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(CNT.391u46) 
A ciprosa que, a1eando falta 

BF/zM.  cravo do seu empregado, o despe-
de quando cate 80 acha incorpora-
do4 por convocação ao serviço do 
Exercito (acionai, provad4 a iiu-
proçedenci& cio sua aouaaçae, ti-
cara obriga a ao pagamento dos 
50% dos salarios, de acordo com 
a lei. 

VISTOS E RElATADOS A  do entes autos em que aao partes: 

como recorrente, a Panair do Iraat1 3/A. e, como reoorr.tdø,Psu» 

lo de Carvalho Gomos: 

A Junta do Conoi1ia o o Julgamento do roi4a, apre 

tarido a reoiamaç o formulada por Paulo de Carvalho Gomos àon-

tra, a. Panair do Brasil 5/A., por haver sido dispensado sem j us-

ta oau a, proferiu senh Qa,  conforme traslado do fie. 9 a 1019 

condenando a empz4sa ao pagamento de aa1 rioa vencidos e a von-

cer na. base de 50%, de acSrdo com o Doe- -lei na 4 902, de 31-10-
42-, alterado peio Doo.-lei na  5622, de 24 de julho de 1943. 

O Conselho Regional confirmou a doois o,deeprezandO 

assim o reour o ordinário interposto pela emprha. 

Da. o presente recurso extraordinário da Psnsi-r do 

Brasil 8/A.-, manifestado para Iôsto Cone olho, procurmrdo justifi-

o-10 no art. 896 do Conselho Nacional do Trabalho; 

A Procuradoria opinou pelo no oorzheoimento. 

o relattrio.  Isto posto, 

CONSZPE1 W 0, preliminarmente, que o z'oourso extra-

or&tn rio está devidamente fundamentado 0fl2 lei; 

CO SIDTflA DO, de men tis,, que a falta grave atribui-

da ao recorrido no ficou caracterizada plenamente como era do 

estrito dever da recorrente, para justificar a dispensa; 

OONSIDERA DO1 finalmente, que a deoisac recorrida 

deve ser mantida porque além de ao encontrar em idade militar 
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esta o recorrido ineorpoz'ado, na qualidade de re rviata, ao E xer-

cito Nacional, dois dias antes das faltas que lhe so imputad u 

• pela recorrente para justificar a sua demiaeZo; 

ACORDAM 02 membros do Conselho Nacional do Trabalho, 

pr.Ltuii-narmunte, peio voto de desempate, era tomar conhecimento 

do reoureO, e, do toritie1 por unanimidade, negar-lhe provimento. 

eu tu  'Lego. 

Rio de Janeiro, 29 d.e abril de l9Z.6. 

Manoel Oaldoira (etto 

Peroival 00d0y Ilha 

Dorval Lacerda 

VLQS?reeidente, no 
exerototo da Preetdsfl. 
eia. 

Relator 

Proour'ador 
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