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Tom direito 4 Indenização provis 
ta na Lei 62, dc 5 do junho  do 
1935, o oipregado dispensado si 
justa causa. 

VIST 3 ! RELATIkDOS estes autou em quo Horou].a-

na Gonçalvos do Josu.s intorp o resurso extraordinário da doei-

co do Cona olho Regional do Trabalho da la. itogiao, de 10 cio a-

bril do l9Lij., que, reformando a sontonQa da la. Junta de Cone!.-

ltaQ o e Julgatuonto do Distrito Federal, julgou 1Rpr000dcnto  o. 

roolwiia o apresentada polo recorrente contra Andrado & Ponta-

nu las (3arnba Danaing) o absolveu a firma da ooncIonaç o que lhe 

S3ra impostas 

Permito a la. Junta do Conciliação o Julgamen-

to do Distrito Federal, roclumou 1oroulana Gonçalves do Jesus, 

alogando ter sido diepodtda nem justa causo., depola de um peque-

no por odo do falto.s tiotivadac por doença oontprovada. Pleiteia 

a roolwnante indonizc o por dispensa injusta, falta do aviso 

pr&vio o triaa nau gozadas. 

ouvida a firma roolamada, defondou-co alegando 

ter sido vsrifioado contra a reclamante a pratica do atos dose-

no tos que justificari am a dispensa imposta. 

Conhocondo da roo1 rna o, o ju1 ando nau prova-

da a Justa oau a apontada, a Junta do conotii 2ao o Jul monto 

oondonou a firma a pagar à roolamzxto as indenizações ploitoa-

das, oothoi'a cm total inferior. 

terpoato o recurso ordirurio, resolveu o Con-

selho hogional cio Trabalho da la. Rogi.ao, i'ofOr7fkÀndO a doois o 
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r000rrid&, ab olvor a ompre ador& da oondona o Imposta. 

Desta aonteu a recorro extraordinziunonto  a OLU-

pro acia, com fundwvonto no art. 896, logra b,  da Oon8olidaç O das 

Laia do Trabalho. 

Isto posto, 

OOi flE DO,proli inarionte, que o recurso apre-

aontado onooatra a paro no Invocado art. 896, letra b, da Conac U-

daç o das Lote do Trabalho; 

COi ID flÁUIDO, do aeritia, quo não foi feita prova 

plena da iaprobtdado da x000rronto, o, cios o que o f6eao, eoria in&d-

por intoi pectiva, já que o ato do improbidade Imputado 

empregada teria ocorrido aoeoe antes do sua ar uiç o como elemento 

caracterizador da d.tcp0n3a justa; 

C'.) ID1QWDO, ainda, que, segundo oonata doa  au-

•toa, a prapria roeloxnada oprcs teu a rooXamanto a iaport noia cor-
rospondento ao alegado furto, o que oquivalo a uma afireia o do doa-

crédito, por parte da cpro adora, ao que foi arguído contra sua  i-

pro;ada; 

C3Fi3XD HJt4DQ, que embora a roolsmada quizesse on-

quadraz' a dispensa da recorrente na figura jur(dioa do abandono cio 

onpP go, no o poderia fazer, por toco que, nos autos, cota prova-

da a onfori1dade que motivou o aSas tamento da reclamante do suas a-

tividades; 

cJ ID llàUDO, assim, que está plcmaiento provada a 

viola) Ó do direito da recorrente; 

R1 OLV1 a Crrnra do Justiça do Trabalho, por iaioo 
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ria, do v0t08, toiar oc»ihooiionto do recurso, e dar-lho provimento, 

para julgar procedente a reclamação apresentada. 

Rio do Janeiro, 21 do aíj& to do 19I1.. 

a)  Oscar Saraiva  Pro3iUofltO 

a)  Poroival Godoy Ilha  Relatei' 

a)  J3aptiota ]3ittonoourt  Procurador 

Aaeinado em 

Publicado no "Di r.to cia Justiça" em  à / 9 


