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MGnteni se decis o reccirrida,pro 
latada do acorda com as disp9si 
oes de lei aplicáveis o espécie e 
as trovas dnn autos. 

VISTOS r, RELATM 3 estes autos em que so 

partes: como recorrente Moses T,cob Pfianzgraben e, como re - 

corridos Vilas N as & 01a. 

Moso s Jacob Pflarizgraben, tanhem conheci 

(10 Como Max Neumann, dizendo-se empregado, estavel, reclamou 

contra Vilas BSas & Cia., pleiteando o reconhecimento de  a* 

estabilidade, ou o pagamento de inden1zaç o legal,, de  dois 

períodos de farias, sendo um em d&bro, aviso prévio,  custas 

e demais oomiss es legais, bem assim o preenchimento de car - 

teira profisaional. 

A Terceira Junta do Conciliação e Julga 

men te do Distrito Fedo al, em face das provas produzidas pe - 

ias partes, julgou improcedente a reclamaç o, por considerar 

mio provado  o vinculo contratual entre  os litigantes (fia. 

90-93) 0 

o Consen'o Re iorial do Trabalho da Pri-

meira Rogiio, apreciando o caso, ja entio em face do recurso 

ordIn rio que lhe intorp z, dentro do  rzo legalip Mosos Ja-

cob pflanzgraben, manteve, a deoIsto recorrida, por actrdio 

de  primeiro de agosto  de 1 '5 (fis. 115-116). 

1Jo uo conformando, ainda, com a dcci--10 
sio do Tribunal  Meses Jacob Pflanz raben recorreu ex-

traordinariamente ;-ara a extinta Cmara de Justiça do Traba-

lho, procurando justificar o seu recurso nas al neaa a e b 

do artP 896 da ConsolIdnc o das leis do Trabalho. 
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Os recorridos contra-arrazoaram às f ls. 123. 

Ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho, opina 

esta, preliminarmente, pelo conhecimento do recurso e, quanto ao 

mrito, pela reforma do decia6rio recorrido (f1, 126-127). 

o relatório. 

ISTO POSTO: 

-r CONSIDERANDO que, o Conselho Regional reoorrido,em 

face do exame que fez da prova produzida, concluiu pela Inexistin 

cia da relaç o de emprego entre o recorrente e os recorridos; 

CONSIDERANDO, assim, que a rnat ria de que cogita  o 

recurso interposto é estritamente mateiia de fito, como seja a 

vestigaç o da exist noia ou no de uma relaç o de emprego; 

CONSIDERANDO que os Conselhos Regionais, como trib 

nata de segunda instância, aio soberânos na aprociaçio da prova, 

no exame da mataria de fato, nio sondo de b8a tonioa processual 

que o tribunal superior, ao julgar ,o recurso extra ordin rio, en-

tre na indag ç o dessa prova, j'  soberanamente apreciada, para s, 

bre  ela emitir o teroeir o pronunciamento: 

ACORDAM os Membros do Conselho Nacional do Traba - 

lho, pelo voto de desempate, em tomar conhecimento do recurso, e, 

ie itia, negar-lhe provimento, unanimemente. 

Custas ex-causa. 

Rio de Janeirok 16 de abril de 1 946 

Geraldo Montecionio Bezerra de !enezes 

Iv na de Araujo 

Dorval Lacerda. 
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