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No a9 coifleoo de recurso ex. 
traordiriario interposto sem funda-
mento legal. 

VISTOS E RELATADOS os presentes autos em, que ea par 

tees como recorrente, Maria Duprat Ribeiro e, como recorrido, 

Manoel Palhares Maiafala: 

Decidindo s&bre os recursos ordinários interpostos 

por M#ArIA Duprat Ribeiro e ganoel Falhares Malataia da deois o 

de. fia. 39/40, da 5a. Junta de Conciiia o e julgamento do Dis-

trito Federal, que resolveu julgar prooedente, em parte, a r*014 

maçio feita pelo segundo recorrente, contra .a primeira recorrida, 

O Qon8 alho Regional do Trabalo da ia. I1egi o manteve aquela a* 

tenrja, pelos fundamentos constantes do ao rd o de tia. 714., ne-

gando, asain, provimento a ambos os .zeoureoa. 

Nu se oonfoz'xnando, porem, oom a deoi8 O do Conse-

lho Regional & 35os Maria Duprat RLbeiro recorreu extraordin-

rianenta para a extinta Câmara da Justiça do Trabalho, proourau-

db fundamentar o seu recurso nas alíneas a e b, do art. 896, da 

Cons01idaç o'dae Leis do Trabalho. 

Not ftoado o recorrido para, dentro do prazo legal, 

falar sabre o recurso, fê-lo a na. 83/87-

A Procuradoria da Justiça do Trabalho, a fia. 90/91, 

opinou, preliminarmente, pelo no conhecimento do reøurso,  e, 

quanto. ao mkito, pela oontirmaçio da dooiaio recorrida 

o relatório.  Isto posto, e 

CONSID WiDO preliminarmente, que o recurso fio 8* 

enquadra nas allneaa a e b, do art. 896, da Coneoltdaç O das Lala 

do Trabalho. 

ACORDAM os membros do Conselho Nacional do Trabalho, 

~1 
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por maioria de votos, cri nio to ar conher imento do recurso, por 

falta Co fundamento ).o al.  Custas ex-1e e., 

Rio de l eiro, 2t de maio de 1946. 
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?e oival Godoy )lha 

Viie-Pro derite, no 
exercício da Preat-
d&ioia 

Relator 

Otente-  1 Procurador 

aptieta l3tttenoow't 

Publicado no "Diário da Justiça" em  


