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GAD/EV  Não ,se conhece de recurso ex 
traordinario interposto sem funda 
mento legal. 

VISTOS E RELATADOS estes autos em que sopartes: como 

recorrente, Joaquim Ferreira da Silva e, como recorridos, Dizi.-

oU. 1 ?ilhoa: 

Joaquim Parreira da Silva, por intermodio do Sindica-

to dos Oomeroi rios de São Paulo o posteriormente por seus ad-

vogados., reclamou contra Dizioli & Filhos o pagamento de Indeni-

zação por despedida injusta, aviso pr vio e sa1 rioa. 

A 44 Junta de 'prLciliaçao e Julgamento de São Paulo, 

a quem foi dia.tribuido o feito, por unanimidade, julgou improce-

dente areciaunçao, condenando o reclamante nas custas.' 

.Eaaa decisão foi mantida polo Conselho Racional do 

Trabalho da 2 4-Região, para onde recorreu, ordinariamente o re-

clamante. 

Apelou ainda, Joaquim Ferreira da Silva e desta vez 

em recurso extraordin&uio, fundamentado nas alíneas a e b do at. 

896 da consolidação das Leis do Trabalho para a extinta Câmara 

de Justiça do Trabalho. 

Notificada, a reclamada apresentou as razões de con-

testação de fia. 110/116. 

A roouradoria da Justiça do Trabalho no parecer de 

f]e. 123 opinou pelo rito conhecimento do recurso. 

o relatório.  Isto posto, e 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que no houve divergri 

aia de Interpretação de norma jurídica nem violação desta por 

parte do 8resto recorrido, hip tese prevista pelo art. 896, alt-

neas a e b, da Consolidação das Leia do Trabalho; 
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ACORDAM os membros do Conselho Iaciona1 do Trabalho, una-

nime nte, em nao tomar conhecimento do recurso, por falta de funda-

monto legal.  Custas ex-lego. 

Rio de Janeiro, 9 de maio de 1946 

Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes 

Ciente: 

Percival Oodoy Ilha 

Dorvül Lace zd.a 

Publicado no Di rio da Justiça ei  

Presidente 

Relator 

Procurador 


