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ALWEV ecurao extraordinário de 
que se no conhece, por inoabi-
ve]-. 

YI TO3 E RELATADOS cates autos de reclamação em 

que ao partoa: como recorrente, SOrvix Engenharia Ltda., e como 

recorrido, Zacarias Lopes de souza: 

A empresa empregadora, no ao conformando com a 

decisão da 59 Junta de 'onci1taç o e Ju1 amento desta Capital 

que, em grau de embargos, confirmou a decisão de  fia. 12 a 13, 

pela qu l t&ra condenada ao pagamento do aviso pr hio, interpe, 

com fundamento na letra a do art. 896 da Ooneolidaç o das Leis 

do 'prabalho, rtcursc extraordinário para iate Conselho. 

U suas razões dê reodrso, aponta como divergen-

te ac6rd o que dia respeito à validade do recibo de plena e ge-

ral quitaç o, matéria que não esteve em discuaa o no presente 

processo. 

Oficiando a fia. l.7, concluiu a Procuradoria opi 

nando pelo no provimento do recurso oferecido. 

Isto posto, e 

CONSID&tJlIQ, preliminarmente, que o recurso foi 

inte poeto com fundamento no art. 896, letra a, da conaolida aó 

das Leis dó Trabalho; 

CONSIDERANDO,, ainda, que o recorrente no cones-

guta demonstrar a divergncia de interpretação quanto & mesma - 

norma jut' dica  por parte da decisão recorrida; 

ACORDAM os membros do Conselho Nacional do ?ra' 

balbo, preliminarmente, por uflanimidade de votos, em no tomai' 
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conhecimento do recurso, por talta de amparo legal. Custas ex-1e e. 

iio de Janeiro, 16 de março de 1946 

Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes 

Manoel Caldeira  otto 

Dorval La erda 
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