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É co siderada empresa do trabalho 
contInuo a firma que ao organiza 
para dod oar-ao indetorminadomente 
a conútruções em gerul,e, em oanse-
qu noia, esta suje 1ta ao d13po3to 
na alínea  do art. l7, da UCon3 
titu c o e as d p' tçoos da lei 
62, de 5/6/ . 

VLJ1hS } EL.ÍTI7OS 63t03 autos em que a en,:resa 

"C. LR. Roneo do Paoli Lt(ia." 1nterp3o recurso extraoz'dii rio 

da daci o do  sol a Re 1oni (.10 Prabalh, da 3. Tepi o, 

de 7 do doze:,.bro de Ul2, que, confirmando a do 1a.Ju:ta de 

C oiliaq o e Julgamento de 2elo  Or1zo'1to, O)fld'3floU a rocor-

ronte ao pa amerIto dou i c1on z ou e que  j 5 Raimundo 

Lud o do 3ouza s Aloxtndro  ntuua, por dc pod da uom justa 

acusa o falta de aviso pr v5.o: 

co 3rt):nMpo, pr,l1minarnv.rito, que o recurso in-

terposta se enquadra, porre itno:tte,  io Wsr sto  o art. 205, 

do Ro ularliento aprovado pelo decreto  596 de 12 de dozorn ro 

do 19140; 

co SI DER  A?,i), de men tis, que, sabre o assunto e-

tabelocido ficou  que, se uma firma 30 organiza para ao dedi-

car, no a uma construç2o, ou determinado grupo de construções 

mas, ao conti' rio, irdotoruinaJuncnto a conetruq oa em goral, 

no pode essa firma do iar de ar oonsiderac5.a de trabalho c0n 

t{mxo,aindü que suas atividud s pa9uom a ser menos intensas 

que em ep10a5 anteriores au:fI :3  tunc1;mante reduzidas, 

uma voz  que estss tzc.t1uç5os, c tcïinadne poise  sts dife-

rentes etu s, so resr.c pr ;r1a  c1o; n0 0 0a de i1uu1quer na-

tureza; 

C0NSíD h H), assim, que, em se tratando de urna  j 
£ir.a que executa coastruç6es em geral, em oarater pormanente, 
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o tom acuipre, conforrue aquelas oactlaç es maior ou menor rn'imero 

de obras em andamento, caracteriza-se, perfe tonante cono e rosa 

o 
de trabalho continuo, o, portanto, enta sujeita ao disposto ria 

alínea f, do art. 137, da Constituição o ts disposições da Lei 

62, do 5 de junho da 1955; 

RESOLVE a Câmara do Justiça do Trabalho, por unani-

iniciado do votos, conhocer do rocuroo o negar-lho provimento, pa-

ra confirmar a docio o recorrida. 

Rio do 'anciro, 10 do niato cio 19I . 

a) t /'  j(/1t/  Prea1donto.• 

a) Jogo Duarto fllho  Iolotor 

a) Dorval Lacerda.  Procurador 

Assinado O; / 
Publicado no "Diário da Justiça"̀ em 
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