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GAD/ZM.  No se,conhece de recurso 
ex-traordinário interposto sem fun-

damento legal. 

VISTOS E RELA.TADOS estes autos em que ao partes 3 

como reooz'rente, Celeste Demsneghi e como recorrido, Walter Eu-

809 
Celeste Demeneghi reclamam contra seu pat o, Walt& 

Hugo, o pagamento da iraport noia de Cr$  1.513,00 relativa a a-

viso pz' vio, tr.taa, indenizaç o o salários no pgO8, em face 

de sua deap dida injusta. 

A 2a. Junta de Conci1iaç o e julgamentos, de Porto 

Alegre, apreciando a queixa, julgou-a procedente, em parte,00n-

deri do o recla mado ao pagamento da import noia de Cr$ 300,00 

oorrespoudente a um período simples de friae, devido ao reais-

manta, mais as custas, na Importância de Cr$ 28940, 

Dessa decisão, recorreu, ordinariamente, Celeste De 

meneg li para o Conselho Regional do Trabalho da ia. Regi o,que 

resolveu dar provimento em parte ao recurso, para acrescer 

condena o do la* inatancia o pagamento de Cr  121,00 relativo 

a salários no rt,osoidos pelo recorrente. 

Recorre agora Celeste Demenoghi, ao faz extraordin-

riwnente para a extinta C&ma.ra da Justiça do Trabalho. 

Notificado, o recorrido apresentou as raz ha de õ 

teataçZo que se encontram a fie. 67. 

A Procuradoria &a Justiça do Trabalho, a fie. 70, o-

pinou pelo ro ppovImento do recurso* 

o relatório*  Isto posto, e 

COtSIDER DO, preliminarmente, que no houve diver-

g ência Ág interprotaç O de norma jurídica, nem vio1açio 4esta 

por parte do aresto recorrido, hipóteses em que cabe o recurso 
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extraordinário previsto pelo art. 896 da (Joneo1idag 0 das teia 

do Trabalho, em suas al neaa a e b. 

ACORDAM os nieuibxoa do Conselho Nacional do Trabalho, 

por unanimidade de votos,* em no tomar oonheoimento do reours, 

por falta de fundament.o legal.  Custas  -l g. 

Rio de Janeiro, 6 de mato de 191.6. 

Vice» 

  Peaidente, em x e ru' 

eioioõna Pz'eeidenola 
Manoel Caldeira Natto 

Mr ial Dias Pequeno, 

Relatcr 
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