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Proc. CNT-l3I3OJL.5  

(CMT-196/14.6) 191.6 

MCN/RS.  Recurso extraordiri rio de 
que ao conhece a fim do orde-
nar a baixa doa autos ao Tri-
bun l "a quo", para  apreciar 
o mon to da questao,quand9 ma 
nifostado 9 recurso ordinário, 
em tempo babil. 

VISTOS E RELATADOS eistes autos em que  são 

partes, como recorrente, Miguel 3080 de Moura, e, como recorrida, 

Cruz Pilho & Cia. Ltda.: 

Reclamou Miguel José de Moura de seu empre 

gador pagamento de 50% de seus salários., durante o tempo de  sua 

oonvooa o. 

Alegou a empresa, em sua contestação,  que 

pagara 50% dos sal nios reclamados, durante os móses de março, a 

bril, maio e junho, conforme recibos que exibia, paralisando  a-

ses pagamentos em julho e agosto, em virtude da presente reclama 

çio. Alegou, ainda, que o reclamante fora dispensado em 11 de no 

vembro de 19113,  voltando, posteriormente, ao emprego, 0m 4d5  mar 

ço d• 1944, sendo, então preso como desertor em seu pr pnio esta 

belecimento em 14 de março de 19144,  data em que passou a receber 

08 .50% doê seus ea] kios. 

A 5a. Junta de Conoiliaç o e Juigamento,jul 

Sou procedente, em parte, a reclamação, para condenar à firma em 

pregadora a pagar ao reclamante a Importância de Czi;650,00 (seis 

centos e Óinqenta cruzeiros), correspondente a 50% de seus 

rios, referentes aos meses de julho e agosto de 1944 e bem assim 

a continuar a lhe pagar 50% doa sai kioa durante a oonvocaç o. 

quanto a08 salários doe meses de novembro 

de 19113 a março de 1914, no cabia direito ao reclamante  porquê 

durante iate tempo no prestara serviços à empr aa e nem se apre 

sentara ao exército, sendo por isso mesmo considerado  desertor, 
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em 31 de outubro de 1943,  e preso em 14 do março do 1944, muito 

embora fosse absolvido do crime de deserção, em ].Q  do ag&eto do 

1944. Da sentença de 25 de setembro de 1944,  tiveram oi ncia as 

partes (fie. 23 in fino). 

A import noia de Cz465O,00 (seiscentos  e 

cinqüenta cruzeiros) foi recebida pelo reclamante (fie. 29). 

Dessa deoia o recorreu o reclamante para o 

Conselho Regional do Trabalho,. da la. Regido, em 3 de  outubro 

de 19)414 (fia. 31), pretendendo lhe fossem pagos 50% dos salários 

desde 26 de outubro de 191.1.3 at  março de 191111.,  o que no lhe foi 

assegurado pela deoia o recorrida. 

O Conselho Regional do Trabalho, sob pre-

texto de haver sido manifestado o recurso fora do prazo legal , 

dele no tomou oonbeoimento (fia. 39). 

Inconformado, manifestou o reclamante ré 

.curso extraordinário, para este Conselho, que, pelo acórdão de 

LI.. 20, converteu o julgamento em diligência para determinar a 

subida do processo original (ris. 20). 

Isto p6ato, e, 

CONSIDERANDO .o que doa autos consta; 

RESOLVE o Conselho Nacional do  Trabalho, 

unanimemente,, conhecer e dar provimento ao recurso, para  orde-

nar abaixa d03 autos ao Conselho Regional do Trabalho, da  la. 

Regt o, a fim de que julgue o recurso ordinário manifestado por 

Miguel José de Moura contra a sentença da 5a. Junta de Concilia 

ço e Julgamento, como melhor entender. 

Assim se decide porque, na verdade, o x'e-

ürso ordin rio, de que se valeu o reclamante, foi interpoat»em 

tempo hbi1, eia que proferida a sentença em 25 de  setembro de 

191411., em  3 do outubro de 191411.,  foi apresentado o recurso. 

O ac6ri o recorrido incidia em evidente e 

qu hoco, porquanto,ao invés de tomar como referencia a data  de 
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25 de setembro de 1914, (data da 

-3-

sentença f18. 22, levou em con-

ta a data de IQ de setembro do 1944, que consta da sentença  a 

f1t3. 23 in fins, por lamentável descuido. 

Rio de Janeiro, 20 de março de 1946. 

Geraldo Montodonio Bezerra de Menezee 

Manoel Caldeira Neto 

Dorval Lacerda 

Presidente 

Relator 

Procurador 
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