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NU provadâ a fzz.lta grave pr ticeda 
por estável, cabe ao meu-
mo indetizaç o e reintegração na 
forma da Lei. 
Isenta-se a enipr sa do pagamento de 
parte dos salários atrazados quan-
do a demora depronunreI~ U dad-
ao £inal independe de sua vontades 

V16U6 E ELAT.LX  estes autos em que  são 

partes: como recorrente, Fábrica de Papelão 6. Geraldo Ltda., 

e, como recorrido, Manosi. Albuquerque: 

Requereu a  Fábrica de Papelão 6.  Geraldo 

Ltda., a in tauraçflo de inquérito administrativo contra  seu 

empregado Manoel kLbuQuerque, que contava 9 anos e 11 mse$. 

de casa, alegando ter o referido empregado cometido falta gr 

ve, qual seja a de ter se envolvido em luta corporal com uma. 

companheira de trabalho. 

Á la. Junta de Conciliação e Julgamento -dej 

ta Capital, pela sentença de fia. 8/9, desautorizou a desped1. 

da do reclamado, dada a insuficiência de provas colhidas  noz 

depoimentos de fls. 10/11. 

Interposta recurso ordinário pelo reciamad 

o Conselho Regional do Trabalho da la. ftegi o, pelo ac6rdo 

.de fia. 33, decidiu, por maioria, reformar a sentença da Jun-

ta,-no sentido de ser autorizada a demissão do empregado, por 

houve falta crave. 

Inconformado, ainda, o reclamado recorreu, 

extraordinariamente, dessa decisão,, com fundamento na alínea 

do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho (fis.34/36). 

Por ac6rd o de fia. 57/58, de 24 de agosto 

de 1945, a extinta Cgmara dé Justiça do Trabalho decretou- ,a 

nulidade da sentença recorrida, determinando a Daixa dos au-

tos ao Conselho Regional do Trabalho a ^  para que proferi 
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U3 flOV'i dC1 ao. 

.baixaram QS uovc jui arn ire, o Cuisoiho 

fegional do Trabalho cia 21 a. fliçl o, ii  01.' proviticn.tc ao recurvo da em-

pregadora, confirmando -i  i o 'ro.Lat;&da pelo tribunJ. de ia. inst& 

eia. 

ct n  ccrfcri o com  ieci ric o ritt' o ex.-

treordinário de fis. 69/71, interposto pela Fhrlca de Papelão  . Gera' 

do Ltda.., sem indicar i ncrraa  uc tm'i. Eiric viJ da, nem a idán 

cia que estaria em dlv'. c r.cIs, iizitando-se aena. ao reexame da  at -

ria de i1to. 

otificido o recorrido, apre ntuu, dentro do prazo 

cal, as  az6es de cont staI o de fis. 74/75. 

À 1rocur or1a da Jtsti a do Trabalhc, a fi. 78/79, 

opinou pelo r.c prcvi entc dc recurso. 

damentado 'm lei; 

o reiat5rio..  Ito p3 o e, 

CCI'  Dkítifl LX, pr ii1n1naE'mente, que o recurso está ru 

in d,1is, que provado ficou a iziexis. 

tncia ie falta grave pvaticadiA  re orrLdo; 

c(-111411b1UERi1111De, in1  cue cnuJUada fci nela extinta Cama-

ra de Just1  .c Trab 1hc a i;rit; i.ca u Ci O proferida pelo Conselho Re 

gional do Trsbaiho e -ue  ste,  rt 16 de novembro de 1945, reformou aqui 

ia decl o 

CC i CC,  ue na uni decurso multo grande entre a 
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decis o do Conselho  Ci.nai. do Traja.Lno da i. i i o e a dste Trib 

nal, não tendo aixi ra& cu..pa  .Loii a uencx'a; 

ACCROÊM o Jui e  c' Iriouxial  uperior do Trabalhoft 

preliminarmente,, poio v o u em toiiar conheciniento do re-, 

curso e, de no itLs, por Inc1UriU de votc , em dar-lhe provimento, 
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parte, para, eztb6ra mantendo a reirt r.: c do  rreg do, determinada 

pela decisão recorrida,, absolver u recorrente do pagamento dos sa Á-

rios atrazados, a partir de 16 de novembro de 1945. 

Deram-se por impeuidos os srs. Juizes Valdeaiar 

arques e Êdgard 6anches. 

Rio de janeiro, 28 de novernbro de 1946 

Geraldo Mentedonio Bezerra de Menezes 

ercivai (odoy Ilha 

Presidente 

Relator 

?roourador, 

-  


