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1tTo pode o oripre ado estabi-
l tar1 o,  u  vez i3 C.fld.dO O  aOU 

contrato  t ba.ho norri icnte,pxe 
ter1d3r r BU9  volta ao antigo  lugar 
se readnitilo pela ernprs adora. 

VISTOS E RELATADOS estes autos em que 

partes: conto recorrente, Efigenia de Jesus Queiroz e, como' 

recorrida a Coipanhia Industrial Ouropretana de Tecidos, Por. 

ça, Luz o Telefones: 

Efigenia de Jesus Queiroz, or.pregada es-

tavel  prop6z perante o Juiz 4e Diro ito de Our o Pre te urna r 

o 
clarnat 'ia trabalhista, contra a Cia. Industrial Ouropretann. 

de Tecidos, Força,, Luz e ¶1slefon s, alegando rebaixamento do 

ca'tegoxia, pelo que pede o pagamento do indenização em dbrÕ 

Defendendo-se, disse a reclamada que de. 

fato a reclamante foi sua antiga auxiliar de oacr1t6r1o,  iae 

resolveu sponte sua deixar o emprego, aii s, 00flte55ai02napr6 

pria inicial e conforme documento que jantou a fls. 33,' 'que, 

d-e'o aviso pi4v1o, prazo em 4ue permaneoeu.no servi o para, 

em seguida ir trabalhar na empresa fl tro Quiniica Brasileira 

S.A.;  que readmitida, por simples liberalidade de seus  no-

VOS diretores, no pode pretender a sua, situaç o' anterior 

nos estabelecimentos 'da reclamada em face da nova relaçç, do 

emprego.. 

Atendendo a que o pedido de deinieaio - 

no foi feita consoante o 'que disp e o art91 500 da Çonaolida 

ço das Leis do Trabalho, requereu, a reclamada, a notifica'-

qo da reclamante para le ii ar o seu  pedido do ddmies o,., 
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perante o mesmo  juizo ao qual compareceu o ~ arou: que reolmente 

assinou o pedido de demissân, mas que  peuldo ate o momento, 

no teve nenhum despacho o que a Cotïpanhia, no mogno momento, co— 

locou urna outra empregada em seu lup r;  que,  s't' , de sejava re-

tirar Q podido de exoncraçEo e voltar fi ocr.r o O'  .war na Com 

panbia. 

Readmitida, ent o, no czrgo do tolefonista,'exer 

ceu-o durante, 15 dias, para nrvs ente abandonar o empro o da re-

clamada e intentar a pre ünte reciamat6ria com fundamento no art2 

14.83 da citada Consolidaç o. 

Doe id ndo a espécie., entendeu o honrado Juiz da 

Primeira, In t ncia que fl O ora devida a indenização pleiteada o de 

terminou a reintcgraç o da reclamante no antigo cargo (çisJ.1-L14.). 

Recorreram, toipe tivamentô, ambas as  par te , 

para o Conselho Regional do Trabalho, o qual, por unanimidade  de 

votos, resolveu dar provimento ao recurso da CoipanMa Industrial 

Ou'opretana de Tecidos, Forqa, Luz e Telefones, para absolve-Ia da 

oondenaç o imposta pela decisão recorrida, tendo ficado, por  con-

seguinte, pro udicado o recurso do Tfigenia de Jesus Queiroz (fls. 

71-73). 

dessa doc1s o que recorro, a reclamante, Efig,1 

niá de Jesus Que ro, extracrc11narariente, para a extinta Cmara 

de Justiça do Trabalho, procurando justificar o sou recurso na 

nea b do, arte 896 da Consolideç o das EDis do Trabalho. 

Nesta 'nst ncIa, ofIcIando a ProcurRdoria  da 

Justiça do Trabalho, opina esta, em resumo, pela rointegrao o  da 

reolan nte em seu' último cargo ocupado na ompr sa porque o  seu 

primeiro contrato do trabalho foi 'extinto em virtude do aviso pz 

vio dado pela empro cada à empregadora. 

o relat6rlo. 



1 n 
3 e 

M. T. 1. C. -  C N. T. -  DEPART AMENT O DE PHE VIOENCIA, SOCIAL 

ISTO POSTO: 

C ONSIDERANDO que ri r'c rrr, tor)e tiva ente interposto 

pela recorrente, esta fundamentado em 1e14 

OoNS]Dr1A1;DO que níro lia como r tender a recorrente  e, 

sua re5.ntegraç o em emprego que vo uritar1ariontc (5tXOU face a 

deolaraq o judici.l de ílz.37, ew que 

miado, da Empre'aa; 

CONSIDERANDO, por outro  lado, que oriri a readmiss o da, 

recorrente, formou-se um novo vinculo contratual, curaorindo, assim, 

i empregada exercer as fun Bes  objeto do  contrato e no preten - 

der ,a restauração dos elau3ulas do primeiro contrato, o n O o fazon 

cnnfirma l'av r solicitado de-

do praticou ato faltoso bastante justifictvel para a despedida; 

CONSIDERANDO, enfim,  por iser egtavel, 6i5 que o pe io' 

do do pri e1ro contrato deve ser ctrnputado no tampo do scrvi o  da 

recorronte, só poderá ser dispensada mediante inq rito admirilatra-

tivo; 
AGORDAM os Viembros do 0nnsel.bo Nacional do Trabalho, 

preliminarmente, por nioria de votos, em toniar con ecirnento do re.. 

ourao, para, de ni rItia, sInda por ma1 ria, determinar a reInte 'a-

ço da rocorrent , de ac r o cori as novas condi95os de txabaiho ti, 

adas entre ela e a arnpr sa, rosaivado a esta o direito de requerer 

a inst,aura( o de Inquérito para provar a faÏta arguida contra  sua 

ómprøgada, r1oar4o o pagamento dos saltrIos atrazados condicionados 

a conólus es disso mesmo Inqu rIto. 

Custas ex-causa. 

Rio de .Ta no ir o, 15 de abril Ie 19,46 

Presidente 
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