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AA/ZM.  Não as oonhoe de reour 
ao 'xtraordtnario in terpoa 
to sem fundamento legal, 

VISTOS E RELATADOS &atea autos cu que ao partes: 

casio recorrente, Francisca Moreira e, oorno recorrido, o Labora-

trto P • Farnel Limitada: 

1 -  ApreOtando a reclansa990 apresentada por Fran-

otsea Iior.irs  ntra o Laboratx'io P. Farnel Linitada, a 6a.Jun-

ta de Oonoi1ta o e Julgamento do Distrito Federal ju1 ow'a pro~ 

aedent, em parte, (tle. 18). 

XX  doi o houvo recurso (ris. 19/23), den-

tro do prazo legal, do reclamado para o Conielho Reglonal do 

Trabalho da La* ReelíQy tendo hte, por sentença de fiao i4lJ,,cia» 

do provimento ao recurso para reformar o aresto recorrido e ab-

solver a recorrente da reolainaçZo. 

III -  Tflccntormada com a d•ois o do Conselho Regio-

nal do Trabalho da la.. Regi o, Francisca Moreira recorreu ex-

traordtn iamente, a fia. 15 a 59,  no prazo legal, rara a extin-

ta Ornarade 3atiga do Trabalho, procurando fundamentar o seu 

recurso nao alneae n e b do art. 896 da Oonaolid*qZo das LLa 

do Trabalho. 

IV -  Notificado o reon':i'ido para, dentro do prazo 

de 15 dias, falar abro o recurso eztraordin rio interposto, a-

presentou se contra ru ee de fie. 65 a 68. 

1 -  À Procuradoria da Justiça do Traba]-bu, opinau-

do a fia.  73. e 72,  , preliminarmente, pelo conhecimento do re-

curso e, quanto ao ~ritoj pela aanutenQ õ da deoiao reoorridaj 

VI -  o roiatrio.  Isto posto, e 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que o recurso Xi O se 

enquadra na. a]ineas L a b do art. 896 da. Consolidaqo das Lis 

do Trabalho; 
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AOOR AM os monbz'oe cio Conselho Nacional do Trabalho, 

por maioria do votos, am rico 10- mar oonhooimento do recurso, p01' 

e íunctuento legal. Custas 

Rio de Janeiro, 9 de abril de 1946. 

  Vice- reaic1on te,no 
Manoel Caldeira etto  exero aio de Presi 

drio1a. 

Marcial Dia* Pequeno 

Relator 

Ciente-  Procurad or 

Dozval Laoerda 
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