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Á sç o recis riu  o está previa 
ta entro oo recursos caø..veis no 
progesso trebalt Wtu, por 1ncon-
t»ve1 cor, o eap r to que pred 

,ring na justiça do TrobaUo. 

visro .  :iosofites autos em que DUVAd & 

Companhia, co  fundamento ro pr gx' ro  nico do art. 397 da 

ao1ida o da Leia do ?r ba1ho  interp ei recurso de ergvo do 

despacho da Frssid ncia do Conselho Nacional do ireba1bo,  que 

1hee Indeferiu o pedido do seguimento de a o rocia ria para a 

nular o do ac rc o proLerido nos autos do pr000aso 7 22  de 

19I3, em que contende com iertri uõ de Otivelx'aE 

CO IL) ANDD,  ,r  1m1n-rIonte,  io o  rt.  697 da 

Consolidaq o, das lela do Trabalho, invocado como fundamento do 

presente recurso, nenhum cabimento tem para esse rim, eis  que 

a lei o fectUta como remédio das dcie ee doe juízos ou presi-

dentes nas oxecuç ee e no csi o em teso, co o o obvio, nu se 

trata de processo de eecu o,n o Dando, pois, de ao oonhocer 

d.e recurso no autorizado em lei; 

COr D W.ANtO  ae, embora se Quizesse e5,.1nar 

como uma reolamuç o contra o ato da Fr sid oia deste 

(:o o1ho,  ainda,  MOSIM, n  teria e  eama r t o algum ;, por ia-

80 que e e o rece a ria no s no ao acha prevista eLro  os 

recursos cabíveis no processo trabalhista, como ainda nZo  ;ode, 

riem devo ser admitida, por incompat ve1 COT4 eep. rito que  prado 

mria nosso processo; 
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CONSIDUâNDO, Uu., qui  a o i'eaoia&rie ver, re-

-novar t1tÍ10 jb ecerr do, pro1on er t demande e nentez'  nu 

rano Incerteza, incor atÇve1 com [À oo urez e que neve re er 

ea ze1e es de cnpr o, o direito do empregetoroo o empregados, 

quando  cex'to que, Ce ao iiti ioa ô tr*t 1ho Popturbom a paz 

social, e de inn1feto intcr aae pare a sociedade que oog-

ma ao ponha termo o 'øia rpidrnnerto pos ve1; 

RW OL U o Conselho Nae ono1 do Trabalho, eti segnío 

pena, pre1 1n'unte, por UnanIcoidade, nZo tomar eo&octmen-

te do recurso i:terpoito por talta de separo legal, 

Mo de Janeiro, 11 de maio de 19449 

a) ijinto  1or 

U)(J8e 4  saralva 

íroetdont 
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