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No,se conhece de recurso ex-
traorcflnsr5.o no apoiado rio texto 
legal que o admite. 

VISTOS E RELATADOS êstes autos em que são partes: co-

mo recor.'untea e recorridos, aimultanear e respectivamente, Luis 

Pery Borges, Esther Danioti. Borgas, de uma parte, e Radio Far-

roupilha Ltda., de outra: 

Luis Pery Borgas e Esther Daniotti Borgas formularam 

reclamação contra a Rádio Sociedade Rarroupilha, para obter  o 

pagamento de férias e Indenização em d6bro. A Primeira.Junta de 

Oonoili ç o e Julgamento de torto Alegre, por votação unanime, 

julgou procedente, em parte, a reclamação para-condenar a reola-

meda ao pagamento das trias e da Indenização pela recie o  do 

contrato de trabalho, nos termos do art. 479 da Consolidação das 

Leis do Trabalho (fie. 3.68).  Interpuzeram as partes recurso or-

dinário,, sendo a decisão mantida, por unanimidade, pelb Conpelho 

Regional do Trabalho (fie. 211).  Intentam ainda reolamantós e 

reclamada recurso extraordinário, firmando-se os primeiros  na 

letra b (ris. 215) e a &lttma nas letras a e bdo art, 896 da 

Consolidação das Leia do Trabalho (fia. 223). 

A Procuradoria Geral da justiça do Trabalho £ pelo no 

• çonhecimento dos reoursoa, por falta de fundamento legal. 

Isto posto, e, 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que ambos os recursos 

Interpostos não se enquadram mas alíneas a e b, do art. 896 da 

Consolidação das Leia do Trabalho; 
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1CORDAM os monibros do 0one81no !iaoional do Trabalho, 

unajj mente, em nao tomar cc*13eirLeAto dos mesmos,por falta de 

amparo legal.  Custas ex-lego. 

Rio cu Janeiro, 26 do abril de 1946 

Manoel Caldeira Netto 

Francisco Carvalhal 

Dorval Lacerda 

Publicado no Diário, da Justiça em 

Vioe-Presidonte, no 
impedimento legal do efetivo. 

Relator 

Procurador 


