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CNT-257/)4.6  1946 

KIEV  No se 09nh608 de recur-
so extraordinário interposto 
sem fundamento legal. 

VISTOS E RELATADOS os autos deste processo em que 

não partes: como recorrente, Segurança do Lar Ltda. e, como re-

corrida, Maria do Nascimento: 

1- Apreciando .a reclamação formulada por Maria udo 

Nascimento contra a Segurança do Lar Ltda, a 21 Junta de Conci-

liaç o e julgamento de Salvador resolveu, por unanimidade de vo 

tos, ju1ga la procedente para condenar a reclamada -a indenizar 

a reclamante da quantia de Cr$ 1.280,00. 

A reclamada 1.nterpoz recurso ordinário, no prazo 

legal,. dessa deoia o, para o Conselho Regional do Trabalho da 

51 Rogi o, nisa esta, tamb m  unanimidade, manteve a decisão 

da Junta a quo. 

III  No se conformando, ainda, com essa decia o, a se-

gurança do Lar Ltda. recorreu, no prazo legal, para a extinta 

C&mara de Justiça do Trabalho (fia. 2/3), invocando as alíneas 

a e b do art. 896 da consolidação das Leia do Trabalho. 

IV -  Scibri o rec urso extraordin rio interposto falou a 

reclamada a fia. 13-

V  Nesta inst ncia,  ouvida a procuradoria da Justiça 

do Trabalho, opinou esta, a fia. 16, preliminarmente, pelo no 

conhecimento do recurso,, por inoab vel, e, quanto ao mrito,pe-

la confirmação da decisão recorrida, p6103 seus jurídicos fun-

damentos. 

VI -  o relat&rio.  Isto posto, e 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que o recurso ex-

traordinário interposto no encontra apoio nos dispositivos le.. 
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gai8 que o admitem (alíneas a o b do art. 896 da Consolidação das 

Leia do Trabalho). 

AC DAM os meu roe do Gonselho NactonL&J. do Trabalho, 

por unanimidade, em no tomar oonhec1n nto do rocurao, por falsa de 

rundamento le gal.  Custas ex-lega. 

Rio de Janeiro, 29 de março de 1946 

eraldo Montadonio Bezerra de Menezes 

Edaard de  Oliveira Lima 

Ciente - 

Presidente 

Relator 

Procurador 
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