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M. 1. I. C - C. N. T. - DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA DO THAL3ALHO 

Proc. CNT-2.O85/I.5  

AO-1.028/h.6 

AM/ V  ao admite recurso extra-
ordinário quando devidamente tun. 
damentado nos dispositivos legais 
competentes. 

VISTOS E RELATADOS os presentes autos em que 8 O par-

tua, como recorrente, Francisco Pereira Rangel e, como recorri-

da Sociedade Tcnioa e Comercial Anban ura Letda: 

'Perante a Justiça do Trabalho reclamou Irancisco Pe-

reira Rangel contra Sociedade Técnica e Comercial Anhangu ra 

Ltda. alegando que por ato unilateral de seu empregador t&ra 

e 

transferido para trabalho diurno sofrendo com isto ama reduç O. 

dó sala216 e pleiteando a manutenção do contrato origina]. "óu, 

caso tosse ele considerado rescindido, o pagamento das indini.. 

zaç ss' legais. 

A 2' Junta de Conoiliaçao e 4ulgaraeuto do Distrito 

Pediral apreciando o feito, concluiu pela procedência em parte 

da røolamaç o o:oondenou a roolaniada apugar c4 l. 6l,2O ao ri» 

clamante (sentença de fia. 5/6). 

O Conselho Regional do Trabalho da l' Regi o, em grau 

de recurso ordinário manire tado pela ruclamdda, reformou a em 

tença dá Junta a  absolvendo a recorrente, por entóndar que'. 

não houve alteração unilateral do contrato primitivo e que aps 

nas fez o empregador retornar o empregado ao cargo efetivO PRw 

r& o qual tara inicialmente admitido (acórdão de 3O-8-l9I5, pu 

b12cado 'no Dtrio .  iâ&ál 4a 27-9-191i5,  fia. 18 dos autàe). 

inconformsc&o, 6i taO, F'rancisoo Pereira Range]., inter-

pôs o' presente recurso extiaor4iiirio para a extinta camara' 

justiça do Trabalho, com invocado amparo na alínea a doart. 

896 da (onsolidaç o das Leis do Trabalho, alegando que o recur-

mc ordin rio para o Conselho Regional a  ,  fôra interposto e* 



11 

rÉ 

PrÕ0. OT-2 .035/14.5  

-2-

M. 1. [.0  C. N. T- -  DEPARTAMENT O DE JUSTIÇA DO TH 13ALHO 

nome da reclamada por quem riao tinha poderes para tal. 

A Procuradoria da JL& tiça do Trabalho, ouvida a t13. 27/28, 

manifesta-se pelo conhecirtento e provimento do recurso. 

Esto posto, o 

CONSID RA1DO, preliminarmente, que o recurso interposto na 

encontra amparo fl08 dispositivos legais invocados em sua fundamentei. 

çao; 

AC DItM os membros do Lonaelho Nacional do Traba].hó, 

una-cm dele no conhecer, por falta de amparo legal.  Impedi-

dos os Conselheiros ialderrnr Marques e Antonio Carvalhal. 

Rio de Janeiro, 3.9 de agosto de '914.6 

Vice-Prastdento, no .,. 

Maxoel Caldeira Notto  impedimento do Presidente 

Relator 

Procurador 

Dorval Lacerda 

Publicado no Di rio da 3u8t1ç5 cm % (/  


