
M. T. 1 C  J T. - C. N. T. _ EU V1Ç O  AO II" IF ATIVC' 

Proc. 24 692-43  

(CJT- 209/45) 

L/OPF 

1945 

mantem-se decto o recorri-
da, ritisndo proletoda de 8 
c6rdo com as disposições 
de lei npltonveio é eepeoi 
e e no provas doe nutos. 

'Jt;TC  ' R TtT)C3 êstes autos  em 

que a Eniprêao Dorcy  ittencourt  Cia. 1nterp6e recurso extrnordt 

nrio do dects o do Conselho Regional do Trabalho do (uarte Regi-

o que, moditicnndo o sentença da inat ncia Inferior, condenou a-

indo o recorr nte o indenizar o seu empregado Ad o Jose Ferreiro 

com niais o imnort ncin riotiva aos dias de descanso que o red e-

manto no gozou nas semanas de atividade desenvolvido: 

CCI$TD MD0 que é cabivel o rcur-

ao intoroo?to, ruridnnentado como est9 no ort.  03 do Regulamento 

da Justiça do Trabalho, então vt ente; 

Co i):RAN90, de mentis, que  bem 

decidira;-,i ao inst nciaa inferiores, ela que o firma recorrente pre 

tendendo elte'ror o contrato de trob 1ho daquele seu empregado, deu 

margem o que ele, amparado no nrt. 8', n. VI, da 1.el i32, de 1935, 

o rescindisse; 

(; lDi: D0, assim, que, como Pro-

vem os elementos constantes dos nutos, e JA examinodon, o ernp mg 

do referido tn bem fez jio no pngnnento relativo aos dias em que 

trabalhou paro a recorrente  em perceber sal rIo, em um total de 

52 dias por ano, durante cinco anos, ou sejam 260 dias (ao. de fia 

60); 

LV  a Cmora (lo •'ustiça do Tra' 

balho, prcliminavientc, pelo vo o de desempate, conhecer cio recir 
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80 interposto, paro, por maioria, vencido o relator, negar-lhe 

provimento. 

Rio de Janeiro, 8 de março de 1945. 

a) Oscar saralvo  Presidente 

a) R6mulo Cordim  Relator Ad-hoc 

a) Dorv l Lacerda  Procurador 

Aeinado em  JO /  i /V/ 

Publicado no Diário da Justiça em  /  i  ///-
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