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No, c coniiece uo recurso ex-
traordlnario int.rpo to aum funda-
mento legal. 

VISTOS E RELATADOS iates autos em que ao partes: co-

mo recorrente, Standard 01]. Company of Brazil e, como recorri-

do, øllveiroe Francisco Carneiro: 

Apreciando a reclamação apresentada por Oitvelroe 

Francisco Cannelro contra a Standar 011 Company of Brazil para 

receber percentagens devidas por horas de serviço pre tudo, a 

Juta de 'onci1ia o e iJu1ti mento de Natal o Rio Grande cio Nor-

te, re8olveu considerar procedente a reclamação para condenar 

reclamada a pagar ao reoldznanto *8  quantias q'.Àe nwriciona (fia.:* 

A mesma Junta rejeitou os embargos apresentados 

C a-reclamada-( fia. 13). 

O conaelho Reglonal do Trabalho da 66 Regi o, a que 

recorreu a Companhia empregadora, reme teu os autos a iate Conse-

ibo, dando ci noia à recor ente e ao recorrido de que houve e-

quivoco na 1nterpo3iq cdo recurso extraordinário para aquele 

Conselho (fia. 24 /25). 

Ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho, opinou 

esta, preliminarmente, pelo' no conhe inento do recurso e, quan-

to ao mérito, pela confirmação do ac&d o recorrido (fia. 29). 

Pote o re1at r1o.  lata posto, e 

CÕNSIDERAI4DO, preliminarmente, que no se caeacteri-

sem as h1pttea58 das alíneas a e b do art. 896, da Consolidação 

das Leia do Trabalho, pois no houve qualquer violação de norma, 

jurídica ou quebra de jurisprudência; 
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ACORDAM os membros do Conselho Nacional do Trabalho, por 

unanimidade de votos, em no tomar conhecimento do recurso. Custes 

ex1e e. 

Rio de Janeiro, 26 de abril de 1946 

Manoel Caldeira Neto 

ldarcial Daa Pequeno 

Vi o -Prestdentu ;no 
exercicio da ?reaid nc1a 

Rala tor 

Otente:   Procurador 

Dorval Loerda 

?ubliõado no Di rio ãa Justt a em 


