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(CUT 32 /i6 

RI'/ V. 

Ante a oessaç o do Estado  de 
(uerra, a ro ntegraç8.do empre-
gado reservista em idade militar 
deve ser convertida em  ç16n5za-
ço, quando despedido S8!n';juata-
c9usl. 

VISTOS E RELATADOS estes autos em que 

partes: como recorrente OIOVA WO FERNANDES e outros e, 

recorrida, INDÚSTRIAS CER MICAS AM RICANA LIMITDA. 

Oriovaldo Fernanclen e outros reclamaram coa, 

tra Ind atrias Oerinicas Americana Ltda, por terem sido dia-

pensados em primeiro da setextbro de mil novecentos o quarenta 

e tr a e, estando todos em idade de convoca o militar, pløi.-

tearaui a reinte raç o 8 o consequente pagamento dos sal ri.os 

desde a data da despedida at4 a efetiva a real reintegraç o. 

Defendendo-se ale; a a reclamada que a dis-

pensa doa reclamantes foi. Justa e motivada por incontinência 

de conduta, désfdia e agressão;  e com referAicia l idade m 

litar carecia de fundamento em face do orit &io por ela ado-

tado de 'só' admitir empregados quites cora o serviço militar 

(tia, 32). 

Apreciando a hipotese, a Terceira Junta 

de Conciliação e julgamento de So Paulo julgou Injusta a 

dispensa dos recla mantes e condenou a reclamada a lhes pagar 

a inaenizaç o prevista na ent o vigente lei nu 62 (fls.66). 

Recorreram as partes litigantes para o 

Conselho Regional, os reclamante a a s fia. 72 usque 75, e a 

reclamada, fia. 78 usque 88;  os empreCedos euetentando o já 

alegado direito de rcintegraç o previsto no artfl 39 do Deorg. 

te-lei nu 5 689, de 22 de julho de 3. 91 à a empregad ora a3.e 
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alegando falsa apreciaç o das provas produzidas. 

Tendo se manifestado ás fia. lO2-lOI, a Procuradoria 

Regional opinou polo provimento parcial doa recursos por entender 

que a  alterara a forma do aa]irio doe empregados, transfor-

mando-os em tarefeiros, e conclue, quanto aos empregados reservie - 

tas:, "devem ser reinte grados pagando a otnpr&sa os salários corres 

pendentes ao periodo em que estiveram inativos";  e quanto aos  que 

no  provaram a qualidade de reservistas  a confirniaç o da decia o 

de pri meira inat noia. 

O Conselho Regional, pelo voto de !U.nerva, resql - 

vou dar provimento parcial ao recurso dos reclamantes,, adotando, em 

consequência o parecer da Procuradoria. 

Ë desse dee1str10 que recorrem os reclamantes,  na 

parte que entendem lhes ser desfavoravel, pretendendo a reintegraqio 

daqueles que provaram ser reservistas. 

Assim, alegam vio1.aq o de direito expresso no  De-

ereto-lei ri2 5 689. de 22 de julho do 1 943 e ainda nos artigos  92 

da Conao1idaq o das Leis do Tz' ba1hoe 92 e 147 do C&ligo Civil Bra. 

su eira. 

o  rolct&rio. 

ISTO POSTO: 

CONSIDERANDO que o recurso' tempestivamente inter-

posto para Jate Conselho está fundamentado em lei; 

CONSIDERANDO, de tnkitis, que, apenas, um doa re-

clamantes, fez prova plena (doo.fls.113) de que está incorporado x'2 

gularriente no Exercito  Nacional,, e portanto, apto para gozar os t 

veres do citado  Decreto-lei n2 5 689; 

CONS RANDO, finalmente, que ao empregado reser-

vista em idade militar cabe a rainte 'a o, com o apoio no Decreto-

lei no 5 689, até a auspens o do estado de guerra, que é convertida 

em indentzaç o, oontorme jurisprudência já firmada por €ste Cone* - 

lhe: 
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AC ORDAM os Iembr os do Conselho Nac 1 cria 1 d o Traba ho, 

por unanimidade de votos, cri tomar conhecimento do recurso e dar-

lhe provimento, em parte, quant o ao recorrente Oriovaldo Fernan 

dea, para determinar a.aua reintegraç o no serviço, com o pagame 

to dos salários atrazados até a data do Decreto  n9 19 955, de 16 

de novembro de 1 945, que suspendeu o Estado de Guerra, converteu, 

do, porem, 688a reintegraç o em indenização., calculada nos termos 

da lei. 

• Custas ex-causa. 

Rio de 'aneiro, 15 de abril de 1 9)4.6 

Geraldo Montedonio Bezerra de Menezea 

Duarte Filho 

Ptblibado  rio D5 k10 da justiça em 

Presidente 
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