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Recurso exti'aordin rto  de 
que se nao conhece por incabível. 

VISTOS E 8ELÂTADOS lísteo autos de reolamaçio 

em que aio partes; como recorrente, Eugênio de Monte Carvalho, 

• como reoorrido, Tina Great Western of Brasil Ratiway Compiny 

Ltd** 

Reclamou Eugenio de Monte Carvalho do seu em 

pregador, por haver sido dispensado sem causa motivada, rein-

t. raçio no empr g0, por ser reservista, em idade de convoca-

çio militar. 

Defendeu-ao $ empr ha reclamada, alegando que 

3isto havia sido o motivo da dispensa, pela prática de falta, 

capitulada na letra b do art. 1482 da Conaolidaçio das Leia do 

?rsba]ho  mau procedimento  agravada por faltes anteriores. 

O M.M. Juiz da Direito de Jaboatio, apos  os 

tramites regulares do feito, julsou procedente a reoiamaçio, 

para condenar a empr ea reclamada e reintegrar o reclamante, 

M-2.1 do Decreto-Lei 5 689, com as vantagens asseguradas em lei 

e ditada pr equidsdf (fie. 55/57). 

Dita sentença foi reformada pelo Conselho Re-

gional da sexta Regiio, ao apreciar rect =o ordinzrio, manifes-

tado pela empresa (fia. 83 v. a 84)-

Daí o presente recurso extrsordtn rio, com a-

póio nas letras a o b io art. 896 da Conaolidaç o das Leia  do 

Trabalho. 
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Invoca o recorrente, em seu apto, ac rd oa 

a extinta Camara de Justiça e de outros Conselhos BagioraI3 (tia. 

92,93,9L 95, .96). 

Co,i a contestação da empr sa recorrida, vieram 

os autos àquela Câmara, onde opinou a ProourcLoria, se conhecido o 

recurso pelo restabelecimento da decis o ori iritria (fl.e.105/106). 

o relatório. 

V O T O: 

08 ac6rdioe invocados pelo recorrente, no e 

aproveitam, porque dizem respeito a casos diveraoa, apreciados no 

terreno exclusivo de provas. 

posaivei que e deoiaio recorrida tenha sido 

rigorosa e riso tenha conjugado as provas dentro do terreno da euj 

dade, em que se colocou a doci.ió de 1'. inet ncia. 

fluo obstante, tudo resulta de mera aprecisçio 

de prova., em que so soberanos os tribunais interiores. 

Ali e, a deois o recorrida analisa a matsrla, 

como lhe pareceu mais aoez'tadc, no entendimento que houve por bem 

der Z falta de que o acu*á o e confesso o ricorrente. 

Isto p6nto, 

Acordam os membros do Conselho Nacional do ft 

bslho, por un*n imidsde de votos, em no tomar conhecimento 4* re-

curso, por falta de fundamento* legal. Custas  u'lege. 

Rio de Janeiro, 11 de março de 1 916. 
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