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Proc. CNT —  O 7?9J5  

(CT-3664t.6) 

AU/ZLI.  No se,conht3o$ 1e reoux'eO cz' 
traox'dinario interposto aon fun-
damento legal. 

VISTOS E RLLATit O-1 óstee autos em que ao partes 

ao = recorrente, Manoe3. R.S. Caridade, e, como recorrido, José 

Fernandes: 

Apreciando a reolan&Q o apresentada por Josó Fer 

nandea contra Manoel R.S. Caridade, primttivainente a6cio da fir-

ma 0a3.heiros & Caridade, já dissolvida, por dispensa sem justa 

causa, Lalta da aviso pz' vio, £Sx'iaa, pagamento de salários rett,, 

dos, horas eztraozdtnxias e de descanso semanal, resolveu a 2s. 

Junta de Oonoiiiag o e Julgamento do Distrito Federal, por wssn 

midado, julgar proc ents, *a parte, a reola ç c, d.tertrisndo 

a l.poz'tauota a sei' paga pela reclamada ao reclamante (ti.. 7). 
o 

O Oonaelho Regional do Trabalho da la. Regl4o,  e. 

que foi afeto O---easo, ei grau de recurso ordin rio, resolveu ne-

gar provimento ao mesmo e manter a deciso reoorrida (fie. 21). 

Não. se conformando, ainda., com a deotso do Tribu-

nal. a sijo ,a O e!upresador recorreu extraordir z'tamente para  ht. 

C selb*, invocando nulidade de t64os 08 atos consequentes da a2 

tag O da firma. Caleiros & Caridade e procurando apoio nos ati' 

gos 276, 277  e 27 3 do C&Ugo do Prooesao Civil (fia. 23). 

£ Procuradoria, encontrando ofensa ao dispostO no 

art. 794 da Coruioltda O das Lj;  do Trabaitio, manifeatou»se, 

prS3.tMtarm.flte, pelo conbeoimento do recurso e, no mkito, pelo 

seu provimento  

rnao' i o do parecer do Pz'oowador, o 3nr. Pro. 

ouradór O*zsl emitiu Opini o em oontr rio (tia.  5). 

o relatório*  Isto posto, e 

OaNSIDEIARDO, Prelizinarmontev que a deoie o ra-
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o orx'ida ii  c ovi rt çto jtwIEpraenctal, nem violou 

lei. algiza, XI Q ao cL:nf uvin'O, nestan condi s, as hip6t0505 

peviMtaa na-s al.neau a e b cio art. 396 da CionzolídaçR0 daø ±t* 

do Trabalho; 

MOIUÀM os mombroG ao Conselho Nacional do Traha..11i 

am nío loniar conhecimento do xtøoui' o.  Custai ex-1 1 . 

Rio de Janeiro, 23 do abril do 19460 
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