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No se conhece de recureo eztr*-
traordinario interposto sem fun-
damento legal. 

VISTOS E RELATADOS  etea autos SID que amo par'teet 

como recorrente, a Companhia Amenos Fabril (F brics Cruzeiro) , 

como recorrido, Osvaldo Elas da Silve: 

Apreciando a reclama ço apresentada por øswaldo 

1ias da Silva contra a Companhia Amenos Fabril (F bx'iea Cruzei 

no), resolveu $ Qisrts Junta de Conei1iaç o e Julgamento do Dia-

tnito ?.d•nsl julga-Ia procedente para o efeito de condenar a ri 

clamada ao paguiento de Cri 1.013,50 (mil e treze cruzeiros e 

cincoerita centavos)-, sendo C$ 520,00 de tndeni uç o por despe-

dida injusta, Cr$ 260,00 de aviso pz' vio, 0$ 72,80 relativos a5 
fartas • 0$ 160,70 da aa3.srios.- (fia. 99). 

O Conselho Regional do Trabalho da Primeira Rç 

&1 o, apreciando o caso, j ent o em face do recurso ord***nlo 

rue lhe interpos, dentro do prazo legal, pela reclamada, manteve, 

por aoorago de 29-8-1 91i5,- (fls.20) -,  a deota&o da JUnti de Co 

ct1tsç o • Julgamento do Distrito Federal. 

se confor endo,ai  9omol 

_ _ _  a Companhia Amarias Fabril (F brica Cruzeiro) recorreu ex-

traordinariamente para a extinta Cmara de Juatiqs do Trabalho, 

Procurando justificar o seu recurso usa alíneas ,  e b do art.996' 

da Consolidaqio das Leis do Trabalho  (f la. 21-23)-. 
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recorrido, apesar de notificado, no contestou o re-
curso*, 

Ouvida a Procuradoria da Justir* do Trabalho, opine q 

te, preliminarmente, pelo no conhecimento do recurso, eis que do 

ocorre na bipotese doe autos, qualquer incid ncis do deeleorio re-

corrido nos dispositivos citados, e, no mrito, a reclamada no *,p 

VOU que o empregado se houveaae conduzido com ineubordinaç o. 

o relat aria. Isto posto, 

CONS1DRMWO, preliminarmente, que o recurso nio encon-

tra amparo ].e al, de vez que nio se com rmou, no caso em apreço 

qualquer das hipoteace formuladas no art, 896 da Conào1idsç o  das 

leis do trabalho. 

£oordsm os Msmbz'os do Conselho Taeiona1 do 1rabalbo , 

preliminarmente, por maioria de votos, aio tomar conhecimento do r 

curso, por falta de fundamento legal. Custei .4e. 
Rio de Janeira, 20 de março do 19146. 

 Presidente  : 

O•raldo Montedonio Bezerra de Menease 

Peroival Godoj Ilha   Relatar 

Dorval Lacerda 
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