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3.946 
.A.L/Z1i(.  wai se onheoe de recurso 

xtraordinarto interposto a 
fundamento legal. 

VI O3 E RELATADOS iates autos em que são partesi 

como recorrente, Poltdox'o Senra Barbosa e, como recorrido,  o 

moinho Fluminense 8/A: 

1  prdoiant10 a reclama do apresentada por Poli-

ttoro 8=1'a Barbosa# na intaial de Lis. 2, contra o Moinho Flu-

minense 8/A, resolvo  a 2a. Junte do Conoiliaç o e Julgamento 

do Distrito Federal julgar prescrita a reclamaço, condenando 

o reclamante nas custas ou sejam c$ 2.686,00 (dota mil seiacen» 

toe e oitenta, e  cruzeiros), do que foi dado oi&ieia aos I a-11 

 -  O Conselho Regional do Trabalho da la. Eegto, 

apreciando o feito, já ent o em face do r,ourao ordin rtó, tu-

torposto dentro do prazo legal, pelo reclamante, manteve,, por 

ao&rd o de 28.4.43 (fl. 67/L8), a decis o do tribuna]. 

111 - No se conformando, ainda, com a deolelo do 0on'-• 

solha Regional do Trabalho da la. Begi o, Polidoro 8 ~ Barbo-

sa recorreu oxtraordin biainente para a extinta Câmara de Justi-

qa do Trabalho3 procurando twadautentar o seu recurso no art.203 

40 Regulamento da Justl a do Trabalho. 

1V - A canmra de Justiça do Trabalho, por sentença 

de Lis. 96 o 97, determinou a baba doa autos a 2a. Junta, de Çoi 

oiliag o e julgamentos para que Çoaac julgado o nrito da ques-

Y - A 2ft. Junta de Conciliaç o e Julgamento do Dis-

trito Federal, na primeira audt neia de Inc truç o, como se infe-

re da ata de fia. 312, converteu o julgamento em di11g noia, de 

ee8rdo com o sugerido pelo advogado do reclamante, para que es 
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prooedcsue a tmia porcia na eso lta da ttrma reclamada, para e 

o1creeimito da roc  .a c3,  pa t  r-l4tiva à8 cor1i s e3 reola-

mada-I t-o  c cobranças, q  teriam zjtc1.o orcétuadas pelo roc a 

mente.  Foi do t&'m4o Perito o ir. Tuvc'1 Uo J. Vernandos Poroiz'a. 

VI -  'rocedtda a p fcxa, cora)i1u o snr. Perito, nn 

laudo de fl.a. 134 a 140,, 4ue o reolamante teta comia 6a a rcoebex' 

nua total do cento e vinte o troG n11 oitocentos o quarcn.ta e cm » 

co cuzeii,o, cor e8p mdentoii a notenta c dolo mil oitoaentoo e oin' 

coenta nacos & r r de livi oruz!.ro ti sotenta aontavos por, coo co-

brado. 

aludida Junta, pela sentença de tlø. 202, conai» 

derou ino7tat ents a falta trave de que foi acusado ?olidoz'e Smra 

orbosa, det r inando que a reclamada reintegre o e reçado no osr" go que ooupva no setabeleolviento, com todas as vantgens in øren-
tee ao cargo, boa comO, condenar a rc].ainada a pagar ao reol nte 

os sa1rios ve'oidos o vincndos até a data ore Uva da reinte r* 

na bane de dez mil novecentos e vinte e oito cruzeiros neneat*.. 

VIII -  Dessa decisão 1ouvr recl.wjo (Mo. 205/211), dentro 

do prazo legal, do  c1ciiado para o Conselho RegXons.l do  abalbó. 

:da Ia, RegXo, tendo Cintel, por aoórdío de fia. 235, dado provion-

to ao recurso, retormarido e. dects o recorrida e autorizando a dia» 

pensa do Mmegado# 
-  No se conformando com a nontenÇa do COnHel  e-

elonal do Trabalho da la. !eit o, PoLtdoro Sonx'a Barbo a recorreU 

extrat»,itn r1amente, a t1. 236 a z10, no prazo leesi, para a ex-

tinta Câmara de 3uatiça do Trabalho, prooin'indo fundament ar o seu 

recurso nas nlnee.e  e  do art. 896 da Cono).ida o dai Lj5  do 

?rabalh*. 
X - Notifinada a recorrida para dentro do pr uo de 35 

dias, fla' 4obro o recurso extraordin rio interposto oonte$tOV'O 

a 3.a. 2111i.a251. 

XI -  A Procuradoria da Justiça do TrOalhop opinando 

a fie. 255  o 257,  , prelininaziøntO, pelo no conhecimento do 
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curso, por inoab hei na espc10  O, quaritoa ao mtr1to, pala  oiittt'-

maq o da deais o recorrida. 

XII  1 o relat rio.  Isto posto, o 

OUN IL»IiA!DO, preliwinar oate, que o recurso no ao 

enquadra rias alíneas É e b do art. t,196 da Coroolidaç o das Li 

do Trabalho; 

por ur vrin4da4 9' n 8 °  ! Od a t  %rTr .%&bo, 

de fundamento letal. 

Rio de Janeiro, 2 de abril de l916, 

Presidente 

Geraldo bntedonio I3es rra do iLØflOgø 

Relator 

1dgard de Oliveira Lima 

Ciente-  -  -  -  Proour'adOZ' 

Dorval Laoerda 
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