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No ao c9nh800 de recur 
ao extraordinario interposto 
sem fundamento legal. 

VISTOS E RELATADOS os autos deste processo em que 

são partes: como recorrente, Ignaoio Altamora a, como recorrida, 

a Cia. tJtti Fabrii, na cidade do Rio Grande, Rio Grande do 8u1 

1 .. Na inicial de tia. 2, reclama Ignacio Altainore coa, 

tra a Cia. uniao Fabril para hver desta o pagamento do aviso 

prévio e Indenização por tempo do serviço, bem como a sua rein-

tegraç o. 

II -  Apreciando o feito, a Junta da Conciliação e Jul-

gamento do Rio Grande, pela sentença de fia. 7 a 12, julgou im-

procedente o pedido de reintegração e prooednbe o pedido de in-

denizaç o de um ms de sal rios, por contar o reclamante mala de 

um ano de serviço, assegurando a este o direito do receber as fí-

rias e os aa r'io8 que se acham retidos na reclamada. 

III -  Dessa decisão, houve recurso no prazo legal, do re 

clemente para o Conselho Regional do Trabalho da 14.a Regi o, mas 

ate,pelo ao rd o de fie. 142 a 14, confirmou a decisão da Junta 

a quo. 

IV -  No se conformando, ainda, com addecia o do Conse-

lho Regional do Trabalho da 44 Regi o, Ignacio Altamore recorreu, 

a fie. 146, para a extinta camara de justiça do Trabalho. 

V  A recorrente, notificada para !alar sobre o recur-

so, d61zou, entretanto, de fazê-lo. 

VI -  Ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho, opi-

nou esta, a fia. 53, preliminarmente, pelo no conhecimento do 

recurso, por Incabível na esp cie, e, quanto ao mrito, pela con 

f1rmaç o da decisão recorrida. 

VII -  o re1at6rio. isto posto, e 

) 
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CONSIDERANDO, preliminarmente, que o recurso no encontra 

app&o nas alíneas a e b do art. 896 da Consolidação das Leia do Tra-

balho; 

ACORDAM os membros do Conselho Nacional do Trabalho, por 

unanimidade, riso tomar conhecimento do recurso, por falta de funda-

mento legal.  Castas ex-lege, 

Rio de Janeiro, 28 da março de 1946 

Geraldo Montedonio Bezer a de Menezaa 

Marcial Dias Pequeno 

Ciente - 

Pz'e a idente 

Relator 

Procurador 


