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Proa. CNT -  17 507/45, 

No deve 8 P conhecido recuz'-
80 extraordinario Interposto san 
fundamento legal. 

VISTOS E RELATADOS êstes autos em que sa0 partes: 30-

mo recorrente, Casa Anglo Brasileira 3/A,  e como recorrido, Jo'. 

no Tavaresz 

Na inicial de fls. 2, Jose* Tavares, 

da Sem Justa causa, reola1f1012 da Casa Anglo-Brasileira o pagamen-

to de inden1.zaçio, aviso pr vio e 3al rioa no p os, relativos 

A 

a uni mas. 

alegando despi 1-

tr  o pro8esso, foi o feito submetido à apx'eoia. 

ço da 3a. Junta ia Conoiliaç o e Julgamento de So Paulo que, 

pela sentença de fis. 8Ii., julgou procedente a reolamnaçio. 

Dioontovmnado com Cásse deots6x'io, recorreu a. emprega-

dora, ordin.riamente para o 0mse1hc Regional do Trabalho áa 2a. 

Regi o, que oonfirmou a sentença recorrida, por ac&rd o de 22 

de dezembro de l91ili.. 

Dz1 o recurso axtraord1n rio de fia. 115/121, inter-

posto pela Cana Ang10-''ailaira 8/A, com fundamento no art.896, 

letra j, da Conao1idaç o das Leis do Trabalho. 

Notificado, o recorrido contestou o recurso (fle.123 a 

127). 
~ ida a Procuradoria da Justiça do Trabalho, opinou 

esta, preliminarmente, pelo no conhecimento do recurso, e, quar 

to ao nirito, pela oonfii'niaç o do ao rô o recorrido (fls.130). 

Isto posto, a 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que o reourso oi in-

terposto ooni fundamento no art. 896, 1etr.s, da Oonao lidaç o 

das Leia do Trabalho; 

CONS]DERANDO, pormn, que o recorrente no coriseguin 
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demonstrar a divergência de interpretaç o quanto a mesma norma 

jurídica, por parte da 1ci o recorrida, requisito essencial pa-

ra o oaoirr&trtto  do recurso extraordinário, em face do preceito 110 

Sal invocado; 

ACORDAM Os membros do Con olho Nacional do Trabalho, 

preliminarmente, por unanimidadó do votos, sni no tomar oonheoi' 

monto do recurso interposto, por falta de apoio legal. 0u2ta5 emlegeo 

Rio de Janeiro, 7 de maio do 19466 

Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes 

Ciente-

Marial Dias Pequeno 

Dorval taoerda 

Presidente 

Relator 

Procurador 

Publieado no "Di rio da Justiça" em 9 / -  / 


