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AO/ u.  Por Incompatibilidade entre em-
pregado e enpsegador, o direito 
reintegra ao 3 convertido em tu-
deni agao, na forma do sit. 1495 
da Conso Udaç o das Leis do Traba 
lho. 

VISTOS E ILATADOS êutes autos em que so partes:oo 

mo reoorrente; o recorridos, simultaneamente, Aflita Bonaohi  e 

Qdotte Aguta: 

Empregada com direito à estabilidade no atelier de 

costura de Anita ]3onaoht, Odette Agula foi despedida sem justa 

oau a em maio do 1936 o mandada reintegrar por uma das Juntas 

de Oonot1taç o e julgamento desta Capital, então regidas poio 

Do. nG 22 132 de novembro do 1932 (fia. 2). 

A reintegraç o só se efetivou oito anos depois, tetO 

o Cai 18 de Janeiro de 1944, depois de usados pela empregadora 

todos os meios tidos, provavelmente, pela mesma, como bíbeia p at 

ra 1ni ed1r o cumprimento da sentença da Junta, Indo .a causa pa-

rar a Justiça oornwn, dev , a questao de iricompetencia levanta-

da pela mesma empregadora (f is. 90 a 96). 

Retn.totado o serviço da empregada cora a reinteg ag o, 

começou nova fase do luta.  A alegação final foi a de (falta gz' 

ve" por no ter a empregada apresritado atestado mdioo no pri-

meiro dia em que ao  proaentou ao nerviço dep i'  de ripida sri-

ternitdade, isso porque a empregada, pertencente a i a 0orde 5 

possuía uma caderneta, onde seus di s de enfermidade eram anota-

dois (r1 42 e 3). 

A empregadora havia ido pessoalmente A casa da em-

pregada a fim de certificar-se do seu estado de engermidade, na 

esperança de poder fazer prova de alguma a1egaç o falsa (fla.90 

a 96). 
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Ouvida a Procuradoria, opl.hou e3ta, pre1iminaxm nte, 

polo cohheoitonto do recurso e, quarto ao nirito, polo provimen-

-  to, ora parto, do rocureo, para condenar a empregad a a pagar 

empregada os sal ' e devidos' até o final do Ju1 ainonto do feito* 

o relatório.  Isto posto, 

CONSIDERANDO, preliminarmonte, que houve divor noia 

na maneira pela qual foi feita a contagem do tempo para pagamen-

to cl, indenizaç o em d&bro; 

CONSIDERANDO que a quest o já foi apreciada, nas me-
A 

tsnoiae inferiores, em todos os seus aspectos e eta provada a in-

compatibilidade e*tre empregadora e empregada, 90r!de, assim,, de a-

plicar-es o dispositivo do art. 14.95 da Coneolidaç&o das  øte do 

?raba).ho; 

QON8 W RANDO que no pagamento das indenizações em 43. 

bro os eel rioe so oalouladoe, invariavelmente, até o dia em qUk 

* deci do transita em julgado; 

CONSIDERANDO que foi pez asse fim que teve infoto o pre-

sente recurso; 

ACORDAM os membros do Conselho Naotonl do Trabalho, 

prelimin rm.nte, por unanimidade.aittc*idz %onheoimento de ambos  0*. 

recursos e, por maioria de votos, dar provimento ao de Odebte 4-

aula, de ao6x'do com o pareaer da Procuradoria da Jzsti9a do Piaba• 

ilio, para, embora mantendo a decisão recorrida, determinar que  o 

pagamento doe aal x os atra adoa. 80 faça a  data em que ti'afl 

tsr em julgado a presente decisão, devendo a indenizaç o, por outro 

lado, ser oaloulads, tambem ate essa data, negado provimento ao re-

cm'ao de Aníta Boiachi.  Custas ex-lege.  

Rio de Janeiro, 26 de abril de 1946. 
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-   doLo da Proeidincia 
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