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Mv m  No deve ser 09nh50t40 is-
Oureo extraordinário Interpos-
to soai fundamento legal. 

VISTOS E RELATADOS entes autos em que ao partes: 

oomo recorrente, No 1,ta de Souza Motta e, ocmo recorrida, a. t-

presa de Modas Ltda: 

No1ia de Souza Motta reclamou indenisaçio, pe-

rante a 3a. Junta de Conoiliaçio o Julgamento 4o Distrito PC. 

deral, alegando ter sido dispensada sem justa causa pela ampre-

gadora. 

âpr'soi endà o feito, a 3a. Junta de Conoiliaçio s 

Jalguiento do Distrito Pedà.1 julgou procedente a r.ok amsçio, 

condenando a reclamada ao pagamento de C$ 1.520,00 (ali qui-

nhentoa e vinte cruzeiros), de indentsaçio e, 0$ 720,00 (a•te-

centos e  .nto oruzeiros) de aviso pr4v10 (fie. 14). 

Dessa decieo recorreu a reclamada para o CØ i1IID 

Regional do Trabalho da Ia. Regio, que conheceu do reour á, 

dando-fie provimento, para abso1v-]* da OØn4.na çiO que lhe t8-

ia ~ ata pelo tribunal da ia, instincia. 

Daí o recurso eztraordinx'io, de fia. 3/36, ia'. 

terpoato por No lia. de Sonsa Motta, oca fundamento nas alíneas 

e b, do a*. 896, da ConooLtdaçio das Leis do Trabalho. 

tato p6st, 

CON2tD RANDO, preliminarmente, que no houve di-

vergincia de interpretaçio quanto à mesma norma jurídica, asa 

violação desta por parte da deoiaio 'recorrida, sendo, pots,in. 

oablvel o recurso. 

ACORDAM os membros do Conselho Nacional do Traba-

lhe, por unanimidade de votos, no tomar conhecimento  da r-
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ouz'eo, por falta de fundamento legal. Custas  '1,g. 

Rio de Janeiro, 6 de março de 1911.6. 
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Gor'aldo Montodoneo Bezerra de 14onezea 
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