
:ROCt1 O  7/1925 

A C C O R L K o 

• 1  '  V isto o relatado este recurso c- que o recorrente  nool Theo oro 

e recorrida "ihe Leopoldina iiailway Co:imany Ltd.": 

Co si nu o que o pre eito recurso, re atado pelo Sr. ..r. 

'rcuic sco P.  L.  ão .ou1ovrde, 1n1cial orite O nas  ir oS OppO5t.Q3 pela 

accox'rida, L'oi decidido a favor do .ecorre::to por duas vezes, à.ec1s es ato 

hoje riao ci.vr.pr1aas po.a  ccorri ;• 

Cons1 erardo que cabe ao  nselro  ac1ona1 do Trabalho ul ar os 

recursos ri re.tes t espocio em causa, e fazer c70cutar as disposi os 

1. ans Leis as 4.582  do 2!i. do Zcaoiro de 1923 e n 5.109 de 20 de Lozombro do 

1926, assira como as decisões adoptadas pelo Conselho  acio-w1 do Trnbo1 o; 
-  -  

- Ccnai-so _'- i, n-roquoriwnto do recorroato, so1ic trtndo o.cu -

prinicn o das ducisgos do Conselho  ac oca1 do Trabalho, e ao  esa 

b deb aso da Recorrida por essas docls&s: 

Accor.i o os rornbros do Conselho 17aciarial d  2rabalrio em inti r a 
-  -_J 

Recorrida a cumprir ao docisoes 1coto Conselho, dentro do praso do 30 dias, 

.sob .ponct do lhe serem applicndas co sane qes determinadas nos art1 os 59 o 

60-Ut Lei. n2 5.109 do 20 do ieze bro do 1926. 

Elo do Janeiro., iL. do Ear o ao 1928 

htaulpho  P:'oI3 dento 

kiolntor 
Carlos Gomos do Almeida 

T. Leonel do Rozondo Alvirn  Procurador Qural. 

•x. 



a o  7 -  

Visto e r1 tado o ,recurso de- sozu oz cmbarg03, e qu 

bargante a Leopoldiria R.i3. a' Comrany a ornbar ado o segundo ac 

cord o do Conselho ciozm1 do 121rabalho, profertdo em 1!1 do Março 

do anno corrente, no Recurso as 7 de  1925  ei que é recorrente 

noe1 Theodorv e recorrida a ora orzbcir arito; 

Tendo ei vista o fundamentado parecer do Snx'. Dra. Pt'0Qu 

?Ud02' Geral o adopta do inte ra1nente as suas coric1u ea; 

Aecox'dzun os membros do Conselho ikcioni1 do Tz%balho, em 

no conhecer deste recurso do so undos enibargos, expressamente ina 

ceitavel, ex'vt ao arte 72 do Decreto n2 1B.07  de 19  cio janeiro 

de 1928k concedendo à Rccox'r.da riais 30 dian, contados da data da 

riottrioac&o da presente docig o, para cumprimento do accord c de 

fia. 11,9 e anteriores. 

Rio de Janeiro, 29 de 74a10 de 1928 
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?ro 1donte 

Bola tor 

'cou'ador Geral 
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