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Proc. C1T-l9 259/14  

CNT-245146  1946 

ALT,/Ev  bão deve Bor conhecido 
recurso extraorcliriario inter 
posto sem fundamento legal. 

VISTOS E REL1TADO8 eUtes autos em que são par-

tos: como recorrente, Abdon Vicente de Lima, o como recorrida, 

Algodoeira do Nordeste brasileiro 8/A: 

1 , Apreciando a reclamação apresentada por Abdon Vi-

cento de Lima, contra a Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasi-

leiro s/A, resolveu a 2& Junta de Conciliação e Julgamento  do 

Recife Julga-la procedente, "apenas quanto i diferença de qua-

tro dias de aviso pi4vto, mas, aceitando a compensação alegada 

pela -reclamada". 

II  O Conselho Regional do Trabalho da 6s Regi o, a-

preciando o caso, Já então em fade do recurso ordinário que lhe 

interpos, dentró do prazo legal, o reclamante, manteve, pelo a-

o6rdao de 9 de agosto de 1944# fia. 58/58v.), a decisão da 2 

Junta de Conciliação e Julgamento do Recife. 

III -  No se conformando, ainda, com a decis o do Tribu 

nal a quo, Abdon Vicente de Lima recorreu extraordinariamente 

para a extinta Cantara de justiça do Trabalho, procurando justi-

ficar o seu recurso no art. 896, da Consolidação das Leia do 

Trabalho. 

IV -  A recorrida, notificada, contestou o recurso, fls. 

64/66 doe autos. 

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

nou esta, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, e, 

quanto ao mérito s pela confirmação do ao rd o recorrido. 

VI -  o reiat6rio.  Isto posto, e 
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CONSIDERANDO, preliminarmente, que o recorrente deixou 

de preencher os requisites previstos nas alíneas a e b, do art. 

896, da Consolidação das Leia do Trabalho, unicas hlp henes em 

que tem cabimento o recurso extraordinário; 

ACORDAM os membros  do Conselho nacional do Trabalho , 

preliminarmente, por unanimidade de votos, em no tomar conheci-

mento do recurso interposto, por falta de aopoi legal. Custas  ex-

i mo 

Rio de Janeiro, 29 de março de 1946 

Geraldo Montedonlo Bezerra de Menezes 

Marcial Dias Pequeno 

Presidente 

Relator 

Procurador 


