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Proc.  NT-1 .   

O Zt3  conhoce de recurao ex. 
tr.iordtn<rio Interposto ietn tunda-
manto 1o l. 

viZTOS E RELATADOS 02 presentes  uto8 oui que são 

partes: oorIoroeorrent6, 2rauli m Peixoto de Oliveira e, como 

recorrido, Jose Lopoa doe Santos: 

A  Junta de G ci1 " e Julganento ,  aprecia 

do reclamação do Brau1&ut P2 oto de Oliveira contra José Lopoa 

dos Santos, re o1vo, pelos fundamentng da sentença de fie. 18, 

j1 -1a  rocodonte, obeolvendo o r 1a ai . 

Desta deciaZo, Brau).ina Peixoto de Õliveira recor-

reu para, o Conselho ttuiiona1 do Tjah 4ho da la Região que 481-

xoti de tomar eonhocionto dor oour o, por ter sido interposto 

tora do prazo 1o al (ac rdZó de 3O-6-L.5, publi do no ."Dt rio 

da 3ue ti g a" de P-5- . 10- 45o t' is. 74). 

inconformada, ainda, BraulIna Peixoto de 01iver.a 

interpos o pi'eaente z'ecur o extraordinr1o, Invocando amparo 

alínea . ,  do art. 896 da Consolideç o das Leia do Trabalho. 

O recorrido, a fie. 79/82, contra-arrazoou o recur-' 

ao Interposto. 

J Procuradoria da Justiça do trabalho, a fia. 85 e 

86, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. 

o ralat r1c.  lato posto, e 

CO SIDE(J DO, preliminarmente, que, em suas r az ea 

na fwidaminta ao dato recurso, a recorrente no conseguiu pro-' 

vai' ter o aresto rec(»'rido contrarl.ado juri.sprud no1a firmada, 

mesmo porque deixa de apresentar qualquer decisão  doe tribu-' 

nait3 trabalhistas que d,  mesma norma jurídiea, intarpreta'-
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ço diversa da observada pelo Conselho Regional a suo; 

CONSIDERANDO que, assim, falece amparo na alínea a 

do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, ao presente re-

curso extraordinário; 

ACORDAM os membros do Conselho Nacional do Traba - 

lho, por unanimidade de votos, em no tomar conhecimento do recur 

ao, por falta de fundamento legal. Deu-se por impedido o Conee]1 t 

ro Waidemar Marques. 

Rio de Janeiro, 11 de j ho de 19146. 
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