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Proc. 5 711/45 

(CNT.461./46) 1911.6 

KS/MD 
No ha como go heoer de 

reourso sxtraordinario no fun-
damentado no texto legal que o 
admite. 

VISTOS E RELATADOS estes autos em que aZo partes,00zno 

recorrente,, Espólio de Nabor Pereira, e, como recorrido,Miguel 

Et1 l. 

Diz a inicial que Nabor Pereira trabalhou para a fii a 

Miguel Ethel, onde alem do ordenado mensal de Cr$ 1.000,00 per 

cabia gratificação anual, creditada em conta corrente, a qual - 

em janeiro de 1914 montava em 0$ 15.871,3O. Os vencimentos oor* 

respondentes aos meses de janeiro, fevereiro, março. e abri 1,,n = 

total de 04 4.000,00 deixaram de ser recebidos, tendo o mali, 

falecido eu maio de 19 14. 

Assim pretende' o esp6lio de Nabor Pereira re'eber a 

importancia totd. de 0$  19.874,30 credora que é da irn*a 

Miguei Ethe]. 

.ovidamente instruído foi o processo julga4o pela 5*. 

Junta de 0onoiiiaç o e Julgamento de So Paulo que ooiaiderou: 

improcedente a reolamaç o apresentada (fia .61). 

Recorreu o ea olio para o Conselho Eegiona3 do 

lhe, da 2*. Região e, vendo mantida por aquele Tribura1  deoi-

aao da la. inatac,nia (fls.88), oferece recurso extraovd3na,io 

para este Conselho, com pretenso apoio no art. 896 da Cón8ó1idt,: 

ço das Leis do Trabalhp. 

Isto poeto,e, 

0ON3IDERA DO que a recorrente, em suas razoes 

conseguiu demonstrar a alegada violação de norma jurídica que 

constitua, de acordo com o diapositivo legal invocado ,  um do 

requds.toa para o cabimento do recurso extraordin rioj 
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ACORDAS 08 membros do Conselho Nacional do Trabalho, 

unanimememnte, em não tomar conhecimento do presente recurso, 

por falta de *poio  legal. Custas ex-lege. 

Rio de Janeiro, 18 de março de 191.6. 

Geraldo Montedonio Bezerra de Menózes 

aAoel A. Caldeira Netto 

Presidente 

Rólator 

Procurador 
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