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No ao conhoce cio recurso interposto 
fora do prazo legal. 

VI3TOS E RiLitTADOS iates autos em que Ma-

noel Fernandes Teixeira Interpõe recurso oxtraordin rio da de-

cid o do Conselho Regional do Trabalho da Prlm3ira Re i o que, 

confirmando a sentença da in t ncia inferior, julgou proceden-

te a reglsxaaç o apra entada cunt.ra o recorrente por Puaquale 

Donato; 

4mittndo o pedido do z'etif'iooçio a fia. 

214 como embargos dsc1arat6r1oa, recebeu-o. o Conselho Regional 

pare, corrigindo o erro que reconheceu na oonoJieio do ao6r io 

embargado, 'considerar absolvido o r:olamado d condenaçio que 

lhe t6r* imposta' r]a. U).  A juriaprud ncta trabalhista em 

verdade já assentou a admias bilidade de embargos de declara" 

çio na Justiça do Trabalho, mas os opostos peio reclamado, 

data venia, eram de não ser conhecidos por terem sido  a pre-

s entados samente no 16 12 dia, quando o prazo para apr3sentaçio 

& apenas do 1$ horas contorne estti expresso no art. 862 do 

digo de processe Civil, ap1ioa ol aubeidi riamente.  Como se 

a fia. 23, o ao rdio emi,avgado foi  úblicado no orgeo ofici-

al do dia 5 do dezembro, o amente no dia 21 era apresentado o 

pedido a tia. 24, recebido mais tarde como embargos. 

Mas, a despeito dessa tardia apreaentaç o, 

hoje já não pode deixar de produzir todos seus efeitos legais 

o so6rdio que recebeu os embargos e absolveu o reclamado da 

cond.naç o, porque desse novo acordo no recorreu a parte pre-

judicada, como podia tuz -lo.  Acertada ou porventura menos 

acertada, a nova declaio já conatitii hoje res ,judioaté, 
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Si u1teiieaaen10 com o pedido que foi jul-

gado conto arnharou, o r  Ln n  t  LO  pri;itivo ao rd o, 

aftr L rí,rj do pelo próprio Cc.r oiho, tambem o recurso ex-

traoidinh io i fia.  7 e sa uiutea, do qual acabou desistindo 

pela pettçio fia. 56.  â1 Yiç.io zr  doSiatuncla que 

Da autos vieram à auporiDr inat ueia. 

3n ap4lo acta Câmara chezasae a conheoer, 

deveria sai' r orava]. & ho!':iotaç10 porque a de i3t nci , ainda 

que no dependa de tx'mo r  atos, rc-r da anu nc1a do recorrido 

ou dos 11t1soonsortoa rio pleito, todavia, s6 produzira efeitos 

jnrfd ooe dcptl.ts de ho o1o ada por sentença ( Cod.  Proa. Civil# 

arte 16 e 818). Moa, o recurso é de nio ser conhecido prelini 

narraonte por' ue o ee6rdio recorrido, como já as8in lada, foi pa 

bitoado no 6rg o oricial do dia 5 de dezembro (tia. 23), o o r* 

curso s do mesmo modo que os embargos, por #um vais a& foi izitez'-

posto naquele 169 dia como tombem imo ve da petiç o a tia. 27. 

tato posto: e 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que o recur 

ao e de neo ser conhecido, por ter sido interposto tora do preto 

legal,  !!1 do que disp o o 1 1°, art. 896, da Conao1idaç . das 

Leis do Trabaibo, por inisuimtdada de votos, fio tomar conhecimento 

do recurso.  Custa.  3-logo. 

Rio do Janeiro, 9 de outubro de ].9L5 
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