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Ou empregados contratados para obra 
certa e determinada, quando dispensa 
dos pelo termino da mesma, toem  os 
seus contr toa de trabalho resolvi - 

dos, de p]4no jure, sem quaesquer 0-
nus a empresa empregadora, 

VISTOS E RELATADOS êstea autos em que ao 

partes: como recorrente, a Panair do Brasil S.A., e, como 

recorridos, Osvaldo Magno da Cruz e outros: c'Irno 

1.- Apreciando a reolanmç o apresentada por 

Osvaldo Magno da Cruz e outros, contra a Panair do Brasil - 

resolveu a Junta de C onoiliaç o e Julgamento de Belém 

julga-la procedente, em parte, e condenar a reclamada ao pa-

ga mento da Importância de CR -l8.l97,OO (dezoito mil cento e 

noventa e sete cruzeiros), por indenizaç o de aviso pr4v10 e 

deaedida sem ,juata causa (fia. 3v--5)-

TI-- O Conse.ho Regional do Trabalho da  8' 

Região, apreciando o caso, j entio em face do recurso ardi» 

n&io que lhe interpuzeram, dentro do prazo, legal, as par - 

tee 5td1oantea, resolveu, por unanimidade, tomar conhecimen-

to doa recursos interpostos para, negando provimento ao  da 

Empresa reclamada, reformar, em parte, a sentença recorrida, 

mandando pagar, integralmente, aos reclamantes as indeniza 

çàB pedidas (fla.11v.). 

fll. -  dessa decis o que vem de interpor r 

cuz'áo i extra ordinário para a extinta Câmara de Justiça do Ira 

balho, hoje Conselho Nacional do Trabalho, a Panair do Bra 

ali S.A., procurando justificar o seu recurso nas alíneas  , 

e b do artQ 896 da Coneolidaç o das Laia do Trabalho (-fia*' 

18-19). 
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Ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalha, opiná 

esta, preliminarmente, pelo no con1ocimento do recurso e, quan-

to ao inrito, pela cortfirmaç o do ac rd o recorrido, 

o relatório. 

ISTO !03T 0: 

CONSIDERANDO que a decia o re n,Éda se divorcia 

da jurisprudência mansa e pacifica deate Tribunal, firmada sobre 

a niat ria, obj to deste recurso;, 

CONSIDERANDO, que os recorridos foram contratados 

para  obra certa e determinada; 

CONSIDERANDO, assim, que urna vez ooncluida a obra 

:fica a empr aa empregadora liberada de qualquer obrigaç o  con-

tratual em relaç o aos empregados: 

ACORDAM os Membros do  conselho Nacional do Tra-

lho, tomar conhecimento do recurso e dr-lhe' provin nto para, 

reformando a deois o recorrida, julgar improcedente a reclama.-

çõ, unanimemente. 

Custas ex-causa. 

Rio  de Janeiro, 8 de abril de 1 914.6 

Publicado no 

Presidente, no impedi 
  mento eventual do Vi-

os-Presidente, emexer. 
ozeas Mota  cicio. 

Caldeira Neto 
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