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AL WITOÀ 

?roo. 17 562/L  

1 946  

ITnprOOede a raclaria-

qo formulada sem funda-

uientaq o legal. 

VISTOS E RELATADOS  stea autos em que a Pan ir  do 

Brasil S/A, por seu advogado, reclama contra o ato do Presiden-

te do Conselho Regiofial do Trabalho da Pri eire IegiZo, que dei 

xau de conhecer do. agravo interposto pelo recorrente, da doei?-

ao de Preiid neia da Terceira Junta de Conciliaç o e Julgamen-

to do Distrito Poderei, proferl4a no procoe o em que conten da 

com Manoel José Antunes,'por ter sido dito agravo apresentado 

intepestiveiento: 

CONSIDERANDO que o te1e ran,a; que conita dos autos foi 

expedido em 27 de asneiro de 1 91.5 e a ente a ]4 de fevereiro 

do mesmo ano agravou à recorrente da doota o da MM. Junta  de 

conoiliaç o e Julgamento, quando já decorridos mais de 15 dias;, 

COWSIDRRANDO, assim, que o agravo rol interposto pe. 

la recorrente com manif ata inobaerv noia do paao fixado no 

14 do art. 897, da Consolidaç;o,das Leis do Trabalho, e daí a-

quela Preeid nc1a no ter conhecido do recurso oferecido; 

C OS DNANDO ÇU Êntire as atribuições dos Presidentes 

dos Coneelhoe Rep5.onais do Trabtlho figura: a de despachar os r 

cursos interpostós pelas partes (Consoliaaç o, art. 682, nIX); 

CO DE AN O o mais que dos autos consta: 

RESOLVE S: Câmara. de Justiça do Trabalho, por maioria 
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de votoe, nio tomar conhecimento da rec1a aç o for u1ada, por falta de 

tund*xoento legal. custas  -16g0. 

Rio de Janeiro, ]4 de Janeiro de 1 9L6. 

*) Oscar ~ alva  ?r  S.dente 

a)  axioe1 Caldeira Notto  Relator 

a) »erval Lace* a  Procurador 

Autuado sa  / / 
Publicado no Diário da Justiça er% fJ..3/ 9/ 

-  - -


