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M. T. 1. C.  C. N. T. -  SERVIÇO  ADMINISTRATIVO 

Proc. 12 O6245  

9116 

(CIT..3 O-46) 

L  O  tiG I*eelixlaO 
extraordinuio interposto 
:561(1 itsLiai i1to le ai 

VISTOS E PEf. U.NO03  tôa auto$ oii  qtc  so 

partos: corno recorrente, Enpr4sa tndustria1 Aricola Palmital Lt4 

e, cano recorrido, Antonio Folicto: 

1  Ap ciaii10 a reoiaaa o apresentada 

por Antonio Feu d o contra a  pr a Ir1u tr1al Ax'ioo1a Pabni. 

tal Ltad., para receber o pa a ento doei aalarios atravados, co 

reapondorites a nove meses e inata a irieritzaçao de dota per odoa 
de £t x'iaa,  O Juiz de Direito da Comarca de São Francizoo do Sul. 

Eeta4o de Santa  atar'tna, que recebeu os autos do juiz de fltre1L 
to da Ccin roa de Joinvilio, no rsmo Estado, deu direito, ei pn, 

te, ao rocl mante, jul zndo improcedente o pedido de Hriaa o 

ooz enando a roolaiada a parar ao  u ei e ado a quantia de 

Cr$ 1..l62,5O, equivalente a nove  .ee8 do nalarios (fia. 34v). 

O Conselho Regional do Trabalho da 
4v. • Rog!1o, ao qual recorreu a reolaiada, resolveu, por maioria 
de votos, negar proyimonto ao recurso para coni'trmar a decis o 
recorrida (fia. 76), 

III Não e conformando ainda com a doei 
aio do Tribunal Regional,, a EmprSsa recorreu extraordinariamente 

a &ste Conselho, tendo a Proour doria opinado, preltiinarmonte , 

no sentido de nio ser tomado conhecimento cio recurso e, no mirl-

to,# no de negar provimento ao mesmo (fis. 91). 
Iv • à o relatório* 
isto Pontoa e 

CO 3 Ii)FRA DO, pre .ltninarmunto, que o re 

curso no tem apoio na logtolaqio em vijor, urna vez que não to 
regi caracterizadas as diverg noiaa de interpreta o de lei, ww 

a violaçio de norma jur dioa, noz tor ou daz al{neaz e b cio 

art. 896 da Consolidaqio das tts do Trabalho; 

ACORDAM 08 membros do Conselho Nacion,4 

do Trabalho, por unanimidade, em não tornar conhecimento do reeu, 
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