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Proc. cwr-i6 o9b/L.5  

No ae conhece de recurso ex 
traordinario interposto sem funda 
monto legal. 

VISTOS E RELATADOS os autos deste processo em que a o 

partes: como recorrente, Jayme Couto Berg e, como recorrida, a 

Sociedade Anônima Frigorífico Anglo de Pelotas: 

Apreciando os termos da reciamaçao feita por Jeyme do 

Couto Berg contra a S/A Frigorífico Anglo, de Pelotas, o JUIZ CIO 

Direito da cidade de Pelotas julgou-a improcedente (fia. 19). 

Dessa decisão, o reclamante, dentro do prato legal , 

interpos recurso para o Conselho Regional do Trabalho da liV' Re-

g1 o, tendo &ste, pelo ac6rdao de fia. L3 resolvido dar provi-

mento ao recurso, para, reformando a decisão recorrida, condenar 

a reclamada ao pagaiiento. das indenizações pleiteadas. 

No se conformando com a deoIs o do Conselho Regional 

do Trabalho aciS/A Frigorífico Anglo recorro extraordinariamente, 

a fia. 16 a 18, no prazo legal, para a extinta Câmara de Juatiça 

do Trabalho, procurando funda ntar o seu recurso nas alíneas a 

e b do art.I8i. da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Notificada para, no prazo legal de 15 dias oferecer 

contestação sobre o recurso extraordinário Interposto jayme do 

Couto Berg apresentou suas razões de defesa, de fia, 46 a 48-

A Procuradoria da Justiça do Trabalho, opinando a fia. 

59, o preliminarmente, pelo não. cabimento do recurso e, quanto 

ao mrito, pela confirmação do acord o recorrido. 

orelat rio.  Isto posto, e 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que o recurso no soou 

quadra nas álíneas a o b, do art. 896, da Consolidação tas Leis 

do Trabalho; 
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Proc. CNT-16 094/45  
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ACORDAM os membros do Consilho Nacional  o Trabalho, por 

unanimidade, etri n o  tornar conhecimento cio recurso por falta de apoio 

legal.  Custas 8X-legeT 

Rio de Janeiro.. 15 cie abril de 19146 

Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes 

Ciente: 

Oz a.3 Mo ta 

Dorval Lacerda 
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