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GAD/RS.  Pião se c9nh6o0 do recurso 
oxtraordtnario interposto sem 
fundamento le a1. 

VISTOS E RELATADOS jatos autos, em  que  são partes: 

como recorrente, José Alvos Mourao Fi].ho, s recorrida, a V1a io 

Elite 3/A. 

Josã Alves Mourao Filho reclama contra a Viaç o Ui-

te 5/A o pagamento da Importância de Cr 4.l7I.,00 (quatorze mil, 

cento e setenta e quatro cruzeiros) relativa a diferença de sala 

rio 'e horas extraordiu riaa que se acha com direito. 

A 5a. Jwita de Conciliai o.e Jul a'rtonto, apreciando 

o feito, julgou Improcedente a reolama o, condenando o reolsanan 

te ao pagamento das custas e do ual rio do PerIto.-

Xão  se con.t'ori&ndo, reoorrot ordtn riarnento Jose* Ali 

• Voe  our.o Filho para o Conselho Re.ional do Trabalho da la • Re-

gi Ocaue, tonendo conhecimento do recurso, ne oulhe provimento. 

Apelou o reclamante,  a fle. i2, para  a extinta ca 
tiara  de  Justiça do Trabalho, baseando o seu  recurso extraor 

diztx!io na alínea b do art. k)96 da Consohidag o  das Leia do Tra 

bálho. 

A fie. 14/147, a reclamada, Via ao 1hite 8/A, atendeu 

a notitioa o que lhe foi feita e ofereceu suas raa ea. 

A iocura oria da Justiça do Trabalho, a fie. 50, o-

:.flOU pelo riso provimento do recurso. 

o relat rto. 

Isto posto, e 

CONSIDERANDO, prehimtnkrmente,que no houve violaQ o 

xseeva norma jurfdica,hip teae prevista pelo art. 896, alm as 
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b, da Consolidação das Leis do Trabalho; 

ACORDAM os membros do Conselho Nacional do Trabalho., 

ntmenienie,eoinTbtomar conhecimento do recurso, p01' falta de fun 

dei nto legal. 

Custas ez-lege. 

Rio de Janeiro, 6 de maio de 1946. 

Marcial Pequeno 

Dorval Lacerda 

Assinado em 

Pib Ucado no 'tDi rio da Justiça1 em  /  / 

no impedimento do 
Presidente e do 
Vice-Presidente. 

Relator 

Procurador 


