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Recurso extraord1 4~  de 
que não se conhece por nao estár devi 
demente fundamentado no diapositivo 
legal que o admite. 

VISTOS E RELATADOS ;ates autos em que 

partes: como recorrente Erasto Antunes de Oliveira e,  como 

recorrido, Fernando Norai8 de Oliveira: 

Na inicial de fia. 2, Erasto Antunes de 

Oliveira apresentou re lamaç o contra Fernando Novais de 01i 

veira, solicitando o pagamento de tndenizaç es,  Fcrias, ho-

ras de serviços extraordinários e de honorarlós de advogado, 

• em virtude  de ter sido dispensado por extinç o do estt&beló-

cimento. 

Contestando, declarou o reclamado que 

o motivo da cessação da atividade foi a molestia do proprie• 

t&rio da empresa, o qual ficou impossibilitado de continuar 

a frente do negócio conforme atestados mdioo5 juntos. Proi 
bit icou-se a pagar a indenizaç 0 pela metade e mata as fr1u 

e horas extraordinárias, negando a pagar o aviso px4v10 por-

que o dera em tempo oportuno.  Feita a inatruçZo, entendeu o 

Dr. Juiz de Direito da Comarca de Ieopoldina a fia. 51  us-

s.t 53 que houve a força maior,, condenando a empr ea no paga, 
monto da Indenização simples, f riaa e horas extras. 

Dessa decisio, recorreu Erastõ Antu 

nos de Oliveira ao ent e Conselho Regional do Trabalho da 

Terceira Reglio, que pelo ac6rd o de fie. 97/99 confirmou a 

sentença recorrida. 
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Dai o presente recurso extraordinário manifestado 

ainda por Irasto Antunes de Oliveira com apoio nas al neas do arte 

896 da Conao1idaç o das Leia do Trabalho. 

O recorrido a fie. 108/110 aprea ntou as contra-ra-

zee do recurso e, nessa Instância,, a Pro curada-ia, no parocer  de 

fie. 1114., manifestou-se pelo sou no conhecimento e no provimento. 

É o relatório. 

Voto: -O acord o recorrido analisa se no caso  em 

eep cie haveria a força maior como impeditivo, da continuaç o do no 

g6oio.  Chegou a conclua o positiva, pelo que, só poderia determi-

nar o pagamento de indanizaçZo simples, nos expressos termos da --

leio  No ocorreu pois vio1aç o de direito nem poderia tal ac6rdao 

contrariar outros que versam hipóteses jur d.oaa diferentes.  No 

conheço do recurso. 

IS) POSTO, 

ACORDAM, unanimemente,, 08 Juizes do Tribunal 3 

perior do Trabalho, em n0 tomar oonhe daento do recurso, por ta 

te de fundamento  legal. 

Deu-se por impedido o Si'. Juiz Delfim Mgretra. 
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Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1914.6 
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