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I  ser condidorada t6ra maior, 
para ete to de 1U*3n O  te recíon801 

lidades, no tocante a resclago de e 
contrito tz'atL1hiata, o ato impo i t 
vo ou repressivo de autoridade pu-
blica, decorrente da altuaçto lIDO-
lu1ar criada pelos propriol) erupre a-
dores. 

VISTOS E. RIUATADOS steu autos em que a tirra 

Eorowitz & Cia. Ltda& recorre, com ~ mento no art. 68, do De. 

ereto 6 59?, de 13 de dezembro de 191iO,  da deole o proferida pela 

Cmara de Jnotlta do Trabalho, em 3 de maio do 1943, que, no co-

nheceu do recurso ext aordiwrio interposto pela ora recorrente 

contra o ae do do Conselho Re tona1 do Trabalho da la* negi o 

o qual confirmara a eentona da 3a. Junta de Conotlta o a Julga. 

mento do Distrito Federal, julgando procedentes as recla Aç os 

apresentadas por anoe1 aroltn e Edgard Cunba: 

CQZIDiiMil)O, preliminarmente, que o recurso ir» 

terpo3to encontra amparo no citado dispositivo ie a]., eia que fol 

a docic o recorrida to ada por rnaioria inferior a cinco votos; 

CQN : o, de noritíniv que os recorridos piei-

talam da finca recorrente, estabelecida coa. a 'Gazeta Iaraelota", 

nesta citado, indeniza o por despedida injusta, falta do aviso 

pr vio e diferença de ordenados; 

COIt3ID1 &iIYO que a recorrentes conteata Io a no-

olaznaç o, perante a Instância onigiri&ria, alegou rio 1te caber a 

responsabilidade indicada na inicial, poniaso que no era awipre. 

adora dos rec1aantee, uma vez que locara, com a respectiva izis. 

tala' o, a 8. Xarakuacbaneky (fie. 34); 

CO UID( ANDO, todavia, que, dos autos, estí pro-

vado ter sido a sociedade relnte rada am sena bens, na transtar 

ela que ao efetuou, lnprocedondo, por asse motivo, a niogaçEo da 
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reoloneda; 

CONSIDFzEflDO que ao lado desses argw ntoe 4ega ainda 

a emproadora, o nessa defesa insiste agora ou seu recurao, que ESU 

negocio cessou por rzotivo de frça ikaior por haver o Depart ento de 

Imprensa e Propaganda determinado a ow3saço c5a publioa&o d\aL "Gazeta 

Isra,llta" 

CQNSII)ERPJDO, entretanto, que no c# de se aceitar como 

t&rQa 2aior o ato repressivo do Coverno que visa coibir infra oá ou 

irregularidades e que  se culpa houve na paralizaç&) do negocio, esta.:. 

se deve a poopria orupreza, que por ato seu deu origem  medida da au. 

toridade publica; 

RESOLVE o Conselho  actonal do Trabalho, em soneto 

plena, pela iaioria do it votos contra dois, negar proviLento ao rem 

oureo, para nztntor ao decisão recorrida.  : 

Rio de  anel.ro, 23 do março de 1944 

a)  Filinto Mj11Or 

a)  Oscar, Saralva 

a)  Baptista Bittencourt 
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