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AC/EV  A 1'oSci3ao do contrato 
de trabalho de servidor eata-
vol no deva ser autorizada q 
quando a talta, por sua repe-
ti 9 ou natureza, represen-
te seria violação doa deveres 
o obriga ea do empregado. 

VI TOZ i  LiTIU)OS éstea autos, em que so pax'-" 

tes; como recorrente, Jogo Francisco, e, como recorrida,, Comfa-

nhia Cantareira e Via ao Flum111011seã 

1  Apreciando a p tição da Companhia Cantara ira à Via 

ço plúminense no sentido de i taura o de Inquérito administra, 

tive para demitir o motorneiro joao FrancUseo, sob alegação de, 

bavaz' cometido as faltas &ravea # capituladas nau letras b e hdo 

art. 482 da Consol1duç o das Leia do Trabalho, a 20 Junta de Cõri 

oiliag o e  u1gan nto da cidade de Nitorol, por unanitnidade,jul-

gou improcedente o iriturlto para reacisao do contrato reclama-

do, ressalvando a empresa reclamante a faculdade de cOn8Ïd r8r 

o reclamado suepenaø disciplinarmente até 30 dias a partir da 

data do afastamento (ria. 36). 

II -  Recorreu a Companhia para o Conselho Rc:ional  do 

Trabalho da 1& RetiZo, que resolveu, por unanimidade, conhecer 

do recurso para, dando-lhe provimento, autorizar a recorrente a 

despedir o recorrido (fia. 60). 

III -  Intarpoa o empxe ado recurso extraordinário para 

este Conselho, com apoio ria letra b do art. 696, da Consolidação 

das teia do Prubalho, sendo a trocuradoria de parecer qu o re-

curso tem cabimento e que rico se justifica a pena de dümia o 

pôr no haver falta grabe na recusa do motorneiro em conduzir um 

bonde com ari.oa defeitos (fia. 1.4) 

Iv -  gato o relat6rio.  Isto posto, e 
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CONSIDERAii)O que o proeedinoxito do reooriente aio consti-

tuiu séria violação dos CiUv8re2 e o)r1 a( e8 do empregado,, pois, de 

urna feita foi punido por haver conduzido carro clei'eituoso, quando de 

via aguardar a chegada do socorro, e, desta vez, ae recusou a condu-

zir carro com defeito, resolvendo aguardar o socorro, à foi punido 

novamente; 

COi'SIDERJ1DO que os depoimentos das testemunhas -)ov m1 

onv&cç o de inexistência de falta grave.; 

CONSIDiiANDO. entretanto, que a sentença da Junta aio pode 

ser aceita em sua latitude, =recendo restriç es; 

ACORDAM os membros do conselho Jaoiona1 do Trabalho, por 

maioria do votos, em determinar a rointejraç o do recorrente no ser-

viço. 

Rio de Janeiro, 8 do-abril de 1946 
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