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K3C/EV  NO caso de falta grave por a-
bandono do emprego o inquorito 
administrativo pode verificar-
80 fora do prazo de 30 dias es-
tipulado para os demais casos 
em que se verifica a suapans o 
pr vit. do empregado. 

VISTOS E RELATADOS 03 autos date processo em Çjae 

são partes: como recorrente,, Oa aldo Yen-Ervsn e, como recorri-

cia, a F*brioa Ipí, Artefatos de Tecidos de Couro e Metal 8.A. 

Oswaldo Ven-Erven, no $ e conformando com a decisão 

do Conselho Regional do Trabalho da la Regiao, no processo  em 

que contende com a Fábrica Ipil, Artefatos de Tecidos, Couro  e 

Metal S.A., Interpõe para iate Conselho recurso extraordinário; 

CONSIDERANDO que o raoortente abandonou os servigos 

da  eoorrida pelo prazo da 22 maee, incorrendo, assim, em tal.' 

ta grave por abandono cis emprego; 

CONSIDERANDO que4a lei determina a abertura de In-

qu rito administrativo para apuração de falta grave cometida por 

empregado eet vel, dentro do prazo de 30 dias, a oontaV da data 

de sua suspens o; 

CONSIDERANDO que o inqu rito foi instaurado depois 

do decorrido o prazo legal; 

CONSIDERANDO, todavia, que nos casos de abandoflo de, 

emprego, em que se não verifica suspens o, tem o conselho jurl.s-

prud bota firmada no sentido de admitir o incju rito procedido 

posteriormente j, uma vez que, conto no caso em espécie 9, tique oo*-

provada perfeitamente a falta crave cometida; 

RESOLVE o Conselho Nacional do T*abalho, preli minar 

mente, por unanimidade de votos, tomar conhecimento do presente 
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recurso, para, da men tis, ainda por unanimidade, negar-lhe provi-

manto. 

Rio de Janeiro, 14 de Fevereiro de 19146 

a) Caldeira Neto 

a) Marcial I)ias Pequeno 

a) Batista Bittencourt 
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