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1íZo se C)t h me do rO uraQ ext'wox 
din rio intor to sei fundanento 
leCu).. 

V TO  LTAD)S 08 presentes c.UtO& üffl que E ) pai' 

tes: como recorrente, }1onri.:c Siqutra 

o, como recorrido, Adolfo Ga1v o é outros 

urso orc Wi r10 Interp wto por lioi iqua Siquei. 

ra da deoieao, de fls. 2t/32, da Junta de Conoi1iaç o o Ju1gaue 

to de JØgO  Pessoa, que rem lveu, condena-lo a pagar a Ádolro Ga 

vo e outros a iriportancia de CI . 1 4,4A0,  o onao1 0 Ãogional 

do Trabalho da 6a. ftei o manteve aquela ao t n a, pelos £u.da -  

mantos constantes do ao&rd o de fia. v,0 151-

Não ao C omtOrUandO, ainda, com a deoiaio do Conselho 

fiçffilonal do Trabalho & agop Eenri u, S1 ueira recorreu extreox'di 

Lrianiente para a oxtinta Câmara de Justiça do Trabalho, procuz'w 

do fundamentar o a'u recurso nas al nes a e b da  or o1idaç o 

das Leia do Trabalho 

Notificados os recorridos para, dentro do prazo le-

tal, falare m s&bre o recurso, deixaram, entretanto, de faze-..o. 

L Procuradoria da Justiça do Trabalho, i tia. 60, o-

pinou, pr iu iante, pelo rio conheciraen b  do recurso, e, 

quanto ao mrito, pela cor tLriaç o da dec.La o recorrida. 

Ê o rei t rto. Isto pasto, e, 

C3UIDERAND0, pre1iminaz'me te, que o recurso no se 

enquadra asa alíneas a e ,do art. 896, cia Gonao1idaç o das Lote 

do Traba1h 

ACORDAM( os nombros do Conselho Nacional cio Traba1io 

por malorIÁ de votos em '  tam r conhecimento do recurso, por 

falta de fundamento legal. Custas ex-lo e. 

iio de Janeiro, L. dc junho de 191.6 
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