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No se conhece de recurso extraordl 
ririo interposto sem fundamento le-
gal. 

VISTOS E RELATADOS os presentes autos  em 

que so partes: corno recorrente, Aurelio Esteves Coelho e,  co-

mo recorrido J. Palerino & Cia.: 

Decidindo sbre•o recurso ordinário inter-

posto por J. Palermo & Cia. da deciaao, de fl . 11/13, da  6a 

Junta de Conciliaçao e Julgamento do Distrito Federal, que jul 

gou procedente a reclamação apresentado por Aurelio Esteves oot 

lho, contra aquela firma, para haver da mesma a quantia de 04 

1 3714,20 (mil trezentos e setenta o quatro cruzeiros e vinte 

centavos), correspondente ao aviso pr. vio, o Conselho Regional 

do Trabalho da ia  Regiao reformou aquela sentença, pelos funda-

mentos constantes do ac rd o de fl . 30/31. 

Nao se conformando, porém, com a decisão do 

Conselho Regional .do Trabalho, Aur&lio Esteves Coelho recorreu 

extraordinariamente para a extinta Câmara de Justiça do Traba-

lho, procurando fundamentar o seu recurso na alinsa b,  do art. 

896, da Conao1idaç o das Leia:c1o raba1ho. 

Notificado o recorrido para, dentro do pra, 

zo legal, falar s6bre o recurso, f-10 a fio. Ij.O/14.l. 

A Procuradoria da Justiça do Trt&balho, 

fia, 14, opinou, preliminarmente, pelo no conhecimento do re-' 

curso, e, ,quanto ao mrito, pela confirmaç o da decis o recor-

rida. 
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É o relatório. Isto posto, e 

CONSIDF ItNDO, preliminarmente, que o recurso 

no se enquadra na alinca b, do art. 896, da Consolidação das Ls 

do Trabalho. 

ACORDAM os membros cio Conselho Nacional  do 

Trabalho, por unanimidade de votos em no tomar conhecimento  do 

recurso, por falta de fundamento legal. Custas øx-1o e  

Rio de Janeiro, 21 de maio de 1914.6. 

Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes  Presidente 

Relator 

Pub3.ioado no "Di&rio da Justiça" em 

Procurador 


