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Recur o e,t,raor,:1inzrio de que no 

se conhece por inct*bivel. 

VISTOS E R LÀT,U)OS estes autos, em que 

so partes: como recorrente, 3ebasti o Amaral, e', como re-

corrida, The Leopoldina Ratiway Company Limited: 

1 -  Requereu a recorrente perante o M. 

Juiz do Direito de. Conarca de Alem Paralha 5nst&Luraç o de 

1nqu rito administrativo c.ontra seu empre do, ora recorri-

do, por desídia, falta de assiduidade e realizaç c de tra-

balho fra por conta pr pr u eu alheia (rls.2) 

II -  O M. Juiz julgou procedente em par-

te o proco ao administrativo para subordinar o entio recla-

mado a ser asSÍduo no serviço, dando-lho assim mais urna opor': 

tunidade para tornar-se um bom empregado, sob pena de, da-

quela data em diante, a primeira falta grave, judtcialmerb 

averiguada, dar causa ü rescts  do contrato de trabalao, 

sem direito e' tndenizsç o. (fia. 18) 

III -  O Conselho Regional do Trabalho 

da Terceira Região, por maioria de votos, deu provimento 

ao recurso da empregadora, para aprovar o inqueiito e au.-

tort ar a dispense, do empregado (fis.30) 

111 -  £m grio de recurso extracr5tnario, 

vieram os autos a ;ote Conselho, tendo a Prccuradoria sido 

de parecer que o recurso no fosse tomado em corisideraç o. 

V -  ate é o relat rio. Isto posto: 

.i 
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M, T. 1. C.  C. N. T. -  SERVIÇO  ADMINISTRATIVO  c o IDERÃ'DCI, pre li''tn rmente, que o 

recurso nio tem anoto na lo iala o em viger, uma vez  jue ro foram 

caracterizadas ae díver---r�ncias de  ntororetu o de lei, riem a vio-

1aç o de norma jurídicu, nos termos das alineas .L e à do art. 896 

da Consolidaç c das Leis 'o Trabalho; 

RM011-VL, o Conselho Nac tonal do Traba-

lho no tomar conhecimento do mesmo. 

Rio tle Janeiro, 8 ele Abril do 1946 
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