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Recurso s.traordii rio do que as não 
conhece por incabível. 

VISTOS E RELATADOS  atoa autos em que 

contendem Edmundo Rodrigues da Silva e o Banco Auxiliar de 

Cr dtto Ltda: 

Reclamou Edmundo Rodrigues da Silva sua 

retntegraç o no emprego que vinha exercendo no Banco Mizilt* 

ar de Or dito Ltda., hí 6 meses e 25 dias, na qualidade de 
contador, por haver sido dispensado sem motivo justtiioado, 
com ap6.to no Decreto1ei ni 5.689, de julho de 1943.9 

Contestou O 13afl00 reclamado, sob for ma 

de reconvençio, o pedido, alegando que o reclamante tivera 

assegurado seus aal rioa atí o dia 13/1/1411, e lhe t6ra dado 

aviso Prévio, na forma da lei. Sem embargo, era o recla mante 

deidioao no seu serviço, j& de ha algum tempo, com lançjaasnN 

tos erronsos feitos na escrituração doa livro*, a seu cargo e 
rssponøabtlidade, culidna ndo com a sua oxcuas de assinar o ba-

lanço correspondente ao ezex'ccio do ano de 1914.3. 

Procedeu-se A per1oM, com quesitos dos 
litigantes, cujo laudo consta de fia. 26 usgue 36, sendo aos 
autos  unta farta doouwentaço. 

Á 15  Junta. de Cone i1iaç o e Julgamento 

do Distrito Poderal julgou improcedente a x'eelaniaço (tia  2/ 
84)4 Retcismoui.*, porém, o Conselho Regional do Trabalho da lÁ. 
R•gi&o ao dai' provimento ao recurso ord1n rio, manisfestado 

pelo Banco, para julgar improcedente o pedidó (tis.151i/155). 

Da  o presente recurso etraopdinrio,oan 
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fundamento no art. 896 da Conao1ldaç o das Leis do Trabalho, dan-

do o recorrente, cono vio1a o, o art. L.67 da Conaollda o das Leia 

do Trabalho. (fla.157/159). 

Com a conteataç o do Banco recorrido, vieram os 

autos a este Conselho, onda se manifestou a douta Procuradoria pe-

lo no conhecimento do recurso. 

o relatorio. 

VOTO: 

Considerando, preliminarmente, que é incabível 

.0 recurso interposto,  ia q e no ocorre  no caso, as h1p0tes6 

prevIate no art. 896 da Conaolldaç o das Leia do Trabalho; 

Acordam os Membros do Conselho National do Tra-

balho, paz' unanimidade de votos, em rio tomar conhecimento do  re-

curso., por falta do fundamento legal. Cust a ex-lese. 

Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 1946 

Oeraldo Montedonio bezerra de Menezes 

Manoel Caldeira Neto 
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