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Proc. C'T-5 (57/L  

c>i-I6/t6  1911.6 

DF/%V  03 Grubaró03 do d3i1ara o 
teni poder, apenas, para usolaru-
cr pontoa 0b30uro8, 0x1850à ot 
O9flUaiitoriOa na rõda o do a-
corduo. 

VISTOS RELATADO  tuton,  PiArto 'ii  er-

ro e ?içtieiredo r4tda., opõe e i&r ou de acUlaraiWão o acórdão 

proforido pela extinta Ctmara de Justiça do '2rcbu1ho, em i de 

janeiro de 194,5, nozi 1UtCU3  du  c.  e cuntendo cora 1'er-

nando André: 

Fernando André reclamou do Colégio InUeperni ueia dl-

feré a de UalárIo, aviso prévio, Indenização por despedida in-

justa e 15 dius do sa1 rios retidos, tendo ganho de causa,  na 

Junta, quanto ao aviso pr vio e à indenizaç o, apenas. O Gonse-

lho Rej,1oxia1 reror!nou a dec1s o absolvendo a empresa e a câmara 

de Jtutiça do  rbi1ho deu provimento ao reeurao extraordinário 

para re.tabo1O cor 9 deets o de primeira inat ncia. 

L-e, enibsr oa do doo1araç o pede o Co1 glo Indepdndôn.. 

cia que se deter iue ao embargado a devolução de dois mües de 

salário que torta recebido indevidamente, quando j aposentado. 

Isto posto, e, 

COiSIDEflft1IO que os embargos de deo1ara o têm poder, 

ap pes, pura ec1arooer pontos obscuros omissos ou oontradit-. 

iO8 riu red.a O da sentença; 

CONSIDERANDO que não existiria omtsa o a alia erro 3u 

dLci rionofeto d'3 Ao aludir a sentença a materta provada no 

processo mas no a1idtda no  u1 amentp; 

CQflSIDERt.NDO, entretanto, que o pedido feito nos em. 

.bar6os de doo1ira o no constitui  materia do jiUgamento mesmo 

porque no fera -arguida noi'ecurso ordin rio nem nas raz ee de' 
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aonte t taç o ao ro cura o 8xtr& ordiri r io; 

NIDELUtNDO, aasii, que se traturia cie pedido novo, feito 

depois de vencidas as i t ricias normais do ju1 amento; 

ktSOLVE o Conselho  aclonu1 do Tra:ulho, po.L ua l Ldcte de 

votos tomai- conhecimento d03 presunLos o a os para, por snalori., ve -

eldo o Conselheiro relator, desprez -1oe, visto nada haver a eac1 recer 
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