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Proc. ¶ST '18 597/145  

Recurso extraordinário de que 
nía se conhece por nao ocorrer nenhu 
ma das hip teaea previstas nas ali 
neas do arte 896 da Coneolidaçao das 
Leis do Trabalho. 

VISTOS E WLATADOS estes autos em que 

ao partes: como recorrente Casa Lobner 3.Ao e, como recor-

rido Rudolph Bofmeister: 

Originou-'se este prooeso de uma recl& 

maç o por suspensão disciplinar.  Foi o empregado suspenso 

por seis dias por entender a empresa que tivera cole atitude 

incompatível com a disciplina porque lider&ra os empregados. 

num pedido de aumento.  Sustentou o empregado que no havia 

indisciplina, mas usara de um d.ir'cito qual o de obter molho 

ria de sal rio em favor de seus colegas, achando-se tanto 

mais i vontade pois no seria abrangido pelo aunento. 

Feita a instru o, decidiu a Junta 

pela procedência da roolamaç o, condenando a empr sa ao pa-

gamento dos salários (fia. 28).  Dessa deciaZo recorreu  a 

empr ea tendo a Junta recebido o recurso como de embargos.* 

decidido a fia. 46 mantendo a sentença. 

Daí o recurso extraordtn rto,apon 

tando ao6rdao em que ao sustentou ser incompetente a Justiça 

d.d  Trabalho para apreciar casos de SUG O Ø O.  A Proourad2, 

ria manifestou-se pelo no conhecimento o conftrmaç o. 

Voto:  A deoisao apontada co'-

mc divergente j& foi há iuu:.to reformada e a juriaprud&iota, 

b& alguns anos, pacífica e corrente date Trlb.:nal, é no ae 

tido da compet ncia da justiça do Trabalho emppreciar que 

tea de auspena o disciplinar.  No conheço do recurso. 
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ISTO POSTOS  

ACORDAM os Juizes do Tribunal Superior do Trabalho, 

por maioria de votos, em no tomar ounheel.mento do recurso por 

falta de fundamento legal. 

Deu-se por impedido o Sr. 3u1z Ed ard SaflClOS. S 

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1946 
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