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Røcurao extraordinário do que se 
nao conhece, por incabível. 

VX TOS E  it1lX)I eUtea autos de rso1ama o 

em que eo partes; como rocorroüto, Luiz Rauro, e como recorri-

da, Sociedade Beneficiente dos Ciauffeurs do Estado de ao £'au-

los 

O recorrente reclamou por ntc a 4a Junta  de 

Oonoi1i*ç o e 3ul aniento de So ?u10, alegando despedida in3us. 

t* e pedindo o pagamento da ind.enisaç o, avtiso pr(vi.o e salários 

vencidos (fii. 5). 

Km audiência, raa].11owse a aonzoiliaio, com 

pro etendo-se a recorrida a reintegrar o recorrente e pagar-lhe. 

049 500, 00 (nove mi1 e juInhontos cruzeiros), a titulo de in* 

deuisag o, ea3.&ztoa e custas (fLa, 32). 

Na ezesuç o do julgado, a reoorrida 4ps ou-

bargoa (fl.e. 156 a 161), que forem dados como provados e eia a 

eOlvid*, visto ter fioado provado o c primento do ae6rdo, pie,, 

a& posteri.ormenbe, 6 que de verificou a reaoia o do contriito de 

trabalho por vontade do embargado, ora recorrente (tia. 2!1 

214.3). 

I)essa deoia o  1e agravou (tia. 48), porém, 

o Pz'isidente do Conselho Regional proferiu sentença confirmando 

a deais o agravada (fio.  231/255). 

Daí a recureo extraordtn rio interposto  por 

Luis Mauro para iate Conselho, com fundamento no.art. 896,16 

trie a • ,  da Consolidaç o das I4eie do Trabalhe. 

Contra'-arraaoou a 3oc1edade recorrida &s ti 

273/288 doe autos. 
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i Procuradoria é polo no conhecimento do re-

curso interposto (fie. 291/292). 

Isto posto, e 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que o reoorz'en 

te, em suas Xa* øs, no conseguiu demonstrar a divorg&cta de t 

terpretaç o quanto à necnn norma juzLdica, nem a violaç o d ta, 

por parto da docisao recorrida, requisitos eerenota5.e para cabi-

mento do recurso extraordtn rio, em face do art. 896, alineas  ! 

ó b, da Oonaolidaç o das Leia do Trabalho; 

ACORDAM os Lte1ubrc)e do Conselho Nacinal do Tr, 

baUm, prolimInarworito., por unanimidade da votos, em no tomar 

nheotmento do recurso inter ito, por falta de apoio legal. Ous-

tas  ziege. 

Rio de .sneiro, 25 de voargo de 1946 

c*raido Montedoni e flese na. de Meneios 

*anul Caldeira Neto 

Dorvai Lacerda 

Assinido sa  1 '1 

Publicado no "Bi rio da 3wti a' em  / 

Relator 

Procurador 


