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1946. 
•I  deve ser conhecido re.' 

ourao extraord1.wrio iiter,om 
to  fu.-1s!ento legal. 

VISTOS  U91 .-X05 05stos autos do roo1wua o em 

que contendem Otto Sa1,wiro Vlanna e a The Leopoldina Bai1wa 

Qo pany Ltda.: 

Pela in1 ia1 do f1. 2, a Tho Leopoldina Ratiway 

•Co pany Ltda. requ€reu ín u&rito administrativo, para cor auto-

rizada a d1apenns  ou onipro;ado,  tido oori estabilidade, 

Otto salgueiro 
1 

Iristru.tdo o 1' oito, fi o rosmo submetido à aPDeai 

ço da 5a Junta do 0onot1itç o o Ju1 atnonto do Distrito 1oera1 

que, pela sentença de fL.  /56,julgou procedente a reclama.' 

QQ e autorizou o, reclamante a di pon ar o r 1amna o. 

m sto rd o de J1a. 99, o Conelio Rorionl do Tz'a.' 

b*lbo da la. Regt o oonixmou dita dec1a o6 

Dai o reourso ex aordin rto  o f1, 100/101, 1. 

toxposto por Otto Sa1 ueiro Vianra, ert fundamento no are. 896, 

letras j e b, da Con o1ida o dae Lois do Trabalho. 

Contra-.arr0z0L3nd0  8 f13. 104/106, oustanta a em.' 

px' aa om e adora que o recurso 1nterot3to £ tnoabvel na osPOL 

ei,, de voz que o r000rrente ft 0 aponta a lei que teria aido 

vi$lada pela. dooiao o t600 nem, tanzbem, prova haver esta tÇt.' 

ti = dtverido !S interpretaç o do determinado texto le al, de 

outro tribunaltrabalhista* 

Of1cia do às L1. 100/110,..a Proouradoz'La opinou 

pelo no conhecimento o  o povlmento do reourso oferecido. 

Isto P0A1t08 30, 

00N8IDlWiDO, p litziinarmrnte, que o reoureo i*.' 
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1te po to à incab ve1, urna vez que não foram caracterizadas a di-

verg ncia de interpz"etaçio de lei, nem a violação de norma jvri-

dicaj noz trmoa do art. 896, a11neas  e bS da Cono1ida o das 

Lei, do Trabalho; 

os membros do Conselho Nacional do Trabalho, 

preliminarmente, por unanizd.da e de votos, em no tomar conheci»» 

mento do recurso interposto, por falta de fundamento legal. C "-

tas e.1ege. 

Rio de Janeiro, 8 de março de 19116. 
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