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ÂA/ZL  No se oon1eoe de recur-
so extraordinario interposto 
aem fundamento legal. 

VISTOS E RELATADOS iates autos em que ao partes. 

como recorrente, Nilo Anjos Pereira de Araujo e, como recorrida, 

a Sociedade Brasileira de Urbanismo; 

1  Nilo Anjos Pereira de Araujo reclamou, perante 

a 5.  Junta dó Conot1iag o • Julgamento do Distrito Federal, ecu» 

tia. a Sociedade Brasileira de Urbanismo, o pagamento de Indeni-

zação e aviso prévio por despedida injusta. 

II  Apreciando o feito a 5a. Junta de Conciliação 

e Julgamento do Distrito Federal julgou improcedente a realama-

çío  e condenou o reclamante a pagar as custas do processo  de 

0$ 1129409 
III  No ao conformando com essa decisão interp&3 o 

røolR!' te recurso ordinário para o Conselho Regional do Traba-

lho da la. aegiao, tendo iate por sentença de fie. ZO, negado 

provimento ao recurso e oontirwa4o. a deci do do tribunal 

IV  Inconformado, si da, Nilo Anjos Pereira de Arai 

3o recorreu extraorâinarianiente para a extinta Oaara de Justiça 

do Trabalho, dentro do prazo legal, procurando fundamentar o seu 

reour O nas alíneas a o k do art. 896 da Conno1idag o das 'eia 

do Trabalho. 

V • Notificado o recorrido para dentro do prazo de 

15 dtan, fal*ip abre o recurso. Interposto, deixou, entretanto, 

da ta*a-io. 

VI  Opinando a f1. 26/28, a Proauradoria da  

U a do Trabalho, à, pre15mnarinente, pelo conhecimento do z'ecur 

ao e, quanto ao mrito, pola reforma do aotSrd o recorrido. 

VII  o re1a.trio.  Isto posto, e 
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C»TSIDJRANDO, preliminarmente, que  inaab h03l, o ra-

curso interposto, eis que no conseguiu o recorrente demonstrar & 

alegada diverg uoLp 40 tnterpretag o quanto i mesma norma jurLdioa, 

a violaç o desta por parte da decis o recorrida; 

ACORDAM os membros do Conselho Naotoflal do Trabalho, 

mantmemente, em no tomar conhecimento do recurso, por falta de 

fundamento legal.  Custas e.ilege. 

Rio de Janeiro, 2 de abril de 1946. 

Presidente 

Oeraldo Montedonio bezerra de Manesos 

  R2at0r 

-   Proonridar 
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