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Ecourzu  ti' r1r r10 do quo ao no 
conhece por nuo juatíficado, nos tor 

da lei.. 

i i Ti.  &etoL autoe on quo Au-

tanto Parreira Ribeiro intorp6e roour o extraordinário do doei - 

suo do Conac'.ho Ro1onal do Trebu ho da 1. Ro i o, que, inten-

do u de tia. Junto de Conciliação o Julgamento do Distrito Fods - 

rol, julgou improcedente a roc ea o do rcoorro to contra a Co 

punhta Porro Qarrll  Jardim  t uiCO& 

Pretende o rocorronto Ant nto Ferreiro Ri 

beiro, otruv u o presente rec'r3o extrcordi r o interposto da 

doai siso do Oono 1 0 flo,io a1 do Trabalho do la. Região (fia. )6) 

quo, confirtrndo a sentença da Ls. Junta de Conciliação e Julga-

manto & Distrito iedora1 (fia.  6/O8), no tomou conhocimento 

da. roe1a Aç o  $bre salários rec1a adoo, por entender que o po-

dido oro pertinente  execução do sc6rã c do Conselho Regional, 

do fia. 58, nos termos doa rti o 891 do C&dI o Proo.soua1 Ptvil, 

oonb1nudo com o arti go 69 do Re ula ento da Ju tiça do Trabalho, 

odificcç o dato jul gado, para se lhe irandar pagar os etraza - 

1  

Ç'03, a 4Ui  50 

mando a 

13/19), 

3OL  to. 

a verdade, o ac rd o do f3a. 38, rofor-

docis o da lu. Jx2itu, de Conci.ii.aç o e Julguronto ( fie. 

condenou a i:presa, ora recorrida, a aproveitar o empr 

gado-reoorronto, e-. cargo corp t  ei com a sua capacidade, ecu-

sitioraudo que o acidente no trabalho, por ai, no coiatttuia mo 

tivo de VOOCiS O ds obrijaçSos do eiz,pre,.ador peru com o empre-

ado. 

Ore, tranSitando ou; julgado diti doei  - 

caso no do ajo o empresa cumprir-coto co Vonerando uctSrd o, 

coipetia ao eipro ado -rocorrt;-itc o.x cutar 11 decie o.  o ohs - 



-'2-
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tonto, procurando oxe ut.or o are to do Er& io Cnaolio fle&,o•-

nal, t-lo o epro &do perante a ba. Junta do Conciliaç o  e 

Jul a onto. 

D6ar3o Cctto, outr a no poderiam cor as 

decia5ou daa inot notao inferiores, do voz que o Juiz da  aç o 

6 o cowpoteito para a xccuç o, o, na csp6o1o, osaa oompet n - 

cia ora de l. Junta de Conotliaç o, onda fru autzad.a a eç o 

à qual, de o e uinto, cor.potia executar o ec6rdo. 

ao poderá, polO, polo recurso extra 

ordinrio, corrtctr a alIZuagio criada pelo pr6pr10 recorrente, 

oro porque nant do recura  6 de ao conhecer, visto que nQ sua 

tundarrontaç&o, Invoca o ep oado-rocorrente acórdão da extin-

ta la. Cu ra do Conselho Nacional do Trabalho e aresto outro 

que diz roopaito  ad  so do paasoal extranueowarlo, que no 

autorizam, nos t("rros cia lo , o conh :ieuto di rocurso. 

Por  3003  attvoa, 

REOLVï. a Or:ara do Justiça do Trabalho, 

prol! 'i 'ir mto, por -a1ciria do votos, no 

do recuroo tnterpoato 7 J  / 

Rio do Janoiro, 5' de maio do 19441. 

a) Oscar Saraiva 

a)  anoe1 aa1deir  Noto 

a) Dorval Lacorda 

tcn r conhecimento 
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