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Reeur5o extraordinário , de 
que se no conhece por incabível. 

VISTOS E RELATADOS iates autos em que são partes: 

como recorrente, José Oliva, e, como recorridos, Vicente MuseU. 

e Pedro Muzeli 

1  Apreciando a reclamação apresentada pelo Sin dica-

to dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção Civil e da Os 

14m1oa para Construção de Santo Andr, no Estado de São Paulo, 

em nome doa seus associados Vicente Muse U. e Pedro Museu , Con-

tra To  Oliva, por despedida sem aviso pz4vio, a 3& ~ta de 

Conoi1iaç o e Jul amento de Saio Paulo julgou improcedente o pe 

'dido por ter o Conselho Regional do Trabalho da 2' Região deci-

dido dessa forma em caso id ntioo, no qual t&ra parte a mesma 

empresa reclamada (fie. 22). 

II -  O Conselho Regional do Trabalho da 21 RegiL,, pa 

rã o qual recorreu o Sindicato em causa, em nome dos referidos 

associados, reformou a settença, por nao ter o recorrido prova 

do, Gomo devia, a natureza eventual do trabalho doa então reoor-

rentes (tia. 31). 

III  No ao conformando, recorreu o empregador para &a-

te Conselho, insistindo nos argumentos já apre8entados, mas sem 

aduzir prova alguma, conforme assinala a Procuradoria em seu pa-

recer de fia. 56/5v. 

IV  flato é o ra1at6r1o.  Isto posto, e 

CONSIDERANDO que tudo nates autos versa s6 Wi *1-

teria de fato e que a decisão recorrida no violou qualquer dia-

posição de lei ou contrariou a jurisprudência, nõ encontrando, 

assim, o recurso amparo no disposto n'8 alíneas a e b do art. 

896 da Consolidação das Leia do Trabalho; 
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ACORDAM os membros do Conselho Nacional do Trabalho, 

por unanimidade, em no tomar conhecimento do recurso.  Custas "ex-

lege". 

Rio de Janeiro, 8 de abril de 1914.6 

Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes 

Manoel Caldeira Neto 

/  Presidente 

Relator 

Ciente -  Procurador 

Ptblioadó no Dt kio da justiça em 
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