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Mantem-se decisão rocor 
rida prolatada de ao&rdo dom-
as provas dos autos e as dia 
posições de lei aplicáveis 
especie. 

VISTOS E RELATADOS óstes  autos em que são par-

tes: como recorrente, Dami o Soares dos Santos, como recorrido, 

A. Vieira e Fausto (Café Troploal): 

Dami o Soares dos Santos reclamou perante a 6a 

Junta de Conciliação e Julgamento do Distrito Federal, contra a 

firma A. Vieira & Fausto (Café Tropical), alegando dispensa in. 

justa e pleiteando pagamento de Indenização correspondente a a-

vjao-pr vio, férias e salários retidos. 

Defendendo-se, disse o reclamado, por um lado , 

que reconhece o direito 4o reclamante as fr158 e aos aal rioa 

pedidos, o que, ai Ião , nunca lhe fóram negados a estão a sua dia 

posição;  e por outro, quanto à Indenização e ao aviso pr&vio 

que iniprocede a reclamação, uma vez que houve justa causa para 

a dispensa, pois além do reclamante negar-no a servir o 9aan 

dwich" do p0 de t8rrna a um freguês do estabelecimento., alegan-

do que no havia essa espécie do pio, oque n0 era verdade,pra-

tloou, ainda, ato de indisciplina, recusando-se a cumprir ordem 

de serviço. 

A 6s Junta de Conciliação e julgamento do Distri-

to Federal julgou procedente, em parte, a reclamaç o, para con-

denar areclamada a pagar ao reclamante a Importância de quatro-

cantos e oito cruzeiroa e oitenta centavos, ressalvado seu direi 

to as frias e os aa1 r1os confessados pelo empregador. 

O Conselho Regional do Trabalho da 1& Região., a-

praciando o processo, -lá então em face do recurso interposto, 

solveu, por ao6rdao de 18 de abril da 19459  dar provi nto  do 
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mesmo recurso, para o fim de, reformada a decisão do tribunal ,a quo, 

excluir também o pagamento do aviso pr vlo. 

O reclamante, Damlao 3OaI'Øs dos Santos, flO 80 conforman-

do, ainda, com essa decisão, interpoa recurso extraordin rlc para 

este Ti&bunal, com fundamento no art. 896, da Consolidação das Leia 

do Trabalho. 

Isto posto, 0i 

CONSIDERANDO., preliminarmente, que o recurso Interposto £ 

cabível, por devidamente fundamentado em lei; 

OONSI1YERiNDO, de men tis, que houve justa causa para a dia-
s 

pensa do recorrente, conforme se verifica da prova testemunhal produ.. 

alda; 

•  OON$IDEEÀNDO, que, assim sendo, multo bem decidiu o Qoníe.' 

lho Regional do Trabalho a quo, ao reformar a senten9a dá junta quê : 

determinou a dispensa do reclamante com direito ao recebimento do a.-

viso prévio, por leso que essa decisão não encontra amparo legal; 

CONSIDERANDO o mais que dos autos consta; 

ACORDAM  os membros do Conselho Nacional do Trabalho, por, 

unanimidade,de votos, em tomar oonhec monto do recurso e negar-lha 

provimento'.  Custas ex-lego. 

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 1946 

Õtente 

'Manos]. Caldeira Neto 

Marcial Dias Pequeno 
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