
M. T. 1. C. -  J. T. -  CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc. 16 142/h2  

( CP-7O/1) 1943 

Nos termos do artigo 68, do decre-
to  6 597, de 13 de dezembrg de l91jÇ,, 
ao cabo recurso oxtraordinario das 
doe i  a pro oridaa peles Crnsraa, 
cm unioa ou ultima instanoia,quan-
do tomadas por maioria interior  a 
cinco votou. 

VISTOS E RELATADOS estes autos em que Sim oa & 

A1ij , com fundamento nos artigos 67 e 68., do decreto  6 597 , 

de 13 de dezembro do 19h.O, lntez'poem recurso extraordinário da 

decisão profun da pela Cmtu'a dc.Tuutiqa do Prabe].ho,em 17  de 

junho de 1942, que, poio voto de desempate, reconheceu a Ani - 

bal Monteiro de  uoiroz o direito i indenizaQ o, por despedida 

injusta e aviso px vio, nos tornou da Lei 62, do 5 de junho do 

1935 e do artigo 81, do Código Comercial: 

CONSIDERANDO que ao procede a invooaçao feita 

ao artigo 830, parágrafo único s do Código de Processo Civil, o 

qual ao refere apenas a docis ea em embargos de nulidade ou In 

fningentoe do julgado, ao passo que, no caso au.b-judioe,a doei 

ao recorrida foi to mada em recurso oztruordin nio,.noe.torrnoa 

do artigo 203 do Regulamento da Justiça do Trabalho, aprovado 

pelo decreto n. 6 596 de 12 de dezembro de 1940; 

CONSIDKRANI)0, alem disso, que aap Uoaç o subal 

di ria cio Código de Processo Civil, de acordo com o disposto no 

artigo 69 do aludido Regulamento da Justiça do Trabalho, somou 

te seria admissivel na hipótese de omiso o do direito prooeasu 

al do trabalho, o que na osp&lo no ao verifica; 

CO18IDTRANDO que o novo Regulamento do Conte-

lho Nacional do Trabalho, aprovado pelo decreto n 6 597 do 13 

de dezembro de 1940, declarou no artigo 65 que a ordem do pro-
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cesso no Conselho Nacional do  rubelho seria regulada em seu re-

gimento interno, do qual fariam parte integrante, cm tudo o que 

tosse aplicável, as normas pr005at3u515 estabelecidas no Regula - 

mente da Justiça do Trabalho; 

CONSIDERANDO que o Regimento Interno do Conselho 

Nacional do Trabalho estabelece, no artigo 19 Parágrafo 5Q, que 

"em caco de empato, caberá ao presidente desempatar" diapoaiq o 

essa que se aplica no só ao presidente do Cona01110 Plano oomosós 

presidentes das Omaras de Justiça do Trabalho e de Previdnaia 

3001a1; 

CONgIZ MD()  que, asatrn sendo, no é possivol 

dsizaz' de computar-se, para todos os efeitos, o voto do presiden 

te da Cmara de auatia do Trabalho sempre que, em caso de empai. 

te, seja ele obrigado a cíáprfr o que prescreve o citado artigo 

19 par gz'af o 59 do Ro ~nto Interno do Conselho Nacional do'rr'a 

balho; 

CONS1D2EUNDU que na de ia o r acorrida houve empa 

te de qust o votos contra quatro o que, dosewpatada polo presi-

dente da C mra, no pode a mesma deixai' de ser considerada como 

tendo sido preferida por cinco votos contra quatro; 

C ItiRjt DO, finalmente, que, do acordo com  o 

que estabelece o artigo 68 do Regulamento do Conselho Nacional 

do Tr buibo, o r'courzo oxtraordini'io para o Conselho Pleno das 

dooie ea da Ctaara de Ttu3tl.;a do Trabalho somente tem cabimento 

quando tais dociaea não tomadas por maioria interior a oi wo vo 

0,3 

?O137 V, o Conselho Nncional do Trabalho, em oca-

3;0 p1e a, por onze votos contra oinoo, no tomar  conhecimento 
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do reoursoje ticanLto a iia aubsiatentri a dneia o ri,00rrtda. 

a) Silvestre Pric1es 

a) Araujo  Castro 

a) Baptista Bittencourt 
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