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INA 

Recurso extraordln &io de 
que se não onhece,pc' fal-
ta de fundamento legal. 

VISTOS E R1LAJADOS estes autos em que ao 

partes: como recorrente, A. Martina & Cia., FrigorIfico Minas Gj 

raia, e, recorrido, messias Inicio da Silva: 

1 - Aprociando a roo1a aç o apresentada 

pôr !osaiae In oio da Silva, a janta de Conoiliaq&, e Jalgamento 

de JUiz de F&a, por unanimidade, julgou procedente a reclamaç o, 

determinando que a reclamada fizesse as anotações devidas na car 

tei*a prof18a1ana1 do reclamante. (ria. 2). 

II -  O Conselho Regional do itabalho da 

3a, Reglao, o un o  o "no,, em gr o de reour o ordinzto , 

resolveu, pw un nime vota ço, negar provimento ao recurso para 

confi rmar a decisão recorrida em todos os seus termos. (fia, 49), 
III -  g o se conformando ainda com a deoj 

não do Tribunal a quo, a firma Ao ,Martins & CIa* recorreu extra-o 

ordin&lamente para tato Conselho, tendo a Procuradoria opinado 

no sóntido do ser negada a prov166ncia pedida. (fia. 6h.). 

1V •  gato o relat&'io. 

Isto posto, 

CON8IL)IRANDO, prel1mlnar'ente, que a decj 

so recorrida eat& oontorme a prova dos autos e não constitui n 

Ubuna violaç o doa dispositivos de lei apontados pela recorrente, 

nem da jurlapru a =la da Justiça do Trabalho, via se enquadrandc 

assim1 nas al neae a e b# do art. 896 da Consolidação das Loja do 
Trabalho; 

MSOLV  o Conselho Nacional do Trabalho , 

w ntmemente, não tomar conhecimento do recurso. 

Rio de Ânciros 8 de abril de 1946 
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