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N O se conbece de recurso 
oxtraoiiiï io interposto 
$extl  undai.onto legal. 

IA1[ADO3  3tcz autos em que aio 

partes: o'mo recorrente s Tnrrnhau8er & Cia. Ltda., e, como recoz'. 
rida, Pnn7 de Castro Vo1k:or: 

1 -  Apreciando a reclamação apresentada 

por Fanny de Oiutro %Vol1iior contra 1a nhauEler  Cia, Ltda,, lii.. 

denizaq o por despedida inju3ta e aviso pr vIo, a 2a. Junta de 

coz iiiaçao e Julgamento de P8z'to Alegre, julgou procedente a 

reo1 maç o, condenando a emprega r  ao pa aizerto que deternina 

na resolução de fi . 32. 
Ii  O Qowolho reg.Lona1 do Trabalho da 

1$a. Reg 1o, ao qual tol o caso a eto, em gr o de recurso ordir4 
rio, pela empr zciora, resolveu negar provimento ao mo ai reour 

Boi confirmando na integra, a docia o de la. iat noia(fl .56). 

III  Ainda unia vez inconformada, veio a 

eprogadoz'a a £ste Conselho, cm grto da recurso extraordin rio1 

procurando amparar-se no diepo to na a]inea a do artigo 896, da 

Consolidaq o das tøie do Tz'abal o (fiz. 60). 

IV  Ouvida a Procuradoria da Justiça do 
Trabalho, opinou esta, prel iminarmente, pelo no conhecimento do 

recurso e, quanto as méritolv pela oouf2ria o do ao&'d o "cor-

rido* (fia. 69), 
V  ]Ute O ro1atSrio. Isto posto, 

CtDN IDERANDO, preliminarmente, que o recurso -
4.̂e no tom apoio ria logta1aq o em vigor, pois no se carac  

rIza a hi.pteee da invocada alínea do art. 896 da Con8olidaç o 

das Lote do Trabalho; 
ACMtDAi o& racabroz do Contelho Nacional 

do Trabalho, por unni idade,em.naotanaoonheciruento do uesno r'e 
cursou 

r?lo de  anuiro, 16 do abrtl de 19146 
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