foram provocados pelo pr prio recor-

rente em processos em que foi- flRr 6  com outros empregados 
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A  eor or o cio 8U3r) nos  salários 

para efeito do calculo de indentzaç o tâmbém na torna poasÍ 

vai o conheci ento do recurso porque a at r.a  ec1usiva - 

manto de fato.  Saber se det€rnLriaúa iratificaç o reveste  a 

forma de salário é assunto r6f rer3t€ a cxaii(3 de prova e nada 

mais.  E que este exame rol bem feito pela lnat ncia recorri 

da prova-o  o rato de haver o próprio sipre dor d3c13rnd0 

que incorporara o abono para o efeito de parar o aviso pré - 

vio, 

Por tais tunduentog, 

E S O L V  a Cnara de Justiça 

do Trabalho, preliminarmente, no tomar; co heoimento do re 

ourao, por unanimidade de votos. Custas ex-lega. 

Rio da Janeiro, ]l de de nbro de 1945 

a) Oscar Saraiva 

a) Jogo Duarte Filho 

a) Baptista Bittencourt 

Aslnado em 

Pubitoado no Diário da Justiça cri 1 / 

Presidente 

Relator 

Proe'irador 


