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ALL/EV  Não deve ser conhecido 're-
CL.W8O UXt O 1 UXIO interposto 
sem fundamento legal. 

VISTOS E RELATADOS êstes autos de reclamação em 

que ao partes: como recorrentes, Irmãos Murl Àbud, e como reor 

rida 'erminia da Cunha Cueclea e outros: 

Herminia da Cunha Guedes e outros, na inicial de 

2, reclamaram de Irm os Muri. Abud, industriais, o pa gamen-

to 4.e saldo de salLrioa, indenizaq o por farias no gozadas  e 

indenização por despedida sem justa causa e sem pi4v10 aviso, 

A rola maç o foi juiga a procedente pela 64 Jun-

ta te couoiiiagao e Jul amento de São Paulo (fie. 26/27), con-

firmando o Conselho Regional isso deo1s6rio (fls. 79). 

Daf o recurso extraordinário a ris. 8o/8I., In., 

terpoato por Irm os Muri Abud, com fundamento no art. 896, le 

tra b l, da Consolidação das Laia-do Pabalho. 

Para os recorrentes a decisão recorrida teria 

violado a norma Iu.r djca. 

A Procuradoria é pelo no oon oimento do reour. 

ao, para confirmar a. deci do recorrida (fie. 93). 

Isto posto, e 

CONSIDJRANDO que o recorrente £undaxz ntou Ó SOU 

recurso na letra b do art. 896 da Consolidação das Leia do Tr9.-

balbo; 

COISID1 UNbO, entretanto, que no conseguiu de' 

monstr'ar a alegada violação de norma jur dioa que constitui, de 

so&do com o diapositivo U  98 invocado, o requisito essenoiai 

o 
para o cabimento do recurso oxtraordin rio; 
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a a 

JCOi L1 o.-à -a bro  do Coz-ase-lhD liacional do Trabalho, 

or unatilialdade de votoe, er no Lumar oon};e cirento do recurso inter 

posto, por falta .0 ap810 l i1.  Gtuta  e-1 e. 

Rio de Ja ro, 18 de mr o de 1914.6 

Oeraldo Montedonio Rezerra de Meneze8 

joao Duarte Fi1lio 

Ciente: 

.Ae8 nadO em 

Dorval Lcerda 
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