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L de ao fl9 conhecer de recurso 
oxtr ordir r1o, qutrndo nuo hou-. 
vo óiver oncia de jule.amento ou 
ter tuLuO diversa da lei, 

:cr  rto c]08 Consolhoe üe io-
de Cmura de Justiça do 

Trabalho ou do Conselho Nacional 
do Tx ba1ho, em uetcao plenaria. 

VISTOS .  1EL.Ti\ OS etos autos em  uo Ed ar iar-

colios Corquoix'a interpõe recurso oxtruordin rio da decisão do 

Consolho }e ona1 do Trabalho da 5e. Re i o que ju1 ou proceden-

te o Inquérito administrativo instaurado i,elo i3unc0 do 13ruei1 con 

tra o recorrente: 

O Banco do I3rtsi1 por sou presidente di'. Marques 

dos Reta, mandou proceder a Inquerito adainiatz'ativo contra o ueu 

empro do & rd t3arceloa Cerquetra pura apurar 88 falttc graves 

Capituladas nas letras U ni  e gb" do ai'tI,o 16, do decreto 24 615, 

do 9 do julho de 19314. -  abandono do serviço sem causa justificada 

o embria uez habItual, 

Nas fla.8-1O consta o oo uinte relato, sob o titu 

lo " : c Us ç X o" ,  com assinaturas dos geronte o contador da  ecia 

do referido os tabelo cír:ento btincario em ieira do Sant'Ana, nu L3u-

La: (La) 

Os depoimentos foram ton doa com a .ss tencIa do 

acusado,  uo confessou o ubandonc jo uorvi o, embora o tentasse 

justifirÁ1' com a a1o aç o de doença na sua p oi, e confessou a 

embria uoz habitual, o.josur do jrocurav oculta"'..,, com eouculpas, 

as duas prisoes por embr us. 

A testemunha £bolurdo Joa  Lopes, funulonarlo do 

ianco cm causa, declarou que, "dor  uas vo oe mandado pois adminis 

da aoncia sabor por que motivo o acusado rio vinha trabalhar, ob 

teve conio res outu que  o csrno viria 'mais tur1o, no o fazendo 
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entretanto"; que de outra feita, foi procurar o acusado para 

fazer-lho entro u dum  comorandum", a mandado da udminiatraç o 

da ond a, no o encontrando em casa, mas rio "k 1ia r"; que 

nas oca i&o8 em que encontrara o acusado este no estava em 08 

bado norma'.; que o ac'aao, depois doa 30 diks decuopona o, dei 

ou cio comparecer ao serviço; que o acusado conformo coinont r1 

os que sempre ouviu na rua, cometia desatinos riba "bara" e em 

cessa de meretrizes, na "f{uu do Moio. 

A te tomunha Oscar Marques, comerciante, do 

clarou, em resumo, que o ucustdo rroquentcva o ".ur iiviera" 

do sua propriedade, notando-o a1 umas vezes, em ost do anormal; 

que, em virtude do ter o acusado bebido cervejas e outras bebi 

das resultava ficar ombri ado; que ao comentava na cidade que 

o acusado, ox otado o prazo da sua szponaao deixou de compare 

cor ao serviço. 

A testemunha Joel Ribeiro da Silva, comercia-

rio, que quando fechava o "ur Ri.vior&', de que era empro ado, 

ficava o acusado be ondo at  tardo, dificu1t do e saída, maia 

cedo, doa empro ados; 0qo por vriaa vezes ele depoente ficou 

em companhia do acusado, por ser o mesmo amido do si-ir. Oscar 

Marques, propriet rto do referido bar, e que ele depoente,  na 

qualidade de empro ado, ficava penalizado,fazid hO companhia't; 

o estes fatos se deram por varias vc ea". 

O re1at6r10 da Comiae o de 1ncu r to a ris. 6' 

65 dizendo o 4u0 foi apurado concluo, afinal, que o 9lu ar  do 

snr. 35rco10s no  no uartco, mas junto da sua f'rÇlia, aos do 

que por moio de severa vi il ncIa e de. trotsnonto terapeutico 

o 
srio e adequado, em moio eis que se pousa!  contar com os recur 

soa clínicos irdla,ena1/ois ao o-eo,ae COflSj 5 uri-,a Prova 

eisa iftíf rLeil ro eneraç o . 

cl, 

"cha oa, portanto, que a ci ics o do acusado 

L se fai precisa, por ser de direito e do just1 a, on perfeita u 

nalo ia  vida funcional do 4cusudo". 
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O parecer da ?roc radoria do Conselho fle onul 

da 5a. Re i o, assina do ?clo pL'ocux'1dor Lr. Evaristo do Morais 

Filho,  comj:leto contra o acusado. Depois do anulizer o inqu 

rito que resumo ao lado de citações res oitantos ao caso con-

clue: 

"Considerando  u.e ficou nitidamente cuxacterl 

zdo o abandono de 2erviço, de vez que passad:a traia de 15 'di-

as da data em que deveria cei apresentar à henc1a, em Feira de 

3ant'P.na, no o fez o acusado, tendo aomonte ao comunicado com 

seus chofo' por meio de carta, ee undo sua própria confissão , 

depois de decorridos 120 dias: 

sou do parecer que soja aprovado o inquérito administrativo 

instaurado polo banco do Brasil contra o sou empregado Snro  d 

urd Barcelos Cerquoira, e confirmada a sua demissão". 

O ac rdão da fia. 77 diz: 

9 corda, por unanimidade, julEar provadas ao 

faltas Cxu -jos previstas nas letras 'b" o 'e" do art. 93 do de 

ereto 54, de  l2/9/93)., e em conae uenoIa, justa a demIa o do 

funcionário Ed rd 3r'ce1oa de Cerqueire, que pagara as custu8 

Consta do processo uma conta do "Bar ïiviera" 

na impo:t ncia da Ra. 820700 reconhecida polo acusado. E ia 

oati um vezdadolro corpo de delito -  éZin tanico, cervejas, apo 

rltivos e vinhos. Fia. i1/i5. O referido  crd o do Conzolhc 

:o Ionsl da 50. Redi o foi embargado, mas ditos embargos foram 

desprezados, por unanimidade, antecedendo a asco ato o parecer 

do mesmo.  que j funcionara no caso Snr. Dr.  ve:is 

to da Morais Filho. 

O presidente do referido Conselho negou regia 

tro e casos anbargoe, fundam.nu ando o seu ato, fia. 17, dIzen-

do afinal: 

O Conselho do Trabalho douta Ø O  o que de 

oldiu foi que a embria ue  habitual d o SUL ndono do smUr goc 

ao causas legais de despedida do um baricar o. L aplicando 05-
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se d1s oaitivo lesa]. ao caso do id urd Cerqueiru, não está era 

divergenciá de 1r,teri'oLaç O com .ualquor outra doc1s o em hi 

poteso  uridico-processual idontica, quer antes, quer depois 

da instalação da Justiça do Trabalho, 

ante o oxpo-to, no deixa duvida alguma sobro 

o rito cabimento deste recurso uxtruordinrio,  que lhe rie o 

ae ui:nunto". 

Isto foi era l8/10/9 4.  us cm 7/3/42 resol-

veu reconsiderar cm seu de acho: 

0 ocons dero o despacho de Lis. para mandar 

subir o recurso, ap s as 1or ulidades le aic'. 

.  procuradoria que funciona nesta Cmara do 

Justiça, representada pelo Procurador dr. Lvarinto de Morais 

Filho,  para que soja neido provimento ao recurso, e, asai , 

mantida a dccis o do tribunal "a quo". A procuradoria ifl8ioto 

ora que ficou provada a crabria uez habitual, sendo a folha de 

antecedentes do recorrente impressionanto.  uar.to ao abandono 

de emprego, observa: "basto ver-as es folhas de presença d1 rIa 

do banco do iradit, onde se constata que o recorrente deixou 

do cora.arecor ao sorvi, o durante 170 dias ccrridos."(fia.22/24). 

uanto a diver ncia de julgados, motivo al jq 

gado  ora o recurso otraorc1In&rio, a ;rocuradoria nega-a. ka 

ra isto usa de iar a ar uraeritaç o e cita como apoio o acord o 

desta Cmsra, de 12/12/iil.0 aunco do iira l1 pelo seu advogado 

impugna os embargos perante o Conselho ïc oria1 e o recurso 

extraordin ri.o,  'a ante esta Crrarc. 

rocuradoria diz que  1m. ossionante a Lo 

lhe de antecedente  do acusado. Do fato. Àt  faz pena. &ou pro 

prio pai Interveio,atinal, quasi pedindo misericordla. Dirige-

se ao presidente do banco do jilasil rogundo a aus.ens o do in-

querito, o que no  obtido, ;or•.ue o ,:rocessz ia se achava no 

Conselho Nacional do Trabalho. 

Diz o pai do acusado na sua crtu-afeio ao dl 
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rigente  supremo do banco do L3rasi1: -  "Continua ele atacado 

de p510t50 sentimental com derivação para .eríodlcos excessos 

alcoolicos,  ;ertubaç o essa decorrente do ababclono pela espo-

au, já relatado om curta anterior". 

"O tratamento, durante cerca do 4. meses, no 

Sanutorio Santa Alexandrina, nesta capital, no foi suficien-

te para a cura completa." 

O progenitor do acusado tonta justificar a 

sua embriaguez com "a psicose sentimental, com dorivsç o pura 

poriod coe excessos alcoolicos, por causa do abandono da espo-

s a."  Isto em l9l0. 

Mas o acusado, já em 2 de maio do 1936, fera 

adve'tido pelo presidente do 1anc0 polo fato de ter vida pri-

vada irregular. 

Por motivo idontico faro observado em 25/10/935 

da necessidade de corrigir-ao, o que no fez. 

"Em virtude do continuar o acusado a contra-

ir dividas alam de :uaa possibilidades financeiras e a EMkIA 

OIti-SE CO STt TE TE foi demitido doo serviços do banco em.. 

15/6/936". 

"oadniitido, por ato do ar, Presidente do 

5-10-936, para servir na Agencia em iahia, pala Administração 

desse De rtarronto foi constatado que o ar. Ed urd em nada mo_ 

dificaz'a os seus ha itos anteriores, do que resultou ser-Lo 

aplicada a pena do sns;;ens o de  UL  íunq3e5 por 90 dias, con-

formo despacho presidencial de 19-1-939, para roapondor a ir-

quan to administrativo com romo o para outra Agencia" (fls7). 

A psicose vinha, pois do longo... 0aai do 

acusado, rroeurando justificar o estado do obrIb habitual do 

sou filho, prova que este se acha recolhido à "Colonia Julia-

no Moreira11 para "cura de alcoolismo cron co, pura cuja cura 

necessite ainda de sois 

Todo o esforço do pai do acusado como do sou 
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advojado  »ãra provar que o seu alcoolismo habitual é ori i-

nario de una enfermidade e juo o seu afastamento do trabalho, 

pelo vicio da embriu uoz, no constitua abandono do om.r oZ 

Porque "nIo ora senhor da sua vontade para querer deixar o em-

preso" 

E ar umentu que a ausoncia do empro o por mo-

tivo de moloatia doaeriganadumente comprovada é ausencia justi-

ficada"  (f1z.1v.) 

.squocom-ae pai o acivo ado que a lei é proci 

OG -  i mIiGuEz 1!I31 TUAL, como uma das faltas graves para dia-

pensa como justa causa. 

E essa ombria uoz ao acha provada, maio do qt 

provada pelos fatos, polo inquorito, polos patronos do acusa-

do ,  quando a confessam como"pai oao sentimental', quando In-

formam que esteve como aleoolatx'a no Sanatorlo de Santa Alexan 

drina; que se acha internado como ábrIo habitual na "Colonia 

Jultano Morelrallo onde a sua cura ainda do andu de sois meses 

do trnt ientoJ 

A lei aao exclue a embrla6uoa por Opoicose 

sontinor;tsl" ou como enfermidade. L, Gencrica. L quando deter-

mina  Wfi.lA'3U2S E1ABITUíiL atinjo, por isto irezimo, à psicose, ao 

enfermo, ao anormal. Porque E3ítIO habitual  um enfermo, um a-

normal, um viciado, a que a lei  une com objetivo social. 

Adomain, quanco a lei determina causas pura 

do podida com justa causa, fi-lo tendo em vis a, a ;restação 

normal de servi os o que  oaaa Interromper o contrato de tra-

balho. Ora, o brio habitual no entá 4 em condlq3es de xantor 

o seu contrato do trabalho, no podendo o o ro ador ficar su-

jeito ao vicio do eeu emprop o, à es oro q ue  cato deixo do 

obrl.u ar-se ,ara tra ]i' r. 

!o presente inquerito, o  iGJLE  T L 

o acusado ostt provada, e corifoa ada.  UtiCU vi., em qualquer 
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proce ao em cujo ju1gaiento tenho tomado parte, provas mala 

completas* 

O roipimento do contrato do trabalho ia 

indtacutivel. 

CONSIDERANDO que, no cazso, não cabe recurso 

extraordinirio, eia que no houve divergência do julgatonto ou 

lntorpritaq o d.iveraa da lei; 

a.. C&?iara do Justiça do Trabalho, pre 

lli:alnarmento, pela maioria do quatro votos., conhecer do preaen 

te recurso, para, do men tia, por ainan1'ddado, não tomar dele 

conhecimento, de voz que não oatt configurada a blp teoo legal 

do recurso oztraordin nio, do acordo com o arte 203 do regula-

mento aprovado polo decreto 6 596, do 12 do dezembro do 1940. 

Rio de aanolro, 11 do inalo do 1942. 

) Araujo Caatvo 

a) 0ziae motta 

) iorvctl Iícorda 

Aaai.nwlO eia / / * 

Presidente 

Relator 

Procurador 
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