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eu ccx ece de recurso 
extraorr31 n&M Ir InterpoÉto, 
sem fundamento legal. 

t:l TOS F. 9ELA UDW  stes aut03, em qin 

eo partes: corno recorrente, Lucv de Véiaconculoe St'qonetti, 

e, e o'o recorrida,,  me r i3r cx F i r s t N t t cn 1 S outh Filme, 

Inc orp ora ti on: 

1 -  Aproci r3c a roc1&niaq c apresentada 

por Ltcv de Vasconcelris 8,írnonetti, res civ u a Çt j a  Junta 

de Conci fla o e Jul axnerto do Distrito Federal julga-la pro-

cedente, contra o vote do presidente, condenand  'Parner }h'oø. 

'irst Natio-ai Seuth Filipe, Inc orporation at paRamento a re-

clamada da írIder.zaç&c e av Uo or vio. (fio IX) 

II -  O Conselho Regional do Yrabalho 

da  Primeira  egi o, para o qual recorreu a ent b reclamada, 

resolveu, por unan1rn1dad, tomar caniecirnento do recurso e 

dar-lhe provire rito, reformando a d se taio recorrida e absol-

vendo a ora rec crrente 'ia condonia o que lhe 1ra imposta 

pela Junta (ris. 28). 

III .-  Em grao de recurso extraordinarto, 

vtersr os autos a este Conrelho, tendo a Procuradoria se pro-

nunciado pelo ruo conhecirneito do recurso visto no ter  avi-

do quebra da juriaprud ncia ou viola o de depe 1tivo legal 

na decie c recorrida. (fie. i.i). 

XV -  iate  o relatório. Isto poeto, 

-J 
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CONSIDERANDO, preliminarmente, que o 

recurso no encontra apoio no d15p08t0 nas alineas  e Ia do art. 

896 da Conto1ida o das Le.s do Trabalho; 

RESOLVE o Conselho Nacional do Traba-

lho, por maioria de votos, vencido o relator, no tonar Õ onhecimen-

to do recurso. 

Rio 30 Janeiro, 8 Je Abril de 1946 

 Pres idente 
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