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Proo. 6 Lo8/!5  

(CJT -  882/1 ) 1 9!5 

WJOA  Pecurso e x t r a o r d i nár io 
inoab{vel, por versar so-
bre matoria de prova. 

VISTOS E REJ:iT;D . estos autos om, q u e  Leonel Ba-

tinta da Silva Interpõe recurso óxtraordin rio da deoia o do 

Conselho Regional do Trabalho d* Primeira Regi o que, confira. 

sndo a sentença da tnst ncta interior, julgou Improcedente a 

sus r'eclama o contra o Col g.io Piedade a 

Em ação ajuizada perante a Sexta Junta de Conol.. 

1isç o e Julgamento, desta Capital, pleiteou Leonel Baptista, da 

811ya, receber do Colégio Piedade dtteron a de eal rioe, juros 

de mora, aviso pr vIo, f i i a e  e indenisa o, a que se julgava 

com direito, por dispensa injusta (fia. 2/3). 

Contentou-lhe o rsolan%adoYpedido, alegando que o 

reclamante faltava segiddaiaente es aulas, inclusive deixara de 

ctmpsreoer ao trabalho, ainda, sob pretexto de se encontrar  a 

serviço, na qualidade de proreseor municipal, por determinação 

da Prefeitura, integrando e comtss o oz&zninsdora de trabalhos 

escola res na Caixa Econômica Federal. 

Impugnou-lhe, também, os saltrion reclamados, oom 

a juntada do vzioa envelo:as recibos e espia fotost tioa de 

uma pagina do livro de Resisto de F.ipregad s, onde prova que o 

reclamante percebia remunera o legal. 

No curso do processa, prestaram depoimentos re-

clamante e reclamada (fis. 26), sendo ouvida uma testemunha do 

reclamante (tia. 21), foram juntas virias deelaraç es de outros 

professores do Colégio reclamado, onde se afirma que o pagamen-

to dos salários aos professores era efetuado em envelopes, dia-

.criminando-ao aí a qantIa referente aos vencimentos. fls.32/b6) 
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Á M.M. Junta julgou inpr'ooedente a i'eelarnaç o (fie. 

51), sentença essa que foi con flriada pelo Conselho Regional da Pri-

me ira Regi o, ao  apreciar recurso ordinário do reclamante (ris. 66). 

Daí o presente recurso eztraordin rto, com ap310 na 

letra b do art. 896 da Consolidação das Leia do Trabalho. 

xn suas razões, pondera o recorrente que foram viola-

dos os arte. 161 • 1. o].6 do Cctigo Civil, que versam sobre o insti-

tuto juz'fcuco cii renuncia. 

Na oep cie, afirma o recorrente, pelo telegrama de 

fia. 7, o recorrido renunciara valer-ae das faltas anteriores, tan-

to assim que subordina a dispensa a uma nova falta e pelas dois es 

inferiores justitioando.'se *0 novas raltas, autorizou-se a dispensa 

pelas antigas, já renunciadas pelo empregador. 

Contestou o Co1 gio recorrido, ia fie. 71/77, o nesta 

tn t oia 3ofioiando e Procuradoria Geral da Juett a do Trabalho, opi-

nou pelo no conhecimento do recurso e conftrmaç o da deotsio recor-

rida (fia. 80). 

E' o raiat kio. 

'1 0T O: 

Aio h qualquer ofensa soa dispositivos do Odtgo 

Civil, invocado pelo recorrente'. O recurso versa exclusivamente ao 

bre & matéria de fato. 

As decisões recorridas entenderam que o recorrente ora' 

faltoso reincidente. 

Daí intez'pe1a4 o do recorrido, por telegrama, aviem . 

do-lho que ,caso faltasse no dia 3 de outubro, seria substituido por 

outro professor. 

!Lo obstante, deixou o recorrente de atender ao oh*-

*zento do recorrido, sob pretexto de que se vIr4 obrigado a assim 

proceder ante a deBignac o para o cxerc cio 1e rnunus pb1ieo, parti-

da de um seu superior do magistério municipal. 
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ecaa cnforn Üad, 

R'E'SOLVE a Câmara de Justiça do Trabalho, por uxianimX 

dado de votas, n  tomar con  cin3nt0 do recurso, p' talta de fun-

damento legal.   

Rio de Janeiro, 9Lde  outubro de 1 945. 

a)  Oscar Saraiva 

a)  Manoel Caldeira Netto 

a)  Baptista Bittencourt 
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