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No se conhece de reclamação 
quando não ha relação de eprc o. 

VISTOS 'E hRLATADOS os autos deste proce so, em que 

8 O partes: como recorrente, a Cooperativa dos Empregados  da 

viação Ferrea do Rio Grande do Sul e, como recorrida, Amelia 

Duarte Almeida: 

A Cooperativa dos Empregados da Vi&cgo Ferrea do Rio 

Grande do Sul, com fundamento no art. 896 da C.onso1ida o das 

Leis do Trabalho, interp ó recurso extraordinírio da decisão do 

Conselho Regional do ""rabalho da 4a Região que, conf&rmando  a 

sentenga proferida pela 29 Junta de Conciliação e Julgamento ds 

Porto Alegre, julgou procedente a reo1amaç o apresentada pela 

recorrida Amelia Duarte Almeida. 

CON3i:DERMDQ, pi'eliminarmente, que esta o citado re-

curso fundamentado ,zaoa preciosos tensos do art. 896, da Consol 

ãaçao das Leis do Trabalho; 

CONSIDERANDO, de men tia, que a recorrida no provou 

sua qualidade de empregada, para gozar cLzia favores pievietoa na 

legislação social e, mui e.pe.oialmonto, regularizou a sua situa 

9 O frente aS leis do trabalho, inclusive fazendo as anotações 

devidas em sua carteira orofissional; 

CO1SIDEhANDO que e juriaprud noia urLtfor1e e pací fi-

ca da& tribunais trabalhistas que para a confi;uraç o ao contra 

to de trabalho e a conoeituaç&o de empregado concorrem aempt'e os 

requisites de permanência, remuneração e subordinação, os quais 

no ficaram bem delineados no osso em exame; 

CONSIDERANDO, finalmente, que a pretensa relação de 

empreào no ficou plenamente demonstrada no bojo dos autos  da, 

reolamaç o pela recorrida; 
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— 'a, 

ic6rD O.00 mem roii do Cozie 1ho Neiona1 do Tr&tbalho, 

preiirinarrninte, to.iar oo&  c1rntto de r8eurao, contra os cotos 

dos Conae1htiroa Duarte Filuo o Marota]. Dias Póquano, que dale 

no conheciam, e, do me.ritiB, du'.4he provimento para, ra orian. 

do a declago recorrida, ju1 r in)rocodent8 a reclamação tor u1a.' 

da contra a recorrente, visto no ter ficado -̀provada k arguida re 

1a o de ep o o, voncidos oa Coriiolhe1roa  uartu ii,11lio, Marcial 

Pequeno e odoy ilha, zIgo  lhe negavam pzoviinunto. 

do JaneIrci, 21 de feveruiro do l9!6 

Manoel Caldeira Neto 

Oz ae Motta - 

Batiata Bittencourt 

Vioe-Pze ide te no 
C'xCroício cia Presidencia 

Pubitoado no Dt rio da Justiça.  

Pelfátor 

Proc uodDr 


