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Nglusu  fteoonheotda a tnexiat nota da falta 
re que aottvou a de iae o de funotona , 
rio, oeni ectabtlidade, configura-88  o 
seu direito à tndonizaq o, por diepens. 
oa 80V4 jwitt OaUO . 

V1M0V2 L HELAP/U)C)S estas *tutoa oxt que Xnoio do 

A Mrado tnterp e vOctWOo extraor1in o: ie decia o  do COADOlho 

Regional cio Trabalho,, da 2a. Ro t o, de 13 do janeiro de 1%.3, 

que, confirm ando a da 549 Junta cio Oono Uieg o e Jul(aniOnto  de 

8o Paulo,  aljou improcedente a reoizsqao oferecida pelo reoo 

rente contra a firma £aturnta /A por dia panou sei junta eau*k$ 

CObf IDERAHDO, prelimtruix'iente, que o roourao i 

terpoato encontra ap8to no art. 2.03 1, do Regulantento da justiça 

do !Pcb& ot 

CO ID RA DO, do men tiu, que, na eap cto,  no 

co caracterizou a fi ura jurídica da falta gravo, provieto. 1ei, 

mormente tendo em vista que o próprio empregador não Ou em dlivi 

da a 1ioneattdade de ecu empro ado o ficando, ainda, provado  que 

o ato praticado pelo empregado rol absolutamente diatituidã  do 

dolo, pote no e' avivei que empregado com seio anca em seus aor-

vIçoa pratioaaae o roubo do 200 gramas do chumbo p úa auferir r 

multados materiais; 

RESOLVE o Conselho Uuotonal do 1frWoalho l em soa 

ao t?1en, pr  L'ntn&  ente, pele,  ;aiori do onze  votos contra 

doi, t;riar oen aet ento do reoum o intnrpo to, os de :enit1e, 

pula maioria çj0  rrn s votos contra quntro, dar-lhe provt tnto,pa 

& rOconbecer 90 recorronto o dir ito ri indcnia ç o por d pcdi 

1 
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" UCA  ju*tta causa na  iMia provIct-a, peliL i t2, de 5 de 

junbo de 1935. 

a) Filinto % Uor 

a) Jogo D rte Filho 

a) Dorval Lecorda 
Aoatnndo e / /i!/I-i& 
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