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Proc. CUT 25 376/44  

O recurso extraordinário s& nta  tem 
cabimento, rs eventualidade de ocorrei' 
t'xia ou outra das iip3tes s previstas no 
artQ 896 da Cone olidaç o das Leis do - 

Trebalh o. 

VISTO3 E RELATADOS 'ates autos de reclamaç o 

em que não partes: como recorrente, Viaç o Ja pulha Litda,  e 

como recorrido, Raimundo Nonato,: 

Raimundo Nonato, em reclamação verbal,apre-

áentada à Segunda Junta de Qonoiliaq o e Julgamento, reclamou 

da Viaç o Pampulha Ltda, o pgaraento de horas extraordin r s 

e aviso Prévio. 

A reclamação foi julgada procedente (fla,14.) 

oonfirn r o o Conselho Regionrtl de Belo Horizonte esse deoie, 

PIOU 

Dal o recurso extraordinário a fie. 25-30, 

interposto pela Viaç o Pampulha Ltda, com fundamento no arti-

go 896, letras a e b, da Consolidação das Leis do Prabalho, 

Para a recorrente tt decis o recorrida te ~ 

ria violado norma jiw.{dica e dado intorpretaç o diversa quan-

to à mesma norma, 

A Procuradoria ié pelo no conhecimento 

do recurso, para confirmar a decis o recorrida (fls. 43), 
o 

o relat rio, 

ISTO POSTO, e 

CONSIDERANDO que a recorrente fundamen-

tou o seu recurso nas letras a e b do arte 896 da Coneoli-

daç o das Leia do  Trabalho; 

C SIDERANDO que a recorrente no  d 

o m  
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e 

demonstrou ter ocorrido divergência de 5.nterpre taq o quanto 

mesma norma, porquanto, no caso sub judlce,o que se verifica £ 

que os casos concretos confrontados ago, na realidade, diversce, 

mas no as suar decia ea -  a recorrida e as citadas divergen - 

tes na interpretaçio da mesma lei ; 

CONSIDERANDO, assim, que elas apresentam 

aituaQ ea de fato e de direito diversas, condicionando, por ia-

30 m amo,, logicamente, decisões diferentes; 

CONSIDERA!DO, do nsmo modo, a recorren-

te no provou ter a deoia o recorrida sido proferida com viola-

990 da norma Jurídica, porque ela atendeu perfeitamente aos di 

positivos da lei, que regulam a mat6r1a: 

AC( DAM os Marabroa do Conselho Nacional 

do Trabalho, no tomar conhecimento do recurso, par falta de f% 

darnento legal, unanimemente. 

O ustas ox-ca usa, 

Rio de Janeiro, 8 de abri], do 1 9146 

Vice-P ra idente 
no exer icic da 

Caldeira Neto  Presidencia. 

Dorval Lacerda. 
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