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GAD/ZM.  Não se conhece de recurso éctra-
ordinírlo interposto sem fundamen-
to legal. 

VISTOS E RELATADOS estes autos em que ao partes, 

ácino recorrente, Lido de Souza Lobo e como recorrido, o 

rio da Msnhi", de Nit.r i, Utado, do Rio de Janeiros 

Lido de Sonsa Lobo, invocando em seu favor o que de-

termina o ax'te 483j letras  e é da Ocnso1idag o das Leis  do 

Trabalho, reclamou contra. o *Mário da Manha" o pagamento de 

indenis*g ss pr*viata por lei, em face da roeoiso do contra-

te de tz'&ba3bo, entro ambOs e4et nt. 

A 2o Junta de Oonoiliaç o e Julgamento da 

Estado do Rio de .neira, apreciando o feito, julgou»., por um 

~ aIdado isiprooedaute,00adenando o reclsn*nte uma oustai. 

O Conselho Regional do Trabalho da la. Regu e, para 

onde recorreu ordLnrismente o reol.mette, conheceu do recurock 

por Unanifidd*d., para negar-lhe provimento, confirmando a de-

redOrrida. 

Apelou, ent o, Lido de Sonsa Lobo, para a extinta 

Caara da Justiça do Trabalho em grau de recurso etrmordinz'1i 

fund amentando-o nas allneae s e bo do art. 896, da Consolida-

990 das Lj.5  do Trabalho. 

Dentro do prazo da notifioaç o que lhe foi feita, o 

ora recorrido apresentou as razões de conteetaç o de fls.79/85. 

A Procuradoria da Jiatiga do Trabalho, a fia. 87, 

opina, preliminarmente, pelo no cabimento do recurso e de 

-  zitis,, pela manur.eng o da deci do recorrida. 

o relat rio.  Isto posto, e 

CONSIDERANDO, preliminarmente, Sug,xao ho ve diver' 
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/ 5flOia de interpretag o da mesma norma jurLdtoa, nem vio1aç o 

/4 desta por parte do aresto reoorrtdo, htp teae prevista pelo art. 
896, a1neae & e b da Oonao1idaç o das Leia do Trabalho. 

ACORDAM os membros do Conselho Naoionel do L'reb.lho, 

wTimement.# em no tomar conhecimento do recurso, por  alta 

de tstdamento legal.  Custas  lege. 

Rio de Janeiro, 9 de maio de 19466 

  Presidente 

G n]do Wmtedcnto Bezerra de  enesse 

  Relator 

Peru vai Godoi t1ba 

Ciente- .   Prootwadoi 

Dor'val Lacer a 
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