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Proo. C?4T  23 018/!i.5  

(AO-907-46) 

AA/ZM.  No ,se conhece de recurso extra-
o rdinário interposto sem fundamen-
to legal. 

VISTOS E RELATADOS a8t.e autos em que ao partes: 

como recorrentes, I, Aurelio Pereira Lima e Frigorífico Anglo 

8/A e, como recorridos, os me smos: 

Julgando o recurso ordinário interposto pelo a'.. 

Áur lto Pereira Lima da deois o de fie. 203 dá. LM. Juiz de Di-

reito da Comarca. de Barretos, que julgou improcedente a 

qu6 Apresentou contra o Prigorfioo Anilo 3/A., o Conas' 

lhe Regional do Trabalho da 2a. Regi o reformou uaquela sàtefl-

ga., dando provii&enio, em parte, ao recurso, pelos fundamentos 

constantes do ac rd ode fie. 22 7/2306 

oontoraadoa os li tigen tes recorreram extreordi' 

nbiamente para a extinta C&fi ra da Justiça do Trabalho, pro-

curando fundamentar os seus róoursos nas alíneas a.e k do art.. 

896 da Consoiidag o das Leis do Trabalho. 

Notificados os recorrentes-reeorridos apresenta-

ram as o onteataçes; de fia. 257/265 -  o Di' •  Aurelio Pereira 

Lime .0 a de fia. 266/269 o Frigorífico' Anglo 3/A. 

A Procuradoria da Justiça do Tabalho, a tia... 

273/274, opinou peio no conhecimento doa recursos oferecidos. 

Isto ponto, e. 

C( SIDBRAJDO, preliminarmente, que os recursos 

1nt0rp08t08 no se enquadram nas a]ineaa 1 e b do art. 896 4* 

Con*oiidag 0 das Leis do Trabalho; 

ACORDAM os membros do Conselho Nacional do Traba-

-J 
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lho,, por unanimidade de votos, em no tomar oonheciLnento de am-

os resureos, por falta de apóio legal. 

Rio de Janeiro, 30 de julho de l91.6. 

Geraldo Mcitodonio Bezerra de Menezee 

Antonio Pranøiaoo Carvalhal 

Presidente 

Relator 

Proourador 


