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(CNT -3l2-1 ..6) 

ALL/ZM.  Mantém-8e deois o recorrida, 
pro atada de aoordo,coin as diego. 
siçoes de 181 aplicáveis à espe-
cio a as provas dos autos. 

VISTOS E M ATADOS estes autos ecn que so partes: o 

mo recorrente, Thomas John Collins, e como recorrida, Saint 

John dei Rer Mining Company; 

Thomas John Collins apresentou reolamaç o contra a 

8t. John dei Rey M.tning aomparty Limited, para desta haver  as 

indenisaçoes por despedida injusta e aviso prévio, por entender 

que os contratos a prazo certo que firmou ooxn a Empresa em 19 

e 1914.0 se transformaram em contratos por tempo indeterminado em 

vista da renovaç o operada ao findar-se o segundo contrato e 

que, assim sendo, no podia o reclamante serd despedido, como 

o foi, sem o correspondente pagamento do aviso prévio e da in-

denizaç o por antiguidade, tudo com fundamento no disposto nos 

arta. 1451  e 1.52  da Conaolidaç o das Leia do Trabalho.  Em sua 

longa defesa de fia. 11  alegou a Companhia, como preliminar, 

que o reclamante no havia apresentado eia juizo a sua carteira 

de estrangeiro, falta esta que foi sanada a fia, 7v.  No in riu. 

to, afirma que no houve renovaç o do segundo contrato a prazo 

certo, mas tZo s?nnerite permiss o para que o reclamante perinene-

cesse no emprego por mais dois meses, enquanto tazta os seus 

arranjos finais, tendo ficado bem esclarecido na carta que au-

torizou esta oonoesa o que a Companhia no poderia oferecer no-

vo contrato ao reclamante. 

Iriatnuido o processo, foi o feito submetido A apre-

ciaç o do M.M. Juiz de Direito da Comarca da Nova Lima que, pe-

la sentença de fia. 29/30, houve por bem julgar improcedente a 

reolpmaç o. 

Inconfo rmado com este deois.ri0, recorreu o empre-
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gado, odinz'iam<anto, para o Conselho Regional do Trabalho da 3a. 

flegiio, que confirmou a aent n a orig n ria, por acórdão de  10 

de setembro de 19Ii5. 
o 
o presente recurso extraordtn io de fia. 53/55, 

Interposto por Tkiomaa Jolm Collins, com fundarieito no art. 896, 

da Qonso1idaç o das Leis do Trahalhb. 

Em suas razoes de recurso, sustenta o recorrente que 

o seu contrato de trabalho iot prorrogado por mata de urna vez, e, 

assim sendo, que ao caso doa autos tenha inteira ap1ioag o o dto-

ponto nos  arte* 451 e 1.52 da aonaolidaqgo, passando dito contrato 

a figurar como sem prazo tizo. 

A reclamada, notificada, aonteatou o recurso (tla.58/60). 

Ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho, opSnou es-

ta pelo no conhecimento o nao provimento do recurso. 

Isto posto, o 

CONSIDEEANDO, preliminarmente, que o recurso interpos-

to £ eab vcl, por dvtdamerite fundamentado em lei; 

CONSXDERAMDO, de meritta, que, confor me se verifica tios 

trmos claros e precisos da carta de fia. 21 junto aos autos, zie-

nrnma renovaq o foi feita do contrato de fia. 23; 

CONSIDERANDO, assim, que a eap ote nio ee apitua ao d18-

ponte nos arte. 4751 e !t32 da Oc eoltdaç o das Lj5 do Traba].ho,por 

no ter fid do provado do processo prorrogaçio de contrato por  ais 

do urna vez; 

e 

OONSID RANDO, finalmente, que a decisão recorrida  boa 

apreciou a eep&ie, calcado como esta ria lei -* na prova que os au-

tos oferecem; 

ACORDAM os membros do Conselho Nacional do Trabalho, 

pre liminarmente, por maioria de votoe, em tomar conhecimento  do 
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op 

xeour3o, para # do noritt&, itnd., Por Maloriar oar 111e pz'oviniento. 

Cu3ta3  1ege. 

Rio de Janeiro, 11 do abril do 1914.6. 

  Presidente 

Geraldo Montodonio Lez erva de Mene e 

-   Relatar 

Ivoião de Araujo 

Qiønte»   Proow'adbr 

Dorva]. Lao r a 

Pub Ucado no "D1 rto da Tustlç&' em /  /v/ 
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