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ALL/TOA 

e c ;r to d  tr a1ho oor 

p r az o  Ltd t riiinadô, ao or-

pr'pado co!1À 11iais de um ano 

de serviço prestado 

1. L.c e  de cortv')-

ca io militar, qutn4o dsa-

jdi.do f3EJT1  justa causa,  3 

{nda na vigf a do ieere-

to-le.t Y  GL9, Jo 22 1e 

jUxho cio  3. 9L, assegura-
se o i1r.1to 

qo, devendo ou 8a1 riOs 

atra to8 sere-li t8 '03  até 

a data da ce sa o do ota-

do de guerra. 

H;rAT )s  3t08 a to!) c13 rec1a aç o 

em que coutenclo:u La arU, e )bar-- e a Cia. Uls do Rio Do c 3/A; 

La artire Jberp, rec1arou contra a Cia. Vale 

do Rio Doce 5/À, para ser reintegrado  o- seu enprpo, de  que 

tara injustamente de t1do, e, c  eueritoi nte, p a g o  dos sa-

1rios c orrespondentes ao  3zn  estave injustamente a-

fastado do  z'v1 o, nos trl!ios 'cio Decv tp-1oi n  5 639, de 22 

4e Jun ho de 1. 9).3. 

Dfende'ido-se, a1e.a a reclax!mda que diapon-

fiou seu enmregaclo com tundar.ento em 131; que, er, primeiro lu-

gar, flO tendo co piet dõ o rcAarante wn arm de aervi'o, 

deria ter aldo dispensado senn nei a 1ndeniztç , embora 

p 0-

80 

jebasa , como de tato se en on ra, em idade de convocaç o mi-

litar; que, a1 rn disso, o seu contrato de trabalho  daqe1eo 

que Implicitamente contêm em suas cláusulas a traneitoriodade 

de funç ea, podendo ser rescindido logo tuC no )aja mais ne-
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ceesidade doa sorvi oa para 08 q a1ia Lera ajustador o servidor, em-
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bora sem estipulaç o expressa nesse sentido. 

Pela sentença de Lis. 55/56, a Terceira Junta de 

Conoiliaç o e Julgamento ao  ieti'ito Federal julgou procedente a reclama-

qo, para condenar a Cia. Vale do filo Doce/ 3/Á a reintegrar o reclamante 

e a pagar-lho a Importância doa auláriou VE1flCic OS e a-ata os que ao vence-

ram atã a efetiva reintegra o, nu torma do pød1I0. 

aouve recurso ordin rio para o Conselho Regional 

que, reformando a aentenca recorrida, ob olvou a firma enq)regadora da oon. 

denaq o que lhe foi imposta (fia. 73). 

Daí o presente recurso cio Lis. 714/4, interposto 

por Laniartine Oberg, com fundamento no art.u96 da Consol5.da o das laia 

do Trabalho. 

Isto psto, e 

C3 31D .AJ)O, prelixninarrento, que o recurso tu-

terpoato níc08 cabível, por devidamente fundamentado em lei; 
Cifl!ITiElANI)O, de nieriti , que, na esp cie, trata-

s., coei efeito, de um contrato de trabalho paz' prazo indeterminddo, por 

isso que, de processo, naOcÔneta'nenhum dispositivo expresso, declaran-

do que o trabalho do recorrente era por prazo detormiriado ou para obra 

certa, htpiteae em que o contrato seria o previsto no pax' 'rafo' nico 

do art. 4143, 4a. Conaol1daç o das teia do Trabalho, corno pretende que s. 

Js a emprega empregadora; 

CONSIDEILAN'DU, por outro lado, que no houve junta  1 

causa para a dispensa do recorrente; 

CON$ID RA D'J, asoim, que o recorrente, contando 

mais de um ano de serviço prestado  eiipr aa recorrida e estando em ida-

de de convooaç o ni1itar, tez direito  reinte6raio, nos termos do Decre-

to-lei n2  5 689, de 22 de junho do 1 9143, que regulou a situaq o do empre-

gado oonvoetve1 em face do estado de guerra, coro muito bem entendeu a 

M.M. Junta de (onci UaçZo o 3uLgatsnto; 

C3ISIDERÁND3, todavia, que o Decreto ng 19 955, de 

16 de novembro de  orz'ante ano, suspendendo a estado de guerra, fez ces-

sar a vige*ncia  do supra oltado Decreto-lei n2 5 689, de 22 de junho de 

2 9143; 
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o casos ar 1o oi, t em 05c10 1,0  nti do de 

preísdo at4 o da tr 14ue o )ocret u 

guerra, mandordo pa r  a1 x.o it  'ie d!t.; 

(c'n• 

cortar o t3 po do ea 

na o do estado de 

o  us doa ato  co 'te.: 

R :t..VF a  £  é1 JustIl̂a do 'S'rabaiho, prellid-

narmonte, por maiorIa di xotue3.,  .u'ar co hoe5r•. nto do reóurao, e de 

men tis, ainda por ra or , der-lha povfl;anto, para, reformando a 

a cIects o recorrida, roco  ') iOC ,rr (iflto  o Iir  to a p$rcGp o 

doa ea1 rioa atrazatiob, pajus  nt gra1r nt , ate a  cIo recente 

Deoroto-n2 19 $55, de 16 d& novombro do cor orite uno, que auapendei 

o estado do guerra, convert5.cla a r3intagraç o em indoniza o a1 p1e3, 

calculada nos termos da løi, tamorn até a data do pre tado DeoretD. 

JUeta8   

Rio de Janoiro, 2('; de dezcn.bro de i 945. 

e) Jamor Saraivo  Presidente 

a) E.  Cosaente Uj  Re1atoz 

) i)orra1 U-.,cerda  Proouradop 
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