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Proc. CNT- L. 166/45  

CNT-l51/16  1946 

AL14/EV  io se conhece de recurso 
extraordin rio interposto fora do 
prazo legal. 

VISTOS E R LtTADO3  stoa autos de reclamação em 

que. *o partes: como recorz'entea, Miguel de Oliveira Alvos e oa 

trol e como recorrida, a Companhia Cervejaria Brahzas 

O Conselho Regional do Trabalho da 1$  a 

prociando o ricurso ordinário interposto por Miguel de Oliveira 

Alvos e outro, da decisão da 6e Junta de Conciliação e Julgamen 

to do Distrito Federal, que julgou improcedente sua reclamação 

contra a Cia. Cervejaria 3rabia, resolveu negar provimento  ao 

recurso ofer6qido, para confirmar a decisão recorrida (tia... 

56Ï57). 

deste deo1e6r10 o recurso eztraordin rio de 

fie. 59/68, interposto por Miguel de Oliveira Alvos e outro,00rn 

fundamento no art. 896, lótra b da Coueoltdaçio das Leis do Txa 

baUio. 

As normas jurídicas apontadas como violadas 940 

as seguintes: 

Art. 818 da Consolidação das Leia do Trabalho 

Art. 122, inciso 4 da Constituição peder 1 
Art. 94 do C4tgo Civil. 

Contra arrazoou a empresa reclamada as fia.71/75 

dos autos. 

(fia. 78/79). 

A Procuradoria £ pelo no cabimento do recurso 

tato posto, e 

CONSIDERANDO,, preliminar mente, que os recorrentes 

no obedeceram ao prazo previsto no art. 8969 la da Consolida-

ção das Leia do Trabalho, para intcrpoai o do recurso extraor-. 
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dlnx"to, eis que a decisão recorrida foi pb1ioada em 16 de janei-

ro de 1945 e o PuCUPSO f6ra protocolado em 12 de fevereiro do mes-

mo ano,  quando já decorridos inala de 15 dias; 

ACORDAM os membros do Conselho iiacional do Traba-

lho, preliminarmente, por maioria de  votos, em nio tomar conheci-

mento do recurso, por ter sido interposto fora do prazo legal. 

Custas ex-lego. 

Rio de Janeiro, 18 de março de 191..6 

Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes 

. 

Dorval Lace rd 

Atinado e   

Publicado no Dt kio da Justiça em 30 /  

Presidente 

Relator 

Procurador 


