
Proc .446f3Z 

19 4 0 

IULATADO  os presentes autos em que 

ao partes: a Tatrada de ?erro Araraquara, corno ebar axzte; e a 

Segunda Câmara deste Conselho, corso embargada: 

COEIYRANDO que a e8unda Cmara por acórdão 

de 6 de junho de 1938,- publicado no Diário Oficial de 4 de no-

vembro do mesmo ano-, 'julgou improcedente o inquérito ad minis-

trativo instaurado pela  3tra!Ia de Ferro Araraquara contra seu 

empregado Álexanaro Rodrigues ou Alexandre Rodrígues dos San-

tos, ressalvado 'ã  st.ra3s o dire1 oLáà &plicar qualquer puni o 

de natureza regulamont r, devendo o acusado ser readmitido ca-

bendo-lhe a psrcep o doa vencimentos pelo tempo líquido que 

dele permaneceu afastado,'4; 

CO 3ID ANDO que dessa decisão recorreu a s 

trada para o Sr. Ministro do Tr alho, havendo 3.Exci  deixado 

ie conecer  rcurao, ela que aa decl&  das  tmaras são sus 

cetíveia de embargou para o Conselho Pleno, e, rio caso verten-

te, a decisão foi proferida pela Segu nda Câmara, nAo tendo, pois, 

cabimento o recurso; 

CU4I1) RA DO que, aora  a atra a et quea 

to interp e embargos para &sto  oiioelho Pleno, com as ra es 

de fie, 1O/l; mas, 

CONI ;ANOO que nos tarmos expressos do  90 

do art. 40  do Regulamento anexa ao dec. 24.?84, de 1934, "os 

recursos de qualquer natureza, iri luøiv  os embargos aos ac6r-

daos das flarao, deverio ser apruse ta os ?i secretaria do  on 
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8elho dentro do prazo do sessenta dias, contados da data da pu 

b1ica flo da decis o recorrida no Diário Oficial, salvo caso de 

fbr a maior, devidwnozte comprovada; 

C0N3ID RA!qDO que a dsoie o da Crnera foi publi-

cada no Di4rio Oficial de 4 de novembro ue 1938 (fie. 83) e 08 

embargos só derarj entrada na Secretaria do Conselho em 1? de 

junho de 1939; 

CO fl)':ANi)C que o rourso, interposto direta-

mente ao Sr. ini.otro do Trabalho, no interrompeu o prazo em 

lide, e, mesmo que aceita, para argumentar, essa interrupg&o, 

ainda assim os embargos eetAo fora do prazo pois o despacho foi 

publicado no Diário Oficial do 8 de abril cio 19:39 (tia, 93 ver-

so) 1 nessas condições, 

flScLV  o Conueflió Nacional do  rrabalho, cm aeg 

eTo plena, contra o voto do Relator, Conselheiro Ozes )otta, 

não conhecer dos embargos, por falta de upbio legal. 

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1940 

a) Frw o barbosa de Rezende  Presidente 

a) L.M.Ribeiro Gonçalves  Relator 

ad-hoo  

Fui presente  -  a) J.Leónel do Uezende Alvim  Proo,Qeral 

Publicado no "Diário Oficial"  em  / J//9*'o. 


