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Re3ta'-eloci=ent!j da dec.is o  d 
prir.wira 1net noia, a vista  da 
improcodenoia da reclamação. 

VIST) ï RELATADOS  stee autos do rec1aia o em  que 

contendem José Custódio Floreo o a firma Spo1idor o & Cia., 

r ct v ente, emp.regado e empregadora: 

josá Cuat&i.io Flores, pelo termo do fia. 2, apre-

36nt0u uma rec1amaç o a Junta de Conoi1iaç o o Julgamento  de 

Porto A1e ro  pleiteando o pa anento de um mós do oa1 r!o,cor-

responionto ao  euro ÜrLf rnidade. 

A Jurit , ela serzt n s  o Lis. 7, juig0  improceden-

to a  c).aria o, oustentando que  roc1a nte --ra induztri rio 

rjo ienio, por loso, ciireit  ao zo uro enfermidade. 

Sustoritou,alnda,  iio  reclamante no fez prova  de 

uo cotava downte, com a cxibi o ão um atootado do Instituto. 

eooa decis o recorreu o reclamante para o Conselho 

oional da qa. Logi o. O Presidente nogou 30gu1m0nt0 ao re-

curso por falta de pagamcnt  do cu13ta8 e ain a porque n o ora 

caso de recureo ordinário, dada a alçada da reo1amaç o. 

O reclamante, doante die o, juntou um atestado  de 

pobreza, tendo o presidente dispensado o pagaiaento dao oustae, 

por m, :oantovo o despacho, com reiaçao ao no cabirrínto do re-

ouroo. 

3 roc1a  te, vendo 50brest4d0 o nj,ç1 mento d  seu 

recurso, foz uma representação ao Co nselho Ro ional da 4a.Re-

gIaO J que requisitou o processo para exame 

O Conaiho Regional, pelo acórdão de f1 .  4, tcmau 
conhecimento da ropresontaç o, entendendo que o Presidente  da 
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Junta n o devia ter negado seguimento ao recurso e, examinando-

lhe o mérito, negou provi nto ao I'oourso por insu2ioi noia de 

provas. 

Daí o presente recurso oxtraordin rio de  fls.  39, 

Interposto pelo empre:ado, para esta Camara. 

Isto pasto, e 

OI IDERA1D0 que o recurso interposto cota devíd ion-

te fundamentado em lei; 

C) IDERAND0 que 3 Conselho Re io ua1 a que devecía ter-

se pronunciado, apenae, s6bre a falta do seguimento ío recurso,is-

to é,  sobre a roelazsaç o correicional, mas no podia conhecer  de 

um- recurso com alçada Inferior a Cr  600,00 (art. ú911., letra b,da 

conaolIdaç o); 

CO WEkQNLO, por outro lado, que o recorrente, ale an-

do ter estado doente, pretende haver  0mpr sa empregadora o paga-

unto de uni ins de saitÇrios, c0rr0z3p0nd0nt05 ao seguro enfermidade; 

todavia, que o empregado que adoo e, para 

fazer jia ao auzLLio-onfermi.dade, precisa fornecer a prova de li-

cença di respectivo instituto, o que não foi feito polo recorrente; 

C0. SIDENAND0 que o recorrente juntou, apona , um atesta-

do rndioo particular (fie. 6), que, realmente, no podia ser acoi-

to, pois nem siquez' aludo a qualquer impossibilidade de locc o o, 

bom como a dura o da mol stla; 

CONSIDERANDO que se trata de um atestado muito vago,quo 

riso podia ser considerado pela Junta; 

CONSIDERANDO, assim, que mao ficou provada a moléstia 

arguida pelo recorrente; 

RES0LV- a Cmara ie Justiça do Trabalho, por  nn.Lmida-

de de votos, tomar conhecimento do recurso interposto, para 1;ornan-
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do sei e1 ito a docis o do Coxl2elho Regional, restabelecer a da 

Junta do Co o 1ia o, juljando 1in reoedente a recla m o. Cus-

ta-- zm forra da lei. 

Rio de 3anoiro, li do junho de l9 5. 

a)  Oscar Saraiva 

a)  arcia1 Dias Pequeno 

Dorval Lacorda 

Á3 1n do eis 
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