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Não ao coniieeo dd recurso ex-
ti'aordiz rio interposto aum runda-
nieztc 

VISTO$ E RL TiDO  stes autos em que 8 O partes: 

como recorrente, Francisco (entil Jurt or, e, como recorrida, a 

Companhia Vale do Elo Doce: 

Apreciando a queixa apresentada por Francisco Gen-

til 3r. contra a Companhia Vale do Rio Doce a nu qual solici-

tou equipa'aç o de vencimentos, a Junta de Conciliação e julga-

monto do vit6ris, Capital do Estado de Espírito Santo resolveu 

julg -1a procedente, em parte, para condenar a reclamada à aqui 

parar os salários do reclamante a um colega seu de serviço, na 

base de Cr$ 5.600,00 mensais e a pagar inala a diferença venci-

da .e vinoenda que for apurada até efetiva equiparação rios ter-

mos do art. 461 e seus parágrafos da Consolidação das Leia do 

Trabalho. . 

Dessa deoie o recorreu  ordinariamente a z'eola 

made para o Conselho Regional do Trabalho da l.Regi o que, por 

unanimidade, resolveu dar provimento ao recurso para, reforman-

do a decta o recorrida, absolver a Cia. Vale do Rio Doce da ecu 

deriaç o que lhe foi imposta. 

Apelou, agora o reclamante, em grau de recurso ex-

traordln rio e cm fundamento nas alíneas a e o do art. 896 da 

Consolidação das Leia do Trabalho para a extinta Câmara da Jua-

t'.ça do Trabalho. 

Notificada, a reclamada areaentou as ras6ee  de 

fia. 89/93. 

A Procuradoria da Juatiqa do Trabalho a fia. 96 

opinou preliminarmente pelo cabimento do recurso e, de men tis, 
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o 
pela reforma do acord o reooz'rlClQ. 

o rlatotLo.  I u )Lto, 

CONSIDERANDO preliminarmente que não houve divergência 

de Interpretação de uma mosan norma jir Uct r*n  violação des ta por 

parte do aresto recorrido, bip teaea iproviusta3 no 3rt. 696, alíneas 

a e b da Corao3.1daçflO das Leia do Trabalho; 

tOILJ.' os membros do Co selbo. Nacional do Trabalho, 

por ina 1 or iet ao votos  o 1 oiu r conhociment.o do L'6 our  o por falta 

de fundamento legal.  )eu-2e por Impedido o Conselheiro Wa3.demar 

Feri eira Mav uaa. 

Rio de Janeiro, 28 de junho de 1946 

Oeraldo Monteconio Bezerra de Ilanozes 

Ciente: 

Edgard Oliveir a Lima 

Dorva3. Laourdu 

Publicado &o Diário da Juatiga em (.3 / 8 , / 

Presidente 

Relator 

Procurador .• 


