
M. T.I. C. - C. N. T. - SERVIÇO   ADMINISTRATIV O 

LX10 C, 1 L»l/k5  

(a 69..46) 

No cc ccnhece de rectrso 
xtr ordinzrio sou P= M-
monto 1øç U. 

VI3Tü  b  L ADO  Btee autos em que 

s10 Part-est eoo recorrtnitc, Tu2.io Coei1'o dø Ax'nujo, e, oao 

recorrido, tu.tz França Pereira: 

Diz tatz 1ança Pereira, haver sido des 

pedido aem 3sta causa e pleitua a ooude aq o da £i aa lulio 

coelho de aujo a  ar-lhe ir1doniZaç o, rSrías e  plamento 

dø aaliÇrLo =t ino que deveria receber, 

Proc aaada a reclamação de modo regulei, 

protzidas provas de parte a parte, proo1auou a  ~ ta de Con n 

lia  ço e 3ul a nto de Iortalcza procedente em parto a reolam, 
e mandou pagar Indenização e farias. 

Houve recurso da firma empregadora para 
o Conselho 1a ioizl do Trabalho da 7a, Regto qis, por ao rd o 

de 3.9 de 7u1ho de 194% resolveu, "por' unanimidade de votos,re 

oeber o recurso, para z ar lhe prot imento,  omando a doei-

alo da 3%mta, na parte referente as frtaa que deves ser pp. gRs 

raro do dOIS »e odoZ lw zundo o 19 cm dobro", 

doera doci2aO que ora recorre eztraor 

dinariamente para 8ste Conselho a firma rlio Ooel10 de Araujo, 
o t invocado apoio nas al nsa8 a e b, do az't. 896 da Consolidei. 

ço das Isia do Prabelhoa 

A  cura oria Gor l da Jt,Etica do Traba 

lhe  , prelimtnarnente, pelo no cabimento do recurso. 

Isto posto, o 

GONI RA mO, preiimi.narmente, que o re. 

corrente  o ccr e uiu deuo:itrvr a lrgaIt ViolEiÇ O diz norma 

3ux' dIca ou ma di rente Interpretação* 

ACORDAM os membros do Conselho toional 



1 

1 

NA  Proc. iC 9O1/t5 

em riao to!-ar conhecimento do presen-
te reourso, por feita de amparo loçal. Custas ox1e . 

Rio de Janeiro, 2 de abril de 1946 

 - .  Presidente 

(Geraldo  ontedonio Bezerra do  onezes) 

(Ivene de Araujo) 

Cinte:    -   Procurador 

(DQrvl  cr&) 

Ala tr*40 orá  

P*b1tcado no '4 io c.a astt a' êm 1-0/ 


