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No e conhece de recurso ex 
traorc.11nario 1nt rposto sem fuzi.. 
damento legal. 

VISTOS l U LATADQ3 ütes autos, em ie são partes: co-

mo recorrente, Laboratórios Moura Brasil -  Orlando Rangel, e, 

como recorrida, Zilda de Almeida: 

Zilda de Almaida, aa18 tida por sua mão, reclamou oon 

tra os Laboratórios Moura Brasil-Orlando Iiri;cl ixideniaaç o, a-

viso pr vio, farias e sal rioa retidos, a que se julga com di-

reito, 

A 2' Junta da Conciliação e Julgamento desta Capital, 

apreciando o Ceito, julgou procedente, em parte a reclamação, 

para condenar o reclamado ao pagamento da Importância de Cr$.. 

758,00 rularente a Indenização., aviso pr vio e remuneração, nos 

tersios da arte. 478 e 487, inciso L1 da Uon*oltdaç o das Leia 

do Trabalho mate as cuitaa, aplicando ainda a pena de oontiee o 

e revelia. 

Interposto,  pela reol wda, recurso ordin rjo, pex'an 

te o Conselho Regional do Trabalho da 15 Regi o, decidiu isto 

-em oo ~oe# doziouz'zo para negar-lho provimento e ooxifir z'  a 

deoie o recorrida, em virtude da revelia da empresa empregadora. 

Dessa decis o, recorre extra ordtnarianmnte o reolüm*-

do para a extinta Caara de Justiça do Trabalho, fundamentando 

o seu recurso nas aíineae a e b do art. 896 da Consolida.ç o dae 

Leia do Trabalho. 

Notittoada, a reclamante apresentou a conteataçao de 

fia. 38/39. 

A Procuradoria da Justiça do Tiebalho no parecer de 

fie., 42/43 opinou tavora e1 aotn o conheci mento do recurso e pe.. 
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la confirmação da decisão recorrida. 

o relLtt6rto.  lato P oeto  e 

CONSID RA1DO, prol iwinarnente, 4ue no houve diverg noia 

de inerprettiçZo de Lorzna jurídica, riex viola o d te, por peVt 

do areato re orrido, Lopóteau previati pelo art. 896, alíneas. sk, 

da Consolidação da L a do T bulho; 

ACORDAM .08  embz1oa do Conselho Nacional do Trabalho, una-

nime entó,  in fluo tQ r conhecimento do recursos por falta do :r ~-

mato legal.  Cuataa ez-1486. 

Elo do Janeiro, 30 de abril de 1946 

'Manoel, Caldeira boto 

lveno de Araújo 

DOi'val L4Lcexda 

VI.ce-Prøaidonte no 
tziipedl ento do ?x'eaideite 
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