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ALL/EV  Homolo da a d6531st&ncla de 
recurso, para os devidos flns,bai 
xam 03 UM a a in tricia competeir 
te.  - 

VISTOS E RíLAT DOS bGateja autos em que são par-

tes: como rcorrente, Antonio Soares da Silva, e como recorri-

da, Tecelagem da Soda e Algodao de ?ernambuoo 5/A: 

1 -  Apreciando a reclamação apresentada por Antonio 

Soares da Silva, contra a firma Tecelagem de Seda e Algodão de 

Pernambuco OVA, resolveu a li Junta .de. conoiliaçio e Julgamento 

do Recife julga-Ia improcedente, condenando o reclamante nas cus 

tas. 

II -  .0 Conselho Regional do Trabalho da 64 Região, apre 

atando o caso, j então em face do recurso ordinário que, lhe in-

terpbs o, reclamante, dentro do prazo legal, manteve,' por ae6rd o 

de 23 de março de 19459  fia. 98/98v., a decisão da Junta de Cõn-

ciliaç O e Julgamento do Recife. 

III -  No se conformando, ainda, com a decisão do Trib\x 

nal a quo, Antonio Soares da Silva recorreu extraordinariamente 

pôa a extinta camara de Justiça do Trabalho, procurando justi-

ficar o seu recurso nas alíneas a e b, do art. 896, da Coneoli-

daç o das Leia do Trabalho (fia. 100). 

Iv -  ,  ezapr ua recorrida, notificada, contestou o reou 

30 (fia. 104). 

V -  Ouvida a ?r'oourador.ta da Justiça do Trabalho, op 

nou esta no sentido de ser julgado prejudicado o recurso, tendo 

eá vista o que. consta certificado no. documento de fia. 105 ds' 

o re1at rio.  lato posto, e 



1 
?r'oc. CNT-12 2O7/!5  

19!.6 

M. T. 1. C. -  C. N. T. -  SERVIÇO  ADMINISTRATIVO 

CONSIDERANDO que, conforme se verifica da cortldgo de 

fie. 105 dos autos, recorrente e recorrido realizaram ria composi-

ção aini$avel, perante a 18 Junta de .conciliação e Julgamento do 

Recife., desaparecendo, em eonse u noia, os motivos que determina-

ram a i•teppos.ç o do presente recurso; 

ACORDAM os membros do Conselho Nacional  do Trabalho, 

por unanimidade de  votos, em homologar o ao8rdo firmado p0108 

dissidentes, e, considerando prejudicado o recurso, determinar 

a baixa doa autos, para fins de direito.  Custas ex-lego. 

Rio de Janeiro, 29 de março de 1946 

(]eraldo Montedonio Bezerra de Menezes 

Percival Godoy Ilha 

Presidente 

Relator 

Procurador 
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