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AA/ZM.  Cabe ao empregado,o pa amen-
de kioraa extraordinárias tra-
balhadas sem qualquer limite. 
Pilescreve em d0L8 4fl08 O tlir , 

roito de pleitear a repars.ç o 
OU  u.l iøz' LtQ i i. 3,in eute. 

VI T)3  s tea atitos  i que a00 io por-

tes a Cooperativa doa EmprugaJos da Viação 1rroa do Rio Grande 

do Sul e All'lno Conderini: 

.lb1no Oonde i i a  tou no Jtiio de Direi-

to de Santa ida'ia lima r  lama o contra a Coo erativa 'dos ~ re-

gados da. Viação Frreia kio jio Gr nde do sul, para haver a impor' 

tnaia. eorrøspondsnte àa hora3 âxtraordInárIas de servico  prei-

tados durantes  as  uia, •.o re uneradae, (i ictal de fie. 2) 

e, ainda, reclamou Qã dias de dsctnao seate. a1 a que'fez ja e 

que também no lhe foram coice ildoa, zi m pa o. 

'  p?Oøeaào obedeceu Ac toz alidadee legaia,oQn,-

forme se infere doe autos, toado sido feita una vistor a  uoe 

ii *oa da  oalasada, onjo laudo eat  a fl.e. 22 dos a.ztoe.' 

Logo apis a abertura da audi ncta, o reol ai-

te, por seu advogado, levantou a prel iminar de ile ttinticia4o de 

r senta o cu ju.L&o, por en tender que o Ar. Lula Al1,ea Rollm 

no podia representar a reclamada na audiinala de i ru o  e 

jul,a!IeAto, e.x-vi do art. 8114, da Conao lido ço das Leia do  ra-

e que, portanto, deteria sõr aplicada ao rx1amsuo e: pena 

ds rereli&.  iO iso to ou conhecimento do p.àido, cie vez que  a 

lei autoriza ao empz'o *dor Lazer-se reprea ntar pelo gereita ou 

qua3.qor outro proposto quQ ten)a conheoimento do tato abre o 

qual verse a deu ~ (art. 81i.3,  IAL da. Oansolidagio dai Leia do: 
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Trabalho). 

Foi julgada improcedente a roo1wna o apresentada. 

Albino Co erin.L interpôs recurso ordir rio para O 

Concelho  tonal do Trabalh  ia )a. Re-1 0 a fim de ser 1'efoz adt 

a deais o do tribunal de Ia. Instância (f is.. 29/30), renovando a 

preliminar de ilegitimidade de repr  ar c,5t torrnulada. 

£#1a sentença ie fl. 64/06 , o Con lho flog.onal 

do Trabalho da 1a. ?e l o, natudãÁ o o nirito da :uastao, resolveu 

re1'oriar a ;entença no tocante à a horas extras -  .;uo devem  r a-' 

as -  por entender que a defesa da reclamada nesse sentido n.o a 

eximiu dessa responsabilidade: 

1)  Porque "Caixeiro" no  cargo áe 

como se vê da carteira profis iona1; 

2*) Porque peasoas n0 autorizada ní anotaria du-

rante tanto tempo na caderneta horas-extra que devera ser apuradas 

N  - 
em liqutdaçao de sentença., não excedontee de 2 diarias. 

Resolveu o Con eiho Regional do Trabalho eonrtr-

mal' S sentença anterior, •uanto ao mate, pelos seus pr prioa fm-

dsinontos. 

as recursos .xtraordb frios de fie. ?X/72s 

de fla. 75/&' interposto pela Cooperativa dos ~ roga ~ da Via.-

ça;  lPír ~ do Rio Grande do Sul o por Albino Coderini, em funda-

mento no art. 8.96 da Consoliciaç o das Loja do Trabalho* 

Isto paôto, 

OO14SID RANDO, pro Umiriarinente, tuO os recursos 

interposto. ao oabiveia, por dovidamonte fundaxnontadoa em lei; 

CONSIDERANDO, de mentis, que cabe ao empregado 

o pagamento de todas as horas extra efetivamente trabalhadas, pois 

que ao horas que devem Ler paijçaz não as efetivamente trabalhadas, 

qualquer que seja o n eroj 

C0ISID BANDO, todavia, que a reclamagio é do abril 

da l914e que quanto ia horas extraordtnrtaa prestadas antes  d* 
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abril do 19142, esta prescrito, (3ual uer direito ao seu pagamento; 

CNstD!RA.TDO, naig, que prescreve em dois anos O. 

direito de pleitos" • reparaç o de qualquer ato Infringente do di a-

positivo da QonsO1Idag O das Leis do Trabalho; 

RESOLVE o Cons 1ho rlau5.rnial do Ti l o, rr 1j jd. 

naz' onte, tonar conhecizteiito de amtczs c,,i ic urao3, u.Cnú0 o da em - 

pr at por maioria do votos e o do opr do  unanixuúado e, do 

men tia, dar pnoviiento, eira parto, ao re m'ao do ie undo re corren-

te, para reoon cer'lhe direito ao pagamento das horaa extraoz'4tn 

nisó efstivamcnte traba d.a, aplicada &  oicriç o  icna1, a aon-

tar da data da reo1amaç o, tudo dovidatentc apurado orà exeoi o. 

Custas W I U2. 

RIO de Ja1e1ro, 4dt, 043vorülxo do i9146. 

Manoel Caldeira Netto 

1aroia1 Dias Pequeno 

a)  Dorval Lacerda 

As iflado orn 
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