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Em no trotando de contrato de tr 
ha1h9 para obra determinada, a - 
emprona, que dela cie incumbo, nao 
se acha datr1ta a indenizar  os 
emprepodos juando os dispensar 
polo seu termino. 

VI TbS  R1JTiDOS &atos autos em que a Panair do 

:ra5.l 3/4 .  recorro extra rdin r1amonte da deo1s o do Conao - 

lho ie iona3. do Traba lhe da 5 ieg1 0 que, rofor.undo, um pa 

o 
te, ato da 2&  junta do Coocil1aç o e Julgamento do Salvador, 

julgou procedente a reclataç o apresentada por 1•lor nc10 S11-

v& Lopes e Antonio m. Silva contra a recorrente: 

CON 1D1 NDO, preliminarmente, que o recurso In-

terposto encontra amparo no art. 896 da Conaolida o das Lota 

do Trabalho; 

COLSIOE ANDO que nos contratos de trabalho para 

xecuç o de determinada obra, a emnr sa que da mesma se incum— 

be no está obrigada a tnc1ont.ar o empregado quando o dispen-

sar ao terminb dessa obra; 

CONSIDERANDO que, conforme tem sido decidido  em 

casos semelhantes (proc. 11 276 cio 1943  e outros), se imp e a 

reforma da docisZo recorrida, por isso que, frente ao princi-

pia const1tuc1orta]. e do .tc rdo com a jurtaprud ncia firmada 

Pela Cmara, ju ccu a r da por to.xtc- expresso da Consolidaç o 

das Leia do Trabalhi (art. W , parágrafo  nicc'), no se tra-

tando no caso de atividude de carater continue, por parte  da 

omprsa recorrente, no esta ela o",,ir'.gjEdu ao 1.agarnonto das ifl 

donizaç e , por despedida injusta, nem do aviso pr v5.r, con - 

tr riarrente ao que foi decidido; 

RESOLVE a C&mara de Justiça do Tra1al1-o, uncnlme-. 
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monte, conhoc r do recurso e dar-lhe provimento para reformar 

a deci do recorrida o julp'ar improcedente a rec1am ç c. 

M tnado em 

Rio do Janeiro, 22 de setembro de 1944 

a) Oscar Saruívià  Presidente 

a) Qz Oa .otta  Relutar 

a) Dorval Lacerda  procurador 
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