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No,ae conhece de recurso extraor-
diz*rio interposto som fundamento 
10p*1. 

Vistos o relatados ê8t88 autow em 

que a Co anhia  Vaeaununga, sociedade ancnim, sediada em 

8o Paulo, ro se conformando com a decX. o do Conselho Re-

gional no processo *m que contende com Jogo Rob rto, itter-

pi reouz'so eztraordinirio, com ,bano e amparo nas letras £ e 

,  do artigo 896 da 0onsolS.daç o:d*e Leis do Prabal.bo. 

Jahiaie, diz a récorrente em seu ar 

rateado, foi preferida urna 4ecis o em que ten1.si sido tio 

flagrante o desrespeito a lei, et o franca a contradiçio com 

outras deote ee do mesmo Conàel o. 

50  A decie o, acrescenta e3*, Infringiu 

o artigo )99 da Oonao].idag odae Leis do Trabalho e se atrita 

com a dec eio do Conselho Regional da segunda iegi o de 16..7'. 

r iparn nte  

O recurso se encontra devidement• 

Jtnstputdo (fls.11 uwue 21 ve!!o). 

uanto ao  roa orrido, segundo a 

ti& o de 1'3i. 22, ipezar de notificado, no falou sobre o 

e 
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mesmo, deixando de oferecer contra-minuta. 

-  Nc vrvio  como violado tenha sido 

qualquer texto legal ou norma juridíca trabalhista. 

meiito: 

As razoes do recurso extraordinário 

nada contam de novo, constituindo mera repetic o do arrazoado 

na primeira inst ncia o quando  nterroto o recurso ordinarto. 

Tambem os  pequenas div rgenciaa  pon-

tadas entre os depoimentos das testemurhas e declaraç es do re-

clamante, e em torno das quais gira toda a argumentaç o da recor-

rente para Infirmar a docts o recorrida, por constituir materia 

de pr&va, escapam ao exame do recurso em apreço. 

Isto posto, e 

Considerando que ao Tribunal já g ~ 

defeso entrar no reexame de matei-la  decidida e ventilada 

em ie ursb na lritericr Instancia e que versa sobre •.uestio de 
o 

tto; 

Considerando que o recurso eztraor-

ainario-So comporta citaç ee divergente de acord o de outro 

Consélto Regional, no servindo divergência juriaprudanoial com 

o mesmo Conselho, como o fa 4 recorrente em suas raz es de z'eour-

ao, p'qne porieso devem ser desprezadas, de plano, por contrariar 

tmpà ativo legal; 

Considerando, finalmente, que no tem 

,abimanto' o presente recurso otraoritna'rio, uma vez que nio fo-

ram caraterizadas a diverç nota de interpretaç o de lei, nem v.o-

laq o de norma juridica nos precisos termos do artigo 896, alíneas 

, o  da Coneolidaç o das Leis do Trabalho. 

Acordam os Membros do Conselho Nacional 
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do Trabalho, por unanimidade de vto, no tomar conhecimento 

do recurso, por falta de furda"ento legal. 

Rio de Janeiro, L de Fevereiro de 1914.6 

  Vice-Presidente no 
Manoel Caldeira Netto  eercicio da Prui 

dencia. 

Relator 
Waidemar Marques 

Dorval Lacerda 
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