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Não e ocnkwoe de recurso 
extraord.tnario que no encan 
tz'a ap&io na Lei. 

VIØTOS E RELATA M estes autos em que do pa'tesi 

Como recorrente, Joio Salvador, o, como reclamada, Sing ar Sewing 

Mach.tne z 

O realaTnanto alega haver sido dispenasdo dos 

,ierviQos da reclamada sem justa causa o zant recebimento do avi-

o 
ao prévio legal. 

O processo iniciou-se na 1a. €T!zlta de Concilia-

ço e Julgamento de do Paulo, e sob o fundamento de ser o re.' 

ola'e te empregado da filial da reolamada, na localidade de Bar.. 

nardino de Campos no Ratado de 3o Paulo, fui pela reclamada le-

vantada ezoe Zo de inoompet&zoia para a apreciação dos autos pe.' 
a 

lo Tribunal eludido. Julgada a. exoe o procedente, foram os au-

tos encazninbadoz ao Juizo de Direito da Comarca de Santa Crus do 

Rio Pardo, em cuja jurisdiçao ao encontra a filial da excipiente. 

Foi o processo assim julgado pelo Tribunal com.' 

potente, que, apreciando a eapoie, em face da farta documenta-

çjo oferecida, dooid.tu julgar improcedente a reo1amaç o, ateu.' 

donde a que 
*Na* cireunetnoias na madaa& o afastamento 
do reclamante s i autor'izagao, e a sua r*.' 
ousa em, voltar 10 øervtgo, apesar da 3ottm 
ficado para faa&.ló, cone Utuesi sem duvida, 
atos de indtsoiplina e insubordinsçjo, • 

do art. W52  letra h da Conaolidagaoj 
lTjuita causa" para a res Jsao do contrato 
de trabalho p10 empregador". 

No conformado com a judiciosa sentença do M.M. 

Zuiz de Direito da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, recorreu. 

JZo 3a rador para o Conselho Regional do Trab alho da 2... Regi o1 

Por ao rdio do 6 de dezembro de 1944, foi pelo voto do Mineri., 

j 
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negado provimento ao r ur o a, oontirmada a decisão recorrida por 

fi OUS, urfcicoa fir dani ntos. 

1 desaa Ue3j *) que João 3alv-ador reoorre aztraordi-

nrtiriante pri  CorítieLio á-aponJ,::, otra  ap2to no art. 896 da 

Con3olida o das L18 tio Trabalho. 

Lato p&iito, s, 

C)!• ID MDO que a j,UviaprudôUcla citada pelo  re-

corrente  toit nenhnut  1: o  om , cao  ub- udLoo; 

QONSI 3R4 , fina. into,  e o reourso nk tcm oa-

bimexito, de ve  hi tase ngo  000're qualquer daa oondiçaa 

Drov taa rio art. 396 ia  Cn  11. a o lixa Lela do Trabalho; 

Ft OLVi o Conselho Naoiona]. do Trabalho, tnaniniemon» 

te, no tonar ooriheaimanto do pro o tc rocireo, por falta do funda 

ento legal. Cuutaa ox-18ç40. 

(do de Janeiro, 18 de fevereiro do 1946. 

a)  Geraldo A.de Faria Baptista  Pz'øsidøntø 

a)  Marolal Dias Pequeno  Relator 

Baptista BitLenoou t  P2'OGUL'a402" 

Ãa9ina O em 

9ublioado no "Diário da Juatia" em ri, 


