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Mantem-se decieao recorrida, a 
vista da itnproeedencia da real 
maçao. 

VISTOS E fEL TADO8 ifitou autos de roclarnaç o  em 

que contendem Ant nio Alberto e a firma J.P. Pereira & Cia.: 

Ant n10 Alberto, portador da carteira proftasio 

nal n2 76 065, da sr1e 21a., reclamou regnlartzaç o das anota, 
o 

çee respectivas, bem conto perÍodos de trIae, inclusive escol 

rei, conforme faz certo a pettçio do fiz. 2/3. 

Notificada, compareceu a reclamada, prestando  as 

dsclaraqau constantes do terno de fie. 7v., quando exibiu o 11 

vrc de registro de empregados, sob rn.mero 5 523  Cm3,  ande cone 

ta* os lançamentos do reclamante, por ele devidamente assinados, 

com entradas p.riodieae em março de 1938, e caldas em dezembro, 

a partir tastb m dase mesmo ano, bem corto recibos anuais de qt*j 

taqao por ferias, eaJ.srios e indenieaçao por tempo de serviço , 

documentos esses igualmente assinados pelo interessado. 

Instruido o feito, foi o mesmo 3u1ga4o improcede. 

te pele 5a. Junta de Coneiliaçio e Julgamento do Distrito Fedo-

Houve recurso ordin rio, interposto pelo emprega.. 

do para o Conselho Regional que, noando provimento ao mesmo za 

curso, confirmou a deeisio recorrida. 

Daí o preeonta recurso extraordtn rio de tls.57/ 

ijO, interposto por ànt nio Alberto, com fundamento no art. 896, 

letras 1,4 . ,  da Co oUd&ç o das Leis do Trabalho. 

lato pato, e 

C Rá X, prehtminaz'nente, que o recurso in, 
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tex'poato  cabível, fundamentado.que cota no art.896 da Coneolida-. 

ço das Leia do Trabalho; 

CONSIDERANDO, ge mex'ltts, que a decisão do Conselho R 

glonal £ &i , que confirmou, por maioria, a c1ecia o da 5a. Junta de 

Conciltaçio e Julgamento do Distrito Federal, deve ser mantida,  de 

vez que, como considera a sentença de tia. 16 voqqg 17, o reclaman-

te tem a sua carteira profissional devidamente anotada, estando  a 

firma recorrida quites com o recorrente, conforme ao  doa recibos 

de plena e geral quitaçio, constantes de tie.i8 a 20 doe autos; 

CONSIDERANDO o mate que dos autos consta; 

RE5OLVE a Câmara de Justiça do Traba lho, por maioria 

de votos, tomar conhecimento do recurso 3 negar- lhe 

tia na forma da lei. 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 1945. 
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