
M. T. 1. C.  C. N. T. -  SERVIÇO ADMINISTRATIVO 

Proo. CNT  21 ok6/h  

o 
ÂG/2M.  Decretasse a nulidade do pz'o. 

00 0 dodde que t*rnha funciona.. 
do fl9 mesmo procurador sem o ne.' 
aeeaarto i trumonto do mandato. 

VX O3  Utos autos em 4U0 aao partes ioo 

mo reoorr ente,  apSito de J. Ulmões Loureiro, e como reoorrido, 

Nelson Tavarão Porreira: 

Wol8  Ta-vares Ferreira, na in,toial, reclama paga-

manto de Indent a ao em dobro, salários e rc iab, por haverem os 

sucessores da firma i,1e J. Ztni s Loureiz'o, onda tz'abi1hsvs há 4 
anos, fechado sb*uptiarente o eatabaisoiu1snto. 

Na. mesma raclamaç o aparece Aostinho de Sou&s Bas-

to., cem 20 anos de usa. 

& 5.. Junta de Qonotliag õ e J ulgamento, depois 4 

repsttdos adia.usitoe por zotívo do s de na peesSa da inveatari-

ente do referido *splio, lavrou um trmo de oonoilia9Zo (fls... 

14) e 4e ps8a ento e quttag&o (tia. 15) com r"eter nota, apense, 

ao ee mdo r iamanta, A&oatinhio da aor m ia toa,nada srUoulen-

do com relag o a !4e1 on Tavarca ?erreira. 

O julgamento da oauaa date ltbto, Neison Tavarse 

Ferreiro,,  p*rece a fie0 16 tendo estado aussnte a reo1s d*, 

que, por isso, incorreu em pena de revelia, ixLporta do ainda e* 

• B$ O tunto 1 ma.t4ris da rato, de *O 4O em o diiposto no 

art. 84 da Conaoltd*go das Leis do Traba1 , razEo por  us * 

J ts reaoivsn ju1si' procedente a rselamag o e condenar o Zsp&-

11* de ' .  aishs Loureiro a pagar a x9110U Tavarot r.rretr* $*-

port kola superior a quronta a este contos W149 .100 

O Concelho k18i0na1 do Trabalho da la, itetao, as 

face da r.v*ia, resolveu, por unam2m14a4o, n. r proimont i* 

r.ourao, paraautor a deotso recorrida (f1, 51). 

Vindo os autos ea grau de xeourso eztrsordin rt' a 
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éiste Conselho, a Procuradoria da Justiça do Trabalho opina, preli-

minarmente, pelo no •c 1cc :orto do recurso e, quanto ao inrito, 
- 

pela conttrria N o do acordao recorrido, salientando sua estranheza 

quanto ao £at.de no fazer a ata  e u1 : nto da iunta a menor 

røtex! flOta aos termos de oonoi1iaç o, pa.arento o quitação das p. 

ginas anteriores. 

o relatx'to.  Isto posto, e 

CONSIflRR N)O, preliminarmente, que a reclamada no toi 

representada legalmente perante o tribunal de primeira  tnoia, 

MORDAM os membros do Ccns e11io Nacional do Tz'abalho,por 

'zatoria, vencido o relator, em decretar a nultdade do processo  k 

tnttioft por ilegitimidade do proposto citado, devendo os autos bai-

xar a Junta de Conoilisç o e Julgamento, para serem obfiervadaa  as 

formalidades legais. 

Rio de Janeiro, 23 de abril de 191,i6. 

Geraldo Moritedonio Bezerra de Nenezeo 

Percival Goday Ilha. 

Presidente 

Relator si ha 

Ciente» 1  Procurador 

Dorval Laoerda 
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