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Recurso oxtraord1r i'io de que 
80 fl&O conhece por Iricabivel. 

VISTOS 3 RELATM)3Z estes autoa de re ia aç o cr, que 

contendxn Lraulino h3p:rito Santo o a £t :a !4&g1t  ela Ltda: 

)3?aulino  aptr.to Junto rcLa; u (18 tir a 1;ajgelt & 

Cli. Ltda o p  on.to do avIso pr hio, iden1 aç o e £r1ae. 

Pela a&iterzça de tia. 17, a 3E 4 iutt de conc ilia-

ço e Ju1ga ento do Distrito Yedoza1 julgou Le,.prooedonto a re 

cla aç o, para o flai do aao1ver a reo1a adn e condenar o red. 

clarrante ao pa a ento das custasé 

qouve recurso ordtn rio para o Conselho Rgtona1 do 

Trabalho da Ia* Rogt o, que dele conheceu para riegar'.1 e pro-

yirento ( tia •  8 ). 
desta doia o o recurso eztraordin rLo de fla 

40/147, Interposto por Inraulíno 3ap fr1to Santo, oo. tunda ento 

nó art, 896, letra I# da Conaoilda o das Leia do Trabalho. 

Eu suas raz5ee do recurso, cita o reco onto ares-

tos em diir mota com a interpretaqio  a1ea* no'ia.  3uri41. 
ca dada pelo ac6rdo rcorrido ( Na. 4]. )-

Por outro lados de e  or.do-so, sustenta a i'ir a re-

•eorrl4la que o caso no *,  abso1utaente, de recurso extraordt 

e por isso deve éste Conselho, prellriinarente, ro3o1-

ta' o ap lo( fle. 5O ). 

A Procuradoria c p610 cabi ento e provimento- do re-

curso ( fia.  54 ). 
Isto posto, e 

Co nsiderando que ro te  ndatezitopreente recur-

ao, ela que no ocorreu, no  caso, as hlp tesee prevlatae no 

art. 896, letras a e b da conaolldaqao das Leia do Trabalho; 

eaol e o Conselho Nacional do Traba1 o, por  aio 
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de votos, vencido o relator, no to ar co heciz.erLto do re-

curso inteposto, por falta do aparo legal. Custas 

Rio de Janeiro, 8 de  arço de 1911.6 
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