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Proc. CT'T17 092/45, 

Recurso extraordinário do que ao 
nao conhece, por falta de apoio le-
ga i. 

VISTOS E RET4rIAI)OS  estes autos em que ao 

partes: como recorrente Geraldo Gom es da Cruz e, 

rida, The Leopoldina Railway Oompariy Limited: 

The Leopoldina Raliway CØ. d, 

tnst€turaç o de 1nqurito administrativo para ser 

dispensar seu empregado  Geraldo Gomos da Cruz, sob a alega-

990 de abandono de serviço. 

COMO recor-

roq3r0u  a 

autorizada a 

O Meritissirio Juiz de Direito da Comarca 

de Viçosa, Estado de Minas Gerais, por ondei  ao processou  a 

aç o, reconhecendo a falta grave imputada ao requerido, auto 

rizou a emprega a despedi-lo t, assim, a rescindir o contra 

to do trabalho entre ambos  mantido se m qualquer  rescarcin n 

to  lo pai. 

Em recurso ordin r o rnifestado ao Con-

selho Regional do Trabalho da  Terceira Rogi o, pelo requorj 

do, Geraldo Gomo da Cruz, após audi ncia prévia. da Procura-

doria Regional favoravel à confl ~990 da aantença (fla.l4.5v), 

foi o soamo rejeitado, pelo voto de deaenpate do Presidente 

e de acordo com o relator, para ser confirmada a sente nça ri 

corrida pelos seus jurídicos fundamentos (55.56). 

dessa decis o'que recorre extrardina-

nismerite para a extinta Ctmara de Justiça do Trabalho, o re 

querido, Geraldo Gomos da Cruz, procurando justificar o seu 

recurso nas alíneas a e b do arte. 896 da Conaolidaç o  das 
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das Leis, do Trabalho (fis, 57-65). 

l'íesta rnstricia, opina a Procur dora, preli 

mnarrneflt8, pelo no oonhciniento do recurso e, quanto ao mrito, 

pela confirmaç o da decia o  recorrida. 

É o re1at rio. 

ISTO POSTO: 

CONSIDERk1TY), prelinirMrniente, que o ro or-

rente fundamentou o sou recurso ns alíneas a o 'o do aIrtç 896 

da Consolidação das Leis do  a'oaDo; 

CO?TSIDTRA}TDO, ainda, quo o recorrente  no 

conseguiu demonstrar a alegada vio açio de norma jurídica, neta a 

diverg noia de interpretaç o desta por parte da dec1s o recorri-

da, q ue bem decidiu o caso: 

ACOFU)À?  03 bembro3 do Conse).ho Nacional do 

raba1iio, preliminarrnotite, por unaniridade  de votos, em no to-

mar conheci nto  do recurso, por falta de apoio 1eça1. Custas 

ex-causa. 

Rio cio Janeiro, 29 de abril cio 1 946 

Vice -are sido ntø, 
  no Impedimento 
1ep.a1 do Prosi-

Manco? Caldeira Noto  dente 
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Dorval tctrda 
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