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(Proc. 5-5,15 

A equipararão de sal r.o e resul-
tanto da Idont tcifLclo de fun a o. P ros-
creve-se em  2,anos o pedido de oqui 
na r o d-2  1.o frico  CO (U6  clis 
põe o arte 11 cia CbnsoildCçao da 
Leis dc, TrabaiJo. 

VISTOS  fl2LhTA )3  ses Lutos em que são 

partes: como recorrente Fernando Mart.ris o, como recorrida, 

Companhia Viaç o Excelsior: 

Fernando  artins reclamou contra a Com-

.panhia Viaçso Excelsior a oqu1p&raç o de salários, 

A Quinta Junta da ConcI1iaç o e Julga 

monto do Distrito Federal, apreciando a reclamação ju1 ou pr 

cedente o pedido do reclamante para condenar a empresa rod a-

ada a fazer-lhe equiparaç o a partir de 10 de novembro  de 

1 943, na base de Cr  75,00 (fls. 9). 

Dea a decisgo recorreu a empresa recla-

meda para o Conselho Rcr4ona1, em tempo habil, tendo este re-

formado odecis rio para absolve-la de cundenaç o imppsta oca 

(f is. 29). 

Daí  o uresento recurso oxtraordin rio 

Interposto para  ate Conselho, por Fernando rnrtins, procuran 

do justitioar o seu  recurso nas alíneas a e b do. arte  896 

da Consolidaç o das Leis do Trabalho (f1. 31-32). 

A reclamada apresentou as suas  razoes 

do contra-minuta a fTL'  3L.-36. 

Manifostou-se a Proc ur-adoda da Justiça 

do Trabalho, a Lis. 39-!.0, aphnando pelo no conhecimento  e 

provimento do recurso oferecido (fls. 3'-1O). 
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o relat r1.o. 

ISTO POSTO: 

CONSTDE A1'DO, prelimineiui ente , que o recurso extraordi.' 

,nrio interposto está fundaiontado ori 1e1 1 

CONSIDERA DO, de nriti3, resultou  rovada a identidade 

te ftnq es entro o cargo do recrrrente e um outro emp o ado de O!fl - 

sa re o la s da; 

C)NSI l WTDO, assim, que sendo identíca a funq o,a todo 

/ trabalho de igual valor, na nosma 

salário, sem distinçao de sexo; 

locRiid do, corresponder * igual 

CONSIDERANDO ., finalmente, que a prescrição de todos os 

atos infringentes de dispositivo da Consoiidaç o opera-se dentro 

de 2 anos, e portanto, dentro deste lapso de tempo, só são devi - 

das as prestaç es de diferença na6 abr.an!�idas pela resoricao: 

ACORDAM os Membros do Conselho Nactona. do Trabalho,, 

Preliminarmente. por maioria de votos, tornar conhecimento do récur 

ao, e, de  rt ritIs, dar-lhe provimento para, reformando a decialo 

recorrida, restabelecer a proferida pela Junta de Conoiliaç o eJu,, 

gamento,. aplicada ao caso a presortç o bienal, tudo apurado na exe 

cuç o.  Custas ex-causa. 

Rio de Jane'ro, 29 do abrIl de 1 946 

Vice-Presl ente,  no 
  impedimento do PDØ,1 

Manoel Caldeira Neto  dente 

Godoy Ilha 

Dorval Lacerda 

Ptib1ioado no Dl &io da Justiça em' "/  

flelator 

Procurador 


