
SEF' Ç  . lsrRArIvC 

Proc. 13 182-i4. 

1945 

;ant m-3e a docis o recor 
rida quando prolatada  do 
conformidade com os  pre-
ceitos legais ao1ioaveia 

osp eie.  - 

VISTOS E LELaTÃDOS estes autos em que o  indi-

cato dos  pro ados em Estabelecimentos Banc r1os do ?olota8 in 

ter pe recurso extraordinário da decisão do Conselho Regional do 

Trabalho d  �a IeCi o, de 22 do abril de 191414., que,  reformando 

a .3eLton a do juiz de -ireito de :c1otas, julgou improcedente a 

r c1amat r1a 1r1tcr1tada por 4lfrcdo Vigiano e Jutros, por  falta 

de an'.rcro local: 

Frante o Juiz do Pelotas, o Z>Indicato dos Op 

rtrioa eu referida localidade aJuizou co:tra o ;anco do  io Grari 

do do  u1 ua reclsma o, em nome de v rios banc rios, para que 

a a51ea f0330m pagas horas extraordin riaa de serviço. 

a primeira Instância foi a reclamaç o julgada 

roce ente e condenado o banco ao pagamento da indenizaç o piei 

toada. N o se conformando com tal sentença, o reclamado  inter-

ps recurso ord1n r10 para o Conselho Begíonal, logrando a  re-

forma de decisgo recorrida, por haver o tribunal de segunda ias 

taacia  d Itido s Improcedoncia da reclamat6ria. Daí o  recurso 

extraordinário do fia. 129/132, interposto para esta Câmara po-

lo .-indicato dos smpregados em  stabelecimsntoa  .anc rios de Pe 

lotas, com ap610  no art.  96, letras a e b, da Consolidaçio das 

Leia do Trabalho. 

Isto p Sto, 

CON ID A1WO, preliminarmente, que deve ser co-

nhecido o presente recurso, visto como 3  mediante o exame  do 
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m rito da que t o pode ser convenientemente apurada e vioL ç o do 

texto de lei, o que constituiu unia das alegaç ea da parte, rios fun 

dainentos de seu recurso; 

CONSIDERANDO, de-men tis, que t6da a queat a  se 

resume em decidir se o Decreto-lei 2 303, de 13 de junho de 1940, 

revogou expreasamente, ou ego,  o Decreto 23 322, de 3 de novembro 

do 1935; 

G0N ID AN1JO que esta Câmara já decidiu em dois 

casos absolutamente iguais ao presente, que o preceito da lei 03 

pecial que regula o trabalho dos bancários continuava a v1 ir, a-

pesar do advento do L)ecrato 2 308, de 19140 ; 

CONSIDERANDO que o ac rd o recorrido está  muito 

bem lavrado, bom composto em sua eitrtturs jur c1 ca e contra  Sle 

investiram, aliás d.e maneira muito dbil, os recorrentes, que r:o 

conseguiram apresentar argumentos capazes de reformar os  pontos 

sustentados pela sentença recorrida; 

RES0L  o Ciara de Justiça do Tratalho, por maio 

ria de votos, tomar conhecimento do recurso e regar-lhe provimen-

to. 

Rio de Janeiro, 3 0 de abril de 1945 

,  oscar ziraiva  Presidente 

a) ivono de  raujo  Relator 

a)  )orv i Lacerda  frocurador 
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