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ÁLL/N& 

Não BA  conhdoo do, recurso 
extrsordinario interposto 
3.m fundamento legal. 

VX3TO3 vi RLArADOs  3t 8 autos de r,01 

magia .m qum eia partes: como recorr nt , Cia. Carris Lua e Pir 

ça do Rio de Janeiro, e como recorrido, Luis Maria Fidalgos 

O Conselho Regional do Trabalho da 1*. 

Regu e, aprêciando recurao ordinario interposta pela Cia. Cai' - 

x'ie, Luz e F6rçs do Rio de Janeiro, da decisio da 5*. ~ ta de 

øonoiliagio e Julgím'ntoddo Distrito Fderal, que julgou proc 

dent̂  * z',olama io apresentada por Luis Maria i'ida1go, resolveu 

neg*r provimento ao recurso oferecido, para confirmar a deoi," 

aio recorrida. 

dete decisorio o recurso extrsordin 

rio interposto pela Ci.. Carris, Lua e Frça do GRio de Janeiro. 

(tia. 33/35), com fundamento na alínea b do art. 896 da Congo] 

degio doa Leis tio Trabalho* 

i nuas raaes de recurso, acentua a e 

prsa recorrente que a deotaio recorrida tnfhngiu * nora  jurj 

dios que as COZtt m UO  30 do ax't. 12 do Deersto iei n0 I 902 , 

de 31 da outubro de 1942 ( Vide art. ia  do Decreto-lei n0 5 632, 

da 24 d* junho de 19 0 

Contra arrazoou o empregado & tis.38/11 

doa autos. 

Oficiando a fie. 14/45, opinou a ProoUrg 

daria 1̂19 provimento do recurso manifestado. 

Isto pasto, 

QON3XDifiANDO que a empr e* empregadora 

fundamentou o seu recurso na letra b do art. 896 1, da Consolida" 
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CQNSIL ;tDo, todavia, qun a 

em 8U88 razoes, fio demonstrou ter a decisio recorrida violado 

'nenhunza norma juridica, condição essencial para o cbinvnto do 

recurso extraordinarlo em £acel do diapoaitLvo l'gal invocado; 

ACORDAM 08 membros do Cona'1ho Nacional 

do Trabalho, por maioria dP votos., om nio tomar conheoimnto do 

PICUP O interpoato, por falta do arn aro lnEa1. Cuata8 ez-lege. 

Rio de Janeiro, 20 de março de 1946 

Preatdnnte 

( Oraldo Montedonio B,z rra dq Mn.zna) 
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