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Deapresam.'ae os embargos 
de ãeciaz"açao quando na deci-
são embargada nada ha que es-
clarecer. 

VISTOS E RELATADOS os presentes autos em que são 

partes: como embargante a Standard Oil Company of Brasil,  e, 

como embargado, Octaviano Ribeiro Lemos: 

Apreciando o recurso extraordin kio interposto pe-

la Standard 01.1 Company at 3rasl.1 da daciaao de Conselho Regio-

nal do Trabalbó da 1i' Região que a condenou a conceder a equ1 

paraç O e a Indenização pleiteada pelo seu empregado Octaviano 

Ribeiro Lemos, o Conselho Nacional do Trabalho, completada  a 

diligência que considerou impreaoindivei para perfeita e1Àaidi-

ço do processo, pelo ao6rd o de 9..5..9I.6, publicado no "Dl. 

da Justiça" de l3-6»9l.6,  fie. 37/38 .  resolveu conheoir 

reourao.psra, no mrito,.dar-lho provimento em parte, rna d 

aplicar a prescrição bienal, quanto ao pagamento das diferenç á 

de es3. rios atrasados. 

A esta dácisio, inconformada ainda, a firma epre-

gactora opta os presentes embargos de declaração, procurando a-

pontar oontradiçao no arauto recorrido e pedindo o seu esolare-

cimento. 

Isto posto, e 

C0NSID UNDO, que o ac&rdio embargado nada tem a 

ser escl arecido, uma vez que mata no fez, senão regeiter&ipt'e-

limlnar sustentada pela embargante  sntao recorrente -  de proa 

oriç o quanto ao direito de reclamar do empregado e dar pela 

presoriqio bienal oca relação a contagem das diferenças de as-

lrio, verificadas anteriormente, devido à equiparação decreta-

da; 
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CONSIDERANDO que, assim, nada ha que se esclarecer nos 

presentes embargos; 

ACORDAM os membros do Conselho Nactonal do Trabalho, 

unanimemente, em desprezar os presentes embargos. 

Rio de Janeiro, 16 de julho de 191.6 

Presidente 

Geraldo MontedOfliO Bezerra de Menezes 

Relator 

Procurador 

Dorval Lacerda 
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