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vIsTas i: R A DOS estes 1LUtO8 i(i1fl que Ro 

drlguea & Cia. (Jornal do C reio) intorp e recurso extraordj 

n ri o da 6ee1s 0 do Conselho ILegtor*l do. Trabalho da l. Fe 

giio que, confirma do a sexitança da ixstricia inferior, julgou 

procedente a recl& mçio apresentada contra o recorrente por Gja 

altar Pacheco 5orgea: 

A presente queetio rtio Versa, como preteri-
A  A 

de o recorrente, aobrs transferencia mas sobre altorsçao  da 

contrato 60 trabalho. E cio versa cobre trancfer ncia p orque, 

segundo & terminologia adotada pelo Direito i3ra11eLro do Tra-

l1ho, tul figura  ao se realisa com a nut Zo do local de tre-

lalho e do cciu a a1teriiç o da qualtficaq o profissional do e 

pregado ou com a alteragEo do respectivo bor rio de serviço. 

Destarte as decie es Invocadas como diveri 

sentes wo tt m aplicaçi o aqui. E que tivessem: aio elas ante 

riores a Consoltdaqao que vedou oate orioamente *c transfer A  en-

Ciaa,exetuados 03  c0 00 previstos. 

No wè riti, as raz ka de lu. iust neta do 

~ traM, devidamente o saco, porque o bor rio de trabalho 

uma ecnd1 0 essencial do contrato especialmente no que conce, 

no a sua elannifica990 como diurno e noturno. 

Isto 2)obto  e, 

CON8I1) MRDO, preliminarmente, que o reoux 

ao no te m cabimento, uma vez que no f oram c aracte rizadas  a 

divórg neia de interprctaç o de lei, nem a vio1aç o de norma 
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3ur2.diea, nos termos do art. 896, letra 1 da Oonaolidaç o das 

Leis do Trabalho; 

RESOLVA a Gamara de Justiça: dp Tr bai1t9,por, 

unanimidade, nio tomar øonbeaimento do recurso, por falta  dó 

furdantento legal.  Custa. ez-lege. 

Rio de Janeiro, 3 cio janeiro do 1946. 
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