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AA/ZM.  Não se conhece de recurso 
extraordinario interposto sem 
fundamento legal. 

VISTOS E RELATADOS estes autos em que ao partes: 

oc o recorrente, Alfredo Ribeiro tina de Albuquerque e, como re 

corrido, 1ubni & Cia.: 

1  Alfredo Ribeiro tina de Albuquerque reclamou 

contra Kubni & Cia., pleiteando reintegraço no cargo que exer.. 

eia ou a converso da rotntegraga&o em Indenização de acordo c 

os anos de serviço, al m do aviso prvio, por ter sido despedi-

do sem justa causa. 

II -  Apreciando o feito a junta de Conai 3aço e ;s 

Julgamito de Mão*105 Julgou improcedente a reoiamaç ) (fia. 79 

a 83). 
XIX  O Conselho Regional do Trabalho da 6a. Regio, 

apreciando o feito em face do recurso ordinário interposto por 

£lfredo 1 eir'o Lins de Albuquerque, manteve  deoia o recorri-

da. 
-  No se conformando com a sentença do Conselho 

Rgtcna1 do Trabalho da 6a. Regi o, o recorrente recorreu extz 

ordin riamente para a extinta oamara de Justiça do Trabalho, 

procurando tu damentèx' o seu recurso no inciso III do art. 893 

oambtnad0 00m a alínea ado art. 896e com o U.a do art. 771, 

da Conao3.idaço das Leia do Trabalho. 

V  Cktvtda a Procuradoria da Justiça do Trabalho 

e tia. 1z8, opinou pela oontirmaqio da sentença recorrida. 

VI -  Notificado o recorrido apresentou a contesta-

ç0 de fie. 177 a 122. 

VII -  .0 z'elatrio.  Isto posto,*, 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que no conseguiu 
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o recorrente demonstrar a alegada diverg&icia de interpretaç O 

quanto a mesma norma jurídica, nem a violação desta por parte do 

aocrdo recorrido; 

ACORDAM os membros do Conselho Nacional do Trabalho, 

mar4msmente, em no tomar conhecimento do recurso, por falta de 

fundamento legal.  Custas  -1ege.  

Rio de Janeiro, 16 de abril de 1916. 

Geraldo itontedonio Bezerra de Mónezes 
Presidente 

Relator 

Procurador 

Pub1tos o no "Di rio da Justiça"  em Q'( / f / 


