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:e extra-
ordS.r. rio 1r1t rpoQto sem fundamento 
legal. 

VIi'OS i iía:LA'í.'âj)08 os presentes autos em que ao 

partea* como i'corrente, Daroy Correia e como recorrida, Compa-

nhia de Nav o Aliança Limitadas 

DeoidLndo sobre o recurso ordinario interposto pela. 

Companhia de flavegaçU Alianqa Limitada, da deois o do fla.12 e 

il., da 2a. Junta de Conoiliaç o e Julgamento cio Porto Alegre qi» 

resolvou julgar pOoed nte, eui parte, a inicial roolamatcria de 

Daroy Correia o Conselho Regional do Trabalho da  a. 1tegi O rà-

formou aquela sentença, pelos fundamentos constantes do aoSz'd o 

de tia. 42. 

No se conformando, por&n, com a deoia o 'do Conselho 

Regional do Trabalho Daroy Correia recorreu oxtraordin riamentÓ 

para a extinta Qina.ra da Justiça do Trabalho, procurando funda-

montar o seu recurso nas alineas a e b, do art. 896, da Conaoli 

daq o das Leis do Trabalho. 

Notificado o recorrido para, dentro do prazo legal, 

falar a&bre o recurso, ti-lo a tia. 53/54-

A procuradoria da Justiça do Trabalho, a tia. 57, 

opinou, prelim.tnarmente, pelo no conhecimento do recurso, o, 

quanto ao mrito, pela oontirmaçio da deoi.eao recorrida. 4. 

o relataria.  Isto posto, o 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que o recurso xO 

se enquadra nas alíneas  e , do art. 896, da Qonsolidaç O das 

Leia do Trabalho. 

ACORDAM os membros do Conselho Nacional do Trabalho, 
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Proa. O2i1? -  d O7/i5  
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por maioria do votos, erti no tomai' conhecimento do recuruo, p01' 

falta de ftidaztwnto  1 , 

í  e Jn iro, 10 de mato de 191.6. 

Gem ido mmitedonio Cezerra de Menezes 

-   -  

Mtnoel Caldeira Netto 

Doru 1 Lacerda 

Prosidsnte 

Relator 

Procurador 
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