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19)46 
embora nio sejam devidos 

indenizag o e aviso previo 
ao empregada que do serviço,, 
por oonventenoia propz'ta, se 
gasta, as horas axtraordi-
narias reclamadas e0 sempre 
de!$ae, mesmo inoxiatindo 
aoordo ou contrato coletivo, 
uma vez comprovadas as inesMano 

VIITOS R RELATADOS ástea autos em que saio partes, 

como recorrente, wenoeelau Apo1in rio Rosa, e, como recorrido, 

Aarico de Almeida Mauricio* 

Sob a1egago do dispensa injusta reclamou Weboea-

lau Apo3in rio Rosa de seu empregador indonizaço, aviso prvio 

o horas extraordinárias,. 

Contestou a reclamada alegando que no dispensara 

o reola,nsnte estando o lugar i sua diepostçio, e que no traba-

Uxra o mesmo horas extras. 

No se conciliando as partes, houve por bom a Ia* 

junta de Conoiliaq o e lulgamento do Distrito Federal, julgar 

improcedente a reo1aaaç o, ponderando que se no se justificava 

a condena io do empregador a 1ndenizaç ea por motivo de dispen-

sa, tio havendo provas e estando o lugar à diøposiçio do empre-

gado e, por outro lado, que recebendo o empregado extraordun&- 
* 

rismente seus silarios e não havendo  cordo para o serviço exti, 

o de pre ur*tr-se a 1n xist nc1& dste (tia. 7/8). 

Em recurso ordinário, manifestado para o Conselho 

Regional do  tra balho da  ia.  Rogi c,  pleiteou o empregado nec e-

mente a nulidadó do processo, em virtude de eeroaamonto de d. 

tesa por. no terem sido buvidas suas t e s t e mtln h as.  Não obetant, 

o Conselho * que", depwsou a preliminar e negou provimentO 

ao reotu'so, para confirmar a decíngo recorrida (tia. 22). 
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Dai o presente recur3o extraordir rio, por parte do 

reclamante, renovando a nulidade do processo, por cerceamento de 

defesa, invocando, nesse sentido, diversos ac rd os de outros tri-

bunais, inclusive sobre horas extraordin riaa, esposando tese con-

traria & da decisão reoorvida (fie. 214./?6). 

Com as contra razões da empresa recortida (fie. 30/31), 

vieram os autos a &ete Tribunal, opinando a Procuradoria aeral da 

Justiça do Trabalho pelo conhecimento do recurso e confirmação da 

d,018g0 recorrida (fie. 35/36). -  o relatório. 

V O ? O -  A decisão recorrida, com respeito às horas extraordt-

to 
ntrias, entra em choque com os julgados de outros tribunais, inolu 

sive da extinta carnara de Justiça do rrabalbo, citados pelo reoor-

rente, pelo que do mesmo  de se conhece : 

certo que a razão pende para o recorrido, no tocante ao 

abandono do eapr o, porque manifesta e inten9 0 do recorrente  de 

no continuar no serviço, em virtude de encontrar melhores sai bios 

em outra emprisa, onde se empregara, mas no atinente &a horas extra-. 

ox'din rias, muito embora no mais continue na empresa recorrida, a 

tese afirmada pelo aresto 

ata date Tribunal. 

DO fato, ao contrario da dectsao recorrida que enteà'-

de que fl 0  havendo acordo para o serviço extra, é de proclamar-

se a inoxist ncia dste", este Tribunal tom decidido que as horas 

eztz'aord1n4rias não devidas sempre que trabalhadas, ainda que jflà.: 

exista acordo entre as partes.  1 

Ora a decisão recorrida da 19 Jflta de Concili ç o 

e Julgamento, contir*add  pelo ao6rd o recorrido, não admitindo o 

adiamento do feito, para que o reclamante, ora recorrente, produ-

siese prova no sentido das horaa trabalhadas, sob pretexto  de 

presumidamente, na falte de ao&rdo, elas no haviam sido traba-

lhadas, atentou contra direito, pelo menos, tau*. m, presumido 

não uvendo, por isso mesmo, nesta parte, prevalecer a sentença 

da Junta, confirmada pelo Conselho Regional do Trabalho. 

rocorrido, no se casa  com a garisprudin-

1 
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Quanto A indenizaç o e aviso prv10 se houve com a-

certo a decisão recorrida, merecendo, dase jeito, aontirivat o9 

provido, deve, pois, se  o recurso, em parte, afim 

de que voltando os autos à instanota originária, aeja permitido 

ao reclamante, ora  O'zente, produzir prova no sentido das b*» 

ras extraoxcitnirian, por ventura, trabalhadas decidindo, attnal, 

•  Isto posto, 

ACORDAM os membro e do Conselho Nacional do Traba31 , 

unanimemente, em dar provimento, em parte, ao proe nte zson'sO, 

e determinar a volta do processo A inetanois ort in ria para te» 

aultar-se ao recorrente produzir prova no que diz respeito às bo-

ma,eztra dii tas por ventura tr ba1hadas, deoidindo, atina1, a 

~ ta*, co m de dir81t0. 

Rio de Jneiro, 18 de março de 19466 

Geraldo Mcntedcnio Bezerra de 

Presidente 

Relator 

Procurador. 


