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Proc. CT 9 O t 

) 31r1?].as reoxario de prova no 
en M a recurso extraordln rio. 

VISTOS E RELATADOS 'steii autos em que ao 

partes: oouo recorrente, Seoundino Peixeira e, como recorrida, 

a C orAparlhla Nacional de Navega990 C cote fra: 

A Co pan1.a Nactonal de Navegação Contei 

rã solicitou  11 Junta de Concillaç o e Ju1 amento de Nite-

rol, cm inquérito administrativo, áutorizaç90 para dispensar 

dos seus serviços o carvoeiro Socundino Teixeira, Justifican-

do a peti o no ?ato de ter sido o requerido preso no dia  20 

de fevereiro do ano trand.to, quando, após violar um chata 

atracada no ti'aptclie wiruf, conduzia geroros retirados  dessa 

embarcação. 

A rerorida Junta, por unanimidade, P6 - 

solveu converter o inqurtto adinlnlatrut!vo requerido  pela 

Corapanhia racional de Nave mçí0 Costeira contra seu emprega-

do Se undino Teixeira, em øuepons o dlscipi nar de 30  dias, 

e por maioria, contra o voto do Sr. Vogal dos Emprepa'dos, em 

isentar a requerente cio paTaxnento dos sa1 rtos do re uerido 

pelo tempo decorrido entre o termino da suspens o e o retor-

no do mesmo no seu csrgo  e cm  manter em  berto o inqu.rIto, 

o qual ficaria pendente de julgamento caso reincidisse o opa, 

o 
rrto em ato de iprobidade. 

1sDa decis o, em recurso rmnifesta-

do ao Conselho Re gional, recorreram, o rqt rido, Secundino 

Peixeira, às fls. 27-37, e a requerente, Companhia  Nacioral 

de Nave g o Costeira, da fis, I.O-45. 
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O onøel o Regional  d Trabail,o, pelo ao rt3 o de ria. 

5l52, resolveu, pGr UflanJ'1i8Cie,  R  do voto do rela-

tor, nevar provimento ao recurso interposto peio requerido e  dar 

prov!r.tonto ao recurso da firma requerente. 

Ilíro se conformando com easi decis o, interpoz o requa 

rido, Sooundino Toixoira, recuI's  oxtr orriinrI o para este 00n80 - 

Um, com f=damonto no  art9 (96 da Consolida o das LeIs do  'aba 

lho (fia. 53-5I). 

Ouvida a Procur dorIa da Justiça do Trabalho, opina 

esta, preliminarmente, pelo no oonhocI anto e, quanto ao 

je].a oontirnaç o da docis o recorrida. 

o relat rio. 

ISTO  POSTO: 

C(»1SID'ERfiI)O, preliminarmente, que o recurso ext 

ordinário 4 interposto com £n mento no arte 896 da Con olidç o 

das Leia do Trabalho; 

OONSIDIFtAUDO, entretanto, que o recurso  incabi-

vel, porquanto, oe arestos in01cados pelo recorrente como disoar' 

danteà do  ac&'d o recorrido tratam de assunto diverso, no have 

do, portanto, a alegada dívergnsIa ».risprudenotal e rerTi viola  

de norma jurídica; 

COr8IDETANDO, ainda, que o Tribunal a 5.uo, refc 

meu a deoia o da Junta, atendendo que esta "não examinou com so F 

ran a as  provas que instruem. os aut'ose no decidiu com acerto 4 

btpot ee .luridica em disouss ou; 

CONs mERAiDO, assim, como invariavelmente já tem 

decidido esta Sup o aIn3t noIa -  o reexame da prova no  enseja 

\reo rso extra ordinário: 

ACORDAM os Membros do Conselho Nacional do  Trai" 

balho, por zrLiaria, contra o voto do rolut , to ar conhecimento 

do recurso, para, de mcr1 is, negar-1ho prorInento, por maioria 

de votos. 
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CUtas exoauea. 

Rio de Jmo ro, L de abr i do 1 

Manoel Caldeira Neto 

Marcial Dias Pequenc 

Vice -i'ro sidente, no 
irped ento legal do 

Pro sidonte 

Relator 

i'roc urador 


