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Pr c f nM 1!   

No no conhece de recurso Inter 
posto Cori, runda..ento legal. 

VI$T()  E LT D3 actez autos o q11c Oet,jio da von. 

Beca Pilho interpõe recurso extxaordtn rio da decisão do Conselho 

Regional do Trabalho da la., Região que, reformando a sentença da 

inst ncta inferior, absolveu Tkx àz c. iieh'a Go mo & CIa. da 00nd5w 

m 91  que lhe f6m imposta* 

O empregado contratado pm  gerente trabalhou quatro 

nesse quando lhe deu a ttrn* aviso pr vio, No recebeu a tmpOrt n-o 

ata reclamando rcintegraç o por ser reservista e& idade de oonvoo 

dação militar. 

Contestando a firas alegou justa causa para a dispensa 

consistindo seta em indtietplina. 

Durante a Instrução do processo, envidas t.r'es testemu4* 

nhas do reelarr*nte, requereu o mae o fase tomado o depci .nto de 

uma outra, referida1 e a acareação de vbias outras, baseando ~ 

no art. ?69 da Consolida &o (13a o li9), rsqiieri ento que rol inde*, 

te rIdo. 

A Jtuita condenou apenas ao pagamento do aviso pr vio. 

I~OPrOrRIii as partos para o Conselho Regional. do Tra-

balho, o ezpregado insistindo, om longas e brilhantes ras oe, em 

que no ezerota cargo de confiança o pedindo a reintegração (1'ls. 

59 a 71.) e o empregador reaZiz ando a jnata oauaa, 

O Conselho Regional deu provimento ao rect*'ao do empre. 

gador *beolvendo.o do pagamento do aviso pz4v10 (fie. 87). 

Em recurso eztraoi' tn rio o empregado insiste no pedi% 

de de r.1ntsgra o, Alegando eerooanonto do defesa pelo fato de 

haver a Junta  recusado a tnqutriç o de teatecuthae, cita *õ8rdZos 

da Ciu&ars q= assim oaraoterisou a recusa dUA  
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Aponta co o violado o art. 8U3 (prova cio alegagea). 

A Procuradoria é pelo re tabeloc1 ento da sentença da 

Junta. 

ISTO kSTO  e, 

CONSL URA1IDO que o rcurao 36 £unda;enta, aponaa, no 

ooroea nto de defesa e seria o processo nulo se tal houvesse 

ocorrido; 

CONSXD1 ANDO , mals o que a nulidade ser  tu uida a 

pz'itneii'a voa que a parte falar osa aui ncia ou nos autos e no 

recmso ordin rio no houve a alegação, que o# portanto, t.a as; 

flSOL1Ti a c ra do Justiça do Trabalho, por tz*ioria, 

no toraar conheoitonto do recurso, por falta cio Amdanento legal * 

Rio de 3a miro, 7 de ag8sto de l915. 

coo1r 8pa1va  Pr s14 nt 

,To o £iu*rto 011U0  flelatoz 

Bapti.sta  Ltten urt  Pr curad 
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