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Das dec1s ea dos Corise bOs Re8ion -
ia nos casos do avocatoria, julga-
dos em virtude do Decreto-Lei n_ 
229, do 30 de abril da 19141, nao 

cebe recurso pare o Conselho Necio-
nal do Trata1ho. 
Nao conhecondo,o Conselho, do re-
curso em que a parto recorrida ale-
ga incompetencio absoluta do tribu-
nal ad quem por ser irrecor'rivel a 
ciaao do tribunal a que, aceita 

implicitamente, a excoqao. 

VISTOS ,RELATA DOS 5 DI Ct3TTDOS os presentes au-

tos em que 3.Coats & Abreu Interpõe recurao extraordinário da dL 

ci1s o do Conselho de 1413.  ie i o da Justiça do Trabalho, que, es 

grau do avocat&'ia, reformou e decia o da Junta de Conciliação 

eJu1 arnsnto anexa a Delegacia do Trabalho Maritir.no, de Pelotas, 

julgando procedente e rec1emaq o apresentada contra a referida 

firma por Joio Anto o flodri uee e outros: 

Reclamaram Jogo Antonio Rodrigues o outros,00fl 

tra e firma J.aoats & Abrou, por dispensa sem justa causa, nos 

termos da Lei n1 62, de 5 do junh.o de 1935 

À Junta de conciliaç o e Julgamento anexa 

Delegacia do Trabalho Marítimo, de ?el,taa, apreciando a reclama 

ço, julgou-a improcedente, por entender justificada a dispensa 

por motivo de força maior. 

NZo se conformando os reclamantes, requereram 

a caç c do processo ao Sur. Ministro do Trabalho, Industria e 

Comercio, nos termos Aa 1egialaç o em vigor ao tempo do julgamen-

to. 

Sobrevindo anstaiaço da Justiça do Trabalho, 

1 



M. T. 1. C. -  J. T. -  CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proa. 19 E3gQ 

19L2 

L. 

fox'un os ct  Co Con Uc Pe61Qnal de ,n. 

que, rrortraxdo a de1B o da Junta, 

Costa & Ábreu. 

17 1 --2 clama-

deta  d C L,  •  vji e  v e orr eni  J. 

ConIZeotando o  rEic r o, on roc1 ortca, ora reco 

ctoC,  levantaram o pre1t tn r da incom etenc1a do Conselho Nac1 

njkl do  apreciar o c o, em virtude de 3c tratar de 

decii o proféÀrids e m  voctt ri.*, co di extcia de últir.a Ixuttnc1a, 

irrecc'r1ve1, por  vev o  e1oo 1 jul�;,ado em eubst5tui-

c o  ao Zor  T Ua1h, por força do Doarato-Le1 o)iazra. 

cio r  zci1 1 ç  £ ta eipec.iL1 O Jn1 au4utO dca 

ro e i cui  ror Qc iuo  i 1 0 d.  do Trabalho* . 

3 OZSO,  a e, re atjaIV,L4r3(1  w ot o de 1LCQ 

o1ut o  3io  --C1,06 Jl fl 3  ndt.*r,tos da cortea-

t4 o. 

Íti t b i3. 'ren  r c1 n:Jo,  t at.ru onte, 

cn tii n EiUC  ;L1.vL)f,  pei' Çr O1'!..  que gj eloclisões 

dos U nüelhei Retr10111G13,  k,tv  rje lavocatair!k�, i o abDolutâmen-

te i e -r5veis,re(on ndc,  tdt ,  £ 1 Lt eit , sua 

.encia para 

tiZfl  r  em reze de exec.uç O 

o  c  or ;1 r1o ? tendo sido dovo1v5do ao Co  olho Reg  

o  c o  r rio,  ort tosse  ou efeito neriuuente 

(15CV:�Lut-170. 

Ie c' ponto, 

oie1 0 Nacional do Trabalho, em ses-
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ao plenu, Prolirainarmente, por unarimídade, no conhecer do recua 

..o, preJudicada rícen o a ex eç o mprenantada, por falta de oláj 

• 'to, dvondo aix  oe uutca uo Conselho Rogional e, a veguir, ao 

Ju1 0 Local, paZa o prOBaCj Uirnt LtC db 43XCUÇZOO 

u). Silvestre ?ericlee 

a)  Cupezt.no de Guarn o 

a)  Dorval Lacerda 

Assinado cm 

?rei.tdente 

Relator 
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