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KSC/EV  No iii como conhecer te 
curso  xtr ordinarlo não a-
pelado no  Lxto ).j&t1 que ad 
mito a eap cie. 

VISTOS E RELATADOS Ustos autos en que ao partes. co-

no recorrente, Amaro Can a Barbosa e outros e, como recorrl o,. 

SsrV&X En.ntiaria Ltda: 

O racorrentes foram contratados pala reoorz'idi sara 

•zoctu o de determinada obra, finda a qual forma diepeneados,a-

p6a r ~beríam aviso pr vto de um nas. 

IoDnrorPadoL3 coa a dispensa, reeorrox'am para a 5 

ti de Conci1iaç o e Jil az*nto d.o DisLrito Federal, que jul o 

tiiproceduito a reclamação.  Desta decisão recorreram para o Con-

eslhoYe8ional do Trabalho da 1 Re i o, sendo, ainda uma vea,a-

preetada a hipótese., tendo o Conselho Regional contornado a doei 

são recorrida, do que di800x'dar0j4 os recorrentes, fC aUlaudo re-

curso extraord1n rio para sete Conselho. 

Isto poito, o, 

OOUSID1BANDO que o presente recurso oxtraordin rio z,io 

encontra snparo legal, de vez que no se confirmou, no caso em 

qualquer das htp6teaea rornuladaa no at. 896 da Censo-

Ztd*ç o das Lota do Trabalho; 

RESOLVE o Conselho Nacional do Trabalho, unanimsnwzte, 

dele no tomar conhecimento. Cu3tèu ex-) ge  

Rio de J*neiro,13 de fevereiro de 1946 

a) Manoel' C aldeira 'eto  Vtc.-Presid.nt. no Cz$1'. 
óióio da Preatdsnota 

a) Pereival Oosoy Ilha  Re1 oz' 

C) Baptista Bittencourt  Procurador 

Assinado ia  
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vel na e oc o, cvexido  aLx. r o ;rõco  nua quu 

no feito. Cust   1 4. 

iio '  ariu  6  1'L6 
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