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ALWEV  UeUj 3O  oxLr ord tzrj.o 
1wJ  u  xio con1oce,  por 
d v &L. 

VI TUS E RELA M02 atoa autos dG rociama ção em 

que  ao partes: como rcorrente, Cia. LS  Carris, tu  e  rca elo 

Rio de Janeiro, e como r.00x'rido, Lranci co Xavior Finte1;e outros.-

0 Con 1bo qoLíonul do Tr. a1ho da 1  a-

preciando recurSoA orULiários inLerj.o5to3 pela Cia. Carri8, Luz 

e F&r a do Rio de Janeiro e por F'i ncisco Xavier Pintei e outros, 

da ãecis o da 41& Junta de Jonciliução e Jul amonto L Distrito 

Federal, que jtl o.i procedente, em parto, a reclamação doa  ae 

uudoa r urrexitQe, resolveu 

"manter a deeia o da lTinta prolato~ 

ra, que Jal ou prescrita a reclamação na parte referente ao 

tempo decorrido até vinte e cinco Us novembro do wil nove-

centos e quarenta e dois a pxooeden.to no restante do pedi-

do, para condenar a reclamada a pagar a cada um doa recla-

mantes, dentro de dez d5.ae, a Importância que liquidar na 

exeouçao como correspondente a vinte por cento aos sai rioa 

desde o dia vinte e sui.s às novembro de mil novecentos  e 

quarenta a quatro". 

diste decis rio o recurso extraordinário de fU 

31V37, interposto pela Cio. Carris, Luz e 14rça do Rio de Janei»-

ro, com fundamento no art. 896, letra a da Consolidação das Leia 

do Trabalho. 

A recorrente aponta como diverjentes as aentan-

qaa proferidas pelo OonBelbo Regional do rraba].ho da 1' re iao, 

no processo no 1.3.olh/1414., 6 pela extinta Câmara de Ju8tiga do C& 

balho, no processo nú CNT-3 168/44, publicado no "Dt rio da Jua~ 

tiça" de 6 de janeiro de 1914.5, pag. 93. 
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Ouvida a rospcito, rnaniL tou-se a Vr'ceuradoria pelo 

no cabimento do recurso i)f't;" cjdo. 

Isto posto, e 

CO. ID1iItMWO quo a r'cori rnte fundamentou o siski re-

curso na letra a do art. 896, da  oxa iiãz ao des Le!.s.do Trabalho; 

OO18IDEtANDO, entretanto,, que no conseguiu demons-

trar a alegada diverg nola de ir.expretaç o quanto i muraa norma 

jurídica, que constitui, da acôrdo com  dL osit1vo lô al invoca-

do, o requisito 0886ri0ia1 Para o ca,4mento, do recurso  xt.raox,din -

rio; 

AG0kU)A1 os niembroa do :.onselho Nacional do Trabalho, 

por unamintidade de votos, em no tornar conec1rnento do r urso In-

terposto, por falta de £uniamerto 1a a1,  CusLas ex-lbge. 

Rio de Janeiro, 20 de março de 19).i.6 

Geraldo Montedonio l3ezex'ra de Menezes 

Presidente 

Relator 

Proourado 
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