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3DP/EV No oaractqriaada a viorta o 

cia norma juridica ou a diverg n 
eia juri.aprudenoiai nio tem 95' 
bimento o recurso extL'aordinarlo. 
O ar3uivamento da real  açc 

pe3,o nao compara cimento do re-
clamante deixa a possibilidade 
de ser P.teito renovado. 

VX8?08 E EILAT1U)O8 &atea autos em que ao partós: 

como recorrente, Alfredo Ferreira e,  como recorrido, Olímpio 

lavas: 

A Junta de Conciltaç o e Julgamento d*Ot'etou a z'eve-

lia do recla mante a m*wdou arquivar o processo em decisão que o 

Cumeelho Regicasi veio a confirmar quando julgou recurso ordIaí-

r10. 

Em recurso extraordinário,, argui o intereaI&.Ó: vio-

lação da norma jurídica contida no art. 8I da Coneoiidaç o. das 

Leis do Trabalho, alegando não ter sido notificado pessoalmente, 

asa apenas  na pessoa do seu advogado, arguindo, ainda, que,  n 

tia, 4.veria ter sido decretada a revelia da reclamada que com-

parecera apenas pelo seu advogado o que não caracteriza a ti u-

ra do preposto segundo a tcnioa  do processo trabalhista. 

A Proet adoria, em sou parecer,  pelo no conheci-

mento e pelo não provimento do recurso. 

Tato posto, e, 

CONSIDERANDO que, realmente, o r'oorrente f6z'a bem 

notificado da audiência, alia do maia, porque não nega que  o 

seu procurador recebera, em te po, a notificação tendo iate., co 

ao se verifica doa autos, podersa para 6at. fia; 

CON3 DUA1DO que o arquivamento da ro1amaç o pelo 

não comparecimento do reolama te não .lhe cria uma situação dett 
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altiva pois que, nos termos da legislação trabalhiata, a mana re-

olamaç o poderá ser rena ada; 

CONSIDERANDO o mais que doa autos consta; 

RESOLVE o Conselho Nacional do iTabalho, pre11Ainarnente, 

por unanimidade de votos, riso tonar conhecimento do recurso, por gal.. 

te de  fundamento legal. Custas ez-lege, 

Rio  de  Janeiro, 22 de fevereiro de 19)46 

Marcial Dias Pequeno 

Joio Duarte Filho 

Gilberto O. do S 

Assinado e   

Publicado no Diário da justiça de, 4/( j / 

Presidente no I mpe-
dimento eventual do 

efetivo 

Relator 

Procurador 


