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do seu mantida a d.e 4.. 
são de primeira instancia quando_pI' 
ferida de acordo com -a disposL oo 
de lei e a prova dos autos. 

ViSTOS E RELATADOS estes autos ei que 

so partes: como recorrentes, irand o, Magalhães da Silva, 

& Cia,, 

tr0L3 

o, omo recorridos,  Amaro  Perto da Silva o 0u 

A ]:ii.p toae versada nos proscritos n& 

tos é a seguinte:  Amaro Perto da Silva o outros irigres 4 

ram com uma roolwnat ria perante o. Primeira' Junta de  on-

c1liaç o o Julgamento do Recife, alugando., a) -  que for am 

ndml.tidoo pela firma Brand o, Ma,alhos & Cia., para os 

s0rv1qo3 da sede do Edifício do Instituto dos IndutstrI  — 

rios; b) —  que não reservistas do Ex6rctto, o que tm,com 

exceção do Jos  Firniino de ãouza, monos de um ano do tom-

p0 de oorviço4  o)  que foram dtapsns doe cm 26 do dozom 

bro do .19)43, som receber iridonizaç o;  dJ s.  que emozito fj 

rani preavisados. 

m alia defesa, a reclamada 03c10-

r000u, a ris. 0, que s ineclf.&i que torrnirtavam OS &iorvi o3 

oepooiali ado3 iam condo diaporimindom.3 os, ompro(tdos contra 

tados o ttoquorou o dopotrnonto pem.iooal do todos os rod a 

mantos e do tou'omurihus, 

A Juntti interrogou,, a fiti. 9,rÂi 

nas o pimnoiro roc1amanto o dispensou a nudirmia dan te. 

tomunhuc 0 - 

Conftisnou o reclamante que  tnttc 

dLo for am doepodidomi coroa do 20 opor rIos;  quo, quando 

foi 9dmnitido, a obra j á- se  encontrava no '112 andar;  que 
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era ajudante de pedreiro, com ranç o de fornecer massa grossa; 

que, entretanto, todo  pedreiro trabalha em serviço de assenta 

monto de ladrilhos. 

Decidindo, acentua, o Presidente da Junta,a 

fiz. 9-v, que das carteiras  se ovidencia que os reclarnantezf'o_ 

ram contratados por tempo determinado;  que se evidencia, ain-

da, que foram contratados em outubro de 1943  e foram dispensa-

dos em outubro de l9Lii., quando a obra já havia terminado. Con-

sequentemente, e porque a roscis o se operara en virtude  da 

conoluo o da obra, julgou a Junta improcedente a reclwnaç o. 

Inconformados, recorreram os empregados pa 

ra o extinto Conselho Re ioual do Trabalho da Sexta Regido que, 

acoitando as conclus os do parecer de fie. 31/32- v, da Prooura 

cIoria Regional, polo ac&'d o do fiz. 38, houve por bom rofor 

mar o julgado do primeira Instancia. 

anifostou a rocleznada, tompoat1vamen1o,o 

recurso extra ovdin rio do fiz. 42 0 cosi base nas letras a o Ib 

do artQ 896 da 0onsol.jdaç o dua Leis do Trabalho, indicando  a 

fie.  um acórdão divergente o argulndo a infririge'rioia da l. 

tra doa art s 818, 820 o 821 da Conao Udaç o. 

A Procuradoria, polo paroc'ir' de rla  76 

a 77, que merece ser Lido, da lavra do douto procurador Dorval 

Lacerda, c, prolinitnctrmonto, pelo conhecimento do rõuurno o ,no 

rnrito, polo provimento pura que ao roetaboioça a aorLter1 a  do 

prinoirL Inc t,no1a. 

o ro1attir1o. 

yoto. Prol mInaxnonto, o. meu ver o 

rocurno oL3ti riiifioioritomonbo fuxidnmontudo, dc qw o rucurtio 

no enquadra porroitamoriio rto:diapoeto  no pax'& raf o iírtico  do 

artQ 11.3 da Consolidaç o, que reza: 

U 404 (onctdora-ao corno do prazo ç10 

terminado o contrato cio trabalho ou 

ja vi nc1a dependa do termo profI 
"a 
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prefixado ou da execução DE SERVIÇOS ES 

PECIFICADOS ou ainda da rGa1izaç' o  de 

certo acontecimento susc tívei do p2ev 

a  9 

Sendo assim, o ac6rd o recorrido atritou-se com  o 

indicado a Lis. 1311.  Por isso, conheço do recurso, 

De men tis ~ Acentuou, o nao pode deixar de more ao 

cor cr dito, o Presidente da Junta a fiz. 9-v, que ficou eviden-

dado, em face das carteiras profissionais, que a obra terminara 

em outubro do 192414, o que s& ont o, fortim dispensados 08 recorri 

dos.  Ora, assim, o fato de ter a firma, por ignoraricia patente, 

fornecido o aviso prévio de que, ex-vi  do disposto no art  1487 

da Conso1idaç o, estava dispons,da, dada a natureza do contrato, 

no lhe podo trazer consoqurLdia3 desfavoráveis, iima voz que,00m 

Isso, somente beneficias advieram para os empregados. 

Por Isso, o na conformidade das ponderosas rnz&oo 

expandidas polo Ilustro Procurador Dorval Lacerda no parocer do 

ris. 76/77, dou provimento ao roour o para, reformando a decIe o 

recorrida, rootabalocor a sentença da Junta. 

78T0 P OSTO  

ACORDAM 05 JUi5VLi dO Tribunal  uponior do Trab& 

lho, por unanimidato do votos. , em tomar conhocimonto do reour 

50 e Ur-lho provimento para, ret'ormarido a docis o x'oeovrida, 

rontaboloo r a proforida pela Junta do Uonr,Iiiaç o o Julgamento. 

Dou-se por impedido o Sr, Juiz ErAgiArd i.38iiohoø. 

kS.O do Jane:tx'o, i4  de janeiro do 119147 

'rosIdonte 

Goraido Montodontu bozorra de Monazoti 

Wnid mnr Porro ix a Marque a 
nrjluiox 
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