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Proc. ONT-].9 544/+5  

(CNT-3hliJ1i6) 1946  No se 00nh900 de re-
curso extraordtnario inter-

GAAD/ZM  posto sem fundamento legal. 

VISTOS E RELATADOS iates autos em que aio partes 

como recorrente, Joio Martina Alho e como recorrido, Klabim - 

Irmos & Cia. 

Jogo Martins Alho reclama, a fle  2, contra Klabin 

irm os & Cia. 'o pagamento de tmportancia referente  a aviso - 

pré vto, indenizag o, frias e aal rioe retidos, de 17 dias 

tendo, em vista a sua dispensa da firma reclamada .-

A 3a. Junta de Oonoiliaç o e Julgamento desta Capi-

tal apreciando o feito, julgou improcedente a reolamag o,00n-

denando o reclamante nas custas. 

Dessa deciaEo  apelou o reclamante para o Conselho 

Regional do Trabal ho da la. Re i o que, por unanimidade,reaol-

vau no tomar oonÀieoimento do recurso interposto. (fle.37). 

Reoorreu,extraordinariImente, a fle.38/li.O, Jogo Mar-

tina Alho para a extinta Cmara de Justiça do Trabalho, procu-

rando justificar o seu recurso no art. 896, letras *a e b da - 

Cone olidaç o das Leis do Trabalho. 

Notificada, a recorrida apresentou a oonte8taç o de 

fia 42/464 

À Procuradoria da Justiça do Trabalho, (fle.li.9/50) 

opinou,px'alimtnarmente,pelo no oabimonto,e, quanto ão 

pela aonfirnsaç o da deoieio recorrida. 

E'  o relatório. Isto poato,e 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que riso houve diver-

gnoia de interpretação da norma jurídica, nem violaçio desta 

por parte do aresto recorridos hipóteses previstas pelo art. 

896, alneaa a o o Cia COnsôlidaç o das Leis do Trabalho. 
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ACORDAM 08 membros do Conselho Nacional do  Trabalho, 

em no tomar oonhcoimento do recurso, por falta de fundamento 

galo  Custas ex-1e . 

Rio de JÀeiro, 22 .de abril de l9t.6. 
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