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i2 condição ecncnci9l para o cabimento do 
recurno cttraordtnario, de acordo com o 
art. 896, da Gonoo]J.da2ao das Leia  do 
Trabalho, que soja apontada a c1ivox' en-
cia de interpi'otaçto cia noema norina_ju-
ríd oa ou que tivesse havido violação do 
norma jurícilca. 

V13TO; E FdLAThX  htee autos em que Cotoni 

flato Othon bozerra do Mello Ílociedado £n3n5.na, Interpõe recurso 

extraordinário cia doolzi o proferida polo Concielho Regional do 

Trabalho da  oxta ho tao que, roforrando a z36nt0nça da Primeira 

Junta de Concillaçao e 1ui ancnto de Ikioifa, condenou a recor-

rente a pagar ao empregado Hinocl llai'col de Ltua at indenizações 

por c1eapcd da injuu a o aviso  rtvto: 

CO DEItMWO que a recorrente fundamentou o 

sou recurso cio rrntz'do cot' o art. 896 da Uonoo1idaç o das Leia 

do Trabalho; 

COfl lDJiAIDO, entretanto, que ao dooia ea a-

prntadaa pela  recorrente como divergentes :o on atrtt an com a 

decisão recorrida, pois  esta no nega a poaoibilidade de rotu-

ra do contrato de trabalho havendo agreozs o a superior, nega 

um , a existe neia dn agrec8 o, o que £ ie a t ri a  d e  f a t o; 

C) SZDE11MIX), tanb u, não ter havido viola-

yo de nor n jurídtca o nora o dononatrou a recorrente; 

1U OLf  a ~ ara do Juntiça do Trabalho, por 

m a i o ri a  do v o t o s ,  no tomar coxhoo monto  do  recuruo  i nt e r 

ponto.  Rio do Janeiro, 27 de uetambi'o ao 19141. 

a)  Ocour 3traivu  Presidente 

a)  Pürctval Oodoj- ilha  Relator 

a)  L)orval Laoordq  Procurador 
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