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P o:lii hoje faJar sob!'e livros didáticos. Desde
hon:;em quz eu me em.penho em folllear os novos
Estudo de minl1a {ilha, e encon.tro
com trjs'.:.eza aquela mesma ltnguagem insOssa.
u:n. · "brev.e cont ra a ate11çáo", ccn1o diria ceno
anligo.
.
A eterna \' erdad2 - a respeito desses livros
escolares é que. . . comp!··eender é sim.patisar.
.Ass:m como as professoras de fislca. desagrada!Vel, sua.ren.~as e pálidas, afobadas e doe gêmo
ás'pero, à.s vezes incompatibilizam alunos com
matérias assim o livro did-á tico escrito em llnguS:.g.em inexpre-"&iva, que parece conter a poelra. .da3 estan:tes de gerações e gerações, coloca o menino en< atitude de prevençã.o com o
-estudo. "Troca, isso em miüdo !" disse-me
1 u·':l garoto, outro dia, quan do eu lia determinado ·trecho ele História. .. . Ah a del icia, a simplicidade dos livros franceses... mas quem é
que preten:lia tratar des..<>e tema.? Eu não, cert:unente . . Já ósnla"ei, expressam.e nte la em
cima: " Po:lia. · falar" mas nào posso, porque só com multo cuidado e 1nais tem,po •1o
que d isponho devo meter a mlnlla colher torta
:num assunto que c abe a alguns fortes concessloná.rics · desta pra ça.
Mas, p-or e.E:se tnoti.vo não vou faltar ao
meu encont:-o de domingo. ~e~dõe-me o meu
Leitor se. esta conversa é pouco , seria. As vezes,
c 'lnfron.ta.ndo os meus artigos com o.; dos ilus-tres oola-bor.adc·r es .do Jornal ·do Commercio
si nto-m~ co.mo alg:uem oue entra· numa !.esta
com tra.jo impróprio. ' •
O que e que se v a! fazer . .. Cada qual
e :Imo Deus qu;r. A sisu àês em meu esplrito
·nd.o res:Ste p·or muito tempo!
Pois vou !alar numa c riatura analfabeta,
u:na pobre cozinheira que nem cozinhar direltà
sabe ... e prova.:·ei como o instinto pode s uprir
as van.tag<ens da cultura.
Cll.llma-Ee Gecilia a enl,!Jl'ega.da. E' uma boa
n1istura das 'trêos racas forte e desempeDl.da. Há ttns doze anos traba;lllou quinze dias
em ni:nha. casa. E mo.--trou tal talento, que,
Dlto sabendo nem ao menos temperar feijã.o , a
mirri se agarrou para o rooto da minlla vida.
D~g-o ''.minha", po-rque
Cecilia !croe como é
a.ndará ma:s longe do que eu.
Dzspedida por inco<Xnpetente ela não se
a':> o~receu . Logo convidou a patrõa qu.e a despedira para •er sua comadre. Lembro-me c.o
meu a!iJ.hado, coitadillho, sujeito aos asares da.
vida aventm·CI!:a. da m.ãe. O pai , com pendores
;hs:istas mais que pronunciados es.:x>lheu o
,nome "Hi-t.J.er '• que só a pobre criança nã.o
carregou, porcr~e o pad~e e a madrinha se recusaram a fazer a judiação. o garoto, batisa.rlo
como .Carlos Alberto, em breve entrava para um
asilo, enquanto a mãe passava de casa em casa,
cozinhando para todos os gostos, sem ter a sorte
de encontrar um qu~ combinas<;e COlll sua comida. As \·ezes,
n1enino adoecia. Cecilla. vinha; buscar o dinheiro pa.ra os remédios. Otttras
e:·a. , P1!:3. el a p:·óp~ia.
Com aparência, de

!

saúde sc!ria., extra.nhamente , de "!ebre por
dentro"·
A comadre saia cara. Era de !a.mll!a numerosissima. Deus! Como esta gente do interior
ca.s:tva e morria ! A ex-cozinlleira tinha um
go'!ito de pedir lnimitavel, pa,ra a-judar seus parentes.
Era como se depositasse em mim a !é _que
como nesse qualquer cora.çã.o empedernido.
Um !)elo dia soube q u e meu a,!l!llado morrera. ColtacllnllCl, . talvez !oos.e melhor pensei.
Estavam os pais sepa-rados . Cecilia . voav"a de
amor en1 amor, com uma. extrema candura.
Con.xiênoia do pecado eLa não tinha, po·is,
cad.a. vez q ue arranjava novo companheiro, vinlla procurar a comadre.
- A Senl10ra precisa, conl1ecer a nossa, casinha...
E , p ass-avam os amores, mas ex;p'lora.çã.o nã.o
terminava. Alguem de m!nl1 a fa.m!lia se insurgia.
oontt'a. a.qullo. -Um absurdo você ser explorad3
d>e~.taMas
maneira
! Isto na.o
pede dia
contmuar.
continuava.
Naquele
em que·- cecilia me pe-dia dinheiro para 0 enterro do me.
nino achei justís:;imo dar· Madrinha quer d lzer
mã.ezinha, e deve sul>stltulr a mãe. Pobre anjinl10. · · Mandei a quantia. ped-ida. e consolei a ·
mã-e que chorava convuJsa.mente. · · Entretanto,
por um acaso, soube que o garoto morrera mas não naquele dia.·. Havia. muito tempo que
a criancinha., fora enterrada. . .. Meses ! A mãe,
que . me dava noticias do garoto, net:t si quer ia.
vê-lo !
F :quel rev<>ltl.da, quiz cortar as relações· ·
Cecilia dtsse cOJn sin•p.Jicida.de. " E' o geito que
a gente t em. A gente precisa. Que é que ,e
vai fazu."
Aceitou ter mentido com · pasmosa na-tura!idade. E con.t.inuou a dar telefonadas am.istosas...
Eu esfriei. e resisti a vários " ataques", &
toda à. sorte de estratagemas...
M~.s hoje nwu coração amoleceu, como &e
fosse de m a.nte1ga.
- Telefonei porque pa.!:s.el a noite sonhando com o Dou ter e com a Senhora! ... Q1:1e
saudades! di&e Cecilia.
_ E o que foi que você sonhou?
_ Isso dona. o Doutor subia num lugar
al to, como ' numa escadaria, e fazia um · d:scurso...
_ Que es<pécie de d iSCUl'SO?
_ Uma beleza. . . D izendo qu~ «a 0 Jtai
d:>s

~~~~;!a

vontade de rir .

- E eu? O que ê que eu !azia. n.o sor.•ho?
- All , a Senhora me dava uma nota de
cem - hovln'ha!
E ai está a história d.e urna pobre cozinheira, que não conhece o livró "A arte de
!azer amigos", mas que ;pode inspirar uma obra
ainda mai3 út:I: "A ar·t e de !a!*r protetor~s ·

Dinoh Silveira de Queiroz'

----------e---

A CIDADE DA P INCESA Entre os povoados, geradores d e cidades, construções de prédios e obras públicas mais
<'l,Ue os bandeirantes semearam, ao devassarem urgentes.
os mistérios da hinterlandia, inclue-se o da.E
Todavia, propôs o juiz de fora, e os cama' 'mina.s do Rio Verde", a que o ouvidor da co- ristas aprovaam, que da arrecadação anua,! a
marca do rio das Mortes, Cipriano Jose• da. Ro- terça. parte u reservasse para os ''alfinetes da
cha, se incumbiu de imprimir í'eições urbanisti- Princeza", cujo título se ligou ao toponimo
cas, por Ou-tubro de 1737.
oficial.
Para la chegar, partira de. São João d'El Ca.rlota Joaquina., a quem endereçava a
Rei, e somente ao flm de 10 dias de viagemd, nascente vila a. sua contribuição anual, jamais
~ntrara pacificamente na região, cuja fama
e teria ensejo de conhece-la. .
cl esrespe1·t o as
. or d ens reg1as
- .
Ih e f'ora c a u sa da
E n t re t ano,
t
· d a. a reg1ao
.,
conservava. am
a.
peregrmação punitiva .
lembrança de outra a Princeza. do :Brasil,
NQ território, que apresentava a comodidade apelido carinhoso com que Alvarenga. Peixoto nod.e quatro rios abundantissimos de peixe grosso meava a. sua filha es t remceida: Maria Efigenia,
e miudo, que são Pa.lmela, Lambari, Sapucai, em cuja educação requintara o amor materno de
(q ue eu descobri) , e o rio Verde que leva ouro Barbara Heliodora, .
em conta pela. experiência que se tem feito",
A linguagem habitual do casal pat l'icio, ene scolheu . local propicio onde "fundei, consoante vaidecido· com as prendas e ·gentileza: d a fillla,
sua. próprla informação ao governador da. Capi- serviria, de reforço às acusações contra. o poeta
tania., um arraial em forma de vila, a que se da Inconf-i dência, quando o tolhess·em as madeu o nome de São Cipriano. que eestá povoado lhas impiedosas da policia do absolutismo.
c om praça. e ruas em boa ordem e muito boas
A condenação, que lhe pesou, mergulharia
c a<as"
em tristezas irremediaveis o lar de que se apagou
• Quais se:·iam os moradores en'c ontrados na o imag·inárlo brazão .
região .pelo ma!gistrado itinerante?
Mas a imaginação popular conservaria a reProcedialil d e localidades servidas pelo ca- cordação da. inditosa . conterrânea, a. quem pammho velho, que transpunha a. Mantiqueira. na. recia, dedicar-se a denominação oficial da. vila,
garganta do Embaú, pela. qual passava "a. lin~a embora não deixasse a realidade periodicamende penetração mais importante do Brasil, senao te de impôr-se à. atenção dos ca.maristas, obri-gada América do sul", ao parecer de Fra.nci_s co dos a providenciar a remessa anual da, quota pa1·a
Lobo Leite Pereira, douto sabedor dos fastos de a esposa. do " Prlncípe Regente".
s.ua terra na:tal.
Em compensação, valeu-,Jhes · o fato de ar} ·requentada pelos bandeirantes, em marcha, gwnento incisivo, na de!esa, de sua. pretensão,
para Vila Rica., não poucos estacionaram pelo quando o governador da. Capitania, Bernardo
vale do rio Verde, onde não tardaram a encon- José de Lorena, impugnou a demarcação e1npretrar algum ouro, que os mantinha em atividades endida pelo Juiz de Fóra, para atribuir a São
mineira.s, longe da fiscalização de · autoridades João d'El~Rei , cabeça de comarca, o arraial de
realengas,. antes da üagem do _ouvidor Cipriano, "Lavras do Funil".
'
cujo nome d~s!gnaria o novo povoado, se outro,
Recorreu a vila ao seu protetor, em cujo
ele tsiç.':>cs fidalgas n ão o substituisse,
nome responderia. R odrigo de Souza Coutinho,
'Em vez do que lhe atribuira o magistrado, a 7 de Fevereir o de 1801: •· o mesmo s enhor
:Eem dEmora entra em circulacão o da "Cam· tendo presente o generoso of erecimento C'Ue esta
·
•
c
panha.a doil'eguesia
Rio verde",
em torno
da qual
constez da ter ça p art e d as su as rendas para
iitue
de Santo
Antonlo
do se·
Vale
da o amara.
cofre de Sua Alt eza. Real a Prmceza. Nessa.
Pied.adê oue receberia. a visita do governador Senhora. merecendo Vo s~ Mercês por es..e moLuiz D,ogô Lobo da. Silva, a quem servia de se-' tive uma. justa: e particfilar contemplação por
cretário Claudio Manoel da. Costa.
• parte do Prmcipe Regente Nosso Senhor " , foi
Estimulados pela. presença, do delegado d ' El - serv ld o " or d enar ao governador Capitã o Geral
Rei pretenderam os camparihenses melhorar a. dessa Capitania que suspendesse t oda a divisã o
categoria administrativa da localidade, que só do território de que Vossas Mercês se queixam
conséguiram em 1798, quando alvará, de 20 de e qu-e pu.sesse logo tudo no &eu anterior esOutubro concedeu foros de vila, com o titulo tado " .
Q uan t o ma1s
. Ih e crescess e o am b 1ente.
cre ··campanha. · da Princeza' , onde exerceria. a
mais
sua juri:;.dição um '' juiz de rocla, do civel crime 1 avtJJtanam as .rendas da _cã:nara, e, em consee or1aos",
·
quencla, tambem a. contri ou1ção da terça parte,
Para. que pudesse a respectiva Câmara. possuir em que iria. basear-se a doação de 1802, que
zéde própria, constituiu-se a "Consignação vo- 1 perpetuqu a "consignação voluntaria".
luntárla", destlJ+ada. a. custear as ·. despesas de
'I'rans!orma.da em "Vila Senhorial, tributaria
da Princeza da Beira", o antigo arraial da Camh
- - -.. , pan a a 1eg.~;ou-se com a t ransplantação da Côrte
portuguesa. para o Brasil, a quem não cessou de
c ios c' • auton<JIIll.ta plena. e outras Un.lverslda.des protestar fidelidade, Já esquecida por ventura
dev·õr«.o ser crladas sob o me=o regime.
dos enslnamentos de Alvarenga Peixoto .
O .Sr . Ministro da Educação e Saúde já
Entretanto, o germe do llberalismo cbmo
t ê.ln ú U aa provl.dências inlciais para a _criação. que. lhe al agava os ares oxigenados, para inspirar
de uma Universldada no Estado d,a iBah: a e de a serie admlravel de seus paladinos, desde Jcsé
c ·Jtra no EstaC:o d:e P-eo:nambuco.
Bento. que seria redator do " Preaoeiro constl'tu.
Além dessas certa-mente s u:·girã.o opoo·- cional" , em cujas páginas veiu ao lume a famosa
tuna.m.snte e n a. med:da, .das pcss;bilid.ades, ou- constituiç-ão de "Pouso Alegre". de tão acentuada
1-ra..'t U:O.:Y·1>: s' dades pa.ra colaborarem na gra.n:l·e influência p.os fastos da Regência .
obr<a de CF~ o _Brasll. c_a,reoe para a sua cormLã. residiam Berna.rdo Jacinto da. Veiga. e
-pleta e m:'..n: .pa.çao ·w p1ntual.
Lourenço Xavier da Veiga, irmãos de Evariste,
que se mostrou enamorado ~ralndemente da tocalidade e rua gllmte, quando as vi.sitou mesas
• • •
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Ecsa obt•a ex1g.e, na.o ,so a ~r~<ação de UniA' de
guisa
de conciente éco das
baquear.
vers<d·ades, mas o desenvo. Vtnl_enoo d_a, sua, v1da, antes
vicas da
"Aurora
Fluminense"
numa ativida.:le d!e coop.e.raçao e 1ntercamb:o • " ~- ·-·~- ~
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IA reforma da Justiça do Trabalho !!:

A DIPI.JOMATA CECILIA
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Desde o imc1o do ! uncwnamen o d a Just1- no caminho do d~b~te parllmentn, p.ls;J.:ld:J e Eil
ça do Trabalho como ln.stituição judic!ária, logo vige:1do com ê..ose d~feito.
que se tlzeram senti os s~u.s p:lmairos re:mlta·
Qu e a Ju~ti ça do T;-ab3lho seja inst'tu i- . M
do3 na es! era do direito e d:t . cultun, no ã-:n- cão judiciária. seja órgão · judicante a pa ri d:t co
blto das classes e da economia, no s·eio da; e:n- Jus t:<':t con1um , Eeja part0 lntegranb do P o- 0 ~
prê.sas e da, sociedade, fêz-se p ercebida a n~ce:sdõr .Ju dic:á::io, por s1u natureza, po: ~U l fi~
sldade da sua reforma· estrutural. ·par<t torná-la n!lli;illde. por su-. !unção é hoje maior de toJ:J.
mais rá.pida, mais lmedlat:t, mais c;>ficàz, mais d úv ida. tonum c o-se nrdade incoat:-ov2na e
imparcial, mais judiciária, mais togada.
asse·nto u ni\·er2a! .
Essa necessidade fêz-se notada nos ó:-:;ão3
Convém r el embra d.ls a3 li;ões dos q~1e m0
técnicos de legis'fera-:;ão do Ministério com.pe- sabem.
.
,
tente, o:aslonando al~um as reformas que, por
Ja em · 1936, o pre~lno Min:st:o CaH ~o Nu'terem sido de epiderme, não sanaram as enf -:r - nee i!lC!lnou -s e a a dmi tir que a Justiça ,do Tnmidades do organismo judiciário ·do trabalho.
ba!ho é -instância judiciária, em que p~se a cirO mal constitucional da novel Ju.stiçs. con- cunotA.ncia . de a. terem deslocado do títu'o do
tinuou, e, lmper!eitos os seus órgãos, imper- Poder Judiciário para o da Ordem E:onômica
feitamente vêm · êles func:anando, crun o surto e Social (Da J ustica do Trab~lho no l'.fecanismo
de ef eitos ·ominosos á harmonia que deve rei- Judiciário do Regi me, in Jornal do Commercio
na,r entre o capital e o trabalho, entre empre- de 23 de Deze mbro de 1933). e depoi ; chegou à a.
gadores e empregados, entre o povo e o E.; ta- afirmação defl n itlya. da tese ( Theo ria e Prriti do,
ca do Pod er Judi ci ário, pg. 1.455).
im
Ao·ora mesl'no vemos classes dive-rsM e nuT ambém W a,l d em ar
escrevendo em 1938
meros~s de emprestados
em .greve contra
d cla.sses e>Opi'es•ou claro o seu pensamento em prol ds. ~l .
diferentes e quant!osaõ de emprega ores, es- tese da .ltuidicl ariedade da Justiça do Trab"lllo,
quecidas de q'!e a greve é reourso. anti-social conoluindo. mer idia.nament e, que "a Ju3tica dn
na constituiça.o, e d·ellto, no Cod1go Penal, . Traballto é . sem dúvida, nos preciso5 têrmosl
a!bra ser expediente ilegal anta a exlstên:ia da do artigo 122 d a Constitulcão, um'l jt~Et:ç1 ~s- lu
Justica do ·Trabalho, que se instituiu, se or~a- pecial" (Princí p i os de Le,qislareã.o Social e D zreinizoú e se ativa para derimir os . conflitos indl- to Judiciário do TmbalhO , t·ol. I._ _pg. 121).
/
vidua!s e os coletivos, jurídicos ou econômicos.
o grande hl!)nlstr,p _01'o;Jmb l'j~lll. qu :mtravados entre empregados e elnpre-gadOTes, a do ConEultor Geral cja Repüolica. . ppmou sob~e
teor do -artigo 139, da Constituição .de 1937, e o assunto, em lumi jfoso · .e sapientis<oi mo p'ndo artigo 643, da Consolidação das Leis do Tra- cer, asseverando, com sua admirável mzst:ia:
balho,
- '·Corno o ue' que s ei a . o que se Yê é que o
Urge, pois , que se ponha. a Justiça do Tra- pro~esso espe: ial d a J ustiça do Trab -.iho e 03
b:tlho na sua es.trutura., no seu funcionamen- ulanos on de s -~ desenvolvem 03 seus jul-o:<mento, ná · s1h autonomia e no seu prestigio, à al- tos. obedecem a critérios de um direito de vantura. de se impôr ·aos seus jurisdicionados, como guarda, on d e. aliás, t ambém se nota,m, com lá'único poder . competehte
. para solucionar as ~ica p:o:unja, embor a. desconcertant~. tra~os
pendência.> do trabalho afastando-se, como 1m· da . jus ti(' a pat r iarcal. E l
n2.o lhe
próprios, os . constantes : apelos d as claS-'!e3 C!>brêi·
na
jurlscji
ras ao poder executivo em assuntos da
exclusiva do poder judiciário do trabal-h o.
do não se. !azem tais apelos á !orça, à . vi(J:1~n·-,~~~~i:~~j~~~ãplf::~~~;f-~~~~~G;~~~
cia, à. greve.
_
_
E' preciso que a Just1ça do TrabaJho a 1a
do Traballl~ ob ~d ·c~. •
com presteza, precisão e perteição, realizando
a c·:ttérios di!•ersoE r!o3 C' ti~ d~-n 1 o suum cuique l'ribuere, dando, pronta, 1mean1 a. <' O"•':i
o do• tribunais comuns. E;s$
diata e seguramente, aos homens do trabalho . o
: entret ,.n to. não e ca'HI a 111,;
a que êles aspiram\ de direito, ou aos homens r~t i ra.r o carã.te~ de i:lstância>
jndi:iá~ios"
do capital o que êles postulam de justiça.·.
(Diário O ~l~i a l da União, de 6 da Março de
Pouco "!lá, o ilustre Ministro O:tacillo Ne- 1941. pgs . 3. 998 a 4.000).
grã.o de Lima, que dizem trazer para a p:tsta do
o+n a com a • exoosta a ooinião d~ exú1li:>
Tr:J.balho a vontade sadia de uredar os empeestre Oli veiu Vianâ: - "E' certo ql'~ a Con3cos existentes à livre, natural e fecunda evo- tituiçáo d e 1937. tal co;no hounra feito a 'd e
íução do Direito e da Justiça do Tra.bal11o, !ri- 1-934 recusou a inclusão do:; tribuna;> do t~azou à imprensa a necessidad_e de s·e .: reformar a bRlllo na. pa·te relativa a,o poder .1udicii~io.
Justiça do Tra-balho , para por cabo as. demoras Mu:. nã.o n o! carece que. dê3te des~ocamanto
que, se verificam nos processos trabalhlst ' s. _em
a Justica do Trabalho pa :·a o cspitulo ou~ r~recursos protelatórios, ou em _ delongas no Jula a. ord ~m econôm~ca e social. Ee possa de-g ar recursos legitimes (A. Notte, de 3 de F:_veue a Constituição se ha_ja recusado a rereiro de 1946 ).
nas !uncões dos tribunsi 3 2. 0 tnbaEx"'endemo3, a. seguir, 0 proj-e to d:t ra!orma
funcõe.5 análog<LS à.s dos tribun <i> ordinique ap~e.;;entariws á Comisaã o -d.t ú ltim<L modi·
Uns "' outros exer~e:n , s~m dúviü.
a;
fica cão da. JuStica do Trabalho, de que- !omos
ftt .1cões jurisdicionais" (Problem~s d~
parfe.
corporativo, pg. 275\.
E o in t é-rprete autorizado da Const:tuir.ão
Primeil·o que tudo, #: mi..3ter que a Consti1~7.
ancisco c~moos . é conclusi•·o: tuição coloque a. Justiça do Trab~lllo entre os
constitu cão não faz i'(ualmente me.uzas ao3
órgãos do Poder Judiciário, no capitulo da
Juizes e tribunais que tirão de julgar os cciCuta Magna que aludir ao mesmo·
mes polítlco-!ocials - art. 172 - e as ou :sNão se , depara justificativa para. a nser.ca-o •r tõe~ P.lltl'e emor~gados e empregadores - a~t:
da Justica. do Trab:tlllo no capítulo da
go 139 _ e, se:ía. absu~do conc'uir-se d1i ou~
econômléa., 'feita pel as Constitui-çõzs de 1934 tais juízes ou t r llmnais seiam de ontrJ noi~r
e de 1937. Ao s er elaborada. a Constituição de
e não 0 ill d:clár io r in. Ped.-o Timótheo, O Po1934, Abelardo Marinho, p::opôs . .que se adicio.Tudici.ári o. pa. 145\.
asse ao projeto constitucional
um Cl .pitulo,
cesar1I1o J u n ior, fe3tzjado eutor tuba:>üsem que se . declara v a institui da. e regulada a
pátrio. de!envolve à larn a i e~~ e~1 a:lili~~.
Just~a. a~~nT~a~~lf~~Ú.. asJim , em .u:m capitulo
lucidn e szguranca, flnallzl:l.do CO"'l ati.:próprio no projet-o da lei maior.
mar. em tê=mos peremptório; , qu• a~
Tomando . conhecimento da. e'menda. Abelar·
,
'-'"~. caráter a1mü1· • tivo
do Marinho,
deputado ' l&ví Carneiro resumialei~';;·~
E.!r
~ " U''l
0
a no .artigo
do
oder
J11'iiciár!o" IEJie.iíf
. em substilubvo aa !ma lavra..

com

·

18

verb~: ~ "Para der imir questões entre patrões
noT~~'J!:g· dl~;a~i; Po~tes d• Y'·e empregados, reclamações de ·natureza admm:s- randa. (Co mentári os
à. Const itu.iç'io. ~o!. 1!.
trativa, poderá a lei !ederal instituir J·untas de
t
n
. e:opec:a~s.
P.
rT. 337).do TT· otf>nio
de. 7'3\.
n?~ro'
conciliação e arbltragçm e tribuna1s
!Justi<>"
r abal h o,Mo:,, !. ei~o
l. pa
Marco'10
sem falcão judiciária, atribuindo à .;:ua de~1sao des FiTI!O !~x.,osi!lão d e wotit~s ch decr•to-l~i
plena e·r· 1·ca"o 1·a, r••salvando, s·em ._n re . o di~posto
t b d
~
de pro
Se ~P.
em
no- ar~igo . -!:Eses ~-não teriam,
assim, natUl'eza n.
l"l' o •4.7·35
de _de_ ~g no
~so roG.'f.e 19~?
e •
. r,r,G-e ..~~p·11
3
42
9
4
41
judiciária, em tal substitutivo.
_
no 'DrocP.sso GM _
.!13-'2\ .
•r mio
_ _
17
7
42
3
Mas, no projeto n. 1-.\, de 1934. l~vado a Ca.~tro (Just;t·a do Trabalho. 'llg. 77. e con.•tidiscussão em plenário,
a. matéria foi inscnta tuicão ele
, vg. 411) , Muio de som:.~ iOb no primeir o capitulo, que era o das disposições jeto e L i m1937
"tes dCL J rstiça do Trabalho) ~ n_gerais, do título quarto do poder
_iu!iiciá.rio, mistocles B~• ndã.o 1Cavalcanti (D ir eito -~dmi
ipsis literis: "Art . 104- Para, derun1r qu;s- nistra'tivo,
z. L pa. 440 e R~vista do Traba110
tões entre patrões ·e empregados, poderá a lei lho, fa.sc. de
Setembro de
, pg . 20).
1943 de s•• a Justl·
!ederal in;'tituir juntas de conciliação e arbiE' cabal. assi m a COO "lusão
tragem, atribuindo plena. eficácia às suas dado T~ab:tlh<J ó:gáo do Po:ler Ju:lici!Õr:o .
'cisões, ressalvado o disposto no art. 105.
·
Di mana d e~sa conclusão outra. não m•Ms
"Art. 105 d~cisões ele autoridades, ou dec';iv~. _ a de <1ue cumure concertar a. co!otribunais admini.>tra.tivo3 organiza clos sem as ca,ã.o da .Tust:ca do Traba l ho na Co:1~Htu:c•.o. 1
f ormalidades e garantias
dzsta,' Coast:tuição, transferindo-a p n·a
loc,l em qt• ~ •e r;t~"não excluem a a.preciacão no juízJ comum com- tl•ra, mn s u as Yigas0 mestras ,
Poder Jucl!- 1
0
petente, . da prova p:Óduzid.t (ôbre matéri:l de
. .
!ato e da interpretacão da. lei a.plicavel' •
F~nefa-so que
f aça a dou t a. constitu' nt= 1I
0
Aí , qual se vê, ás novu Instituições ju~i5- de Hl4<6.
dicionals do trabalho teriam ass ento const1tuFazendo-o, é mister ou e se e.scoim.e 0 p~ecional entre os órgãas do Poder Judiciário.
c.e ito fundamental d a J ustiça em !oco d= u~~
- Abelardo Marinho, no entretanto, voltou à outra jaca : a de impedil·, como 0 faz 0 a:tiliqa, in.sistlndo em sua em~nda, que repropõ.s, go 139 da atu al cart a , oue ~<e aoliqu~m aos
·em 13 de Al>ril de 1004, sob o n . 1.516 .
selu membros , 5 d i;.no >icõe 5 r 'htiva; ;.. comNo dia. antecedente. po~em , '\Val demar Fal- p etê'1ci a , 90 rl'rr utament
o · e às prerr ogativ:s c1 1
cão , pro;>Ós Pc~e3centar-se ~o capitu lo qul!,~to, Justira ~omum
d:t Justica. Militar, um cao1tul.o e; pec1al soon
a Jn sticã do Trab alho . su·a emen :h , p or ém , a
izu al d.~ de Abela:·do M : r in ho , c ~.iu em obli- ,,~~~~i'rflf;~
vio ·
Her ece:·a.m. a a')ro vacão
sessão de 7 da ,>viJ.:o de -'~~9 ~3~~4c~-~~~~~m~~~~~~~~;f~
103 • do l'~O:ie !;o , '!l.r.t;,.; t:
•
YI'Jr s•l• da vitâl!y~~~da:!<'l ,
dos no capítulo prllneiro, das dispos ições gerais d t'hll
' d d d rve .
t
no t i t u lo quarto , do poder judiciár io . As dlsu 1p 0 ; ~uee e;,, ~~:~~e~ ~àgu•!'ator.•.a do_!!!:
11
••· ~..··~ v •oapós
o dê;;sçliscu.não
es- dois art
igos
sofr~ram
moditica
•v
en tre os deputados Levi balho deo~.~ prf'rro. . ativs~ qt~• 1 ~ ; d.• .-emd$- aua
eiro e W a!demar Fa lcã o, em que aquele gu·rar .a. ! ;!'1Tl.eza e e!e v,1çáo do c.<-1''1" 10
l'a a êste dava ca=áter judioiál'io à. Ju 3t iça alta m i!'Eão?
.
• .. ,, I'!• d t .TuJ·
Tra,b: lho.
.
S• F• ouP.~ alt •ne <r.• ~ •~'i! '~}. ,.-.,••···
J •
d T b lb
'do Trabs1ho. d~-se-ll'e 0 P' -~~·d·• JUltlQ~S
Maspouso
, a. . us
•. :catitucional
o
r a. ano o.s eire:e:>;;ra
.
c ·~". ou·ft
então.
con.::
o do Poder
~ o•e a! ~unt~-"1 sJ g .... •
Judi~iãrio.
""VO.~ l!"'an ~ es.
:f fl.'l •••te , .. ~·~ e
1
A Comissi' o
trina , entanto,
ao
Nã o ae ré. tuiJcJcnarl •.1 n;," _ ~ •'1:r'n!J•r-ce~ do sugerido e votado no plenâr'o .
.
os s_eu•.~r;,.· ·:u~•,. h\- d~ a'rám ~ra dos De.>J<Uta·dos. reti:ou, ·n:t reda-cão
t1vando os sew m~~'lL!tlno ~·r·-~-. de real!zu
da con.st.ltui'cã \ o.s d!..~itivo..ç -atinente.s
la ao cume do llt11 t~-rts do :Fir•.li'.
,Ju.;;t!"-& do Trabalho do capítulo ref-erente ao
Ju•tlca social ns• .... · "•lmt•ial ""lCI 1~111:1essa aOoxoutrll
ll "' 'l'iri, awav....
.!: ~- d ~ 1ePod• ,,. Judiciário e os trasladou para o capitulo dor Reallzads
con~tituclonPI,
aiudente à ordem econômica e ,~;oci:\1. erp. arti- gi•'oç§o Ol'dlnjria .
go úni<".o, que se converteu ,
definitivame-nte,
·E· - eflt~ a &eu tempo p~o'Joremos
nu., B'
no a~tigo 122 e · seu § único da. Constituição de Tnnt~ de concllfacln e ,1'\tl••m•n•o d~ h o'•
1934, inserto no -titulo VI, da Ordem E:onôml- ;. tr•nF~orM!!IIl Pm 1!JúeLI1p T;:•b@& c7'1l o•
ca e so:ial. concebido: 1;:,í _,.. dA Tr b•Jbo ~Ot,-1'\aTI!õT'Ive.s
e
7
( "Art. Para derimir
qu0S:Õ·1~ e'1t!Z
- ~tiv~i' fill TeJI,pQ toB. •~•nor~ .. o1 por
e!nurz.~adore3 e e::11prega,~os . r~gi:ias p~ll 1;-gud•• e•r... '•n:tn 11"'1 dC's e:nlacão so~ial. fica inst:tuida " Justiça dn Traba·
ern?rt ..tdnres.
lho, à 011:11 não se aplica o disposto no C3p:.tulo
P•Jt!On!l:• dfl 'T'-ahaIV, do ·Títu1o I.
. _.
d
P.~wlon•la do Tr•b•"Parágrafo
ún ic'O A ConstJtUI~ao O&
:torell do TraTribun ais do Trabalho e das Conus.5ões de Con·
ciliacão obed-ecerá sempre ao princtpio da ele!cão dos .s·eus membros, meta<!~ pelas associações
f'rlh nro~·ldo• no~
1
ci- do3 emp~e%ado~es. sendo o presidonte d~ ll'·r~
,. ~.,t:.v·•!:hd'. E"'V''l
nome1çáo do Govêrno. es:olhido dentre
d.., nn,·ê•'1o. e.,, lLst.'l.
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O PROBLEMA SOCIAL-ECONÔMICO
DO BRASIL

1· Jogo
~ulta
l â:n 13 e ~n ·

a negar m telrame,lte o conceito antiga ele pro•·
priedadc. Não acredita na proualada e ·:cel ~ncl.\
do regime cmr.umsta, ressaltaJ1da que o inc~e 
ment<l d:'l proctuc:ão. obtido p ·la desnível d<J'
Fah\.rios. dentro de lfmites traçados pela onipot"I•Cla tio F~stado. jàmais !ará que con!ratcrn' zem em pregado e empregador, no caso o patrão
rsb~al. E estabelece curiso paral ~lo entre o 11l.·~rali~mo e o comt•.nismo, para anrmar que a.
r-h!lve do prohlema estará no estatismo recua~o.
r~m preocupações outras senão as de carát · r
ce:>nômlco. ou no liberalismo sob tutela. d~
I'E':>: que o método cl ás~·ico é Impotente p?r:t
r3>ol\·er a questão social. qut' se nas apnsent:l
cr.dl't ve? mnls comJ>le,;a e av~saladora
~' "
fundo. ,e. pela economia dirigida , se bem. qt;c
~m n,a,acs di fe rentes dos que nos têm sido
lmoor· o~ até agora. por isso que anseia por
um pnctr'n d~ vlt!a gf'ral compati vfll com n.
co:Jd.c 1'1 hum:tna. su,tentando ainda que ur~e
nconclllar a nollt;ca com o sentimento oopulà':·.
Outro nfi··unto
versado com c;wapci0.1.al
mer.trin pelo Er. Pedro Rache é o que se relac~ona. C'Om ;.s qucs~ô!"s de econom ia e mr.cda.
. l "ás d~ sua c•peclalidrctn. Exnm' na a E·itnacJo económlco-finnnce:rp do ])ais e, em critica
sempre
construtiva. e·.tabt>lece as
pr~m.i ssa.;
ot•e ee lh~ art~urum IT1 l• ndequadns. para cho·
gc.r t\ conclusões lnoJut·\~·els, 1\pontando . 11 qui
e all. com e!c,·ado crlt~no e tncto. a bnlu<;<1u
dos probJnmas emergentes. Observa. que um
ttos grand·s motl--os da de>or~cln.ção d:)
;·u"~'ra &. sem duvida. "' no, ~ incapact<ladl! •:e
a~ã o no mercado do 0\'-"0. Faz-se m~ ~ 8

;1 ~ce:s

:ná-la
mais
~:"Jà0.3

>m.pe-

!, por
mtcrho.
connpersurto

' rei-

npreEJ t::tt nula.sses
'

e3-

;oclal
, enal,
ia d3.
or:;aindl~icos .

es , a
37, e
TraTramenà. al:omo
r as

~~! 0~ib:r~:::· gi~·d~a"e~~~':rt~t~
Q.1çi~()

<1

r1 ... e (~1-,t.

-

a.

0\\:o.

1.n .,~ ~
\ tn.o~.
como ~e sabe. é runcão

' 1 \ ..
b •t
L •

l :br io orçamentário. Em gera
d ,_ao ~Q'.ll·
mais. muito mais, _do que no2\~="ldef1.-,!
g-an•smo nacior.<'l.l, já; d ~ si depat.tper
, or1
A éê,es e>cf ssos . a essas generosidade'
r" l:<a .
farrito endlnll: irado com emisc-5es. o.\-.«rtt 1"11 •
··estroinice orçameritárl a" o Sr. Pedr a Redi
para concluir que. S"m o eqnllibria nada C·)n•
seguiremos. n0 sentido do rejuv ~n esclme:Jto d"
economia brasileira. Propõe a E·~tbstitu.!çã.o !\!la t ual estrutt~a econômica por outra que te
baseie na conversão da divida ext•rna em mo+da. nacional; num amplo e cm·ajoEa entendir. •ertto com os credore!S' estrangeiros: na equilíbr1o
orçamentário e no est :3.beleclm ~nto, em l~i . do
padrão índice. altm de uma série de medlà!llll
r-:::ct·.ndárias. regul a doras do assunto, que ~ •; .
nha e discute. Por tJn1 szntencia. n. r:.~ n 1~: i L.t.1 .
Melo séria, meio jocoso: moeda convers1vel· no
Br ~ r:l ê. p ara o pais, nm casti go pior da que
é dado P.os galés, qu.e passam a remar e1~1 S3CO . . .
Muitas páginas nue en:iauec:;m n volt:.me
contê~C.l assuntos explanados da tribuna parlamentar, na Constituinte de 1934. Decorridos
embora doze anos. as Idéias aJl deb.J.tlda9 pelo
Sr. Pedra Rache reve st~m-se hoje de lnil•Jdivel
importância . Adepto do parl am ent.a.:-ismo. e ;+~ - ·
b elece confrontos entre aquele regime e o pr~- .
sld:nclalismo, tal qual se vem fazendo na atu~ l
Constituinte, e ma.ls: aborda a ques~ii o con st;titucicnal C0:11
erudJcão e odeSellYOlt\:.ra, ltáO
obr-tante o olho Yigilante das chamados constitucion:liistas, oue lhes seguem de p ·•.rtn os
argumentos,
crivando-o de apartes. o ce~to •
.norém. é que nio &-e perturba o 6r. Peci.ro P ache . Diz o que seJ.1te e o que quer. e sabe fazê-lo, ])Ois não prescinde jamais dos seuq métodos próprios de demonstração, quando tentam acuá-lo na tribun a.
·
Pode 1se disr,orda.r de um ou 0 11.tro pon1o
de vista do Sr. Rache, de um ou outro conczito.
mormente no que tange aos principlo3
d.-,
sociologia moderna·, mas nunca se lhe negara.
em t•l consciência, valor à obra realizada . E'
uma petsonalidade marcante, e o li vr::J de r u a.
autoria, CJUe ora se· comenta, embora pel<~. raJn·.•·
é di gno da. mais ámpla divulgação er.tr~ ~que
les que ve~·da deir amente amam o Bra8,1.

eza

, à.
'it:3.

He·nrique Vieira de Resende

ões
rio,

-------~---+C+-

!'S -

lel
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DAS EMPRESAS

ic-

,~lri".S '"'i •

da

dutihilidade d~
Por aue ex!lnir-.;e a magiE+~at•.rra do trJ.balho deo~~ ])rtr~O","'tivs~ C!t'~ l''~ ~::vem as~e
gouru a t•rrneza ! e.ev:tril.o elo cxerr.ICio da sua
alta m ü:~ ãa?
So F• OUP.:' alt~neir.~ P P":'\ *='~::;i+.l1-t~ d1 .Tus a da Trab31ho. dl\-se- lh~ o pP.de.>t•l s?~'"ltt.•r
c·-n oue se a . etan~,a m as g:-.;.n de.~ Ju 3t~C3.3
"''v a.~ ran~es.
Não eer t'. tuncicnar 17.a11dn os seu~ 1•·i 7 ~ ':l e
o~ seu~ pro~:s-o~ P. ~i!ll nis+._
r ... tiv2ndo os seus mece ni~rnos Ott 3 ~~ hi. d'l akâh\ ao cume do seu d-estino ~?.f " •:to de realiz3.r
ju stica social n as t~rres do :Ar>sll .
Realizada. e&&a. obra urim_!~ial p~lo l•~isla
dor eonstltu.cloD~l . a. outra. Yira, através d::t Jegl~'~.ção ordmãrta.
E neflt!.. a seu. te!llpO , p~o':lor emos
nu-. s. ~
,Tanta~ de Conelhacao e ,Tulao"'m~n+o d,., ho i ~
Fe tranF"!ormml Pm ~'1.0.:: dp Tra ha~ co1n 0 :;
dA Tr ·~lho. •:It~.if·1os , hamanveis
e
. , , • .,,..,c em vet"'~:Im:.!ntos. e :::e.ssor2 "'1 0 , po:l r••oJr"'''Hl"ant •~ dflls c'a:ie::;, ~c n :to tt'"'l. dcs emprt•g:• ·1os " o ootro ôn' 8T"?re~adores.
0 3 at1'~1.5 C-,~S!IllO> P ~glon~;, do 'l'7aba1ho passarão a Tr!hum ls R ~~ion•is do Tr•b:1.1ho. oompostos de 7 De.;embargadores do
1

Tra-

, um

lho

~Prã'"'

orov idos nor

T::\h-üho slt:r!Q~ 1 (\ 
tt fl""t i'º't,l;j'td'"' . .E"",V1'1
!!_~2ljl~~!~:!" d" C1 oYér::~o. e.,, list'l

)

a 'lor~c:;.;-~·~g;-~cn'"ilCi~~·- a patr ôa que ~a~dE~r~;~~oo-~"iiiQiio:&-;;;cõã1f&l!'l'l7""e""I"D'rr""'t!mr~~r=-~:,-;~hi";;l;;";";t;::--""i'ii\;;;!;tr'(:;""õ:;t.3'ITõ~lfl:""'~&71"-;:;:;o-:in~mnr:nl!l!ITT"~----------,.,.""I'I'!III!
!>"dira. para •er s ua comadre. Lembro-nle
curso.. .
há, o Ilustre
. n.gs .
.
aos asares da
- Que espécie de dlscUl·so?
grão d e Lima, que dizem trazer para a pasta do
O:-na oom a • exoosta a Cl'!Jlnião d:> e:oc'm1:>
com pendores
-Uma. beleza . .. Dizendo que era. 0 pai Tro.balho a vontade sadia de arredar os emp eOlt;•l!r Viana : -"E' c!rto qt•~ a Con;- CES.\R
.fll.S~ista.s mais que pr onunciados e:>colheu 0 d:JS pobres!
ços existentes à. livre, natural e fecunda evodP la87. tAl co:no hounra !elto a de p::-ote.u
·"'u !oco a ~' 011 tade de ru· ·
luçã.o do Direito e da Justiça do Trabalho, !ri- 193',
:nom_e "Hi-tJ.er " - que só a pobre criança n.ã.o
"'
.. r ..~~mo~ lnclwão dos trlbun.a·~ do t·a-~
curegou, poro_ o~e o pad~e e a mad.r!nha se re- E eu? O que é que eu !azia. n.o sor>..!J.o? zou à. imprensa a necessidade de se r~formar a b?lho n"'
e relatn·a ao no:1er judl:!i::-lo.
al
~ra
me
dava
uma
nota
d
Justiça
do
Trab
alho
,
para
pôr
cabo
às
demoras
M••.
n
!lo
nas
'
D
!U'ace
quP.
d~3te
des:o::amzn::>
trabalh
cusara.m a fazer a judiaçã.o. o garoto, batisarlo
- Al1• a Senh ~
e
~
como .Carlcs Alberto, em breve entrava pa- um cem - hovln::ta!
que, se verificam nos processos trab:llhi.;t·s em da. Justica ~Trabalho pa~a o c;pitulo C1U" r!· trabalt
·~
E a·1 est· a h"sti d
b
·
recursos protelatórios, ou em delongas n o jul·
a. ord!llll econõm~ca e so::i1!. ,e pco.na de- s•.r jul
1
a asil_o, enqu::mto a nta· e passav·a de casa em casa,
ora e uma
po re • COZ1·'d
·g ar recursos 1eg1"ti mos ("• No ·:'t e, d e 3 d ~ F ~n. que constitulçio ae hsla recusado a r,-,1 dos to
· "A
I
cozinhando para todos os gostos, sem ter a sorte uhera,
que nao 001 '-·uece 0 1IVro
ar.e
e
ir d 1946)
.de €nccntrar um que combinasse com sua co- !az;or amigos" , mas que ;pode inspirar uma obra re o e
•
ecer nas fU'lCÔe3 dos tribun?h PO tr•ba- da Ju
mida. As ye:z;es,
nlenino adoeci· a. Ceci.li• vi·_ a inda mai.;, útil: ·•A arte de !a3er p r o teExpendemos, a. segu ir , o p1:ojeto d1 reforma
ttmçõe~ análo~.u à.J dos trlbunrl; or:1lna~
tor~s . . . "
que a.pre.sentamos á Coml:>são dJ. última. modiUns •· outros extree:n. 8•m d\n·1:11.
111
nhi buscar o ài.rlhelro pa.ra. os remédios. out ras
f icação da Justiça do Trabalho, de qu~ !ornas
fu .tçôu_ )U!I!dielonais'' tProblcm•.s d! con
e.:: a.. P~ra el a p::óp:ia .
Com aparên cia de
Dinoh Silveira de Queiroz'
parte.
cor·poratn)(), J>l!. 2751.
.
Ih'
Primeiro que tudo, 1: ml.3ter que a ConstlE o inUrprete autorizado da Corut:tuiçào co
- - - - - - - - - - -..8 coloque a Justiça do Trabalho e 11 tre 05
1937.
nclleo CllllllOJ. é conclual•·o: do Poder Judiciário, no capitulo da nova
Constitu o nlo ras tcualmente mtu:>".u aos
Magna que aludir ao mesmo.
Juizu e tribunais que terlo de jul!(ar os c~:Não se , depara justificativa pa.ra a 1n:serca-o •1 mes politlco-1oeial.s - art . 172 - e a' Ot1 !lda Justiça. do Trabalho no capítulo da o'dem tôes entre emn~rcacto' e emprel[adorea -- a::-t:d
!(O 139 e seria ab.mr:!o con•'ul:--se d1i C1U~
econômica, '!ei-ta pelas Constitui-.;ozs
e 19-34 tais juizes
trlbunal.s 8 el3m d' ontr:J n:>ier
e de 1937 . Ao ser el aborada. a Constituição de
934 , Abalarct,o Marinho , p::opõs . qu~ se adiclo- oue não o it•d:dârlo li11 Ped.-o Tlmótheo, O Po·
·t ·
1
p·tulo
.rudiciJirio. 71a. 1451.
E n tTe os povoados , geradores d e cidades, construções de prédios e obras públicas m.:üs
ao pro j et o cons t ! uc10na
um 0 1 · 1
.
Cesarlno Jun•or, fes:~l!:1o
((Ue os bandeirantes semearam, ao devassarem urgentes.
em que se · declarava Instituída e regulada a
pátrio . de ~envo:ve à laivt a t~.s~ e:>l anil'•'·
os mistérios da hlnterlandla, inclue-se o das
Todavia,. prop ôs o juiz de fora, e os cama- Justiça do Trabal-h o'.
com lucldn e seguranra, tlnsllz•:tdo 00 ..., a!lr·
' "'minas do Rio Verde", a que o ouvidor da co- ristas aprovaam , que da arrecadação anual a
O assunto entrou, a..53im, em .um capitulo mar . em t ê:moa p erempt6~1tn, qu• ft ".Ju•t'=
marca do rio das Mortes, Cipriano José" da Ro- terça parte u reservasse para os "alfinetes da próprio no projet-o da lei ma:or ·
.Jl=r
0 rarát•r a :1m' ~
cha, se incumbiu de imprimir feições urbanisti- Princeza", cujo titulo se ligou ao toponimo
Tomando · conhectime!lto da e'menda Abelar·
lel.s
, ft tl"1
c as, por ou-tubro de 1 7 37 .
oficial.
do Marinho, o depu ado~vi Carneiro resumiad
i
.,
Para lá chegar, partira d e. São João d'ElCarlota Jcaquina, a quem enderecava a a no -artigo 18 • em su
Iiuhvo aa !ma lana. ·~·roce''·'~'aL
'1'~~{ • ~41: ::o 1 B."~.Jfi
Rei, e somente ao !lm de 10. dias de viagem, nascente vila a su a contribulcão anual, ·jamais Ve?"bis: --'-' "Para derimlr questões entre patrões
nõm
41P"'SS~ 1 ?o~:~s d• y•.
bn t mra pacificamente na região, cuja fama de teria ensejo de conhece-la.
•
·e empregados, reclamações de ·natureza adminis- randa (Comentdrioa 4 Conat'tufl'io, t·oz. 11.
d esrespeito às ordens régias lhe fóra causa da
Entretanto, conservava. a inda a região a tratlva, poderá a lei !ederal instituir juntas de prr'. 337) . T;otl>n!o Y.ll'tel·o d' R•rro·
:peregnnação punitiva.
lembrança. de outra a Princeza do Brasil, conciliação e arbitragem e tribunais espeéials, ( J1tstiM do Trabalh o, rol. 1. p11. 731 • ra•co~:-~"1:-.·~,<:!IIIP· u'l:l
i'\ q território, que apresentava a comodidade apelido carinhoso com que Alvarenga Peixoto no- sem !~iç:ã.o __ ju:iiciária, atribuindo à. Eua dde~ l-s~o des FiTho te os••ão ti• !1'otil"'J c7, dtu•to-l!l
t.·,·o
rios
obU!ldarttisslmos
d"
pel·xe
grosso
meava
a
sua
r·JI
t
. Efl
.
plena
erica:ia,
. o, natureza
!Spos o n·· 4 · ,-rjh ~9 d• s•tt b
.. ,p~1 la es remce id a: M arJa
de qua •
"
' genla,
no ar~igo.
t:ss.esressalvando,
não t eriams·em.pre
, a3Sim
.J D
v
'
"
•
m ro cl ~ '9~~ " ...
e mittdo, que são P a lmela , Lambari, Sapucai, em cuja educação req uintara o amor materno de judiciária, em tal substitutivo.
r'l'o~ de 9-3· 4~ no Pf'O""SO n.v. 4.'jj':l - 4' r 11• .,,. •..,,u•u.o
!que eu d escobri) , e o r io Verde q:ue leva ouro Barbara Hellodora .
Mas, no projeto n. 1 ._\, de 193 ;1 _ l!vado à. J7-7-4Z n o 'OfO<'PISO IBf. 3.113-•'2).
•rJu'~
em conta pela experiência que se tem feito",
A linguagem habi tual do cas al patrfcio, en- discussão em plenário ,
a, matéria !oi inscrit!l.
Ca .~tro ( Justi~ a do Tf'bal~ o . flg. 77. I! Con.•ti<>scolheu - local propicio onde "fundei, consoante vaiàecido com as prendas e ·gentileza da filha, n o primeiro capitulo , que era 0 das disposições tuinão de 1937, IH! . 4111 . Mlrlo de Souza (Ob·
s ua própria informação ao governador da Capl- serviria de re!orço às acusações contra o poeta _gerais. do título quarto do pod.er
fudiciário, jeto ~ L im "tes d11 JustiÇ« do TrPbalhOJ ,. T!·
tania., 'um a rr aial em !orma de vila, a que se da Jnoon!ldência, q u ando o tolhesz·em as ma- i psis literis: _ .. Art. 104 _ Para deli.mir qu!s- m_isto<:l.e.s B~ on diio CanTcan:! I Dir~ito
d eu o nome de São Cipriano. que eestá povoado lhas impiedosas da policia do absolutismo .
tões entre patrões ·e empregados , poderá. a lei ntstra-ttvo, ?JO!. 1. fla . 440 t R~vf!ta dn Traba·
çom praça e ruas enr boa ordem e muito boas
A condenação, q u e lhe pesou, mergulhar ia !ed-eral ins"titu!r juntas de conciliação e arbi· lho, fase. de Setembro d.t 1943. pg. 20\.
c asas".
.
em tristezas irremediaveis o lar de que se apagou tragem, atribuindo plena e!icácia à.s suas deE' cabal. a~l m a. con• UJ!o dt s • • JustlQuais seriam os mora dores encontrados na, o imaginário brazão.
'cisões, ressalvado 0 d isposto no art. lOõ.
·
do T:-abalho ó:gli o do Po:lrr Ju:llc';r::>.
região .p elo ma!gistrado itinerante?
Mas a imaginação popular conservaria a re"Art. 103 _ ..... s de"is õ~ ele autoridades, ou
Dimaila de•~! con~luslo outra. nllo m•,'l6
Procediaru de localidades servid as pelo ca- cordação da inditosa . conterrânea, a quem pa- tribuna1s adm in istrativo3 organizado.s sem as dec '~iv~. - a de !IUe cum'l"e CO:l~,.r~ar a co!ommho ,·elho, que transpunha a Mantiqueira na recia dedicar-se a denominação oficial da vila, f ormalidades e garantias
d~sta Coast: tuição , ca"ã.o dl. .Tusti<'& do Tr~b~lllo na Con !ltu~r.-lo. I
J<ar ganta do Embaú, pela qual passava "a linha embora nã.o deixasse a realidade perlodicamen- não excluem a a.pre~lação no juiz:> comu~ com- trans!eri!l:io-a P 1 ~ 2 0 loc?l ~m qP~ ~~ r t:"- 1 sul
d e penetração mais Importante do Brasil, senão te de impõr-se à. atenção dos camaristas, obriga- petentt, da p rova p::oduzid!t l.ôbre materl:l. de
em suas ,·ig:l! mestras, o P od~r Ju;!.- com
da América do Sul", ao parecer de Francl.sco dos a providenciar a remessa anual da quota para f ato e da interpretaç:ão da lei aplicá-vel' .
, no
J.obo Leite P ereir a, douto sabedor dos fastos de a espooa do "Prlncipe R egente••.
Ai , qual se vê, as novas instituições jurisF"'oPi'.l-so que o faça a do:J'a Constltu nt~
9
sua terra na.t al.
Em compensação, v aleu-;Jhes · o !ato de ar- dicionals do trabalho te~iRm assento constitu- de 1 4<6 •
!'·requentada pelos bandeirantes, em marcha gumento incisivo, na defesa de sua pretensã.o,l c_lonal entre os órgãos do Poder Judiciário.
:Fazendo~. ~ mister oue ae IICO!!n41 o pre•
para Vlla Rica, não poucos estacionaram pelo quando o governador d a Capitania, Bernardo
Abelardo Marinho, no entretanto, voltou à ceito fundamen'al da Jtuti~ em foe') d• U~&
vale do rio Verde, onde não tardaram a encon- José de Lorena,_ impugnou a demarcação empre- liça, insistindo em sua emenda, que repropô.!l, outra jaca : a de Impedir, como o faz o a:'tl·
trar algum ouro, que os mantinha em a.tividades endlda pelo Jmz de Fóra, para atribuir a São em 13 de Abnl de 1934, sob o n. 1. 516.
f!O 13 9 da a. tua! Ccta, oue ae li) l::(u•m lOS
mineiras, longe da fiscalização de autoridades Joã o d'El~Rei, cabeça de comarca, 0 arraial de
No di_a. anteoedente. po:-ém, 'V~l demnr Fal - se~ê membros ~~ dilql0Siç6es r•bilvat A. comrealengas.- antes cia Ylagem do ouvidor Cipriano, "Lavras do F·unil".
•
cã o, pro;:>ôs ?c: e3:entar-se ao cap1tulo qua~to, PJ·e t:cia , 20 r.-rrutamento e b pren:apt1v
d&
cujo nome design aria o novo po•vo ado , se outro,
Recorreu a vila ao seu protetor, em cujo da Justiça Militar, um capítu!o e; p eoial _sôbN
us ll'a romum
ele !&içõcs fidalgas n l!.o o substituísse.
nome responderia. Rodrigo de Souza Coutinho, ~ ,ln;t:ca do Trabalho. Sua emen~!l. pcram, _a
~;;m vez do que lhe atribuir a o magistrado, a 7 de Fevereiro
de 1801 : •· o mesmo senhor 1;;ual d:t de Abela:·d o M _nnho. ct.ltl e:n obh· fiíiilfo".::"-:~~~~~:;,;~·.
Mm d Emora entra em circulação o da "Cam· tendo presente o generoso ofereciment-o C1Ue esta Vl O .
.
panh a. d o Rio Verde" , em t orno da qual se cons- Camara rez da terça part e d :ls suas rendas para
Herece=l.m R 3':>1"0\'acão
1itue a treguesia de Santo Autonlo do Vale da o cofre de S'ua. Alteza Real a Prince:z;a Nessa sess ão de 7 da >ora:o de;;·;1~19~3~';·rHr.~;;;iiiiiM•
Piedade, que receberia a visita do governador Senhora m~recendo Vos~;a~ Mercês por esse mo- 103 , do ,~o~ e t-o, &::.te.; t:
Luiz D,ogo Lobo da Silva., a quem servia. de se- 'tlvo uma JUSta e particúlar contemplação p or dos no capítt1lo primeiro,
cretárlo Claudio Manoel da Costa.
, parte do Prlnclpe Regen te Nosso Senhor", foi no titu lo quarto, do poder J
•
11. m~S1;iE•:-at'.'~3 do tr\Estlmulados pela presença do delegado d'EI-~ servido "ordenar ao governador Capitão Geral posições dê.;ses- dois artigos sofNram modi!icav~• ott• 111~ ct· em u•e - ~
13 ão entre os deputados Levl
ei
pretendera_m
os
_
camparihense_s
melhorar
a_
dess
a
C_a~;>it_ania.
que
suspendesse
toda
a
d;vlsa
·
o
rôe~.
após
çiiscu'
•
• ·1
•rrr""lo d• s· •·
R
d
t
t
d
'
Carneiro e W a ldmnar Falcli.o, em que aquele
e.e,·,ç.o c o e:L v
~
~~
categoria administrativa d a Jocahcta de, que so
o ern or1o e que Vossas Mercês se queixam
lra1'a a éste d!l. va ca:áter judiciá:·io à. Ju;t:ça
conseguiram em 1798, quando alvará de 20 de e que puses11~ logo t u do no seu anter ior esTrab
llho
.
.
t•nr-'r.~ p ~:oc~ ~·~i•-td~ d1 .lu;0
Outubro concedeu foros de vila, com o titulo tado " .
Mas , a . Jus t-ica do T raba lh o. re~e'nra a
d~ - se - 11' ~ o pPde.et·\ s'~--., \t. ·~cr~ "Campan1la · da Princeza" , onde exerceria a
Quanto mais lhe crescesse o ambiente. mais então. pouso con.:: t~tucional 110 Sõl o do Poder
·._.,.ant::t:n as g :·r. nd~; Ju>tlg3.3\
sua jurisdição u m "juiz de rocla do civel crime av~ ltariam as rendas d a Câmara, e, em conse- Judi~iâr i o.
e or1aos".
·
quencla, também a contribuiçã o da terca parte,
_.... Com issé o
t rina . entan t o,
ao co
clc"lsrh:an~n os ~~'1" l•·i"• t
P ar ~ que pudesse a respectiva Câmara possuir em que iria basear-se a. doação de 1802,
que cer do sugerido e votado no p!enár' o da Cã-' llbtJrC>C'"atl7t.ntfá o• ~·u• proJ•s -o, ~ •i!I''n!s•r·~éde própria, constituiu-se a "Oon slgnaçã.o vo-, perpetuou a "consignação voluntaria.".
m ara dos De.'Jittt a·dos, reti:'ou. ·na reda~áo final tiv2ndo o~ Seul meeenlsmos ous •~ h i. d~ a\~áluntárla", destina da a. custear as despesas de
Transformada em "Vlla Senhorial, tribut aria da Const.itui(;ã\ 05 dl.~itiv05 ·atinentes à 111. ao cume do neu destino " ?.f "'él o de reallz~
.
da. Princeza da Beira", o antigo arraial da cam- Ju.st~ "1. do Trabalho do capítulo re!-erente ao
ju•tlea social nas t~rras d o :Rr>sll.
.
.
- - ·· 1 panha alegrou-se com a transplantação da. Côrte Pod • r Judiciário e 05 trasladou para 0 capitulo
Realizada e.o:sA obra nrim! r.ial pelo l•<tislaportuguesa pa.ra o Brasil, a quem não cessou de a judente à. ordem econômica e 8 ocial, e'll1 arti- dor const!tuclonPl, a. outra. Yirá, através d1. !ee les <.' 1 autonomia. .plena e outras Universidades protestar fidelidade, já esquecida por ventura go único, que se converteu,
d-e finitivamente, gl~ 1 3.çlio ordlnir!a .
dew..r a.o ser crla.da.s sob o m.e=o regime.
dos ensinamentos de Alvarenga. Peixoto.
no e.x:tlgo 122 e . seu l único da Constituição de
E ne«h. a ~u tempo , p~o-:>o:emos
ou o. a;
O S:r . Ministro d a Educação e Saúde já
Entreta.nto, o germe do liberalismo como 1934, Inserto no ·tltu1o VI, d a Ordem E:onômi- ,Tantas de Ooncll'acão e .Tu!a · m~n+ o d ~ ho 1 ~
tcm ;, u aG providências iniciais para a .criação. que lhe alaga.va os a res oxigenados, para inspirar ca e so"lal. concebido: _
1ranpfor,!!!ll Pro J~• da T p h-a\h? C?1n O'
eLe uma Unive~sidad~ no Estado da .Bab:a e de a. s érie admlravel de seus paladinos, desde Jcsé
"Art. _ Para derimi'r . qu-e-5-';oos en tn
dP. Tr b•·lh o. •nti1i"'los, 1'\amovlvels
e
c ·J t ra ~10 Es:tac.o de P-e.r nambuco .
. _
Bento. que seria red ator do ''Pregoeiro constitu- e1nurz.gad.cre3 e e:~nprega:3os. re·gl:Ia.c; pi!lJ. l ;.gis vei, em "e11.,imcntos. e ~e.ssor2 ~ 01 po-:.
Alem. deSllas certame n te su : g: ra,j) opoo·- cional" , em cujas páginas veiu a lume a famosa lação so ~ial. fiza instituida 3 Justiça do Traba. nt"'S dns c'rsse~. ~~ndo tl"'l dcs elnt unam.ence e n a med:da. . das pcss..bJ ll~anes, ou- constituiçã,.o de " Pou so Alegre". de tão acentuad a lh o, à. qn:l.! não :s·e àplica 0 disposto no Clp:-tu lo
. ·•os ~ o ot•t.ro do• el"':>re~ a dores.
tra3 uu.;,·.z: :;.: dades pa-ra colaborarem n·a gran::l·e !influência ;nos fastos da Regência.
IV, do Título I. ,
.
Os at1•~Ls Con3elho~ Pe~ion g_; q do 'T':ahaLá residiam Ber nardo Jacinto da Veiga e
"Parágrafo
ún ic'o _ A cons-tituição dos lho passarão a Trlhunais R.~\):ion •is do Tr · b ~ o bt'<l. de q ; · ~ o _:Brasll . careoe para. a sua comple ~a e m?.n: .paçao ·e spiritual.
. Lourenço Xavier da. Veiga, irmãos de Evariste, Tribun ais d.o Trabalho e . das Comissões de Con- lho. oompostos de 7 Desembargadores do Tr a .
'
• • •
que se mostrou enamorado ~randemente da lo- ciliação obedecerá sempre ao · principio da eleialho, um dos oua)J. PQ;. no>uerl:Ao do Go!jl-r- dos s·~us me~bros, metad~ pe)a.s associações
'Pre~la#nci a.. o~ lugar es de
ca l"d
r a d e e rua glGnte, quando as visitou, meDes ! çao
.:r~ Trab~\ho ~Prã" pro vido~ por
antes
de
baquear.
i representativas dos emprgados e metad~ pelas
de Juins
do T:ab".lho ~lt,r-~Pt'•Ei:.sa obt•a exige , n ã o l5á a criação de UnlA' guisa de conciente éco das prega~õoo ci - Í dos e~pr-e~aiiore~. sendo o !>resid ente de livr~
oor mer~ciment.o P. a·,ti-!!'nidad•. <" 'V''l
versida.dcs, ma.s o desenvo~ vinHm~o da. sua vid a ,
num-a a.t i vlda.de cl!e cooperaÇão e intercãmb lo vicas da "Auro_ra F luminense", Bernardo 'pública I' nome:\ça?. d~ Go verp_o._ es:olh;~o . dentre p~ssoas do' s deles oor nomearão Õ" ·no ·ér:to. e,t litt~
que se n ão po de J.lmi·taJ.• unicamente, ã.s Uni- a " Opinião Camp_anhense:·. em que se espelham . ~~e~~~~~ :~~ ~·a e -n,o,ona ca.pacldade moral e m- triolice or~ll!l'!iada. lJP1o Tribnna\, dentre _o;
wrsi:l.3.d.es brasUe iras, mas deve re estender a aa mesmas doutrmas pollt!cas.
~
·~.l§..e ~j·~riiõ~<d_'!, l?íêlÍ,~ cj• lm ti(;a dQ :Jl~- ?rocuradore• dO Traba1ho e "-dVO"aé!o.s Ps neCJatoda"> a.s Univer.;,i.dades americamas .
_Pe!o voto dos seus representantes, campanha b al h Q 1 (-j.;;_:~ 1 ãh o da Assembléia N ~
izados em Direito do Trab:1~ ho · Cada Trib-unal
Com -esse objetivo o a-tual R.sitor d a Unl- a-po1a a campanha. :parlamentar a favor da Maio- Constl (J ünt e~ êt .
.e . ,
Re)l'lonal do Traball-J o tera uma Secrzta r i:l. cont
"Yer sld-ade do Brasil , p.or ocasião d!!l. conferência rldade como tamb em a. Re,•olução de 1842 , de
- Na o hoU1' e _lu.>tifica 1 v;~, p
e p:ara esta. a o-~·2'< 1 ~arã.o coave ni• 11t~ ·
'l'ealizada em Fevereiro próximo passado pele. que participaram n_m itos dos seus filhos.
transpl11 ntação do prer.eito em .tel:l. do c 1 :pitulo
O Tribnnal Nac:oPal d<> T rabalho substituiS : . Pro!e550r Julio . Or bega Frier, ReLtor d a UniProc·e ssados, a pos a derrota d.e Santa. Luzia, , regulador do ' Poder Judici ár io par a o t:tulo r!- r á . o comelho Nacional elo 'Y'r abalho e s~rá comvers:aade de Santo Domin go, no Auditornm.. e pronunciados por juiz municipal, libertou-os ge dor da ord Em econômica e social.
.
P-osto ele 11 Mi, l strC1~ el a Justiç a do Tra.b?11J o,
<lo M . E. S., sob a p residência do 1·espect!·;o o Jui:z; de Direito. 'I'ristã.o Antonio de Alvarenga,
Ilogls:no pa_lmar !oi o que .se deu, taln1z
id<'< ""' d'tM CAma-a~< da Justiç-t do TraM:n istro, l a n.•pu a i:l eia. da criação de uma Un\ilo ao despronunci a -los, embora correndo o risco de por conta do preconceito e.ntã.o. reina.nt~ no arTribun"-1 Nacio-n a l P. a<; Cãrnar a~ ser\o . p.g l
Unlversitárla Pan-Americana que teria. a sua persegulçiio.
·
raiai dos j.uris}as da. vellu guarda contra o novo
por Ministros cla Justiça !lo Trab3.ll 1 0
fllede na mala. antiga das Universidades d a .Alp_eE contmúa a d ar exemplo de independência Direi~,o e a Justiç_a nova. .
_
oelo Che!e do \,overno. Os carllos de os
l·:ca .
Desllsou- se da1 o iloglsmo p~ra a ~onstlda Justic3. do Trab alho serã:O providos 1 qu
oa.u.sadora da derrota eleitoral do Dr. Honor:.; 1
A ideia de uma. U.niã.o u~tiversltárla Pan- carneiro LcA.o, filho do Marquez do Paranâ.
tulção de 1937, que, outo:r:g a da, nao ee d . purou •
promoçfi.o dos Desembar~~;adores do Tl'abalho,\ op1
Am.erican.a. mere ceu a ap-rovação do Professor
alternadament e por merecimento e antiguidade. fOI
A Lei dos Clrculos, como s~ spelldou a te.
sendo dois deles nome8id.os· 'Oelo Go,•e-r no em lista I cal
E1:nesto . ele Souza Campos. Ministro da Eduoação
·
"b
1 N ·
1 d 1 ' do
e Saúde, 00n!orme Imediatamente decla..O'U, em forma patrocinada pelo Insigne estadista. que
formara. ministér io, com a_lt?s propóslt08 de con- cumbe-se de várias cidades mineiras, a que i~~pl~~e ~~~;;;:~~~r"J.~ ~a~~l~o ~~~o~~;~g~ ~-~
ara.ç:ão 'Públ-Ica.
clllaçã.o,
orientaria
as
ele1çoes
de
1856
·
transmitem
.
as
suas
aspirações
.
renomados
no
Direito
Nacional
e
das
CAma.Tas
q1
A or<ia çw da · Geileb1•a. U.Jú versi tã.rla. Poa.nAmericana contribuirá .p ara o e5t.r-&ltamento doa
Apresentada a chapa o!lcial, contra. ela se
Fernando, Amerlco e Joa.quim, enquanto serw executado.s por uma Secretaria a.d-e'luada- in
a d o conego AntoniÓ :Falipe
de Alexandre Stockler se aproxima de Silva. Jardim.
ad
·
laços esplrituais entre todas a., nações dos oon- levantou
Araujo • vlgar•o
or(!'aniz
a..
·
I Z<
ti.neon,toe,. oolombia.nos .
• : e m su
· a c id a d e nat &.1. que mere<:eu nesta Capital, e muitos outros cooperam em ment.q
Fora.
da< Ca.pita!s
e das Com arc as onde haia s~
as preferenc~e.s do eleitorado campanhense · ·
várias zonas da Provlncla. ,
Juizos do Trab alho f uncionarão oR .Tu!ze.~ da 1 !e
•••
A ocurrencia realçou a vocação liberal de 1
Quando a!lora o novo regime, proclamado a Justir.a comu m, rev-estidos da. o_u alldad~ de J~ li~·M oe
Campanha.,_ cujo !!crescimento. Ju~tiflcou o pro- - J 5 de Novembro , estrema-se pelo seu valor a !a- do T rabalho. 0 ~ quais. porém. n5.0 "ode r~ o t e~ çõ
O órgão de cc :>:·:ien a.ção do intercàm.bio jeto de cn_açã o de !l~va PJ:Ovmcia, que abr an- 1 la:a.g·e r.a·mpanhense, da qu.a.J sa.lram conspiouos a.cessos aos Tribunais Re<iona!.~ e Na.cio'\al, nor
univ<f'.rsltãrio Pan- Alll.erioano não aómenbe sls- gesse o propno terntor1o e parte das comarcas 1 u.l"Vidores do Brasil.
l~so que. nas · suo~ car~aira~. p'es as :;en:lem aos. a<
tc.matiz.arã. a pe;-muh uc lnformaçôe6 como pro- vizinhas·
'
1
As:.; 1m. o Marechal Floriano cauteloso na es- Tribunais de Ap-alacã o ~st~ d uais.
p:
moverá todas li-' in!cia.tlvas para o desenvolvlMais de uma v ez seria debatido o assunto, colha. dos ' seus colaboradores ~bteve o concurso
Os magistrados · do trabalho d a _nrime!ra ins~ n
m·<!Onto do lntercãmblo universitário .
desde que Barros Pimentel, deputado pela pro- de F'ernando I,.obo no Ministério do Interior, em t.incia. nerceberã.o 0 ~ m esmo-; venci men•os dos ,
Presenocmente, ná.o só a troca de in!orrna- vlncla do Rio de Janeiro, para castigar os
fase ôe inqietações, que soube enfrentar com a .Juizes de Direit.o do Dist rito Fed-eral: os d:)s T!'!- , tf
r õea e publicações, ccmo o intercâmbio entre v.olucionarios vencldos, . submet eu, -em sessao sua a tuação ponderada e serena.
- bunals Regionais os m-esmos vencimf.'ntos C:os ·, t i
a.s u n.Jvçrsl d ades d.o oont~nente am.erlcano re ae 18 de Março ~~}8~~· a conslder&Ç'a o,. dos seus
O irmão, Americo Lobo, temperamento de Desembargadores do Dl ~trlt-o Feder al. e o-; r'o p
razem per Iniciativas isolada.s. incompletae e In· par_es, a sugestão . me! co q~e a com1ssa~ . de ~;~- magistrado que as musas se a.praziam em visitar, Tribunal NB.Cional a, mesmos vencimentos dOI! t
term:ltentee. que nw permlbem mna. ação ver- tat 1st.c~ apresente, um p10jeto de div.são aa iluminaria com a sua palavra eloquente os de- MinistrOil do sunremo Tribunal Milita7 .
'In
dadeiramente util de umas unl\"erslda.de.! sõb:·e provlncla de Minas ·
bate,; no Senado Federal, antes de sentencia.r,
As questóe., de aclden~ passarão pa.r a a. !lS- t 1
e..s C'Utras.
Como
fracassasse
a.
pr!ntelra.
tentativa,
ainda
1 inspirado em Marshall, no Su premo Tribuna.!
de
competência
da
Justiça
do
T:a.b-al
ho.
.
c
R-esult-'\ da-i a inexlstf>ncia de uma açw conSerão IUS·e gurados os lugares de Juiz~ 3 do
gregada. das universidades, p ara o desenvmv •• mal planeada, Jo'rancisco Octav!ano se dispôs a Federal , onde se emparcelrou com os mais in1!.0!'1 atuais Presid-entes d~ Jtmtas .e~ernento do pensamento e d o espirlto que lhes renova-la em 34, mediante projeto ma ~s consie- tegros ministros.
Ao seu lado, na Constituinte, os conterra.- tivos, dando-se a.s i:J.v-estlduras po.~t~rlo:e~. nas
de,·e rer comum para o programa espiritual das tente :
"
As
comarcas
de
Sapucai,
::tio
Verde
e
Três
neos
assinalariam
os
deputados
Francisco
Honovagas
futuras,
pOr m elo de cpn·cu.r&a de titu:os
nações a.m.e rlcanM .
Alél:n cUs.so, tru-na-se necessário a.ssegurar à Pontas, e mun!ciplo de Lavras, pertencentes à. rio Ferreira Bra,ndã.o, Joaquim Leonel de Rezende e provas.
Tudo o que pmpomo.! se jw;ti:ic:J. plenz."YI:la Ulllrersltári.a uma plena autonomia q ue provlncia de Minas, !ormarão uma nova provin· Filho, Alexandre Stockler Pinto de Menezes,
l
M nã.o ooaduna com. a subordinação das inicla- cla, tendo por c ap ital provisória o lugar que o Francisco Luiz da. Veiga e Amer!co Gomea Ribei- niente.
governo designe, até definitiva resolução da. &&- ro da Luz, campanhenses que,. em número, corJuizo,, ·do Trabalho. para. as fun.çév.!s, e J u.i- l'
~lVas necessárias ao seu lntercâ.mblo, ao reglma
sembléia provincial respectiva",
respondiam à. sétima parte da banca!ia. mineira. ; us do Trabalho , para os orgãos, sso dannmina- r
burocrático da& clu>ncelarlas.
Contra a. iniciativa. inovadora, manifesta-se
Circunsti!.ncia a.naloga veriflcar-se-l.a na. or- çõea que quadram m elhor. na. prlmclra i;l!ltê.n - i ,
O órgw unl ver<>!tário l'an-.Am.e rlcano !organlzaçi!.o do congresso estadual , ao qual envia cia, oon!erlndo maior relevo judiciário n-Jus~!-! t
tnado pela representação das diversas Un1versl- Honorlo HeHrmeto, que a neutralizou de salda .
Seria, entretanto, repetida no decenlo se- Campa.nha ca.ndidatos que lhe evidenciam
ça do Trabalho e maior prestígio social à su~ ! ,
c1a.~. po::lerá, oom grand·e simplicidade, toma.r
1n1c1at1vas que multo retardadas seriam , se su gulnte, sustentada por Evartsto Ferreira da Vel- grau de cultura politica, assim como nos domi- Magistratura., ·par-a dar às classes· e ao povo a 'i ',
cienti!lcos.
•
11e d-eve srem esúa.belecer por Intermédio dOa ca- ga, campanhense de estirpe gloriosa, que redige nlos Por
encontrar em sua. cidade na.tal ambiente cer te- Za de que os seus mem.b ros s ã· o J u.:w.s.
pulloa.ls ordoln.:irio.s da diplomacia.
a sua. proposta, em termos incisivos:
ra.mente, e não mesclas de Juizes e funcionarlcs , ,
"Fica elevada à. categoria de província, com propicio, Francisco Lobo, ao deixar tempõraria- adminLstr&tlvos. S.'lo nomes que a tra.d!ção um- I .]
a denominação de Minas do Sul, o território da mente as atividades de engenheiro arguto , lã. se versa! reeerv a pa.ra. quem julga e pa.ra as funprovincla de Minas Gerais compreendido entre dedica a pesquizas históricas · e meditações, em ç6es d& julga.r, não havendo razão para que êlcs i c
lO ano leti,·o q u-e or a se 1n1c1a é o prnnel.ro as do Rio de J aneiro, Sã.o Paulo, Golas, tendo que 05 seus ensaios se caracteri:z;am pela segu- se regeitem em se üata.nrlc da j·UDtiçs. do Tr!!.·
&pós o trlunfo das nações unidas, no maJor eu- por limites o rio TUrvo até sua confluência com ran:;a e penetraçã.o das afirmativas e conclusões. balho, .ond~ é n~ce:;sário qu~ os t :·f!-balha::lo'e~ /l
torço b élico da H.L tórla. E' o a no letivo da o rio Grande, est e aba.lxo até as contravertentes,
t dOutros irlta;m tesltetmu-nhdarl ·tall1et o amor ~ tenham -a convl~ção ã~ r1ue lhes apllcnm. o.~ rll-; ,
8
n es, como .roao re!toa hom .~n~ que ta arrlma"l 1:as ga~ a.m:ias rtz 1 '
Vitória. e rusGim o claS3lflco porque entbol>a es- do rio São Francisco, 1t alcançar a cordilllelra es u 0 em cen ros cu ura1s
teja.rn te.nn..lnadas as Itostllidad€6, noo se acham que dh•lde as águas do, mesmo rio São Fran- Pedro da. Veiga Filho e Gabriel José Rodrigues Ju!z!'.s e nlio pr-sx:as qt:e csci.lem nas ins e;;uran.- '
pe.r!eitamente fechadas as portas do templo de cisco das do rio Parnaiba, e este abaixo desde de R.ezende, catedraticos da Faculda de de Direide ! uncl oilá':'ios, muito.~ <5eles temporárlor..
~
Ja.no. pols que a paz alnr.La n à.o desceu sôbre o sua nascente na mesm:J. cordllheira até os llmi- to de São Paulo, Francisco Luiz da Veiga, qu~
Tra·.m:. at~ l~ea-ilmai~ d-o T:-a:ocih o -s Trib-u.n. a.! •
lnwtdo, CC'IllO uma a!lrmaçw de perfeito oon- tes da província de Golas .
.
se alistou entre. os !unda.dorcs das Faculdade
d o T-r:ibalho, CJ'.lc EU;:uirt'.:JS, 8 r.o o::
pçament.o de todos os povos da terra..
"A nova. provlncia terá 'por capital a. cidade • de Dlre~to de ~mas Gerais, e _um doo seus p:-~pet Úl h>res 'ao Fo:ie?: J;;.e ic;é.r :c, ::ra cq·.a Jl eonqulsta.rnos a. vitória, ma.s a.ln.d& não de Campa.!lhB. da. Princeza, enquanto a assem- I fessore~, Estev!I..C? Lobo, tambem prC\!~ss~r. r.l~e nl ;J r~;áo j urL!<d l ~i<J"!l~..! d c,o povos c:u:i.o;:, ew!ua :, ~ o
' C?nq ulsta.moa a. pa.z . .An~s.< a ~.o-ra quo pa.s.5.'\ bléla respectiva n ão d ecretar o contrário" .
hm;rarla a, sua peca. na. Câ.ra.ara ~os ~.P'!-t?:~?,s, qua G0~5c!h cs ma:s se a:iJ>•!t;.a;n a o: ;!.il.Os a:l!r.llns Não vingou ainda uma. vez a. Idéia que seria o~ae se _d.stlngulu pelos seu~ pruecE • • s no.A,, _.. tta~l 1103 , p~.T ~. e.õ t ata'..; cu a~\1- .í~:J.~t iccs . F• i ·~-s . .,_0 e
a .nda é um a hora de at!'::o.o. a. e .•pectativa, mal
encobrln.:l:> a.s mals graves a.p reensôe6 aôbre o retomada. pelo deputado A~erico Lbbo, assim 1 nar1os ; V1ta! Brrunl, que . traz!a. no scbren.nn:e o
e·;·n da J<j cr ii~ ní c :l. d ~. ,i us·o:::a. do ·"·-~~t·al h. 0 ,
tu tu r~
como aconteceria na. primaira decada · republlca· 11 °~~ulho da orlg~ - Mm~uo da, Ca.mpa:1:1 a. o: P.rMido pe:'<l. Co:I!lssr..o m~·:m!l i rh <i e ·el .l.D:::;-o.-.0.
3
E,,ejarncs pol a.lerta c omo roida.do que na ~em maior êxito. Não lhe faltanam para go- escolhe a. med!cma. cxpcnmenta . , ero ('- e~ ~e e !lo · ?;-oj e ~o d e ori(an i2s.ç·ã o d3. J:.~s l i,; a. do ·'I.':.a.-·!•tu!!ll h ~_, ~
Je._
o_ne
----~ ] ~-··"·~ A~H· h~..-1 -e ~ ""A ....... ec: un.ft ;'ria. rn liP.v::t.r ! laureia de glór~ como em outro ra~o ceorrcJ.'::lo balh:J, r..'P-l"'es~nt~.do à (#~tm:::.ra dog D ~nUt2.dD 3 ~.. l o

I

.meu afilhado, coitadinho, sujeito
vida. a 1 ·en~u.rC>Ea da mãe. 0 pai ,
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cresrespeTtiO as oraens regias me ora causa aa
,J!,-nrre-ça.n~o,
conserv-a1'a:
a-rnaa a
eg1ao a; COllC Uaca.o e ~TJr~~~l[~::;;~~',_U~ê!~~~~:~~~T(;;;;tl,;;"d,;;-T;~;ãj~,~~r."''::~IJJI!r'..lllll!~··'!l!lllllll
peregnnação punitiva.
lembrança de outra a Princeza do :Brasil, sem !~i~ão judiciária, atribuindo à. sua
J1tsti~• do
~ o território, que apresentava a comodidade apelido carinhoso com que Alvarenga Peixoto no- plena e!icá:ia, ressalvando, sempre . 0 disposto des Filho (f>Tbt>.oi~lln
d e quatro rios a bundantlsslmos de peixe grosso meava a sua fillla estremecida: Maria Eflgenia, no a r~i go. t:~ses não teriam,
a3 ;im, natureza n. 4. 7.33 rle "9 de B•re'"bro
e miudo, que são Palmeia, Lambari, Sapucai, em cuja educação requintara o amor materno de judiciária, em tal substitutivo.
f'ho- ri~ 9-3-4~ no P!'O'!f'•IO G.V. 4
( que eu d escobri ), e o rio Verde que leva ouro Barbara Heliodora .
Mas, no proje t o n. l-.\, de 1934 . l!vado à. 17-7-42 no 'DfOC~I o rlll. 3.118Jt\
em conta pela experiência que se tem feito",
A linguagem habitual do casal patricia, en- discussão em plenário,
a matéria 101 in.scrit:J. CHtro rJust io fl do Tr~bd/14, Tlg. 77. e con.•ti·
e s col heu local propicio onde ''fundei, consoante vaidecido com as prendas e ·gentileza da filha, no prime iro capitulo, qtLe era. 0 das disposicões tui!'l!o d~ 1937. "f . -illl, !lsrtn de SOuza (Obs ua própri a informação ao governador da Capi- serviria de reforço à• acusações contra o poeta _gerais. do título quarto do 'poder
judiciário, jeto e I.im "tes dG Jus«qc do TrPb4llto) ,. Tetania, um a rraial em !arma de vlla, a qUe se da. Inconfidência, quan<lo o tolhes;;·em as ma - i psis Ziteris: _ "Art. 104 _ Para eleri.m1r qu!s- ml•to~le& B~Pndio CanTcan•t ID!relto Achnf.!Vr~o~llolil
deu o no'me de São Cipriano. que eestá povoado lhas impiedosas da policia do absolutismo.
tõe.s entre t>atrões e empregados, poderá a lei nistra.tivo, 7'0! . 1. Jlll. 440 ~ B•vf!t11 tJn Trflbfl·
com . praça e ruas em boa ordem e muito boas
A condenação, que lhe pesou, mergulhar ia federal ins'tituir juntas de conciliação e arbi- lho, flUlc · de dembro ü 1945. f)g. 20\ .
casas".
,
em tristezas irremediaveis o lar de que se apagou tragem, atribuindo plena e!icácia à.s suas deE' cabal. a !.IIm e. COil" uslo de a•· A Justl•
Quais seriam os moradores encontrados n :> o imaginário brazão.
'cisões , rc;;alYado 0 disposto no art. 105 .
ça do T~abalho ó:gfio do Po:ter Ju:11c'h!o.
t·egião ·pelo megist~ado Itinerante?
Mas a Imaginação popular conservaria a re"Art . 105 - l\.s de~isões ele autoridades , ou
Dimana de•\a con~luslo ou ra. nlo m•'\'111
Procediaru de localidades .serYidas pelo ca- corda.ção da lnditosa . conterrânea, a quem pa- tribuna1s ad.min istrativa3 organiza clo.s sem as de~',iv~. - a de oue eum.,•e co:t:l'l'~ar a co!ommho velho , que transpunha a Mantiqueira na recia dedicar-se a denominação oficial da vila, fo rmalidades e garantias
desta. Const:tu!<;ão, canã.o d~ .Tusti<'l. do Tuba ho na Co:l •ttulr.~o
gac·ganta. do Emba.ú, p ela qual passava "a linha embora não deixasse a realidade periodicamen- não exclu•m a a.pre~iação no juiz:> comum com- trans!eri!'l:io-a, Pl!a o !o~•l Pm Ql'" At r t~.. ~
de penetração mais importante do Brasil, senão te de impõr-se à atenção dos camaristas, obriga- petent~. ela prova. p=oduzid't ~ôbre matéri:J. de tPTa em suas Tlgsa meatru, o Pod'J' Jud.da América do Sul". ao parecer de Francisco dos a providenciar ~remessa at~ual da quota para f ato e da interpretação da lei aplicãvel'.
F..-;n~u-so çue o raça a doõl'e. Constltu nt~
J_obo Leite P ereira, dout o sabedor dos !'astos de a espooa do "PrlnCipe R egente".
Aí. qual s~ vê, as nova..s Instituições ju=issua terra na.t al.
Em c<?ml?e~sação, valeu-fhes · o fato de ar- dicionals do trabalho teri~.m ass ento constitu- de 1~4>6.
Fa:z:.endo-~ . # tnlster oue ae •coime o pre:f·requentada pelos bandeirant es, em marcha gumento LnClSL"Vo, na defesa de sua p1·etensão, c_ional entre os órgãos do Poder Judiciário.
para Vila Rica, não poucos estacionaram pelo quando o governador d a Capitania, Bernardo
Abelardo Marinho, no entr etanto, voltou à. ceito fundamental da Just1- em fo<l:l d• u~a
outra
jaca.: a de Impedir, eomo o f:lz o a:tlval e do rio verde, onde não tardaram a encon- José de Lorena, impugnou a dema.r cação empre- !iça, il13ist1ndo em sua emenda, que reprop~.
go 139 d a atua! Carta, oue ae ao l:tuom aos
t rar algum ouro, que os mantinha em atividades · endida pelo Juiz de Fóra, para atribuir a São ·em 13 de Abril de 1934, sob o n . 1. 516.
d1spo&iç6ell r•btlva• ~ commineire.s, longe d a fiscalização de · autoridades João d'ElcRei, cabeça de comarca, o arraial de
No di.a ant~cedent!!. po::-êm. \Val d em ar Fal- seus membros
Pa r~"~'IUtatnento e às prerroge.t!v;s dt.
l'ealengas,, antes cia \'iagem elo ouvidor Cipriano, "Lavras do Funil" .
'
cão, pro;~5s ?c~escentar-se ao capitu lo qua:-to, petê:cia,
JU5tJI•a
r
omum
c11jo nome d~signaria o no1·o po·voado, se outro,
Recorreu a . Yila ao ~eu protetor, em cujo d:J. Justiça Milítar, um capitulo e3pecial sõbn
C:e rsiç0cs fidalgas n ão o substit uisse.
nome respondena Rodrigo de Souza Coutinho, a ,Tnst!ca do Trabalho. Sua emen:1a , porãm, a ~~tzt~~~~:r~~~~!;~~=~
'E 1i 1 vez do que lhe atribuíra o magistrado, a 7 de Fevereiro
de 180 1: •·o mesmo senhor i;;-nal ela ele Abela:·do M : r inho, c ~.iu em obli~em d~mo1·a entra em circulação o da "Cam- tendo presente o generoso ofereciment{) coue esta vi o ·
.
panha. do Rio Verde", em t orno da qual se· cons- Camara tez da terça parte d as suas rendas para
Herece=3..11l a a':Jl'a vacão
do
titue a treg uesia de Santo Autonlo do Vale da o cofre de Sua Alteza Real a Princeza Nessa seszão de 7 de .).ia' o de -1934. Q.S
PiecJ.ade, çue receberia a visita. do governador Senhora merecendo Vos~~ Mercés por esse mo- 103 , do J!I~O;teto, a"tc.> t.· anll~r·
vers•l• da v
Luiz D•ogo Lobo da. Sil\'a, a quem s ervia. de se- • t!vo uma justa e part1c1tlar conteinplação por dos no capitulo primeiro, das
dutihilidad~ d
.
cretárlo Claudio Manoel da Costa .
• part~ d~, Prmclpe Regente Nosso Senhor", foi ~~~~~~lod~~!!t~oi~o a~~~~ - sofr~rarn ·modificaPo~ aue e llJir-~e a magi..<+:at'.l':'a do tr a E.stlmulados pela presenç~ do delegado d 'El- sderv o ortdenar ao governador Capitão Geral rões, após Q.iscu.?são entre os deputados L evi ba.Jho de~""-S prer~ 0 .,,.tiva• 011 .., p 1 e d ?.Ye:m asseRei pretend eram os campanllenses melhorar a
essa Capi ania que suspendesse toda a. divisão C
{<'ura·r a f'r1Yteza e e:ev,cáo -do cxerricio da sua
categoria administ r.ativa d a localida de , que só do território de que Vossas Mercês se queixam
arneiro e W a!dema::.- Fa!cao, em que aquele alta m 1·•r..·a·o?.
•
tlra\'a a êste da va ca~át er judi~iário à Ju; t:ça
conseguiram em 1798, quando alvarã de 20 de e qu!! .!>UE~e 1ogo t u do no s~u ant;.er io.r esTrab
:lho.
.
·S• F• ou ~:- àlt•n~ ; r,, e P:l:o:J ~'>it.l' ·l~ ch .Tus0
Out ubro concedeu foros de Yila, com o titu lo taelo" ·
Mas, a . Just.:ca do T rabalho. r e:e'nr a . a
do T.raba1ho. ct~ -se-l h~ o p~d e.;t•l s~~'"lit. ~:rcle ··campanha · d :t Princeza " , onde exerceria a I
Quanto m ais lhe crescc~s e o ambiente. mais então. p ouso con!titu cional no s elo do Poder
c-n oue s!> a ' e~ant:un as g~·~nd~.> Ju:;t~~as cola
sua jurisdição um ''juiz de rocla do civel crime i av~ lta riam as rendas da Câmara, e, em canse- Jud l:iári o.
"'' VOs r.ant1 es.
·
ll óo;
e orlaos".
quencia, tambem a contribuição da terca parte,
A Comissi' o
trina, en tanto.
Nã o sere. tuncionar •~anct n os seu." 1 • ·i!" · ~ e 1 tárié
90
Par11o que pudesse a respectiva Câmara possuir em que iria basear-se a doação de 1802, que cer do sugerido e votado no p !enár' o . da
ti2'ando os seu• proJ•s- 0 ~ ,., o i~iiJis•. r· _
l!écle própria, constituiu-se a "Consignação vo-~ perpetuou a "conslgnaçl!.o voluntaria".
m ~r a dos Dt>'Jillt a-dos, retirou. ·n:1 reda-::ão final tivando os seus mecetJ!srno:; ou~ ~~ h i. d~ a1-:-á- imp:
luntárla", destinada a. custear as despesas de
'I'rans!ormada em "Vlla Senhorial, tributaria da Coru;titufçã.\ 05 di.flt])OOitivo.~ ·atinentes à 1& ao cume· do ~reu destino M.f""(To de realizar tenc
·
da Princeza da Beira", o antigo arraial da Cam- Ju;;tlhà do Trabalho do capitulo referente ao
justica social nas t~rras do :Rnsil .
sobJ
.
.
- - -.. ! panha. alegrou-se com a transplantação da Côrte Pod• r Judiciário e os trasladou para o capitulo
Realizada e5.S.\ obra -prim3 r.lal pelo l•<tisla- ecor
portuguesa para o Brasil , a quem não cessou de a ludente à ordem econômiCa e ~ocial. em. arti- dor con:stitucion~l . a outra. virá, através d:1 le- 1n in
c:cs c·~ autonomia pl~na. e outras Universidades protestar fidelidade, Já esquecida por ventura go ún!r.o, que se converteu,
definitivamente, gl•'~.ção ordinária.
.
nos
tiev·<.r«.a ser criadas sob o mesmo regime.
dos ensinamentos de Al varenga Peixoto.
no a~tigo 122 e · seu ~ único da Const:tuição de
E nest9.. a. seu.te;npo, p!o-ooremos
nuP- !I> sup;
O S.r. Ministro da Educação e Sailde Já
Entretanto, o germe elo liberalismo como 1934, inserto no .tltu:o VI, da Or dem Econôm.l- ,Tantas d·e Concil!acao e ,Tu!a•men+o
. d'l ho i~ que
tcm ~ u aG ,l}rovld&ncias iniciais para a _criação, que_ l~e alagava os ares oxigenados, para inspirar ca e so~i al. concebido: _
•~ t..ran~~orMenl Pm J~• dg T ra h aljtCL com 0 , a pc
de uma Umv~r:stdad~ no Estado <!,a Bah: a e de a s ene admiravel de seus paladinos, desde Jcsê 1 I _ "Art . _ Para clerimir
qu~ih1s : entN
de . Tnb!!.lho. '.'ltaffi.Tos, hamoViveis
e da j
c ·J tra !lO Estac.o de .Peo:nambuco.
. _
Bento. que. seria red ator , do "Pregoeiro constl'tu- e:nurz.gadcre3 e emprega:! os. r egidas pell l ~gis ve1~ em ve!'~1mantos. e ce~sor2 ·1o1 p o= pod1
Alem dessas certame n te su:gnao o poo·- clonal", em cujas páginas Yeiu a lume a famosa lação sooial. fi~a inst!tuida a Justiça do TrabaPTJres~ntantes dos c'rEs es. •~ndo tl"'l dcs em- tos
t una.me.nte e n a m ed:da. .das pcss:bil id ·ades, ou- constituição de " Pou so Alegre" de tão acentuada lb o, à. qn:.1 11 ão .se aplica 0 d i'sposto no Cap:tulo pr·eg:?·1o.S "' o ot,t.ro rl<>• e!T'':Jre~adore s .
'•
1TH Un:l'·Z ~E: da.des pa.ra colaborarem n·a gra.n:te influência ;nos fastos da Regê'ncia.
IV, do Título r. ,
.
· 03 atl' ais Conselho; Feglona:• do 'T'caoa- d e
ob~a de <v e o _Brns!l . careoe pa:ra a sua CQIIDLã. residiam Ber nardo Jacinto da Veiga e
" Parágrafo
únlc'O A constituição dos lho passarão a Trihunais P..el!ion•is do Tr • b :~. - ~~
1 1
p le ta el~~.n:_paçao e.sp1ri.tual.
,. Lourenço Xavier d a Veiga, irmãos de Evariste, Tribuna is d<> T r abalho ~ das Comwôes de Con- lho. compostos de 7 Desembargadores do Tra a
que se mostrou en amorado l!'ra'ndemente da. lo- ciliação obedecerá sempre ao · princ~pio da eleial ho, um do! oU ~JlQ,t.,M"n{J><:ã,o do Gogr - naci
• • •
~alidade e .sua ~nte, ·q uando as visitou, meses 1 ção dos s~us membros, n1etad~ pelas a.ssociaçõe!l
'Precu aE'ncJa. Oll"ugarec; d e Deantes de baquear.
! representativas elos e.mprgado; e metad~ pélas
cf~ Trabalho -i'P.rá" provido~ _ p or f~~
· ELS<\ obra exig~e , não só a criação de Uni. A' guisa de concient e éco das prega::õeos. c!- ! dos e~pregadore~. ,.,send~" p~esid;nte d~, 1~·-'r~
uo/~,;rt~~:ent~o P. T:a~~t~~l;,7ct a~l_:_:r~;,~;~ .• ão
ver.sid·ades, mas o desenvocvln1en.to da sua vid a ,
nwna atividade d•e cooperação e intercãmb:o VlCas da.:'Aurora F-luminense ", Bernardo públlca nome:tça?. d_o Goveru.~, e:. o h !?O . d.ntr e. p cs~oas dois deles por nomea,.lio cl'> ·oovêr:lo . e-n litt9. resu~
que se não pode lhnitaJ.· unicamente , às Uni- a "Oplmao Campanhense " , em que se espelham dt e_ :xper:?n-la e notadA ,a.pamelade moq.l e m- trioHce or.r., an iu da pl'lo Tribltnal. d~n'trd 0· • me :
~
e! e,.tual
·. • . "I.
.
~
" nam
'lrersi:l:a.des b~asUei-ra.e, mas deve se estender a as mesmas doutrinas politica.s •
:t.;
d ae•
_ t'rocurado~e.• do Trabalho e a:iYD"':léfOS - PSTJeciatoda;s as Univer.;li.dad~ americlJilas.
Pelo voto dos seus representant es, Campanha b al h
-AssembHi:J. Na c 0
izaclos em D 1re!to do Trabalho. Cad a 'J'rihu n.a1 b al h
1 no
Com -ésse objetivo o a.tuai R.eoitor da Uni- a;p01a a campanha parlamentar a favor da MalOons t 1
P..e>!Ional do TrabaJTJo tera uma. s~crz taria com espe1
?.ersld·a d e do Br asil , por ocasião da coníerência ndade como tamb ém a ReYolução de 1842, de
ao hou;·e in.;tif!ca .iva
p-ara esta. a o- o;.a•1i~ar.ão conveni ~ut~.
que
~eali21ada em Feve1·eiro próximo passado pei<:.
que par t iciparam muitos dos seus filhos.
i trans-.:>lantacão do preceito t.m tel:-. do c~•pitulo
O Trib11nal Na c:ol'al d<"> T raba lho substitui- daqt
S:. Pro!e5SCr J ulio . Ortega Frter, R.ei.tor da Uni Proc·e ssados, a pós a derrota d.e Santa Luzia, regu lâ do:r do 'I'oder Judiciário para o t:tulo no .conselho Nacional rlo ':T'rabaJho e s~rá com- bun1
vers:aade da Santo Domingo, no Auditorntn. e pronunciados por juiz municipal, libertou-os gedor d a or dem econômica e social.
.
tn de 11 M:i,lstro• d a Justiça do Trab ?1 ho, pro~i
<lo M. E. S ., sob a presidência do respecti ·;o o Juiz de Direito, 'l'ristào Antonio de Alvarenga,
Ilogi~.:no
pa,l mar !oi o que se deu, tal"ez
do•. ~m C!nM Câma~al\ da Justi c:t do Tr a - da.
M:nistro, lan.!):>U a i:Jc ia da criação de uma Un\ii.o ao despronuncia-los, embora conenclo o risco de por conta elo preconceito então reitunt~ no arTribun:tl Nacional P. a~ Cãrnara ; ser~o P!/S.
Universltárlà. Pan-Americana que teria a sua persegulç~o .
·
· niai dos j-uri;tas da velha guarda contra. o novo
po':' Min istros ' da ,Justica do Trab:J.ll,o
toede na mahs antiga das UniYe1·sidades da AmeE continúa a dar exemplo de independência, D!rei<,o e a Justica nova.
nelo Chefe d{) Governo ~ ó s carllos de os 1
;·: ca.
oau.sa{[ora da derrota elt>itoral do Dr . Honor:o
· Desliwu - ; e dái o ilogismo para a Constl da Justica do Tra.balho serã'o providos qut.r
A idéia de uma 't.J.n!.ã.o Univel's itárla Pan- carneiro Lca.o, filho do Marquez do Paraná .
tu!ção de 1937, que, outo:rgada, não se depurou por promoção dos Desembar2;adores do Tl'abaJho , oper1
Am.erioana mereceu a. a)?rovaçã.o <lo Profe650r
A Lei dos Cir culas, como s~ apelidou a realtenudament e por merecimentn e antiguidade., rorer
Et·nesto . ele Souza C ampo·>. Ministro da Ecluca.ção forma
atrocinada pelo insigne estadista. que
s endo dois deles nomea<los· oelo Go,•erno em lista 1coleP.
e Saúde, C<\nforme lmedla.tamente declarou, em !armarap ministér
io,
com
altos
propósitos
de
contríplice
orgall izada pelo Tribun<tl Nacional , deÍl- , do ·
maçã.o públ·lca.
clliação, orientaria as eleições de 1856 .
cumbe-se de várias cidades mineiras, a. que tre os Procura.dores do Trabalho ou advol<!ado5
A or<lação da. Gebeora Ulúversltá.rla. PanApresentada
a
chapa
oficial,
contra.
ela
se
transmitem
•
as
suas
aspirações·
renomados
no Direito Nacional e das Câma~as que
.'>.mer1ca.na. co n tribuirá. .para. o es'Lr'ettarnento dos
Fernando, Americo e Joaquim, enquanto s e:rav
•- e xecutad o,• po r uma ..,.,cre.ar;a
... • · a e1C1Uada- inca
a do conego Antonid F elipe
de
laços espirituais entre todaa ~ nações dos oon- levantou
Alexandre Stockler se aproxima de Silva Jardim, m-t~ oraanizad•
Araujo,
vigario
e
m
sua
cidade
na.tal
que
mereceu
nesta
Capital,
e
muitos
outros
•
u
~
·
"
·
·
·
1 z:;s E
t in~-tes colombianos.
as pre!erênci_e.s do eleitorado campanhense. ·
várias zonas da Prov!ncia.
cooperam em
Fora da~ Capitais e das Com arca! l'ndll haia 1 seas
A ocurrencla realçou a vocação liberal de I
Quando a!lora 0 novo regime, proclamado a Juiz'os do Traba1ho fu néionarão o~ Juizes da f~nd1
•••
Campanha •. c~jo florescimento. ju~ti!icou 0 pro- ~ 1 5 de Novembro, estrema-se pelo seu valor a ta- JustiC)a comum , revestidos da ou alldad ~ de J;!l~e.~ Corp
· •
d
~
e1
' • --·~- b1
jeto de cnaça o d no
b
do T r abalho. 03 quais. porém·. nã.J noder~o 7er çúo
O orga.o e c;:.:~:· ... en a çao
o ~n..,.·"""'· o
.. .
e . _va p:t;OYlncla, que a ran- la:a.g·e cam.pan·hense, da quaJ sairMn conspícuos a.cessos aos Tri•b unais Re<: io na !.~ e :r\3.~io '1al, nor
'
un!vers!tárto Pan- Am.erioano não .aómente sis- gesse o propno terntorio e parte das comarcas [ 6à•vidorcs do Br-asil.
.
•
'
Assim, o Marechal Floriano, cauteloso na es- !~50 qut, · nas ·suoo; car:-eira~. P'cs a~~ea::lem aos.
t !:Jllatl:!AU'á. a pe;-mu t:L (IC !nformaçôe6 como 'Pl'O• Yizlnhas.
ln.OYerá. t od as aa iniciati1•as pa.ra o desenvolviMais de uma vez Sel'la debatido o a ssunto, ' colha dos seus colaboradores. obteve 0 concurso Tribllnals de Ap-elaçã o ~sta du:J.Is.
0 -' magistradoa do trabai'ho da nrimelra b .s m~to do lntercãmbio u_niversitárlo. .
desde que Barros Pimentel, deputado pela pro- de li'ernando Lobo no Ministério do Interior, em
P
tA;
te
tio
t
<.1!
ru
vi 1 d Ri d J
1
tl
t.§.ncia. perceberã o 08 tn esmo ~ Y en êim~n+os õ.oS ~~~ ...... 1!
:
resen men_ . n
so a roca e ~ armanc a o
o e _ane ro, para cas gar os r!!- fase de inq!etaçõcs, que soube enfrentar com a .Tuizes de Di_re!t-o do Dist rito Federal: 0 5 el ~s ~i - , tPnot• •
0
r~• e publloaçoe;, ccmo , o In• tercà.m~J.O entre Yalucionarios
venc1dos, . submeteu, _em scssao sua a tuação p onderada e serena.
· b
i Re
i
a.s wú versldades do _ cont: nen~ amer.can o se de 18 de Março ~~,.184,3 , a. considerac;ao _dos seus
una 5
glona 5 05 mesmos 1'encim<>ntos C:os I tll•os
0 irmão, Americo Lobo, temperamento de
razean per }nlciativ~s 1solada.s, lncomplet~ e in - par_es , a sugestão . mc!.co q~e a comtss~~ - de E~- ma.gistrado que as musas se apraziam em visitar, ~~~:: rg;~J~~aldoos D~~;~-~~s F~~~;~~~Cl~to~; d~ P.•::.~•. ã('
1•
tennltente-. que na.o permitem u.m.a a çao ve~- tatlst.lca apresente, um p1 ojeto de d ll'.s!io aa iluminaria com a. sua palavra eloquente os de- Mi i t
d S
da.de1nunente ut!l ele UJnas uniYm-sldM!es sôbre provlncla de Minas .
.
batl'~ no Senado Federal, antes de sentenciar,
n s ros o uoremo TrJbunal Milita7 .
I' niclp'
a.s c utrRs.
.
.
.
Como !racassa.s~ a prlmc1ra tentatiYa, ainda inspirado em Marshall, no Supremo Tribunal
As qu estôe~ de. acidentes pa.ssarã~pa.ra a. es- t~~t~·
R>esul ~ da.t ~ wexJst~nCla de uma ação con- mal planeada, l'"ranc!.sco Octavtano se di spôs a F ederal. onde se emparceirou com os mais insde- competênclcf da .J~stiça do • .ra b3.lllo.
c>r t:
greg~da das umversidades, para o desenvaiV•- renoYa-la em 54, mediant e projeto ma!s ·c onsis- tegros ministros.
era.o JUsegtura\ osp os\dugares de JuizJJ do tecn'
8011 a ua s res entes d~ J\mta<; e~e- rr . ._:
ll'lenw do pensamento e do espírito que lhes tente ·.
Ao seu lado na. Constituinte o• ca11terrad.ev4
ara 0 progr.a.ma esplrltual das
'
' ~
dando-se _ao; i:1vestiduras po.~t::lm~e~~. . n.as ,.;:a.·
~ :svr c~.um P
nações
amoricanM
" As comarcas de Sapucai, :aio Verde e Três neos assinalariam os deputados Francisco Hono- 'Vagas futu ras, por nHio de c,oacui&:> de t;tu.Q.!! -~·
ú-.t
Além
to'rna-se necessá.rlo assegura.r A Pontas, e município de Lavras, pertencentes à rio Ferreira Brandão, Joaquim Leonel de Rezende e provas .
at•·
? !:la un1rersltârLa tuna plena autonomia que provlncia de Minas, !armarão uma nova provin- Filho, Alex~ndre Stockler Pinto de Menezes,
Tudo o qu~ propomos se justi:ic:J. pll7n2.un&
M noo ooaduna com a subordinação das in:icia- ela, tendo por cap ital provisória o lugar que o Francisco LUlz da Veiga e Americo GC?mes Ribei- mente.
rath·
llVas necessária.5 ao seu intercãmbio ao re"lma goYerno designe, até - definitiva resoluçã<> da as- ro da Luz, campanhenses que,. em numero, corJuiza., ·ao Trabalho. para, as !UDÇÕ~s. e Jui - 'I
·E '
burocrático das chancel-arias.
'
"
sembléia. provincial respectiva".
resp~mdla.m à. sétima parte da . bancacta mineira .. zes do Tra balho, para os org:ãos, s!io dan nmina- rido .
O órgão unlveraltárlo P>an-A:Inerlcano forContra a iniclatiYa Inovadora, manifesta-se
Circunstã.ncia a.naloga venflcar-se-ia na or- çôes que quadram melhor. na prlmclra irwtãn- l ~;n~b
Inado pela representação das diversas Unlversl- Honorlo HeHrmeto, que a neutralizou de salda.
ganiza.ção do congresso estadual, ao qual envia ela, conferindo maior releYo judiciário n· Jus:!-! ti•a
da.:ies, opo:ierá., com grand·e s implicidade , tomer
Seria, entretanto, repetida no decenio se- Campanha candidatos que lhe evidenciam alto ça do Trabalho 11 maior prestígio social à su~ ! ,.,~:.• .
IniCiati vas que muito retardadas seriam se sv guinte, sustentada por Evarlsto Ferreira da Vei- grau de cultura. politica, assim como nos dom1- Magistratura., ·para dar às classes· e ao povo a I ~
IM devessem esmbelecer por intermédio dOS ce- ga, campanhense d e estirpe gloriosa, que redige nios cientificas.
.
certeza de qu·e os .seus membros d.o Ju):w.s pu-j clenf
lloa.!s ord.!n.ários da diplomacia.
a sua proposta, em termos incisivos:
~or encontrar em sua. cidade natal am_b 1ente ramente, c não mesclas de Juizes e funcionários , /i :,;
"Fica elevada à categoria de proYincia, com proptcio, Francisco Lobo, ao deixar tem pararia- aelmlni;trativcs. São nomes que a tra.d!çiio um - I .~'~ 8 ·
a denominação de Minas do Sul, ·a território da mente as a.tlVidades de engen)le1ro arguto, lã. se versa! rc~erva para quem julga e :p a.ra a"> fun ,~
provlncla de Minas Gerais compreendido entre dedica. a pesqu!zas históricas e meditações, em çõu de julgs.r, nã.o havt.>ndo ra.zllo para que êles ' · ~ ·,
!O a.no letivo q u.e Ol'a se inicia é o prime·iro I as do Rio de J an eiro, São Paulo, Golas, tendo que 05 seus ensaios se caract~rizam pela ~e_gu- 5& regeitem em se ;:ratan~!o da Jllilt!Çll. do Tra- 1 ~-:~J
&pós o trlunto das nações unidas, no maior es- por limites o rio TUrvo até sua confluência com ran'}a. e penetração das aflrmatlvas e COJlclu~oes. balho, ond~ é n~cessár1o qu~ os t!·ab::lha:lo:ez I ·;..·:.
terço bélico da H Ltór!a. E' o ano letJ!vo da o rio Grande este abaixo até as contravertentes,
Outros iriam testemunhar-lhe o amor ao tenhem a convi~eão ãe r~ue lhes aplicnm os rl;- ! ' -.. "
Vitória e a.ssim o cla.sslfico porque embom es- do rio São Francisco, a. alcançar a cordllheira estudo em centros culturais distante~, como -~?ii.o 1 rei tos hom,~l!.'l qu'e &e anlmaP..~ r.as ~a!'an rias ns; rr~~~
teja.m terminadas as h ostilLdades, não se acham que divide as águas do. mesmo rio São Fran- Pedro da Veiga Fllho e Gabriel Jo~e Rodn'?ues Juizes e não PM'>i:~ qt:e osc ;lem na.; inse;mr:m- ~~- ·
perfeitamente f·echa-das as portas d.o templo de c1sco das do rio Par naíba, e este abaixo desde de Reze~de, catedraticos. da Faculdade de Direida funclor> á':'ios, mmto.~ c!el es temporimor..
~ ",".1
Ja.no. pot.. que a paz ainda nAo desoeu sôbre o sua nascente na mesm:~. cordllheira até os limi- to de Sa<> Paulo, Fra~clsco Luiz da Veiga, qu~
Tr!f.':!.r..ais lUa.:o•la.i:; el o T,·aoa:i 'l o -e Trc buna! r-"-· '
,
mundo, ocmo 1.1rna a!lrmaçã.o do perfeito con- tes da piovinCla de Golas.
se al_lst_ou entre. os _unda,do:rcs das Faculdade
a..o 2'ri.b alho, CJ:lé w ;·~r. !1l :>s, sã.o oc . ~
..-aça.mento de todos os ?OVOS da terra.
"A nova província terá. ' por capital a cidade • de Dlre:to de ~tnn.s Geral&, e .um dO!! seus P~~- 1
pi> wli.;r~s 'a o F-ode •: J".C:i c,Lr' ::>, na. o:g :>- QllS ~
Jll. .conquistMn.os a V1tór1a, mas alnda. não de Campanha da Princeza, enquanto a assem- I fessores, Esteva.o Lobo. t<tmbem pro!ess~r. ~"\~ rtlz :-..c:éo ju: 1sdlrn<mf.l d :);o y.-cvos c:u. ': 0 : , e~H1ua·1'.o 08 • Ij
- conq u istamos a paz. An~s. a hora. que passa bléia respectiva não decretar o contrário".
j ho~rana a, sua beca na Cã.mara ~os ~pu.t?:Cf 05 • qua Co·:scl.!ws ma:s se ao.~!u.am a o:;:J..os a:l!n.ms- co,:;..
a !nda. .é uma hor,a de arr., .. osa. e !t~atlva , mal
Não vingou ainda. unta ''ez. a idéia, que seria ot;~e se .?Js~ingui'! pelos +seu~ p~ccE .. ,eo dOr"" : r:!.- tra~JV'o-;, pa::- ~~t ata~ ou h.:.: t J r :r'..l i~s. ~ · P~'S. :: a enit
encobrm.:io as moals gr:wes a;Preensoe6 aôbre o retomada pelo depu tado Americo Lobo, assim nar:os; v.ta. Brrunl, que . vraz:a. n o sohr~nor>"~ o
da l€i ori\~lll C :J. d ?. ,i .ls;;~ra do ·.:: ~ ~ t·al \".o, n.o
tu tu r:> .
.
como aconteceria na primeira decada · republica- 1 °~~ Ilho da orlg~ - Mmeuo da, Campa:;':1a. o:~re<:ldo pe.~ C<>:r!!ssr.o l >J ~·:rrh : rh d~ e~ .<.il~~a -.0.
~;Ttejameos poUI alerta como &eldad.o que na l!.em maior êxito. Não lhe faltariam, para go- 1 csr,ol~e a m~d~cma expenm<"n~a ., em r.t. ee ~e e no z.·~o]~"o de or;< an t: s.;· ão ela .rusl!! a <ia ·' !':aen.!la.rUb.c.u a!m•as re.m desarmar aa bG-Ioneta&.
verna-la, individualidades idôneas, que iriam levar llaure~ de _glarla, com<! em outto ral?o ocorrcr:1 c alha, r.p;·esencod:l à (;Ji m ::.ra dos D~ct:.t.?.dr)S p-,'lo e P
Veru:emoo, m~ :nem. sequer aind'.t es.ma.ga- o lleU concurso inteligente a outra& parageus .
com ~-ranclE,co x~~;vier .uopes de AraUJO, que pm·: Pre.s·dente d~ Rwpú~:!~-'> (.m l!l37. la e.!.<ão ,on.
moo coanpletamenve o totia.ldttar!smo, _que 'lldll.eaça
De lá. viera Agostin hQ Marques Perdigão Ma-: lustrol as .ronte,ras do Brasil, ~o Paraguay a sigr.·l~Js. a~~r ~ z:lamen ~. Trfbunai a Jõ~gior.azs cl,o f'.;:,
;enascer••. quai Fenix !ati dica, sob vanas fonna.s lheiro, com a mensagem humanitaria, que lhe Ventzuela. em !rabalh~s d!!marc?. .or,J os, ,que lhe Trllôc!.~ o e Trfb~J.nal 1\'a.ciona.! C:o '.tra.ba.l!~o 1 Prc- 7u.A;
.mp:reviSlvoeis.
i
.
b
! d
al
ampanha valeram os brazoes de Barao de Par.ma .
-·
..., . .
C
~ .,. .
.•
"" '' )
ça~ '
A Universidade do Brasil sabeTá ma.nter-se nsplrar1a a 0 ra un amen
para.'" c
E ao lado destes dezenas d out o
·t
L~,_cma.~ ae l.J.l e-1. 10
orpo.a. _n.. o. pg. 1 6 1 c ""' ' ' ·
· ··
v ig!la.nte oomba.tendo 05 Inim igos armad05 e abolicionista.- "A escravidão no Brasil" .
obra evocativa. que Ó Ministr 0 ~!- dr
0 ~j,t ~.s r<ao sa!>ell'..os · q:Je !a"_~O ::ulltou para o defacerto ~ JJ
désarmados que
!la.nqueam à espere. da. 1
A idéia repubUean~ encontra ambiente pro- consagrou a r~memoy.r
! to"s
~~ ~o da _mu::l!mça, l'.:l. le! cl:~nut!'l:l. d:J. .;u;,~1 ca o <:> :~re
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oportunidade para o golpe tra.l~lro que cui-1 piclo, onde .~urgem ao~.egados paladmos, em natal e dos conterrâneos ~ue c;ouber:mrue~~lte~ê:'
d:un doe nos vibrar.
.
1torno de O Colombo - gazeta fundaqa ~m la pela inteligênci 0 mor . l:ult.
,
Não e sómente nBA linhas de batalh1\, ma.-,1873 para propagar e sustentar as asp1raçoes
Sã'l quatro v;ium~s re:assad:;rad
t . •
5
neja.ndo engenhos bélicos e arnl!lõ morti!Cil'QS contidas no tamoso "Manl!esto de 70".
em.ocã.o em qu~ se esp~lha a
f
e
ocan
ce
1
que se c:mb.a.w !JCI·a. Yltória das idéias.
,
Doutrinou em suas pãginn.s o. culto espírito panhen~e dedicado a mi ud ui a_rua. c1e caroua
As t>róp.nas idéias são tor ças que 00 'POdem j de Luc1o de Men-donça, que se a!c1çoara. ~co-r- nara real~;ar a. CO!ltnbulcã~ d~n~~~~ena
manejar, pre;pa.r.a.ndo nas l-etaguardas as vitó· ~·ellgionarios campanhenses, e~tre os. qua1s en-J gente na êvolucão bra.slleira .
e s
.
r 1as eapetaculares das linhas dJe frente.
cont raria. parceiros de igu al naipe cuhural.
Pode Camóanha lor!a~-se do assado
ue
A umversldade do !lrasll saberá. congregar
VIveiro de republicanos,_ que lá mantmham revive nas pã,.inas elo;uentes de se~ hls1;o:: 1 a~o r
•• forças do espiritv e do peJ1$.amento para as- acesa. a !lama doutrinaria, amda contribuia com 1mó.xlmo Assim lh :tos•e !aualmcnt
..
.•
~gurar à. nossa. P átrJa o triunfo qué llle ga- leats interpretes dos seus anceios :para. defende-~ 0 iutur~
e
•
.,
e p.aml.sor
nntlrá um !uturo dtgn.o do tablado mara'Vll.J,l~ los ao longe, em outros centroo soc1ais.
.
'
.
. y· .. . . C
A
f 'lh
41\lt. g. 5ie.:>tillo l.ll.~. reser~_'l4•. /
- :J>o~~~ 1lustre, <1~ l;_tl~o I.e11.~ ~~~--lA.:J
,ltgi1
_IO . orr~q .. 1_0
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C'E'!S~!UNO Ju:NtoR vero ~~e. a~=~m~n!! a ,1_~:1~.n : - , d_::
1 11:tr;:io fle C()l1S'-" lloR, l}~e:o 11:· :1 n ).O a de 'l'r,o.i.l:.~ M. ;
1 Dire : !o Prcc<ess?Lal 6.o Tra:;~ lw, JlJ .. 102 ).
jl 03,
E' O;J::>f ~ l'-!'':' a:; :.r.; , il.f'cr · c :.;;un=. o -z ~ o c~- •
a: ::!r .!: ~.c~r~m - : o cs c :;á.cs, n o::F ;,.'ld::>- :'2" 3
. adame.nt~. ':'" m:?mo.c , .P.rJ. Ee pc~ ·.t- , pz~ ;
o J..:a .o::.ar.ü e-. .l~> a. rr.r:r~J. c~:a~-.~ - , o~ l
.
b ~n·
Estru ~ u=3.6.a _:;.;s: Dl a .Ju.; t .ça do 'I':aos.lho. or- o.u : 1
ga;1:z1:l~ te:-~3 - a a EUP. Ha)!:JS :·é.tura.. c3:11 a. rc~- pod
pec tlva c~u.e,_r~ , que - lh:. ~ mdis~,.!_~a,~:
. lla.ra. tl•
.

I

,

to~ s
ec:l:nn-cro. a-$rSttao por ecn<cos cu
~
õ~e;"-;;J7iõi-;;;;;t:nit.i;:=;õ"Pr:nf\i\imlr;R-nc;:r-r;ci'iTi'!i'-;m..--wllt'"-....,..r----._
representantes das classes lnteresse.das" (P.ro- ao trato dlturno das ciências e:x atas, n ão e
om a ~ exoo3ta. a oolnião d:> eximio ~· blcmas . do Direito Corporativo, pag. 218)
m!enso o gosto pel as lides tribuniclas. Além baseie n a ~onverzão d a d ívi da ext·rnn. em mo..
e !.r& Vtana: - "E' czrto qt·~ a Con ; - CEJSARINO JUNTOR, outro mest=e d! rm;:;un~ . d isso, f izeram-se notáveis multes deles no campo da nacion a l; n u m a molo e co:·ajoso entendtr.·e"1937. tal co:no houv!ra feito a de p:ofe;;;a ao propósito: _
literãrio própriamente d ito. Euclid es da Cunha to com oa credore~ estre.•1gelros: 110 equilibriO
orçamentãrio e no est3.belecim <:nto, em l~i. do
u a inc!u;oão dos tribuna ' ' do t~a-,
- ·' p s.'im:
~ uma das mais altas cumiadas d a literatura
pa·te relaü-ra ao ooder judi~i!=Io.
a1 todos os conflitos
indirJduais do naciona.l e Luiz Carlos uma elas yo:;:>s mals p adrão índice. altm de uma série de m edidM
OJ oarece que, dêste _descocament-:> trabalho, inclusos os roferentes a aO.:dentfs do sonoras da. po3sia entre nós. Ao
paranlnfar r·:ct·.ndárias. reguladoras do assunto, que ~·:.
do Trabalho pa:·a o c ~ pttulo ou~ r~- trabalho e estabnidade do emoregado devem uma turma de engenheirandcs em 1S24. advertia, nlla e discute . P o r !lm s~nte'lcla. n G ~ n .1-:i:<•.
m económ~.?a e social. Ee pcssa de- s~r julgados pelos Juizes do Trabalho magistra- a propó ~·ito , Francisco Sá, que o poeta e o en- JTle1o sério, meio jocoso: moeda convet·stvel· l!O
Bru:t é . p a r a o p ais, 1.\ID c a~tl~o pior do que
Constltulçao se haja recusado a re- dos togados com todas as garantias dc;;s membros genheiro mantem entre si relacões intimlroslmas
funcões dos t:lbun? h a o tn.ba- da Justl
' · d
traduzidas pelo contacto diretó com a natu.re:>:a é dado r.os galés, q-.te passam a remar e1:1 s3co. .
an6.1oga.s às dos tribunei; ordina.
ca comum, apen.as
espec.a113a
os em
Muitas páginas "Ue enriouec: m o "70it!Jne
rlo 3 . Uru
outros exerce:n. s~m dúvlja.
á; ~lr~lto Corporativo e D tr-lto. do Trabalho .. e as- e pelo fato de cultivarem ambos o senso da
os T'l.e3mas
ções jurisdicionais" (Problemas d~ s.stJdos por asse_ssores técl~! cos, especlallzados 1 medida. Os primeiros capít ulos do novo livro contêr.1 assuntos explanados d a tribuna par1a~retto cocvorativo, pg.
con!~rme .a questao que se tlVer de JUlgar, e es- i do Sr. Pedro Rache confirmam plenamente o
men
tar, na Constituinte de 1934 . Decorridos
.
2751
E 0 iitéorprete autorizado da Cons t :tuição colh.dos llvremente pelo Juiz como ~eu,s consul- , sentido daquela advertência. Ao diss , rtar s0- f'mbora doze aJios, as idéias a!! deb .:tt!da9 pelo
de 1937. - ancisco c~mpos . é conclusl l'o: ...:_ tores, dentre os indicados pelas associações d~ bro O!t rios, as serras, as !lorestas, o planalto. Sr. Pedro RachP. re est3m.-se hoje d e inil u d ível
"a constit111'cão não faz igualmente me.uzas aos classes dcs .empregadores , e . dos empregados a a. amazonia e tantos outros nspéctos da terra importâ ncia. Adepto do p arlam fnt,a=iBmo. e;•~- ·
Juizea e tribuna i• que terão de julgar 05 c:i- cuja categoria se ~e!ere o lltlg1o;
•
brasileira, fá-lo o Sr, Pedro Rache em páginas belece confrontos entre aquele regime e o pr~· .
mes politioo-~ociais _ art. 172 _ e as qu:sb) das decisões do.> Juizes do Trabatho de refulgente brilho intelectual, que denunclarn ,l sid:ncialismo, tal aual se vem fazendo t>a a üu<l
tõe• tntre t:norPgados e empregadores _ a=ti- superwres a sun. a lçada de irrecorribilidade, ha- a par de acendrado gosto literário , a sensiblli- Const ituinte, e m ais: aborda a questã o cons:.;erudição e des ~n Yoltt:.nt, 11ão
po 139 - e s e~ia absurdo conclui~ ·se d :ti oue dista~ . e'·~ran~eiros (NICOLA JAEGER, n N u ovo r.~- 1 dade de um espirit<J de eleição. Filho do Rio titucicnal com
tai! juizea ou tribunais seiam de antro no rt er gJonals do Trabalho, compostos de tantas tur- 1 Grande, m as de formacão m in ~ ira, é de Vt"lr l obr.tante o olho ylgilante dos chamados con •oue não.o .ll ~diciá rio ! in. Ped r o T imótheo, o Po- mas de três afi:tlgos juizes do trabalho qua.ntas oor.1o a lndeper..dência de atitudes e a seren i- tituclon~i sta.s, oue lhes seguem de p ·~r to o3
der .Tudtctar o. pa. 1451 .
forem nece s~án as e asse~sor ados como êstes. e dade no julgar os tatos se ca<.•:lm na coutextun~ nr;;umento2,
crlv ndo-o de apartes . O ce7to,
ç:esarlno Jun;or, ~es t~ja do autor traballtis- ainda o r~curso de interpretaç!o para 0 Tribu- , ci.êsse escritor, emprestando -! h ' lo per son alida·1e _norém. é que nii.o ~ pertu r b a o 6r. l'eetro R a :t pstrlo. d~t envol ve a larsn a ies~ em an:U<;-c. na! Nacional .do Tra balho , composto de tantas trar;o3 Inconfundíveis e vigorosos.
• che. Diz o que sente e o ane quer. e sabe f:~
com luclde'. e segurança, ft,nal!z1ndo co"'! af1r- turmru; de cmco antlg<Js Juizes do Tribunal
.~o t.ratal' do problema
rocio.l-econômico zê-lo, pois não prescinde j amais dos set•s mémar. em !!=mo~ perempt órl?'· .. qu• 11; ~,u.;Qól. Regional, quantas necessãrias, e assessorados própriamente dito, é que se revela, entretanto , todos próprios ele demonstração, quando ten·
cl,il_Trli.Qal.tlO. .PW~ carat~r admurs ~r~ttvo como êstes nm casos de d ivergência de inter- o Sr . P edro Rache, urn admirável ·ensalsta. tam acuá-lo na tribuna.
~ue tlnila ~~s leiL_a;llei;zn'< [l:p'~;. h"' ': t~"'l pretação das !?is sociais , entre dois ou mais l!."':nuncia as tes~. arma-lhes as equações e deP ode 1se disr-m;dar ele um ou 0 11.tro ponio
-ra. o!'~ es'tlect., f do Poder
Jt, cllciár:o
(D·t ret o Tribunais Regionais. ou entre tlm dêstes e 0 rnom;tra-as com absoluta seguranca. A fami- de vista elo
Sr. Rache, de um ou outro conc ~ ito .
rões
ocesçual de, Trabalho, ng. 84).
Tribunal Nacional· ficando a inda ditas d i - 1 liar!dade com as ciéncias matemáticas, senS.o mormente n o que tange aos principlo3
d'<
mg
no mesmo d.i?.., as• ~ Po ... '·•s d• Y'
j it
'
· ec soes mesn1o o h'bit· ~ da
t d
f
Ih tal po
!s- randa (Come n tários
~ Cons' t .;tuz·c·,;o'- ··oz'
11- su e as. ao recurso extraordinário para o Supre., ~
ca e ra, con- ere- e
- sociologia. moderna·, m as nunca se lhe negara .
de
"'
·
' , v ·
,
mo 'I'nbunal Fed•ral n 0 s t ·
d 0 d . it0 dec- de concisão e d ~ síntese, que é t:.m go~to em E•1 cm·,sciêncla, valor à obra realizada . E'
·
p.cr. 337) . T · otftnio Mo:-o tei:o de ·"R l:ro; Fililo com
• '"
'
et"m~s
:re
acompanhar-lhe o raclocinio., mesmo atravr'3 uma. personalidade n1arcan te, e o li vr:J de rua.
ats, !Justi M do 1rabal h.o, '' Ol. l. pa . 73) . Marco'l.um, constant ~s da Constitu:çao:
ão des FiTit o lt>X'tlos!~ão d '! m otitv:os cl.'"> decr•to-l~i
;
c) - o conflitos co
·os de natura
dos mais Intrincados problemas. R~!enndo-se a utcrl a , que ora. se comenta, embora pel:t ram·.•.
1
•st o n. 4.735 rle ng de Setembro de 194 ':> e desp.-td_.ca
d evem se
ru;>s
escr a ao moderno conceito de propriedade, afirma é d ign-:> da maia a'mpla divulgação er.tr ~ pquc?' .ens a e
s a conclus es para os in di- ou e esta é destinada a preencher um~ nr,ce3-j les que ve;·cladeiramente ama m o Bras,! .
eza ,-h o~ d~ 9-3-4.2 n o pro'!P.• so G.'f . 4. 77G-41 e (l e
;, 17 _7 _42 71 0 'DfOcf!sso GM. 3 . 113 _, 2 ),
• r~u ,
v.dua1s, conforme .a sua extensão territorial: sidade coletiva, a realizar umáJ !unção social ,
0
it; CHtro 1J ust i 'C do Trctba!no . ng. 77 . e CO?Mti- 1 a) se Mun.l cipal , pelos ,luizes do Trabalho; modificando-~e-lhe dia a d i a o caráter indivi - 1
He·nrique Vi eiro de Resende
)es tuicão d. e 1937, 'Df1. 4.11), Muio d:e Souza (Ob - b) se reg:ona1, pelos Tr ibunais Regionais dualista . . M~ .. _dl.sr.orda dos aue se abalanc:u" •
'io, jeto e L i m•tes da- J1tstiçfl do Trobalho) ., T!- do Trabalho; e c) - se nac: onal, pelo Tribunal ./
;smisto~ l es B~~ n d ão Cavalcan ti 1D ir eit o Admi - Nac10t1al do Tra b•lho:
------~---+~C'
lei nistrativo, ?'Ol . L pa. 440 e r.~vis ta ao T r aba• d) o d issídios coletivos ~.1: ~l'tlll"~~ li- lho, tese. de Set embro de 1945, pg . 20).
.!l.~~rroe a;:s'1..lit':*exJ:.ei:i;:;..-::.!t~I,;iiai
lcE' cabal. as.sim a COO"Iusão de s~~ a Justi - ÍIDU111Clpar, · ·regional OU ~tc.o
devem oor
ça do . T:abalho ó~g§o do Poder Ju:!ici8rio.
JUlgados p~Ios mesmos tribunais (Juiz do Tra-'"
)
ou
. J?tmana de ~sa con~lusão outra. não m~n os balho, Tnbunal Regtonal ou Nacional) , func!oa.; dec:n n . - a de oue cumo~ e con cPtt a r a co1o- nando. porém os representantes das cl~ses não
com roto coni o, c a<-ao d ~ .rusti<'a. do Tr:tb al ho na CO!ts tltu icã o. m ?·s como simules assessores
n- tra.ns!enndo-a p2~a o loo?l em q t'~ se r•t=" - sultlVO, mas como verdadeiros Juizes árbitro~.
de t:·:~ . mn suas n g3.S mestns, o P oder Ju di - com voto deliberati"o.' o mesmo se observando
Cta.no; _
.
. .
no julgemento dos t·ecursos, que poderiam ser
l;!~nera-se qu e o f aça & do u t a. Const1 tu: nt~ Interpostos para o,; tribunais
imed~atament e
u- de .t ~46 ·
.
.
.
superi ores". I Direito Processu al do Trabalho
···------ - - - . Fazendo-~ , e m tster oue se e.sc01me o pre- pgs. 115 c 117) .
'
à. ceJto fundamen ra l .da J~stiça em foc-:> d~ un-~a.
A opinião dêsses eminentes autores nacioJá é gr anda hoje , e cada dia sen\ maior, o' ':" Hoje, depois de trabalhos bem documentado.'~
O.S, outra jaca : a d,e lm~edu· . como 0 f.az 0 a:-tt- na!s r ima, com as <tos mais competentes trata- número de tuberculoso.> que se curam de!initi- , (Eastwood. F. Grl!fith e S . Gri!fith : Opi ~ e
oro 139 da atua.. C~. ta, oue se 1\t>lqu'lm aos distas estr:tnge'ros (NICOL~ JA>:GER 1l N• . R
.
..,
il " S
c Blle tt I", e t c. ) , sab e~ - vamente e cuja capacide.de de trabalho precJsa ru·on ~o; Am eu >e. aenz e
11 _ setls ~embros pg d 13:po;;tç6e~ r!htlt·as ;,. com- golamento • Pro~essuale d;l La~: orÓ P .duo,;o
t o, petê;cta, e o rl'l'ru tamen t.o e as prerr ogatin s d !l. 1Jag.
. . ser ap rove:tada, aflm cje reintegrá-los no meio se que a esteri.liza<'áo das lefsõ~ts tubercudlosas P,
. ALFRroo Roooo . ,., ld' a uFa ,
JU3t 11·a comum
j
. 20 ,
tn ., a ema r
erre ,r a, social de que se acluwam afastados durante o em certos casos, um fato per c J amente emons~ - mo d o d•r • it,l
, ·· ~o l P , "~ t
u st:qa do Traba l ho . v a1. !, 1Jág. 183 ) .
· p eriod~ de tratamento. E ' mtstér um novlmen- tr::.do. r.e r e-st o. fo;;.qe ou não fosse as:;im . "
, rÊ!'J''i.•z; ~
1l:lo,
_
A
Ua'l'istr_
atura
do
Trabalho,
com
maior
<JU
to fa.voravel em relacão elos ex-doe,ttes,
cur a Yer dac\r!ra da tuberculose . Isto ~.aquela que
dr • 1, 3 me
11
•
o.1
>nrtituCi :l~lw;, c~~C» m.en~r per!e tçao, :o! lllStltUlda em países a d:an- pa··te ljas empresas párticula7il$, para evitar que resü;te ao tcrppO, permiti:lclO um a longa <:Ot.re•
..,, .
l:l- t.do .. como J:_'or u~al, _Espanha, Itália. Alem:t.- 0 r eotm-cura.do "!"eni.J.a a. su ~umbir em pouco y·cta. c o~'o se a doPnca nun c>R tiveFse exiet:d o.
0 ry· o ~ e.<: 'l"lla .• c
_d~;) ...:roPnt•
ChilP RI .-n n : a . , , enezuela e .Russia. •
. temp à ; (,0!1dlçées de "!"ida m iseravel fatalmeu- é "indi1cutiy e\ e in· nsmanel. H à vint e a'lO ~ u·n

Nedo
pe·
vofrl-

I
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A ·COLABORACÃO DAS EMPRESAS
PARTICULARES NO APROVEITAMENTO
DOS TUBERCULOSOS CURADOS
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de Jattu~-od pod ll\ 'PfQC a-

v er.s• i• da Vh
!c
~ --"O o ãba do• o da c01aboral)t!.o ctu cll.s- rórÇcdinheiro diS:!Jendldos com o tratamento mdr r.~t~. Y 't"<< n j~ ctl-tun&.:.-a r~·' "'~'·'c" ·. , . •
b - dut ih!lidade d
;morro!
e ,II,S. flsóolo~:a dlf J~ça dQ s f, Ar ,nas sobresaradD.'I. ele J sAo abandonados versa! ··por t oda. 11. pnrte, em todos os melo~.
~ aPor aue e n ir-se a. magi~+:at•.n~ a do tr:t- Traba,lho ,_ usado pel a C'bml!!Sâó diO p;ojet o d! Íl.'l n1: .mas contingências e vicissitu des que de- Pncon trll:'ll -se ant1gos tuberculosos ctlrados QU"
'
balho de·~s prer~O."A.t i vs• a11e !'te d zvem as!e- organ.zaçao · da mesma, 1mproced~ . ma:d mé no• terml aram a eXIJlos.ão do estado mórbido?
levam n d a n or m al e alguns dos quall! flze:atn
!"Uru a !;rtneza e e!e v;tcá.o ·elo e.x~rr.icio da sua tempos de hoje .
A , Yerdade é que os maiores entraves á in-~ carretr::.s br;lh an es. D~st as curas, fora:m. nu·
alta mi•,·ão?
•
Certamente a Constitu icão a elaborar-se não dispen(;avel participação dos :~>articulares nesta mero~as as. que,. d urante um a lonl!:a existenC'Ia.
IS• F• ou": àl tonei M• P <'X:l ~'>it.u ·t e d 1 .Tu;- 2dota r~ o regime corporatil:o d a Carta de 1937, obra de assistência social, que beneficlaria a
reslstJram as_ m ats duras orov~s". Nf'm oor l,;."n.
ir :t d o T rab31ho. dê-se-Ih~ o pede't'l s'~'nit. ~r - que tem como suponendo fundam~nta l a referida todos indistintamente, tem s·do, de um lado, , ,..,tre~a·1_-o. : n:rnos v~rdaele!ra · o conceito di!l
1
o c., oue s~ a .e\"'ant:J.m as g:'t.nda> Ju; t(ç:J.s co!aboração d ::.s cl::.sses. Se. n ã o adotá-lo, será 0 eoooismo dos empregactorcs e. ele outro , o pre- qu~ a ctcatnzaçao J>Ulm ona.r e em geral Ient~ e
os "" " (),~ r-andes .
llo~!co pros s e~u i r l'.o s 'stema corporativo-pari- c on~eito contra. a realidade · da. cura da tuber- pede u m lnrgo penado pa:-à sua COllsoltdacao:
Não s-er&, tunclcnar!"-anjn os ~~U.'l l •· i !' ~ ~ e tário da Just! ca do Trabalho .
culo~e . ainda.. hoje generaliza<:la, e
ressalt ant e ot·a ~ rPcidi··a
rep r e!~.,ta
cons~auentemente
_urCK:~ati:zan do os seu~ pro;:~ !'-o~ P. o~:T. ! nls~r:- .
Quan.to .
mot'vo de ordem polit!ca, sua não apenas nos me:os oro!auos, ma3- (1 que é l 'ma a m eac:a pora o doen te de pulmão, enquantlvando os seus mecenismos OU3 t~ h"\ d~ aka- lruprocedencla clama aos céus . Sempre se en- para espantar até entre os médicos. No en- to o .temoo não fe-o; sua prova. E' exatamen•e
la. aô .cume· ~o s·eu destino M.(•ocJo. de realizu tendeu que a Justiça deve pairar acima e ficar taJ;Jto a. curabllidade da tul>erculose já não ca- em vJrtnr'e c'e ssa~ verd•des elementares que dejustlca. SOCial nas t ~rras do :Rr>sll.
sobranceira à política e aos podetes executivo e rece de demonstração; dela não se pôde mais vemos defender com a!inco a readaptação pro·R eal!":a.da ess.a obra ?rim.1t;ial p~l~ l•'l:isla- ~conômicP, . Di-lo ALFREDO ROCCC, com precisão duv idar, po!s as provas estão ao alcance de fiss!.~nal, '·alonzando - a. tanto qua!'lto a. hosnltado; c~nstJtu.ci?~At , a outra nra, atraves d::t le- Ullmltável: ~ "Aquela Comissão se Inspirou, qualquer. Não só a. tuberculose ê curavel , como llzaçao. e· o reem?r?go em condiçoes vantajosas.
g!P 3.çao ordJnarta.
\nos seus julgamentos, ma. nas verdadeiras ou 0 será na maioria dos casos, desde que 0 d ~ag Como decorrencl a lógica . dos. fatores acfm:t
E nest!t. a ~·eu. te_:npo , P'O'Joremos
nu~ a ;
supostas necessidacte$ pol jticas do momento do nóstlco da doença se faça precocemente, an tes ar>Jontados ,hou ve no mundo mteuo, até me>mO
,Tttnta.!l d·e Conclllaçao. e ,TuJ .,.o men+o d<> ho lo que ,m razões de lustica. Ora a lei quer 'que das lesões crescerem e se propagarem.
Já nos paises de ma' s acentuado progre~so na luta.
•e . tr a nP~orme<m em ~ clg 'tp h •lli!ií! com 0 ' a politica seja co:no.letamente afastada do ca mpo Laennec mais de meio século antes ela éra. ra- c>"'1t !:a a tube;·culor.e. um des nrezo fJ.UA.Sl CO"Tl<tN .Tuto:""'s .de. Tr ~b~·ll>o , '.'1ta!T•Tos, J'lamonv~is
e da jurisdicào cl.o trâbalho e que o Govê
diológic.{. a ssinalára e d i.scutira a cura da tu- ·:'et~ dn> p nrticu' ares pelo pro'1lema da rea1:J i~i.s- !rredUtJVel~ em Veil~lmentos. B ~9~501"2 "' 01 po: POde7 exect·.';ivo permaneca fst• ni'10 ri~O, cofm!_o berculOSe en1 term os mu•.tos cl ar os ·. "la . g u éri- J < t~.()~O CIOS t\tbercUlOSO~ COmO. d e TeEtO. p or taba- \ !'t:'t>res~ntantes dag c,rs:ses. F~ndo u""'l. dc s em- tos 0 s
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dos lho passarão a Trihunais Rig:ion oi s do Tr • ba- (w OESARINO JUNIOR, Dtret, o Pro ces: ual do ractêre d'impossib:lité, 'ni sous la 11 ature du r,rande3 organ : zac ~s fizeram honrosa ex~et:lcão
lho. compostos de 7 Desembãrgadores do Tr a- TJabalho, ·ptig. 110 . .nota 93).
• .
mal, ni sous cc'iui de l 'a rgane af!ecté " . Os su- a est11. re!rr a. como Forrl, nma et\)o·r esa de Clt! ca on- . alho, um dos au!.l§.._~~a o do Go 'lfr .E a grande veJ dade; brotada de experle1:e1a cessares do grande médico f r ancês
deixaram !!O nne en'l.ore."a 1. 00() tube:·culosos lll1'"11 total
leio, el!i ~tctiôlr ...!,. Prffiél('.nci a. o 1"1úgares de D e- nacwna.l e estrangeira, e que o rg1me pantano perder-se na confusão charlatanesca ·da; época d" 5.'1. OO:J 0\1""··:\~io•. e ." ut:ra s ~ enos poderosi'\S.
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1
intrioHce ' orf,:.anlz;ada p~lo Tribttnal , den tre· o; me fez Rpartar da orientaçã o do projeto go;·et·- sempre noluçf o desfa;,oravel. A transposição rr:Ittvas que llem óJ so{\om P1ndr. de 'ArVl"O tnéProourado:e,• d~ Tr abalho e ad"o.,.aC!os • snecia- namental , preocupado em dar. à Justica elo Tra- d~s ta ide: a pa:·a o plano d:t. lit eratura de ficÇã o, cl·~"· P er,. ••tP" . •·· att'" " '·~o nte o problem a s~r\
Ji za.ctos em D ireito do Tr·ab:J.]ho. <J ada Trib·u ne1 b alho. mesmo que se que:ra instituir de forma que result ou na multiplicaséo de persona oens <'r : á-1n~ Hr,~ cp+~a~ c'\l õtem , em geral no R :o
Re~lonal do Trabalho t.era uma Se crzt ari:t co.n1 espec:al, uma segura n ça e uma independ.êücíá · de rom ance ou · dé ·teatro c\ijo · de.;tino era a in- P ''"" ::: . F :•· ·n. e " .:" ~s~· ~ C' ' ''"'"'la l r ito """ '' t o
esta. a. o.. ~~a''l~ar.áo conr:·en i ~nt~.
.
que só se p_oderão alc~·nça!· ~;'Jguindo 0 c:tempto ,·ariavelmente infeliz, e o.<S casos ele tubet·culose P1P11e "'o ~" " o r · 1. ~ o. JÃ , r!~ fl1"."1.P-n t o!n..,o. inspirada!
tulo
O Tnb11nal Nsc:ol'al d<1 Trabalho substJtu! - daqueles pa1ses que Ja e~ desiludir a m dos tri- pulmonar em homens célebres de vida ro:na- n r .s rongeneres er.t;·,pgeir~,. <'O·~e. ~ ?r am a or r!- rá . o .consel.ho )'racional rlo Tr a balho e s~rá com- 1 bunais parltàrios e dos julga mentos dentro ila. nesca, cor.r.o , por exemplo, Chopin e, entre nôs , " r ni~. ar ~e~ts dep~rtamentos médic,.os . nem
postn ele 11 :il!i, istro• d a Justiça. do Trab ~ll10_.1 pro~iss5 o. para os d i ~síd lo s de d'reito (.Em, torno Castro Alves cont r lbuiTam para. a diYul .,.acão ""mnr e efim~lltPq. ~ verd• d e. ~m ra~ . ., <\e fa'l'"'
lll"eZ cii.<+~ibuid<'•, "lll dnMT C~ma:-a:o da Ju~tiÇ:t do Tr a: - da leg'sl ar;ã o lnt ba!hist a bf as'ileir a, R i o, 1938. ma!s ampla ~ duradoura da fal sa concep ç[o - de
d'vPl"~~s C'1}e rt~.o Ve'TI ~o caso o•.H 1li ZH - 1' \ '!'J
aralh.o .. O Tnhln ~t .Nactona l P. a'. Camare ' s er'lo pgs. 183 a 184).
incm·ab" lldade ela moléstja. Mais tar de, quar,do. rnnt.Rv:u n em re?ra entre Stl as atril)ui.-:õe•. l'l é:n
aovo
re.sJdJdaa poc- Mtmstros ela .Jus tJ ça. ç!o Trab:1ll1o
C~STRO FILHO e incisivo:- •·com efetto, : veiu a r earão. bel!l fundamentada em argmnen- ''" t:·atamento rtos e:n p n•u?clo~. a s~lecão de ca'l~~meados, ue!o CJ:e!e <lo Gov.erno. o~. car!!'03 ele cs YO'{ai~. pe~a. sua posição de repr:sentantes , · tós cient iticos, nao foi !acil r~mo v~1: a cren ça d iõato~ a
Pmprel!.o.
Se.ecão
evidentemente
o.st.llml.stros da. Just1ca. do Trabalho s.erao proVI dos quer. de un:_ nucleo patronaL quer de. um núcleo 1 antiga, tiio enraizada na oplniao publica e até o rienteclf\ t:lelo critér:o c!itJlco. a.1ndada. do e:.!l urou por promoção dos Desemb~rl!;adores do ~a~alho , operar;o , n s o serão nunca rmpa~c:a.J s. E, sz . 0 1· no me lo profu;uonal que se p rolongou su r- n'e rarJ ío'ó<;i~o em ~asos es•)Or<irli.,,.,s. ~óm,.n t ~
alternada:mente pol" mereeunento e ant1gu1dade, forem. <Bt"fro 'consi<;teraclos tra!dores pelos seus preendentemente até os nossos dias , disfarçad a auendo fu.n''"'da3 eus~eitas o indicavam for se?do dots del!l; nomeados nelo Governo em l1sta 1 cole~as" (O Pr oblema da J ·u.r i sdição do D i ·r eito ·num cepticlsmo nem semp1·e confessado, q1.1e T"'almenre. Co!'"! R. nratica d:t roentge:lfoto'!Tatrlpllce organzada pelo Tribun<tl Nacimtal, den- 'I do Traba!ho , pg. 110).
, se reflete, entretanto, de maneira patent e, na fh t~nde a rr~net·n.< izH -SP. o e:o:'lme m·evJ o """"1.
que tre os Procundores do Trabalho ou advo~~:a.do.s
O prórrio THEMISTOOLES CA VALCÁNTI, 1 posição atual de numerosos médicos em face ~ to"'os os cat'clHlat_Q• · N~dA. maJs . A.certa ~o . E•t~
renomados no Dire ito Nacional .e .rias C!!ma,.as 9ue apoia p reglP.le corporativo , con~essa que 0 I do tul>el"culcso curado. Mu.itos descr entes f a - 1 rc:-'.'r,~o de cllP'l:l' '"l~tlco foi a~nlludo. _allá •. NJm
tanto sertl.o execut~lo.s por uma Secre.ar•a ad~1Uada- , mcovenlente d2.s ju. rl~dições paritárias
. é que Jui- 1 ziam restrições quanto ao desapareciment o dos. l'1 •1 t.o b,OP: von t.Pde nnr na?:te dos pa.troes. dada .a.
rdim, mtmt·'l organuada:
·
·
1 zcs se trans!orma...-:n em \' ~rdad ~i ru"' ad 1·ogados dos germes no interior das cicatrizes , que se acre- I C't>or:u_n,d a cle oue ofere~Ia ci ~ san r nr
o melo
em
. Fora da• CapJta!s e da.s Col!la.rcas <'nd,e haia s~us L""landatd~ios. a.pai;:onados pela cat:.s a que de-~ ditava impo 5 sivel, e ni sto ba.seava.1n a sua dú- 1 onerano. dos elementos c'oPntes . assim fadlmeTl1
1
JuiZ?S do 'I'labalho funC!onarao OR .Tu l?. e.~ da !en.d,em (S i nd:.calif mO, ~·a rpora. ti vfs mo e Estado vida i;ob:re a vi abilidade da cura de!tnitlva. t·~ r-~·' " ~lOv:t~'"'o•. acorretancln. ~"' con:;P.otlên ~''l,
ld.o a JustH:a comun. reves ~ldos dll. o.uall dad~ de J~ll"e~ Cor~;or.:.t~:;o. de Ro::;:rn Bm.;NJin, notas à trad i!I on·t~l l"!'l vauta<'em no rnndirn.Pnto de trabalho .
ara- do TrabalhD. o~ qu~LS. porém: nã'J n~derlio te::: çiio, P!J. H:l),
I ~ ·<~s depres~a ar r ~~acEU o entusla~mo n•>t" n ~r iouos a.cessos aos 'lrlbunaJs Re<lona :.~ e Na.~!0:'1al, por
Tai s i n 0 m1 v~nientes foram
obser"a.dos e
.
.
.
tJCnl(' r. 1JOr<:me. clcccobP.'rta a doença Io:nor a r'l; .
l~sn que_. nas SUR'5 ~ arr e ireq. ~,es a~ ~ J.? !ldem aos. aceni;ta t dos p ela própr~a- Conlissão q1.:.e elaborou, lim;nar. no pro~sso . de ~ t a is d :s;:;id tos. Se •. ao o o~u'r2-' o ~s lTt::':! "" ~ a::Je~av'\ p ara a h1 s~iç~ . a le a. es- Tribnna:.s <i~ A!}alaçao rstadU3.1S.
pa.rittri 3 mcn';e, 0 p;:o jeto da Just.ica do Traba-llnve.s d :sso. o d lrsid:o for ao julgamen to , c·sse !rando ter COI1tro!elo o n>al ,...,. traba,lho ,.. P.Sta
curso
Os magistrado.!! do trabalho da p rim ei ra i:ts~ ll:o. a qt•ai expc.•, arrasoando 0 'trabalho· _
deve ser feito em caráter judic;árlo pela s:) e n~·ece t.er -~e i':'.<''ln~do em •111'uns casos fa.vOTaperceb!r[o o~ . m e:smo; vencimen+os dos "l':st~ ap~lo Ml~ elementos profb s:onais el~rre-1 única com';)zten ts Jus~ iça togada do t rabalho. l'elmPnte ao, uo -t.uJa nt·.~. R 2trairA.m-se o~ e'11~~~ t.~ncia
t?nto, l~áo nos r.arecc~1 bastante pa:::a ~s obje- Aqui divergi mos deCEJSARJ!"O JUNI.OR, oue al\•i- "~'·o:arl 0 rPs "-"'l só oyer arn enx E"'r~ar as vanta~
,Tulzes d<! D!r!ltn do D1stnto Fed.cral: os ~ ~s
bunals Reglooals os m{'smos venctrrH'!hOS c.os ! tlvos da u~cst.íe;:·o e eficlêne!a di\sse 3 tribunais tra que, 1103 julgamentos desses d iE•sldio.s c.olctiv·"Js. rPns f1.•~ance•ras a JVlo corno1·ee'ld tam ó alcance
t~it~r~ De!'>Pmbergaderes do Dl~:rlto Fedc~al. e 01 r'o princ!pal!nGnle com
rela-;ão aos de pri me!r~ econôm icos. figurem .. com vet os delil::erat!vos, I da m~clJdA.. I'e SP.H la('o. n~ opet"ário> passaram
de- Tribunal Nacional os m-smos ven-:i:n~ :_1tos dO!!, ilt.~tân ci a, r,u j a J·.tr3 ;rtJ ção l> limitada aos Mu- e não apena~ consu!t1vos , os asseswres !unc!o· ~-~: . r,~~ralr t:~~bétn: n ã o lles <'O?winlla se- ~,..,_
M1nistr01l do Suoremo Trtbunal ~llita , .
I n ic!p!os c no-; qn:;.:s r. colabo~açáo dos re r{'!sen- na.ntes junt() aos Ju•zos e Trl b~J llaJ s do 'l'raba - ·; ·e- 1 r o PXai\11' 1\ln"lacaclor porquP, na hinó•
~~a~
As questAe., de. acidentes ?assara~ para . a. cs- tsnt~s cl 2s classes nem Gern r e o der:a P o!ere- lho . Ach amos qtHl os a~s essores de"em continuar te_:. rlP e!a~t"\mento só!l'ent., <'0"' a a.jurl'\ iPin- !era de con-.têncta da Justiça. do ~r ahaL~o.
cor uma ''"~antia 'll'I'to E "ln·~a ci~ comp"'+ê ,
como ta!s, também n êsses processos, cuio · jul- r.' ·:<el~rte "'""' "51:H•·ada P<'la. P~evid ênci a Sor:ial,
Serão aseguradoll os lugares de Juiz~3 do técn'c;;. e "·ct~ impa~cis\i d ade • E · conclue ;
~c.a gamento deve caber à Justica. que tanto ·é com- f ; ~~.V:'.m ~"'1 o:~-r~ 1 <'"n sltl".r;ãn muito precárh .
terra- 'l!abalho aot &tuals P_resld.entes ci~_ • .Jt;11 tas .e~ e- pl",:!:>~ den,:ia d :J.; t rihunr-Js t~r ~ido ~on!iad a, a p~tente para . as qu&étões 'indivo duais, quanto P,'c.J•t c!Ps•,.. rno" n f r ns:rada., ao m.en o~ ele . tnO•
Hono- t1vos, da.ndote .as intestidura.s po.-H.:r. crcs: nas ~t?.'ra. a rra,. i E~tradG s to,.ado.-:· J · : <lo i· ~ . . a. c~ 1 pa!'e. as co1etlvas. Se se in'!'rod.uzirem 05 as:Jcs - , n~t,., , a t~ ,t"'tt.it"'l rte lfl"\1ar o~ conta ala nttl (lM
•zeude vagas futur1, ,por tn3IO de c,tmcu.rs-o de tltu:os
ti;_. a•.. Je~'cm··0 ar"' ,1 ~ 1.;'· ·
~b~ o~a •. · · n ,.s sores como voa a.!~ en' iaís julgamentos cole- ~'rt o~ TVJ~'o3 o-:-er'Írln.• . Permaneceu, noré . d ~
•"nezes, e provas ·
"" "•
"" - "s. n 0 3
~Jl t.:na.~ rc,:o - o •
••
n& n 1 á•, ~·to·. :_o
1 ....· r·~a...""t1
·
i" I 1 1 (
... ~ .,. ..
,
1 ai~ ; :\r:njstro cio su~""~r:;n, 0 Tribunal no fr~ - t i vos. elPs ir üo atuar con1 a 1n~sm a p a~ xão pro- .-~- . l
P . c ?.
o _ttue d tJ qu alque .,~
Ribe1;udo o que propomo.s se ju,-,t •. lc::t ~>.en~un&.l Naclonrl'". (Pro::c;;uzs de Dirci.~o Cor-r.o- ! ! l~sion al ou~ GS ~e rtu rba. nn.~ decJsi5es das v:~- . o_:•o r.:m • ·e ·' ·"- ":'-u' co<qu,st91. Por ane
men e.
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ao p rt.tP.C ~r dOS e-~per~ F:!l",..es P."' f"'ll~ , ('~te raFI'1 r--. }H,,,}~ vnnt. '\~en-; para 0
Juizo., 4o Trabalho . para as !U!lÇó~s. e J ul - !'
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I antM~G c·tarlos. B ao:ta que 03 assesaores, j á r.~& 1 Ptr:nrep,:tdor, e o ro•,did:t.to não podia recust\-'O .
us do Trcl:llho, para os orgãos. s!\o den omina- rl -'·a· e ·( ;~ p·~o·~- Uo ..TIOf. , c!otm a suf!l.' gra na e a~to d issídio • in d:vlduals já nos col 6+"'o~ de <ii• e't o f1".l <''O ror~ " e·; cer.~'. ~•. P•
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Ito ela, conferi Ido maior relevo j~d!ciário à Juec.l- ! ti , ci'"o ', · ~ ra :~0,: e ""par;o ansmo da Ju,s- e d lg;m P opir;em- ; escia~;c~m sôbra a maté: .1t•ll!"a'1l idepJ o critér io r'gt.do d 9 seleção on"
1
d
ç& do Trall!ho e maio~ prest1g1o social à su ot ! nç~!tá . ?abulh_?. ~ • A ~ ~~- 0 '-r~ organlzac .. o ria (\e f:tto. Jul~~:amer.to pu.ro é 0 ncs Juizes ~llm h1a swn8•! am~ntP. todo< n< snsn~H,os . Pa~ 
o I
Magistra.tu.n, para. dar !U; classes· e ao povo a: ! a., ~ 1~ cu _co.pc.a •.1va ,l.U"B. a solu~.;ão de toelcs.1 e Ju iz~s 'nd~ encr~ntes • ão os ue oci•m ''lve - - t.enl do '1Tl..,cln!o de oue. ""'"~nr)o esco'her, ma '..~
0 Cl!Só.u.os a.o i rabalho, mdlst!ntoamcnte, e, E:Vi- I
certeza de tpe os seus membr<1s sã o Julus
t ·. ··P •
•
q
p ~
·• •
vale p:·~fuir os que" nenh ,tma anormalid"d"
blent~ ramente, e alo mesclas de Ju;zes e funclonár!os , ,n:r;,:e:r. 3:;te: ,fa l~a-, ;.s nJt~nt~ paritárias, ~iém : gar ~as~g·•~orém os ór"'ã.os
!e kíeran tes do P a is . a."resentam l'o mo,nento e J11es parece-,n . ~·o~
0
5
rarla
admlntstr:::;.trca. São nomes que a t:-a.d1ção un1- 1 .~L! ·.t~. , •--CO Jl.'\ el:.1.en ... e?! , «P-~.C's:ntar.l os rr.esmo.s
't~t•r1 ... · { ."'-. 0 . :h~ . 0
lít:
~· r:otn mP.o;; mo. ofc-··e~cr J'"eno~ rlsco p:u-~ C" futuro
0
• lá. &e versal re:eft'& pêra. que1n julga .. e para as f~tn-1 ·~(". ' ~ ·wo . .0::. &~~r...v~.~~ punL.co llao :en::.tneredo, ru 1 ~a~~~~;rg d~~ ~~~;u~;_-;~ l;:f:á:~i6~ ~~~ i~.:d? ã~ 'R~~O"C"" -]h~-:: ri!"óa P'5+'l. id é'!t o arl!'lln'\ento d-.
e~e ~~ çõu de julpr, n!l.o haveondo ra.z!\? para que eles 11 rr
..,!;',,0 , 1. :;'}._ • .r:_:~_nera~o ~erman -nt-mente. "g. , . Íio t rabalho. on:nare-mof então. n~r nui:"i se c;n- ou" não l br• c>o,-,vél'l fPZP1" rlesue•a rom Pxam •·.• .
~
6& !"egr-itenatm se t e;tan:lo da .Jllilt.!ç s. do Tra- 0 _ ~,'-;.~ · · "' ~ u~_--._ Tf\ ~- ·J gra'tes ...... rlda os_ P!ejutzos qne n,..
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e~c lPrecer' or--s a r efu ~'to c1o e-stt;.do de F.stúde dl
us 1!1. balho, O!"ct é ne-cessar1o qu' os t··-::.b~lba:lo··e (O Ir.. ~.~ .. ~.. ;-,w :: s. ~ o r.:ue .os jurados t:o a ecldem ma· 11 E.. ., _vem_ os . vog-~st:pe~ae no~ Ju ~""cs u.o Tr a~a 1. .h c. , . . ., r- "'nd'~"~ rt o c;;obre· rni a solidez E~ f'~tabelE'"'"'P.: ~
or T ao 1 tfonham a linvl~ção de r1ue Ü"leS aplGn~ os (lt.:! ·H:::c:. u,:;,.. f~·ta :o t" ?~ '~oga..~.s da~ Junta~. m al i em ~r·f-1~l!· ::t ...1n s nca\.. on..ot: se t_n.m ls.ar,? ra . ~-. rt ·.lr: rJ? ·_ Ora . ~~+ ·.t A+it'l1de trf'z c;"',, rE".::;u lt~d,..,
0 ;.ott.o, rei !'Ale ho~ au~ te an-1 lna~l r .. as ga.!' &n t:ia.:; n ~: rr~c~? .. \,_:.. ·:n cor.r..pe tli-:_ncla.,
resolven1 tarnbén1. 1 su~r.~m ..?a..o-o~ _dos Tri~ut:a.ls ~ super...-~... es. ~ J. as o Rfa-: t:ap,ep t o Ft l~so'ut8 mP ·lte 5t\htstificado de U'f'l t
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prr. 337). T·otr.nio

Mol'tei~o

de

( Justir.~ do 7rctballt o, 1•ol. l. pa. 73). Marcon-

des
Filho
(~::'tlos''láo
d~ woti~""S
11. 4.
7.j3 tle
~9 de Setembro
de th
19!?decr•to-l~i
e deçp.' ld~ 9-3-t2 n o pro~P ~so G.'f. 4. 779-41 e (!e
17-7-42 no 'J}(OCi'sso GM. 3.113-'2) ,
•r~ulo
Castro I Justi•a do Trrtbalho. ng. 77. e C07Mtituicão a~ 1P37, v g. 411), Muio de Souz.'\ (Objeto e T.im'tes da J-lrstiça do Trabalho) P. Tzmlsto~les B~~ ndáo Ca -ralcan t i (D i7'eito Admi nistrativo, 7'01. 1. pa. 440 e R~vista
T r abalho, fase. de Setembro de 1945, pg . 20).
E' cabal. assim a con~lusão de s~- a Justldo T~ab1lh<> ó:g§o elo Po:ler Ju:llc!§rio.
Dimana de">a co11~lusâo ou t ra. não m~nos

,.,o.

a os indle,;teD.são territorlal:
.Ttüzes do Trabalho;
se reg!onal, pelos Ttlbu11ais Regionais
Trabalho; e c) - se nac:onal, pelo Tribunal
do Trab•lho;
d) d issí d ios coletivos
JlQ~~Il:l
su
ex e Tmmnmpaí,"Tegiona ot
- n
devem ser
JUlgados -p •Ios mes~os tribunais (Juiz do Ttabalho, Tnbunal Regional ou Nacional), tunc!onando. porém os representantes das classes não
m?'s como simples assessores
com ;·oto consult1vo. mas _como verdadeiros Juizes árb itro~.
com Yoto dellberat!,•o; o mesmo se observando
no julgemento dos recursos. que poderiam ser
Interpostos para o.> tribunais
imed!atamente
superiores". !Direito P r oceasual do Trabalho

ao

dec'•iv~ . a d e oue cumry~e con cl'rta r a colocaoão d~ .Tust!ra do Tr:tba lh o na Co:u;t!tuicã o,
trans!eri!ldo-a p:o ~a o loc?l em qt·~ M r't~"tl'ra em suas •·ig:l.S mestras, o Podzr Jud l-

F,_,;n~i'.l-se
de

(!Ue

dos mais Intrincados problemas. R~!r,~mdo<c
ao moderno conceito de propTI:d:lde, e.!!rm'~
oue esta e destinada n. preenche,. um'\ nc·c."'- 1
sidade coletiva, a. rea.llza.r uma. tunçfi.o soc1al,
modifi cando-~e-lhe dia a dia o caráter indl\ ' dualista. Ma.s . _f\isr.orda dos oue s~ abalal'rl\.ln

~~j!f~.~~~~{~~~p~~~~~~~~~~~~

o f aça a. do u t a Consti tu:nt~

1g4{1_

Htnrique Vieira de Resende

- ----------· ·---- -

COLABORAÇÃO DAS EMPRE
PARTICULARES NO APR
EITA~AE T
DOS TUBERCULOSOS CURA os

Fazendo.,, é mister oue se e.scoime o pre- pgs . 115 a 117).
'
ceito fundamen tal da Justiça em f oco d~ uma.
, A. opinião dêsses eminentes autores naciooutra jaca: & de impedir, como o faz o a~ti
go 139 da atu&.l Carta. oue se aoli:tu~m ao3 na. s nma. com_ as 'los mais competentes trataseus membroa PS di;;:oo>lcõe5 rzhti\'a; 11. com- distas estrangeiros (NicoL.\ JAZGER, Il Nuovo R~Process u ale de! _ La'!:07'0, Pádu a, 1935,
x:·~tê•1ciá., PO llt'rutaménto ·e às prerrogatins cl:t golam~n~o
pag ·. " 0 • ALFarno Roooo tn W aldemar F erre:ra,
Justi"a c-omum

Já é grande hoje . e cada d ia sera ma1or, o•P HoJe, depois de trRbn lhos b~m documtntll.d
número de tubercuJows que se curam deflnitl(Eastwoocl. f". Orlffith e s. O r fflth: Op"r •
vamente e cuja capacidade de trabalho precisa Aromo; Am eun1e, Saenz e c. nrttt, e-tc.), aabe•
ser aprove:tada, afim ele re integrá-los no meio se que n. e!terlllzariw dM Jr•õe~ tuber:ulosu ,.,
social d~ que se acluwam afastado! durante o em certos casos, llm fato perf(' .tamente clemona
Ju st:qa do. Trabalho. val · I, 11é.g. 183) .
pcriodb de tratamento. E' mlstér um movlm eu- 1 rr do . I' e r2-;to. ro<~e ou nA o ro õ5e 11.!: lm
~~~Z!~~~::::~~:!~~~~~~~~==~~~
A 1\Ia<rl~tratura do Trabalho. com maior ou to fa.voravel em relaçã" ctos
ex-d.,e!lte!;, por <'Ura ye··dactrira da tPberrulo•e. !~to f.. Rq\tela q 1\
.I
per!eJçlio, !ol instituída em países ad:an- pa:cte l:las empresas partlcula~es, para evitz.r que resi•te eo tctllpO, oermltlm1o uma longa (O't:..r
co no
Espanha. Itâlia. Alem :J.- o recl m-curado venüa a s·1~umblr em pouco y·cta. co~' o RC n. elo~ C''l nunc-A t veue n'-t•
~!!,~~~~~:~~Venezuela e Russia. •
te:np à.; c.ondlçées de V!da. m isera•!el f.;.talmet.- 1 é lndi;cutl--rl e i.. !U<ru.ave\ Há vln
ano 'm
~
t:.~r-" h..,.p,nlf+'r""" P ..,....,,...
~·.
... .. _ -:e-'':'" ci.P••"'Y'~r,..~n n. q'\\e ,.~\~ eaoeci
"'
c1t- J,..!IJIUIIIP""'!~·1~!*i!ltJ~IIIIIO....
da
CQ!abora~áo
da.!
elasto.çralnheiro
dlsuendido~
com
O
trataml'nto
lllJl'
r.~t~
\
'r<•~.Je
'·''
l<.l\ú.,.
P'
·'
r
verso I• da vil
mor!ol~ e IU't fis!olo~!a dtr Jl,l.ttJça d9 sf. ar . nas sobresaràd011 . ele 3 s!o abandonadOs
versa!'\' ''por tod" A p~rtt. em todos os meto•.
dutihllidade d
Por aue e . nir-se a magis+!"at,J'!'a do tr.l- Trabalho, usado pela C'bmissão tftl projeto d!l às ni mas cont!ngencia.a e vicissitudes que de- j •ncontra.m-se antigo.' tuberculoeos C\1rad011 q1
organlzaqáo
·
da
mesma,
lmprocede.
ma:dmé
no:>
terminaram
a
eJmlosã.o
do
estado
mórbido?
levam
Yída normal e •lgu.:->s dos qua\a flu•
balho de~~-as prertO":\tivs~ at'"! l''~ d .. vem as~e
Aiverda::le é ·que os maiores entraves a in- I cnreims br\lhn.n•es . D~stas Cl'raJ!, foram nuguru a f'rtneza e e!e>';!.Ç:l.o -elo cxerr.íclo da sua tempos de hoje.
CertamP.nte a Constituicão a elaborar-se 11áo dispen/;avel participação dos 'l>articuJru:es nesta merosas as que, du rante uma lon<za exl&tenr A
alta mi~..o,·ã o?
•n
S.s F~ O'UP.~ 3.1t~nei~~ P P.."'\'J:'::it.u~le d1 .Tus- adotar~ o re$ime corporati\·o d a Carta de 1937, obra de assistência social, que beneficiaria a resist iram as mais duras nrnvas" . NPT>1 oor
r:t do T.rab3lho. dê-se-lh ~ o p-.d!'.~tol s•~•'1\t.•r que tem como suponendo fundamental a referida todos indistlntament.e, tem s·do, de um lado, 1 ""'trz".a·, •o. é mcno; vsrcladeira o conceito da
c·'1.1 oue s~ a 1.e\"ant3.!"n. as g:·.:.nd3:-; Ju5 ttÇ3.3 colaboraçã o d ::.s cl:::sse! . Se · não adotá-lo , "erá 0 egoísmo dos empregac\orc.;; e. ele outro. o pre- I qua a c\cntrizac;iio pulmonar ê em (l.'e··al lellt• t
""" V' O$ ;r.-andes.
llóç-!co prosseg-uir r.o s'stema corporativo-pari- conceito contra. a realidade da cura da. tuber - peele um J ~r!(o perJodo p:>.~á sua con so'idaciio.
Não ser9. tuncicnari'?.at1dn os ~!"!u.~ , 1 ·i~ ~~ e tário da Just!ca do Trabalho .
culo~e. anda. hoje p,eneraliza-:la, e
res3altante c<t"C A r!'t'idi··a
reore!e',ta nons~ouentements
at!~anclo os s eu~ pro;: , !'·o~ P. oi!l'l\nis•-r·Quanto
mot:;-o de ordem política, sua não apenas nos me:os profanos, ma.3-" que e \ 1 n13. ameac:a !)•ra o' doente de pu lmão, enquar.vendo os seus mecenlsrno:; ou' ' ' h;, d~ al"á- improcedência. clama. aos _céus. sempre se en- para espantar _ até 11 ntre os médicos. No en- to o temuo nüo fe-.. sua prova. E' exataml'n'~
la aó cume· do s·e u d-estino -"?.f "•1o de realizar tendeu que a. Justiça deve pairar acima e ficar ta1;1to a. curabilidade da tuberculose já não ca- ein virtHr'e c•essn~ \'erd•cles elementares que d<'·
justiea soc ial nas t~rras do Jlr>sil .
sobra11celra à. politlca e aos podetes executivo e rece de demonstração; dela não se póde m ai.s vemos defender com afinco a readaptaçiio proRealizada essa obra. prim! ('ial p~lo l•«isla- econômice,. Dl-lo ALFREDO ROCCC, com precisão duvidar , pois as provas estão ao alcance de fiss~ollal, '·alorizando-a tanto quanto a hosolta·
dor constituc!on~\ , a outra. virá, atxaves cl :J le- i nimitável: ....:.. "Aquela Comissão se insplrou. qualquer . Não só a tuberculose é curavel, como lização. e o reemurego em condições vantajosa.a.
gL·'~.ção ordinãria.
nos seus julgamentos, ma
nas verdadeiras ou 0 será na maioria dos casos, desde que o d :agComo decorrêncla lógica do.s !atores ac!m~
E nestlt, a ~u tempo, p~ouor emos
nu~ a>
supostas ne-:;essldades pol !tlcas do momento, do nóstlco da doença se raça precocemente, antes ai'Jontados ,hou•·e no mundo inteiro, até me;mo
,lnnta.s de Conclliacão e ,Tulo>-mo.n+o d'l ho l ~ que P.m razoes de .1 ustlça . Ora, a lel quer que das lesões crescerem e se propagarem . Já nos paises de ma's acentuado progre~so na luta
tran~~orMI'm1 Pm ~ qg T çal)·ijlhR cocn o' a polltica. seja completamente afastada do campo Laennec, mais de meio século antes ela éra raC'"'lt~·a a tube;·cnlor e. U \'1 clesnr e?:o C'!U'\51 co-nde Tr ~b~.U10. Vltaf...1os, 1'1.arno'V1veis
e da jurisdição cl.o trabalho e que o Govêrno, como diológica, a:;sinalára e d iscutira a cura da tu- ~'eto dns pnrt!cu' a res pe1o orO')lema da rea'JIvei~
em ve!'-,imantos. e :::e.sso.r2 ..,o 'f po: podc: exee1·.';ivo. permaneça tsh-anho aos con!li- berculose em termos mu itos claros : "Ia. · guéri - ll taç~o dos htbercnloso~ como. r!~ reFto, por to1
l r,,n,rP~''"'t·••ntA~ das c rs.s es. F~ndo tt""'l dcs emtos, cs q ua!s de\·em ser rewrv:d o 3 pela justica son, clans le ~ cas de p!itisie ou l 'organe n'a. pas elas ns oucstõs soci ais . em o:eral si"tcmatle:tment&
·•os -e o 011tro do• eJY>'Jre~adores.
um magistrado imparcial e in denendent é·; été entiérement en~ ahi, ne pré.ze:~te aucun ca~ io:nor~da.S nelos C''1Pre,.arlores. Aoenas atsru'll"'
Os at1• ai.s Cnnselho~ Feg!ong:, do 'T'7aba- de
lho passarão a Ttlhunais Rz!!ion•is do Tr·'b:l- (in OESARI?-.'1() JUNIOR, Direit o Proêes: ua! do ractêre d'impossib:lité, ni sous la nature du r,randes organ• zacé>l's 11zeram honrosa ex.;;endlo
Trabalho,
-pd.g. 110 , nota 93).
mal, 11 1 sous ce'iui de l'm·gane af!ectê". Os su- a esta re!!ra. com o Forrt. nma emoresa de Clllcalho. compostos de 7
dn Tr a. E a. grande verdade. brotada de experiência cessares do grande n1édlco francês
deixaram vo C'l!e N:Oore." a 1 · 000 tn be~culosos nll'n tot~l
o, um dos
t\
na.Cional e estrangeira, ê que o r•·gime paritário perder-se na confusão charlatanesca. 'd a época de 5R · 00~ optw:i-io~. e C'ut ras menos podero~~'Traba\ho ~e. rã., pro\'ido~ _-por da Justiça do Trabalho provou mal. Ouca-se GO- os conceitos que sua visão genial conquistara e, nos Estado> Unidos p rincipalmente, mas tamde Juí:res
do T:ah".lho elt?r"1o:l•- ~ES DE ~.!ATOS: -"A Justiça dentro d.a prof!s- então, dürante longos anos , como diz Duma- bén1 em u t ros naisel!'..
nor merecimento P. 3 -,ti-I!O"idad". s~'v'" ~ao não deu para os dJssídios individuais os rest, uma espécie de romantismo patológico
Qual a s ituação entre nós. Entre nÕI! h\
dois deles uor nomearão 0 ., ·no ér:1o. e-,1 li.tt9. result~dos esperrdo3 e daí a razã o principal que alimentou a idéia de que a tuberculose tinha multas fábricas e comn:mllias de hl modo l>rl trioHce ' or.g.anlzada tJI'lo Trib11nal , den'tre os me fez ?,partar da orientaqáo do projeto go;·er- sempre eToluç~o desfavoravel . A transposiç-ão mitivas que !'em tilsot\ 6 m elnd!t. de ~ ~rVlro m~
l:'rocurado:re.• dC> Trabalho e a:lvo.,.aé!os pgTJecia- namental, preocupado em d ar. à Justlca do Tra- cl~sta ide: a para o plar.o dn. lite:ratura de ficção. cP~.-, · Per~. P.•t ? r.. '·· • tl•" " 1 '~•, t e o problemn aPr~
em D ireito do Ttaba;ho. Gada Ttib·u nal balho , mesmo qui! se oue:ra instituir" de forma que resultou 11a multiplicaçF.o de personagens nr : á- l o~ H8 ~ Cl' t 7 a ~ c:-:1 ~ teT11 , em gerRI no R'n
Re~lonal do Trabalho terã uma Secr;:tsri:t con1 espec:al, uma seguranÇ'a e t1ma iD dependêlic1a · ele romance ou · de ·teatro cujo · dé.5tino era in- • , .. .,., ·"' · 1"~ ·-. · n. ?' ' ·-- ~;·" ~ ~'' ,-.ar•'lal r-1\o ~,,,;•,
a o.. ~~a,,!~a nã..o con~en i ~nt~.
.
q\.le só se p_oderão alc~·nçar ~·~guindo o exemplo rariavelmer.Lte infeli3, e os C'asoa ele tuberculose !"'~Pue.,..o~o f '1! a . .i i\ J\~ A.l ~.nn t bm.,o. ln sp\radP!
O Tnb11nal Nac:oPal do Trabalho substltul- daqueles paJSes que ja e~ desiludiram dos tri- pulmonar em homens cé'iebres de vida. r o:na - n r-.s rongenl>r es e~t'i "-l'i!.e ir ~,. cO'"' P.r nam a orrá . o .conselho Nacional r!o Tra balho e s~rá com- ~ bunai.s par itários e dos julgamentos dentro d.a nesca, corr:o, por eKemplo, Chopin e, entre nós , "~ ni zar seus dep~'rt a mentos méd icos nem
):>Vsto ele 11 Mi~'istro~ ela. Justiça. do Trab?1ho, pro:iss:l,o. para os di~sidios de cl'reito (.Em. torno Castro Alves, contribuiTam para a divulgação ""TJiure efiei~ntPs, ~ ~- ~rànde. em ra~•., rte !a'1'"'
dn•. <'nl êinM Cêma~a~ da JustiÇ:\ do Tra- da leg·s!ação trabalhista b_rasilei ra, Rio, 1938. mais am pla e duradoura da falsa concepção de dlVPr~rs C!1} e 11f.o ve'11 ao caso ~ ·,ali z •r - r-'~
O Tr ibunal Nacio.nal P. a~ Cãmar a o; srr'io pgs. 183 a 184).
1 incm·ab'lldade da moléstia. Mais tarde, quar.do. rnnt.avano em r en a entre s•1as atrHJllirõe• . ~té·n
das por Min istros ' da Justiça ;lo Trab :l.ll, o)
CASTRO Fll.HO é incisivo:_ •·com efe i.to 1 veiu a re arâo. bem fundamentada em argmnen- ''" tt·atan-, ento r!os emp r Po>Pclo~. a s~le'láo de CR"l·
'J.l0111e:ado&. De!o Chefe · do G-ov~rno. Os carFtos de os '"o"'ais, pela sua posição de repr:sentantes' tos cle.nt it icos, não foi racil remover a .::"ença. d id~.to<: a empre'!o .
Sel("ção
evlclentement~
Min!.•t:rn.• da Justic:t do Trabalho ser_ifo providos quer_ ele um núcleo patronal. quer de
núcleÓ j antiga, Uo enraizada na opinião pública e até o~iented11- uelo critér' o clí11ico. 1\lndada do e:;a.liOU
~or promoção dos Oi!sembar~adores do Tl'abalh0 , operarw, n §o serão nunca imparc:a!s. E, · s 3 0 . no meio profiaional que se
p r olongou sur - rY'e racl io'óS>:i~o em cnsos es'JOr~rJ i -,ns . ~óm,.,+o
alternada_mente por' mereclmento e antiguidade, forem . ~-er2o ·conslc;lerados traidores pelos seus preendentemente até os no&os dias, disfarçada que.ndo tu,nr'3.da.s suspeitas o \ud!cavam fo r sendo dois deles nomeados oelo Governo em 11sta coleP,"as" (O Pr oblema da J ·urisdicão do D ireit o num ceptic;sm o nem semp·re confessado, que T"'almentP.. Com n. _ llrátic~> d:t roe':ltge•1fnto-rratriplloe organizada pelo Ttibun<tl Na.cional ; deil- 'do Trabalho , pg. 110).
1 se reflete, entretanto, de maneira patente, na. fi~ t~nde a P.'ene r o. t!z ~ r-sP. o e~<tme P 'éYio .,..,.,
que tre os Procura.dore& do Trabalho ou advogado.s
O pró;:rio THEMISTOCLES CAVALCANTI, posição atual de nt1merosos médicos em face~ to os. os caD?J<I~t-~•- N~d~ ma1s •certado. E·t~
renomados no Direito Naclonal .e das CAma,.a.s que apo: a 0 regJP..1e corporativo, confessa que 0 do tubel'culcso cura.do. Mtt.ito.s descrentes ta- 1 r 0~\'r, o ele dl3\tl 0. tlco .fo1 ac-olhido. _aliá•. I'Orn
;~~~ serA.-o execut~do.s por uma Secre.a.ria acl-e'luada- incovenlente das juri~dlçóes paritáriAS é que Jui- 1 ziam restri<;ões quanto ao desaparecimento d os . 1"1·' "to boP~ vont.?de 11 "~ narpe dos patroes. dada _ >~.
ment.., or[!'a.nua.da_. _
.
.
· . 1 zes se tr:l.nsforma.JJ.) em \'r.rdad~iro.<;- ad;·ogados dos germes no interior das cicatrize!, que se acre- j ooo::u_nidode oue orere~la c'lll san•nr o. me1o
· em
. Fora da~ Ca.p1ta1s e d~_s Comarcas ond-e h11,1a seus oandató.rios. a.pai;;:onadoa pela. cawsa. que de - oitava. impo5sivel, e nisto ba.seavam a ~un. d ú- onmano . dos elemento~ c'or11tes. assim facllme~
"o a Julz?s do Tta.batho funC!onarão. o~ .Ju!:?.e.g da 1 !en.dem ( Sind:.calitmo, -:;•,:n·pora.tivismo e Estado vida sobl'e a v: abilidacle da. cura de!initlva. I ~:. ~.a: o;~l0_'1 ~:o~. acorre~ancl~. rr>1 coru;P.aHên~·., ,
IY
Justl~a comum, reve.s~idos da o_u a l!d ad~ de J•II~.ea Cor~, 0 r;:.t·::;o . de RoaEJ.t Bm>NAn, notas à trad i •! 1~11 ~- ' ·all-.. a<rem no 1•md1m.Pnto de tr~balho .
a. !a.- do Trabalho. o.~ quau;. porém. não nod~r~o te~ çúo, pg. H:l).
~
1 ~:~s depresEa arrPt actu o entuslaFmo n•; t• n ~r LOUOS ac~ssos aos 'lribunais Re~ io nai.c; e 1\,.a,::-jo·'\al, por
Tai. 5 Jn'='O!lVÇ'nientes fora.nl
ob~ervados e
t1Cl1 1\, r. uor?ue . rlcscob~rt.a a doenç!l. 1o:norarl1,
l~s? que, nas SUA c; _?ar~3ira~. P, c-s as:;e:a dem aos. acen1,t:ados pela própr:a Conl.ssão Q'U~ ejaborou. l i m ~na:r. l10 proc:esso de .. tais d :ssíd tos. Se ,_ ao o o•,c:.r2 -"o as v:z,... ~ a"Je'~nr"\ para a 1t1stiça, ale·
a. es- Trlbnnais de Ap-elaçao este.du3.ls .
parittr 1 amca~e. 0 p;:ojeto d a Justica do Traba- llnves d:sso . o d !rs!d, o for ao julgamen t o , csse !!ando ter em t.J" •dO o m al "'11 traba lho ,. • st 1.
~urso
Os magistrados do trabal11o da nrime!ra ins - ll:o, a qt'al exp.:i.• arrasoa.ndo 0 "trabalho· _
deve ser telt o em caráter judic',ário pela s:) e oo•ece t.~r -~e l ~c'\n~clo em •!<runs casos favma·, em tá.ncia p~rceberão o~ . m esmo• venci men•os <los "~ste apelo aos e ementas pro.flls~onais el~tre-j ú nica com'?~tents Justiça togada do trabalho. >'elmPnte: aos uo-t.u.Ja n t>s. Retra iram-se o~ e•n)m a .Juizes de Direlt<l do Dist rito Fedara.l: os cl:-s 'J.':'i- , tP nto, 1~áo nos r.arecou bast:uüe a~a ~s obje- Aqui dlvergimm de CIDSARJNO JUNIOR, o11e al\•!- :'''P'>arr,us "U~ só o_,er am enxM"~a.!· as 't"anta•
bunals Regionais os m~smos vencim{'atos C:os ! tivos da u•esti-,o
e efic;êncl:~. dêfse3 tribunais tra que, nos julgamentos dêsses di~·3idios c.oletiv.-,s . • "ns fh;ance,r~s a nao comor ee"ld_tam ó AlcancP.
6
10 de
De.o;embargado_res do D!,str!to Feder al. e o-; ro pr!n(:!palinenie com
rela~ão aos de
r · melr~ econôm icos. figurem .. com votos delll:er atlvos. 1 da m•dHl"-. I'e s;n la'"'o. os operaria-; passaum
lsitar, Tribunal Nac1onal os mesmos venc!m~ntos dOI! iÀ1.."•ã~, c •a ru ía j·J ""'ctlcão Yé lim't d · P - M
e não apenal'l consu!t1vos, os assesEores func !o- a Fe retrair tambern: n il o lhes (•o,wlnlla. s~ ,,,._
s de- Ministros do Suoremo Tribunal ~llita:- .
'i ni~lp:'Os. ~ 11'0.; 'qli o·-/r. éolah.o'!'açã~ ~o~ :~;rese~ : nn.ntes junto aos Jmzos e Ttlb-.mais do 'I'raba- ,.. ,te··•~., rFJ •xan'" amqacaclor porqu~. na hlpó~~~~
As questóM de. acidentes passarao para a, es- ts.nt:.>s das classes nem r,ernpre poder: a. afere- lho. Achamos qne os a._ssesseres devem continuar te_;, rl!' a!a~t'lmento sómentA r.o:". a. ajurh. 11' inde_ comoetênc1a da Justiça. do Trab?-lho .
m:r uma garantia m-.t:to seeura c\e competên :a como tais. também _nesses_ processos. cuJo jul- r.~~' I<,\ ente n~o2:11''a(1a pPla ~reVldenCla Sor. ! ~
Serao a~segurados os lugares de Jmz ~3 do itéc:n'cn. e de imparclslidadé E
I : D ,c 8 j' garnento deve caber a Just!ca. que tanto é com- f •_AIV ?.M 1'"'1 !!.l"r~l f''n Sltl>oçan multo precárl ,
erra..
alho ao, atuais Presidentes d~_ • .r1;nEas ete- pr""'~den,~ia d:-,.• · t~ ibunR!s 't~r ~ 1 J~n;,,:;Íuda.a,('
pztente para _ as qua-tõe~ " tndiv! c1ua 1s, qaant o P' c~:l c!Ps•• rnn-1? frHs~m<la, ao m.eno< cte ~
t1vos, dando-se as investiduras po . . ,; :>r~o .. es. nas .:s.v.ra. a rra,.,: 6t do 5 t
, . r : ,
· ,,.
tn pa!"a. as coJetl\'aS . Se se 1 n~roônzl ren1 O!, as:::~s- P ~ ./ J, a. t~-,t'1tit'1 rte H'~,a r os contaootant~•
Hono- v~as futuras, por n1 ~io de <;o:1curso d~ titu:o!!
~i~"' a("• J~;~ 111 ~~r~
d .,ogauo<J · c.;;;.::~~ 10 fa,, · · n~s J sores con1o ,. 00a 2 i~ em ia:s julgan1entcs c ~lc- f" " rtn~ 'r'Vl.,to:s o--er ~ ··~".~. Pe.,·maneceu, u oré . d~
0
~zende e provas.
~ aJ~~ _,~{) nJ';;t~o dogs.Q~::~.~~-... ,~ 0 B.r .,0 :~ 113
u:;a R rct~- 1 t i vos. el•a i('t;o at~ar ~oro ~ 1n~sma pa~xão pro- né n há 111t'l clrJ ,..~:a.··vH• 1n1clP.1 (n CI\H~ d<: QValque·
1
inezes,
Tudo o que propomos se justi~icn. pleneu;;~ 1 ·N;c''o·;~'" (;:;.;. - ~:·
;:·. n~
-- i t i 55 !onal qu~ ns perturba nM d~ri~ões das p 1 n-~ 1 -()'1 0
P'1 r •·e'11'1. t'"11a co•qu'st91 . Po.t.' one
Ribei- mente.
rat!nJ ...
2 ~~ ) .t, I ......... ,ítczs e
trL.t,o
orpo- I, dências i ncHY!duR ls , ao p n.r.ec:::-r dos e ·~pe.ri f!!l ~:.es P.'""'~-rnP ~- ....·tr-- rnc:n """'l ]1':JVI:'\ vnn t'l-:rell parél o
1
Juizo.~ do Trabalho, para. a& !U!1ÇÕ-~s. e J ui - ,
E c ·É,f,:B_iNO ~JÚ1-ITOP.
•
- d
• t
R,ntn;'I'G c'tactos. Basta que o~ a~ses;ores. ja r.o5! ~-n:nr~p, ::tclor, e o r•·,dicl'l.to não podia. reousã -' o .
• corneira. ., zes do Trabalho, para os orgáos, ~fio dennrn ina. - , rld~ ri~ ~!:~ professo~-~ ~~c;i~~r a e;l~~i;~a~s er:.~e~ J d ]ssidío.r.: ind~ v!dua1s. já nos. r.o!r:t :·,ro$ de õire lto · ··; • ,..~ r::r~ s e··..- erf.> '!or:. P' emp~C"~n.~. e
~Pr"' l.
a. or- çóeà que qml<iram melhor. na. pr,mclra U'I.Btf?,nontr~ f rornora.t' L<
', 't• . '
z
ou
de interêsse, sejam ouvldos ot: consultados n . P0<.11ÍJ3d"!s Ppén•~ com a nronna. se'l:tlratH;~ .
0
1
envia ela., conferindo maior r-elevo jud!ciárlo n .Jus·:.!-! '·
~ J' -~ ~ . : " ·n;;o e .P~r•o ur.sn,o da Ju,.s- e di an1 r opinem e esci&.r~cam sõbr~ a matét'lll~-n lc'eal o c-•iter' o r'gido d" sell'Çá.o on<!
o. al~o ça. do Trabalho e maior prestígio social à GU'l. I tl-,;~!t~~ _?rabull•_?· ~~ A nos~e v~r a";>rgnnlzaç ..o rla ~e rnw. ,Julqumento pÚro é 0 ncs Juizes "!J.rnma sum••l em~'lte todo • m Sl'snpit,os . Par1
doml- Magistratura, para dar às classes· e ao povo a • pn. ,. a_,~:'; cu. CO/l('t,~~a l?~ra n. ~oh;•.,..,o de tod~s, e JUizes ~nd<"pen<ff'ntes ~áo os que pocl.em in ver - Ü'"l elo ,.,.,.i,clnlo de nu e. nr>'"'P'HJo esco'her , rna!l$
.
certeza de que os seus membros são JuiZ<Js pu- ~ a~~::..u.;::?;a a.o ,ra
o, n.dlst!mame:;te, e, ~'?!·! ar a to '~1 vale P~PfFrir os que nenh •1ma. anormalict•o.,
.blente ram-ente e não mesclas de Juizes e fun~ionários 1 u!ln-~_, __ ,.,~, fa.:':la. As Juntas pant.,rlas, a.em g
C
g , ;,
t• d ., 1
nnresentam PO mo-nento e Ptes parece~ . p::>r
1 kf
oraria- admin•sira1lvl!E Sio nomes qú.o. a. t~ . . ,.H~6 o un· I Ctesr-e~ lncoave-nien~es, aprcsentanl os rneamo.s
aso.tpor ....
os 6 r gaos he~
.i erar\·~~ o -!Ls F tn mF"'~o of'~ ·· e,....cr p ... eu" .. risco p:u-a. o tut1lfO
' lá. se versa! &<re~ena Par~ quen1 julaa:- e p~;;· ~;~ ~.1;,~: I C~ if•do o &~·r~j C"o públlco hão renluneradq, cu I ou ~xr_am ll"fl.r.l3.!.f!'bir co:-n o pr1L. cl.. p o po!. 1co ed?~~· - Hn"'ol"r., -1h.,~ ;tnõ~ PSt'l. ldé~~ o ~rR1.tn1entÓ d•
es, em cões d~ j~llgar n .li.o h:tve-ndo roa.zilo para· q~e' ~;ês ' rr.r-!r.'o J~ ::.o t?n"merado permat'·entementc. v .g., ro~at-.;:vbo !!h.os tr~. unals pa~· ·t~; os pr..ra '!fT•o' '5 "-o OU" não 1br~ r~"VéM f?Z"" ·n,.s~>e•a ~om r xam ••
segus' o• •egel·tem
em'
s•-- -t.. ...... ~
e.tan·l~ d" ·.J-~,4"!-i..-·s. "o Tt•a 'o Jt:r:. ~~ r;::i~. rn't~ :1 gra\.'es R:nda os pre1u1z-os (!llf' J d..o. ra a o. 0~- narelnos, en ao . . por ~\U~s~- clohn- e ::cl:.'receor,or'"'~ a ·r ... .,.....,Q·toJ> ,,.... ;:,s+"do d• o•t'Jde d / .
•
~·
'
_,_...,
"'
.......... .....
......
....,...
•
•
•
E>",..vem os vog-a·s apena..& no~ Ju · rr.cs uo ... J.·a.-..a c
·
1;;.,c"'...
\..''-'
"
""
....
·"'
•
usoes. balho: ond~ é .n~e.ssárlo qu~ os t::~bz.1ba::lo:ez I ~~~~=~ ~~-~~ ~'o :· .. : r::~;; (Ue os JUr~dos Fó d_~cl~em ma- e;; pr:me h·~ i~sti\ncla. onde s~·~ tan.,lsarn ' 1 a ~o-· ,.~, ~ ,."'l d'rlp t o sobre rn1a so 1 idez S9 f'~tabele""e ;1
or T ~ te:nh2.t.n\ a i:V!lVl~ção de que lb..es apllcnm o.Cj
~ 1' ... ~o
C: ?.~ ~~oga... s da~ .; un~.~a~: ~ alJ sunrlmindo-os dos Tr'i bunais Sü er~o.rês . n as rL.1 ,.
Ora. cd ·1 Ptit·prle tr~z. co~ ., rE""Ultp.d.-.,
,o .,on.o rei tos hom~~ aue sa ar:;:l,na!~l r.2s ga.~a~Hias no, t"•P.c,o • ~-· · ~coo-:-:, e t.s:n.c l a,
reso,vem ta,nbem 1 ~t· .
d
.
d - f t
.f ~ u d
o ata -tap•ento ?l·so' utemP'lte 'll 'ttStlflcado deur 1
:irit:"UCS J 1
I
.
·~
.. . ql.! ~''='~ r l l: '• • c1• Ó l,... ~~.,_oH
)"; t"dos nós sabem
r In , anc . . as
e- Clma., r:il1 ~ os a. o~ Ja. e ......c.. O ':! pll- l"~Ún1P.l'O
ri
t
.
t
d
t
l?_ • ...
u.ze.s e no rr~o;.~z_s aue osc~!em nas lus~g.ur3.n.~
~
~
~ -~
~
os j rados e se lhes aplica 0 D1reito.
. . .'
c--·~. cen . ~ a e n~e. en en es . a en,·"~re""<'c:
. DJ . . e!
<!,e _tuncJc~3:-!o~, m~l'tO.! <~eles .~e,npont!"JOn .
q ..,:~.l.. '-- r;~\-~?~~ c~a qn . o:.tt ... _gc o ju11 ae multas
E a razão é sin el9.: é ilóa :co. ln 1uridlco e dne1sos. elo slnlples ory.r:-raru:') . aos ~au~ graduado~
la; qu~
~ r-;.1-·Lt:r.a!..! R.F.f! ...Ona.I.= do T•·ao<:; ~~ o -e ~.,í':bu.n.al , p a..... t s c.. · · ~ . .z ..• ~o.. ·
.
.
j in ·u-t".4 ir:.: ve 1 ou e ; feitos . do ~rab
àlh.o Ins- r.ll "O ~=""<8""1e r~ent,...erfcto,....rfl<'O nao acusára "'
u .. daàe
· do Tr~."barho~ Cf ..lt zu;~z r.ü\i~s. são oe :
En\ 8áo Pa.ulo , qta~ e o rr..aJor ce11tro in- t J id . . .... j.: · , 0
.
~
-11 .. t "' . •
1 f' denid~de nulJnotu\J" Jnd~vldam~ntP. exi ct'da · ê
1
5
proj..~tu!jli.J.. e-s "a o }:o~e:. Jn.C :c\Lr:~ , :na. 0 :-,~;· a.- ! dust;.~ ] da 1~':."?-: : cc. do §: t ( t, e onde, portanto, :u . 05 e ""g~a?
• na pl 1:ne . . r a 1115
por uma l:ituar:~ de consE"qt1ência.s facilmente u:E:Ir• r.\!e
ju:!sd;~Jc!lal !h.~ po;-o~ c.u:ê0>~. enr11;.an:o j os r.·rol~l~!,·. a s 1~m r '.t •em:;, l'cl :'vf.:ncla, as clrsses te.cn~cos e.;;l DL e.to, ~~le J1 ~ dos Pre~.f~ntes ele Yislve!s. O\le se tornará din a dia m ais g-rgyp e
ü.t?:9G.s.
ma:.s se aa.2~..,ü.am a 0!"7-d.Os ad!nln.s... tV"il~~r\ z.=l•_.ru J.'1!'tc~a.:·s 'T;. -- 8en1 o conseguir. 1 ~~.ln as. !' .,.,. por nlag s ra 0 "'
e csrr~ ra.. conto rys_ra a ouFtl contrihi,~nl jn,·olunta ria ou in.a~r Outr:!.··
,
p::2~tata~t:; oa 2.t'l. <Jr.:-:"..tic-cs . t: iH.u, i . O entret~n~ o a rr.o,-~:v :~a;-ão do JJ:=creto-lei. .. ·j .;;ao ~s: uulzes co~~ns, _ sejam <;~a?.oi s relatados n~·~t; drunPnt~ o~ méc'!if"03 ele cmoreo::;a-s pa1't~ ..
1
0
·
~.;"~
da 1<1 orí\~.nic:J. <1?. ,<Js·•~r:a do '.:.':-a t·al ho, n.o L:28'1, n a _v,·: t e 1"7•~ <,úe ::r.,,t!tUl u a Just:ça e de~~·~: nas iln-~ancl~\rsu~erl~.es.l por 1 ~7os ~ulares. Por outro lado AS companhias se J)l'l0 "~,.,, nn~1ta:s vc-zc:q õe hons C"nt,resrado~ sen1.
l. a.- o:~ret:!do pe.::. Co:r!1ssrin ; r:::-:.:L..,h:d1. de e! .i.:.J::::::-á -:0. na .... .;.:: a. l :.~ L-ch.1 ('i"n ·,- : ·. i·~~ ' t ·!'J t.1al es- a:oontaclcs er:' 1 re • cru~ 5 sao o~ og 8 e c a..~e .
tzee ... ~e ~ no r·:-oj:~o d~ o r g ani-;s..;·ão da J~sti~:a. <i o .ri': a~ p0;3. ~::pLr:.!.'1c~a de t oC.o!. ü~ crg&..nismos lejgos CiUC suc~de hoJ.e ·,..Q ;
d
nenl"' ' Tcla rl\zão olat,sivel para a abstenção.
1
0
corr~l:'l. 1 'bdlh::J, r.o7as~nta{]CJ à <: ,;n::.ra elos D.• nut.Hlr>s p;·lo é o; : :·. â ".C$".
le.go a ao.~c.ar,_ '!- exam._nar , a emen ar,
Em tu :lo L~to. l1á. é cl•ro un-s tantcs oou ' !le pnr.~ · Pr~sJ den·~ dA. Re.púo::za. (.. m 1937. la e3rã.o con- Ze !osc-:r...1os reC"o~·l· ar à. p.:~Pe-!:lência estran- a reforlnn.r. no a.lto, dec: sa o do tecn lco. enl batxo , V."\OOS ~ i noc mnr.ee.nE~s oue 'ccmpete acs 1 n~
~uay a 1.s1gr:":Jns. ~.::"r :z ~.!a~ne:.1~, 7'ribuncus RF.. g ior:..ats cl.o ~e:;~. pocieyjsmas citar a op;n ião de ALFONSO pode ser tudo, _ rn_el;os mec~nlsmo de Justiça d·ccc; de>S!"ll'ncl.,a:·. al2-n1 <1e outra15 c:?.usas q1.·,
llle lhe j Tra.bc~~t-o e Trfb~t.n::r.Z l't'ae:iCJna.l ~o í"rabà.Zho tp;·o - : ...rAD.;.q!D, sôi",..e os *·J ~.Had :J8 ~nxtos" espanhóis, de pura. mctlO~ ~ p; ln.Cl P.LO d e n . . relto ~erto, rnen~s 1n.f~li7.ill1~n"'.~ não T"'o:'em ser remoVldas oon\ a.
.
• ;:,zema.~ à1 Vire:it.o Gorp07a!ivo. pg. FH <' 2Sf:\ . ca~;\.tr:- P"-rrtár io. como as Jantas d~ Conc11ia.ção ' :corma. de Log.ca reta , m~nos regta de praxe me<;'fia ta~-'licl3.de. Veta-mos, e:n;+;ret.an<t-o, at.'\ cn.c!,.
c;ta., sj Não 5?.!:>ell'l.l3 q;;a Ia><:!!. o oilito:l para 0 de~acerto c J_U!?a.ment.o brr.s:lcitas: "unas veces es el in-! culta.
,.
.
.
.
nod_-Emos Jr 1:o Intuito de escl•arecer. Antes d&
al:ada o i da. muc1anç:1, 11 ~ l~! rl- (;mt!vJ. d:J. ,J<.I.&~lca o:> t:.res y E:.l d~rerho dei obreiro y otras el de! pa_A tr.u11cão _da Just1ça, o canone d~ Direito, ma1s nada e ure-:::•ro t"onoic-erar oue IY'lll E-a0
c,dade Í Trabalho, d~po;, eün : o:Jd~ctn, dG.3 :r..ome.s c.~ t1ono el que sale vejado y E.scR-rnecldo por la a maxlm_a da J:..?glca.
~ostulado ~a praxe é que , near o amb!~,n.u-_ d9 t t'a.balh-o coletivo d-os contaltecê- 1 Tribunat 1 p:tu cs de Gon.sei;1 o,•.
11~:::uJi.;.:ra, por 1:;. ln:::omprcr.sion y la parc;alldad ao _alto dos Ju.zes t~cn 1cos, deClnam Ju1Zes su- t-l ·"_lantes - me-~hda. _lndls>:}ensavE-1 que cmnpet).•
1
C?.S.t!U)ro J "CiN!'O:t verb~:-a a:.::n,~n!.~ a de!'l:;n :. - d~ los conH'Or.tc·:.:.tes cl ~1 'rnbtlnel 0 del Jurado per1ores em luerarqu1a, ~m com?e~êJ?.C la, en1 ~a- .c;ar1.at oua1 .'J u~r e.?cr.1 flclo f1na.noelro ta's os 'oe·
tocante J :n~çã o tieConY.: ~ho.s, '0':'~~ 0 -. 11 :;.· n:io a à~ 'T'r .. o..l~:.. ~ J0.:·:~to ." fiJire~ ! O P:o~esst:.al do TíaballLo, pg. ber, em cultu~a, em tec11~ca. jundlca. zelando J ht'!~lC os que tral·~a a. tcdo.g i,"~lus•ve (")~ en'\'t"~""
~ c~rn: ! ( Dtn~ ; !o r70 ~~!S ?.Lal ,; 0 T t'a:;a.Ou..,, p?. 102 ) •
n~la con!irinacao. ou corrig1ndo pela r~torma., ~1.s ('"? ~ ; res o e::aTtlq jn-é.ct.ico d.e a.dm!ssã.o perde
1os, c 1 13. a l14 ) .
SQU.~.Z~;,·I
E' O;J?t~L=.no a;; C·r.~. ~p:- r ... ~ ! ..::{;J~l .::o-~3 o o:- 1
~A- t~ n• "': ::.n; o os con~1 :tos colet~vos de natu- ser..tellças daqueles.
Jnu •to f" e sr·t valo;-. t'flc1.s tent·~--f)ft. ev ilt~r o , ,~' e sua
~n...sm o , a·:!r:.!: ...ijt.!'!:'t:'1 ·< ) cs c:;;;.:::!, no_n : r..!ldo- . :· 2- J. C " :J~!êln 1 ca po~em e de\·e.m ser decidJdOs ,
Faç2.n1o_s, nesta ol?o~tun :d2de_ em o.ue se vai ,..,~rF ~ -. de J"''\ VOS d~.zrn, ~s sem pensar ou e outro!
..
s·e apro:p·.'-·darn-entr; 05 mtl;mo.o , Fal'.l Ee pc: ., 1• p~! n '< Ju .~=s do Trabalho, com recursos para elevSf' :;> Dlre.to brasllelro ao mn~ da . cultura d-e"lt~s ~onti nua~eo a. eryareoer no móUJ.io m"'"
lo_: q~e i s:vel <c,m 0 J;::i,o;:.ir:u e-::1 " 3 a u;'-r~a c,:J.c·.z- · os 'l'r.htma:s super:ores, porque se trata ai tam- da Naça? e ao plano das ma1s trgUJdas Institul- de _:raba.lho em virtud-e do !ooo de oontalni~~a"l!G
O.lador r·~ , ·~a
, b ~m de verd3.de•rns julgamentos Se ~s classes' ções jurld:cas elo un:verso. uma Justlça do TrP- <ren.esen_t:ldo _pe_lo~ "-.l'tl-;>:c ... eznnrej!!sdos cuia. c\o )mlssol'
' ··Estt·u·u;s.à.a ;;~si m a Jtut c a do T.-abalho or-1 o~t s~r am re<ol;-e; vpor s·1 m•smas · êsses d~sídlos ball'.o à altura da grandeza, da pureze e 4:t enre
! •~ n:~. f o• . l-éent;flcada . D eno.lft é um er.·o
. , •
.'
.·· ,
·
•
· · "
'
•
• f 'rmez& dê ose D ' rel'o
rnu "' ' u.w.undldo su.pc,. oue os l~vfduos ou joe
"Ih
gan ..~J.~~J ~e:- s.;-a a su?~. : I a~.i.a · :·~~~ura.. c~:1: a r.zs .. poderão ta.z.:: -lo por me~o ele contratos coletlvos 1
...
•
"'
•
•
pu1aU.ões S'e m 03tram i~de.nes de (lllt•a.1:tu·f!r Mrya 1 __o
.oec t1va. can:e._re, \lUe _lh:. ~ mlliSJ.J.!_~a~- · p:u·~ clt tn~Ealllo pu lJO!: in~erméd~ . tl~__p_~!I~~
• .Amaro ~arreto - ~~ - e.%~jlllll: ~~ Il1al~S_wa.ntt-c1<>$ :?.!f!!'~ a
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Fáo arbitrárias e n ã o é a H b tóri,. (no forte dade de Direito de Buenos Aires, em 14 de Ju- I
dizer do Sr . Marlt al n ) que lhe sugere ~ aflr-llho de 1916 . - ln-8, de 257 pp . , capa !lustrada, I
Oficinas Grã- i
1na.ção de n ão haver uma filosofia Cll'it i'i, " ar.slm com o retrato de Ruy Barbosa como não se pod~ . falar de uma matemática ficas da Sec•etaarla de Educação Publlca - Mé- 1
,.
cnstá ou duma frslCa cristã ". Na .1~ma or·l x!co - TI.epubllca do México - 1944.
\
dem de Idéias, estuda o . autor o t:·.-ro do Sr.
Mauricio Blondel, Intitulado "O prob~cm.t da
•
flloso!ia católica". No trecho dedlcacto à "NaPEQUENA HisTORIA DEL BaAsn. - Pelo Sr . Rstureza. da f!looofla'', nota 0 Sr. Jacques Ma- 1nato de Mendonça Blblloteca Enciclopédica
rltain que São Tomás de Aqt:.ino n ;i o reser- PC?pular - Publicação da Secretaria de Educação
va va à razão o m:smo conceito que Das.:artes Pub~lca do M~xrco - ln-16. de_ 94 pp . . com_ llusurande Ul:.erra. a.qucla de 1914- 1 ntelra t11nto suo:, tantas tagnmas . ta~ lt::J san- ou Spinosa, e tinha a sabedoria filosófica como tra~oes
MOJnco - Republlca do Moxlco.
aa
carttu rol&lico dos mo,·t- gue. p;u-a lsco, antes de mais n o.d>l, e pr~c,~o ,
1
0
obra
perfeita da Razão.
1944 ·
' ~!e cru matéria de politlca, car.â-, ~ue o~ homens ce comp~netr:m. per re1tamente, j
·
'
;'
Os problema'! versados pelo Sr. J ncqU"Js
m tx resao nas doutrina~. progra- do sentido c do preço de tal JlberdadJ, com-I
lo! que
I
BaAzn. : PEOPLE :"Nn _lNBTITUTtONS
partidos que entê.o se cna- preendendo-a em absoluto incompatlve; co~ 1 Marita!n no seu belo trabalho
mteressam,
e
profundamente
dizem
r:spelto
à
L_ynn
Sm
lth
Publrcaçao
da
Imprensa
Unlversl·
m 1 'i':ntll•am no selo de quasl todos "s 0 mltlclsmo político elo " chefe" e dos "'mltosã'
ae •
'
nele tncarnados. E' preclw, ainda mal3, n o felicidade humana - pois que tr»tam cio des-1 tarla do Estado de Louis1ana - Ba.ton Rougc -,'
Os estudos apre·
do globoda uele tempo dJ verdadeiro pâ- se perder a con!!an 9o. nas Democracias :- " tino d:J. alma. imor tal. A maneira. pot" que os Estados Unidos - Nota.vel estudo sóbre o Brasil: Reuniio plenária da Comissão de Constituição ·
hon•t'm e ~ltual se entregou, de corpo e condança de qc.e, na verdade, possam ela~ co- encara o !lustre pensador católico torm• su- conceito cultura.! sõbre o seu povo na dl,.tribulmal:'entc
intelegivel,
ainda
~os
que
tennam
~or
I
çáo,
crescimento,
composição
e
n;escla
das
raI
5entados
_
pelas
3.a
e
Sub·C~mlssées
referentes
ao
Poder Legisla·
~eetrmfuadas
"'causas". fundindo -~•! locar-se à altura. dessa missão de t~m:.nha r : s-1
a lertura. de llvros desse gênero. A c;;JE·-I ças; fertilidade do s olo; agricultura· mortallda-1 •
•
•
•
'\e 0 com teto an!qu!lamcnto do s·u ponsabllldade. Não dUVIdemos, po1s, . t.m no- I lta.b1to
ténci~
de
~m
\
p~nsamento
cristio
nas
corrent
es
de,
lmlgração
e
tran~m'<;raçd.o
da
po'pulação;
estiVO
e
Poder
JudiciáriO
A
famiha
mnnogâmh:a
.ndlsso:luvel·
~um "tudo.l?, Imposto para prevalecer meuto slquer de sua. mlc1a~lva salutar no ~omr- 1
111:!>
~
. t "'- 1
· • t•t · 1 d d" 6 · ·
de abro!uta superioridade. Abdl- nlo da propaganda, para um reorut~mtn;;o de da l•!losofla dedne-se, de forma convir1 cente ta.dos de vida; reJo r õe:; do povo com a terra·
na zoes CS)n r ar as a lnS I UIÇ O O IV _rc10
da toda a. sua lud!vldual!dade, dl- homens de bóa vontade, a flm de qu~ na J pe:-~ nas páginas da conferência. que, um dia, ot:.vr~ instituição da. famil ir : educação; agremlaçõe~
rel!glO~as; admi n ~s traç-ão e govêrno . In-4.o, de
, Hado e da dec!s.w de t:.m '"cheft~", dure por mais tempo em certos esfll~itus cre- ram os alUL'\OS da. Un1versrdade de Lovali:!a.
O Presidente da Comissão d~ Constitulção, do Procurador Geral da República. dos Chefes
01
843
pp
..
encadernado.
com
sobrecapa
ilustrada.
à categoria. da. "divindade", in!ali.-d dutos a. lenda de que as !delas totalrtána~ p~e
Senador Nereu Ramos, convocou para a. pró- de miesóes diplomáticas e dos membros do Trl•
JoAQUIM :MANUEL DE MA- - S 6.50- Lou!rlana State Un lversity Press- Sr.
d lgn 1os e obedecido, sem restr!çõ:~. gam u a moral superror; que sua~ cxlgenclUs
xima. terça-feira., às 9 horas, no Pa.láeio Tlra- bunal de Contas.
es !los
<"Oletivas são verdadeiramente exlgencras 1dea-1
CEDO
A
Luneta
ll!âgica
-,Baton
Rouge
U.
S.
A.
1946.
1
déntes. uma reunião plenârla da m~sma Com'sArtigo '::7- O Senado,
quando d,~llberar
c~fs;e
c~so, passou a subordlnar-ee. Jlstas que poderão satisfazer em sc.a plenitu~e
Ectlçôe1!
Melhoram:mtos. São
,
são, afim de dar inicio ao estudo e dLocussã.o dos como poder judicante (artigo 2U. 1e~ra, a), será.
Paulo, 1945.
ENSAro sõraE o PAnNASIANISMO BaASILI:IRO projetos
na teoria como na .,Prática., ao prlnclp 1o a nosta!g1a ~mana de Just!ça cu de reaen~~o
parciais
apresentados
pele.s
Sub-Comispresidido
pelo
Prz·side11te
do
Supremo
Tribunal
mito total, fosse o mito do !mperlallslllO ela. tna. _m_lsér!a da v1da cot1d1ana, que atra , _s
Tomos acentuado, n~stas colunas a boa po- Pelo Sr. Duarte de Montalegre Coleção
Fect;;ral; não proftrirá sentença condcmatôrili.
ou tosse 0 mito da revolução mundiaL C<e tal& Ide!as, em oposrçã.o ~ chamado matena- Jltica de algumas das nossas editora:s que crm-1 "Unlveralatas" - In-16. de 187 pp. c- Coimbra sões.
Já foram a.pres<:ntados por estM os ca.p itu- senão por do!s terços dos seus membros; e não
!a nersa concepção radlcalmen te to ta- !lsmo e a proclamada coc·ruçao das Democrac1as., stste em reeditar obras dos no:;so6 ~seritores Editora Limitada - Ofs. Grátlcas "M\nerva" utro de!·~! no para. 0 homem nem para é que se r1tan!festa. um principio _de fato herc>l- mais representativos do sent1rnentc> nacional. V !la Nova. de Famalicâo - P:ortugal - 1945.
los referentes aos seguintes titulas - "Da Orga- poderá impôr outras pa.na& além d~J. perda elo cudade. E a atitude do partldario coll· co; tnflm. qué a exrstênCia. e a açao d_as drtaau- As de Joaquim Manuel d3 Macedo estão nêsse
nização Federal" "Da Ordem Econõrnica e go, sem prejtlizo ·da àçã.o da Justiça ordinária
tascinacão, em face do programa a. das possam, seja no que for, contnbu1r pc>.rJ./' caso. Ro~~ta q\le I_!l~r~ceu as preferência~
VINDIMA Pelo Sr. Miguel Torga Ro- Social" - "Do Funcionallsmo Publico e da. se- contra o condenado.
era uma. atitude de confiança. ce~a. educar e enobrecer a humanidade ..
dos nossos avos, bom e que rne& leiamos os li- mance - In-16, de 266 pp. - Coimbra Editora gurança Nacional" - "Déclaraçã.o de Garantias
CAPíTULO IV
mcESi3.lllca. Dai as relações entre 0 "cllJOra, os povos ciosos de t•ua llbe;·dad'3, o.~ 1 vros, onde os hábitos e a::•péctos do viver bra- Limitada - Coimbra - Portugal - 1945.
é Direitos" "Do Poder Legislativo" "Do
seus "fieis'' serem, sem nenhuma dúVIda. Estados que querem conservar e qefP-ndsr a. l sileiro do século passado tão nitidamente se
I Poder Judiciário" - e "Do Poder Executivo".
DAS ATRUlUIÇÕES 00 C<lNG!:ESSO
de t:.m sentimento quasi religioso, paz, não devem consentir predominem nas !loc.e tão superiomente se recordem. O f:sOs Capitulos restantes dever~.o ficar concluiCASA DA MALTA - Pelo Sr. Fernando Namono que concerne aos ultlmos. Da trinas coletivas quatsqc.er protêxtos mater!a!ls- lixam
ainda. que não tivesse adquJrido a pureza ra. Novela. In-1G de 160 pp. Coleção dos amanhã, quando serão mandados a ImArtigo 28 E' , da competência. exolul'llva.
que unia o povo a. um senhor IISS!m tas. Cumpre-lhes !a.z3r todo o pot·slvel para. 1 tilo,
néo-classica do de
Machado de Assis, e, no "Novos Prosadores" _' Coimbra. Editora Ltda.. primir.
do Poder Lelislativo:
r
Isto é, 0 ·•fiel" ao "chefe", err• que no mundo e multo principalmen t e no selo 'i geral,
correto
e
escoimado
de
expressões
.:aCoimbra
Portugal
1945.
a) resolver · definitivamente sõbre tràtados
natureza mística e sentimental, e dos povos que, ainda. hoje escravizados, ser.\o pazes de ferir os pundonorosos ouvidos das
Demos
a
séguir
os
Capitulas
referentes
ao
e
convenções
com
as
nações
estrangeiras,
celeconceblvel de o\ltro modo para ter livres amanhã, a. libert:!ad~ e a paz sej~m tidas moça9 do seu tempo ..• como está di!~ant<J, ess<t
bradas pelo Presidente da República, inclusive
e 0 poder que !negavelmente hav•a. e estimada. como a propna a.lma de u a moral llngugem,
RADIOSA - Pelo Prof . . Tinhamér Poder Legislativo e ao Poder Judiciário.
do fraseado em
manga de camisa TothJuvENTUDI:
E' o seguinte o estudo sõbre a organi~ação os relativos ã. Paz;
mais pura e mais humana, em face das !deo!o-1
- Tradução do Sr. Joa.q uim M. Lourenço
que
por
ai
vai
nos
nossos
dias
!
"A
Luneta
cto
Podzr
Legislát
ivo,
apresentado
pelá
relator
da
ti) julgar as contas dà Presidente da. Repúeu& como fôrça efetiVa que \!'las !'-e violência e de oprese:lo. E os assaltos 1 Mágica" foi um dos romances mais populares de ;:- .2.a ~-dlçã? In-16, ~.e 162 pp. Coleção
. Ecmcaç,.o aa Juventude
Coimbra Editora 3.& Sub-Comissão Const!tuclonal, Sr. costà tllca·
dos extr thl•·ma6 {.rOlltlcoG, l~tologlcos de certo "muçullnanis1no ' !JOll\.IJ.t!u
Netto:
·
~) aprovar ou suspender o e!!-ta.do de Elt!o
na pnítica por um dinamismo so pc.derA.o ser contidos por uma fôrça 1nteri0r Joaquim Manuel de Macedo. E' um encanto if'imitada. Coimbra -Portugal - 1945.
e a Intervenção ne>s Estados, decretados no In·
em perlgo gra;·isslmo coda a ordem ve.nlatlelra, pela firmeza de convicções de umo. nesta altut·a , da decadência do estilo e de f a~
Do Poder Legislstivo
tervalo de suas se~sões;
.
I
. E essa. fôrça não resta. duvida quê humanidade livre e conciente do valor de suas tuldade do pensamento, reler a prosa singela e
SuÉciA - Publicação da. Secçã<J de ImpNnregiões da. alma humana, atravé3 <!c con:Julstas. Nêsso ·sentido, o homem carece corrent!a. de Joaquim Manuel de Macedo Em
d) prorrogar. &uas sessões, suspendê-las e
CAPlTULO
I
epção_ do mundo demasiado er.:luemá- ter a noção clara do qu.e perderia de si ni.esmo, pequeno trecho da "Introduc!io" do 1:o~ance sa. . do Ministério das Relações Exteriores da
adiá-las;
•
de t•ua personalidade, se se deixa.Ese vevc:er sobeja para comprová-lo: " Aos · doze ano& de ida- Suecia :- In-16, de 56Ó pp. , em espanhól, com
raclmu;ll~ta de um llbérf.lismo que mere) mudar temporàriamente sua séde;
DISpOSIÇÕES GERAIS
llustraçoe_s - · uéc1a" contém toúa espllcle ci
o
vrduo na solidão quahdó préten- pelo fanatismo totalitário, qualquer que EJ.:a de, achei-me no mundo, órfão de pai e mãe. in!ormaçoes
f) fixar a · ájt:.da de custo e o subsidio do
atuais e históricas, sõbre a suecia .
lo.
l.le. E;!s porque ~ gravidade do momento exige Eu estava acostumado a ver pelos olhos de miArtigo
1.• O Poder- I:;egisla.ti-va
'PresiP.ente
da. Republ!ca;
Almqvlst & Wlksells Boktoyckeri Aktle- do pelo Congresso Nacional. que se cOmuõe d~
do esprr!to que nao assuma compromissos, senão nha mãe, a pensar pela inteligência de meu g) autoriza1· o Presidente da Repúbllca a:
Upp_s ala - 1943,
com plena conciênc!a de sua nobre missão per- pai: fiquei, pois nas trevas dos olhos e da ra- bolag
dois ramos: à Câmara dos Deputados e o Senado ausentar-se para pais e•trangelro;
sonallsta e de sua grande respon&a.b!lidade so- zão. Meus pais eram ricos e deviam deixarh) p1·omulgar e mandar publicar, pm· inFederal.
clai. Cadà Ulil de nós tem o dever de contribuir me deixaram-me por certo avultada fortuna!
Artigo 2. 0 A eleição para. deputados e se- t~rmédlo do Presidente de qualquer das C1l.u ·.~
para a obra imonsa. de salva~áo da humflniclaàe, quanto não sei: meu irmão mais velho que
nadores far-se-á s1multâneamente em todo o ras lltlclador~. as leis, decretos e resoluct.~s
'l.Oda vez que ameaçada de r.ossobrar às investi- tomou
da cqmpetência. exclusiva do Poder l.egislaf.tvo
pais. (Artigo 24) .
conta. dos meus bens
minha
tia
~s brutais da. ba.rbar!e. E êsse trabalho e mals
Artip:o 3. 0 O Congresso reunir-se-á. na e as leis cuja promulgação e publicação nio
Domingas
que tomou conta
da minha. pesexpret•3amente o de impedir que o ideal t'·adi- soa
Capital FederaL independentémente de convoca- forem efetivadas pelo Presidente da Repuollca,
e minha
prima Anica que se criou
cional religioso ou geralmente moral, se despoj0,
cão. a 3 de Maio de cada ano, e funcionará até nos casos em- que deva tazê-lo (artigo 30).
progressiva e perigosamente, do seu sento , m comigo e que é um talento raro, pois até
Artigo 29 .E' 'da competência privativa~
31 de Dezembro, podendo ser adiado em prorrop~orc.ndidade,
porque o que dá às doutrinas aprendeu latim, hão-de saber disso melhor do
gação. Artigo . 23. a) . Também poderá ser con- do Poder Leglsltivo, com a sanção do :Pre:s!dente
que
eu.
Dizem
êles
que
a
minha
fortuna
.
vai
de violência · os pretextos e as jUstificaçõ2s ele
·
vocado. extraordináriamente. por Iniciativa de da República:
que elas carecem piÍra. ee impórem, é justamen- a \·apor! ignoro se para trás, se para diante, por
um quarto da. totalidade das duas Câmaras ou
a) votar anualmente o orçamen ~o C!a rete essa negligência criminosa de cada um de que os barcos e carros a vapor avançam e repelo
Presidente
da
Republlca
.
'
ceita. e da despesa;
nós, quanto à nossa responsabilidade e.spirlt~lal. cuam à custa do gás impulsor; ma.s o meu amib) dlspór sõbre a divida da União e sõbre
Artigo 4. - Os membros das dua.s Câmaras.
E' ié•JO que contribue para uma tr&~3pos~çáo g-o negociante declarou-me que, por certas raos
meios de pagã-la; regular a arrecada.cão e
ao tomarem assento. contrairão compromi.:;so
nos valores, que não tem por finalidade, com'J ,;êes que não compreendo, nas quais, também,
dás suas rendas; a.utol'iza.r ·emisa
distribuiçã-O
formaL
em
sessão
pública,
de
bem
cumprir
os
pretendia o louco Nietzsche, aumenta.r e exal- não sei por que, entra. a pessoa da prima Anica.
sões de ct:.rso forçado, abertura e opera.çúes
seus devzres.
tar a~ fôrças ériadoras no homem, mas, áo c-:m- devo confiar multo no zelo da tia. Domingas".
0
de
crédito;
Att:go 5. A Câmara dos Deputados e o
Por ai vai o livro-claro, fluente, encantatrãrlo, sóments exprime a bat:li:eza especifica
c) legislar sõbre o comércio exter.ioi e o
da propugnada. "moral coletiva",
dor, bem digno de outros romances que es creveu, AS NECESSIDADES DO CONSUMO E AS Senado . Federal, excetu!Ídos os casos previstos
no
atngo_
17.
trabalharão
separadamente; e. interior podendo autorizar as limltaç5es exigi. Dé fat.o, nas doutrinas de salvação poli- com formosa e mveJavel lisura, Joàc;,ulm Manuel RESPONSABILIDADES DA PRODUÇÃO
q~1ando
nao
resolverem
o
contrário,
em
sessões
das
pelo bem publico;.
trca, a traves de tal " moral coletiva", ou ma:s cUI Mac.edQ,.
,.
publicas.
·I
. d) votar anualmente a lei de fixação das
fortemente na pobreza. de espírito, na ausên--Os servicos técnicos da Li~~:a das Nacões por
0
Artigo 6. As deliberacões serão tomadas forças al'madas da União. a qual. nêsse período.
prol?ugnadorés, o qu.e se encontra é um aba~·
E. VITOR VISCONTI
"A intermédio do Departamento Econômico" FI,n an- p_o r +naloria .absoluta de votos. achando-se pre- r.émcnte poderá ser modificada. por lniciatin~ ~ó
tardamento do senso religioso, uma perversa o
Dial ~ttca: Trai?.scenele~tal e suas ceiro e de Trânsito , acabam de di vulg~r 0 vo- senté. em cada uma. das Câmaras. a maioria ab- Presidente da República;
de todo ideal . digno de ser seguido.
consequen ctas . Irmaos Ponget- lume _
"Le Stabllité E' .
·
soluta, de seus menlbros. prevalecen·cto Fempre o
.
e) aprovar as resoluçõé~ dos órgãos Iegí&la. _Mas, s;; de certo modo, essas doutrinl).S <i~
ti, editores. Rio, 1946.
, ,:
,
cohomique dans 13
trvos estaduál~· sõbre incorporação. sub-divisâb
vwlencra tem tanta fôrça e influem tanto nos
Monde d ap1 es ,Guerre' . no qual se cond~nsa V_?tó secréto nas êlelções, e nas delibel'acões
sobre
votos
e
contas
do
Pr~sidente
da
JÚpúou
desn1émbram~nto
do Estado, e qualquer ac6respintos, é porque o homem preci~·J alnaa cie
o autor , estudioso elos probelmas tllosón- o relatório da. delegação incUmbida do estudo
do entre êstes;
".. :r curado .'--l terrivel doença da . anemia inte-~ cos , Já se ha via. feito notar pelo público brasi- das depressões econômicas. de tanto alcance na blica.
Artigo 7.o - A cad.:l uma das Câmaras comnor e da duvidá de si mesmo. E' que a miséria. leiro desde a. publicação de "A evolu_ção do penf) decidir ~-~bre a execucão de Obras e ma·dos tempos presentes não está apenas nas cn- samento cllalético" h a poucos anos. A propó- atuali_t!ade. Dizemos bem · de tanto alcance por- pete: eleger sna Mesa. elabore r •eu Regimento l'lutenção dp servlgo da compêtência da. União;
que a. supere:;ci tação dos negócios . provocada Interno, r~11:ular HHt própria polícia. organizar
~es n1atêrlais do nível de vida nem na falta ó.e sito <lêsse primeiro trabalho, recebeu do Sr.
g) transferir tempO!'àriamente a s-3d~ do goIl1 1~~~e h~Yia de ser possiYel com- J_ustiça E•:>clal. Revela-S·3 tantbém e muito ma.s F'ortur..ato Stu:>vski, professor da Sorbonne ' e pela guerra. se sucederá indubltãvelmente fase sua secretana e nomear os funcionár ios resoecti- vêrno, quando o exigir a segurança naclona.l;
pre •
segurança c a. paz, in- lOrtemente na nobreza de espírito, na aust:n- mernbro do Instituto de França, expressivo árdua. penosa, quase insobrepujavel, se os di- vo~ e eleger suas comissões. assegurando. quanto
h) criar e extinguir empregos públicos feeço dé comprom!ssoE· •ociais Cla d~ vrda 1n1:enor, na incompreensão ne !'>l- aplaliso: "Duas vezes reli o seu l:>elo trabalho ferentes países ficaram desatentos a. duas gran- po$slvêl , a representação proporcional das oor-~ derais. fixar-lhe e alterar-lhe os vencim~ntoil,
rentes.
nela
definida~.
Poderá.
igualmente,
nodos Es~d~~n\a- as !altas es,;nclais ~~nlaade profunda. Exprime-se ainda pela des- e comparei-o com Talne, que !oi o maior e des verdades estratificadas pela experiência.
sempre por lei especial;
mear Coml.~sões técnicas ou de inquérito, com
de tr&ns!genci~ ao pouco ~10 P.~terlor ~~~so~~~l2.aÇdo . _d a existência, peJâ proJlleraçao talvez o único l1egeliano dos meus mestres da
!) autorizar o Presidente da Republic~~o a. de·
A primeira deEsas verdades pode ser resumi- funções limitadas e prazós prefixados.
m, bem clarament: concessoes que se
a ,as rehgioes políticas que se esforçam juventude. Reconseço bem o interesse atual e
clarar a guerra e a negociar a. pa.z;
Sim, po:que a cone~ por medo " co- I~r a.rastar o homem de si próprio preooando- alto valor da sua obra e felicito-o de todo o da. d1zendo-se que, na !alta de medidas oportu- • Artigo 8. 0 ~ Os deputados e os senadores
j) conceder anistia;
total,t&.r!stas eraç~ d~ munclo d.)S exe rl~~a t:str~lta. "' l·alvação" terren~; co':no ac coração". outras vozes se fizeram ouvir no mes- nas de contróle, de disciplina e de rea-justamen- sao ln\nolavels por suas opiniões, palavras e vok) decretar a intervencão nos Estadoe, na hi·
mais e:;lgente 0 Ul 0 _ma1; c..in:t- infelectuaismb~~ tpela má conclência das elit ~ s mo cllapasão de estimulo, e o Sr. E. Vitor Vis- to. ca~a . economia nacional, afetada pela im- tos, no exercício do mandato.
pótese do · artigo;
·
nlo ae satisfazia sóment~petlte •.o.s. c..i- gentes do 1' I e a IV. amente aos pi·oblemas ur-~
J) autorizar a decretaMo e a prorrogaÇ!i!l ae
. Artigo 9. 0 Os membros do CongrePeo Napt·evidencla dos governos e dos homens de - necontl
prosseguiu,
animosamente.
na
senda
trae com territórios; exlglã c~m llln<enao, CJl.:.J essas ~~~:m .em fac~ do llomem, problemas
·
cwnal, desde que tiverem recebido diploma até estado dê sltlo;
o mala ract!cal 00 vocab
Poctcr .. no [.sm nem
_ s .'e~ponsave1s nâo têm a. cota- çada. O presente volume encerra. as conferên- gôci~, . não encon tr:irá meios de fugir às crises à expedição dos diplomas para a legislatura 'subm) legislar sõbre as ·matérias da compe~n·
apenaa aóbre os b
u 1o, lBto e. o e no _et•;Jaço_o 'CocO•CI.omo Clê enfl'entar, no tempo cias pronunciadas por êle na Universidade de 1mpl1c1tas em reajustamentos procedidos pela sequente, não poderão ser processac!os crfminal- cia da União.
·
· ·
Buenos Aires e no Ateneu. de Montev!d§o. O força compulsória das causas. A segUnda ver- mente, nem presos, sem licença da Câmara a
e a alma d•• e,.ll.ltSI,mcomo tambcm
A1
t a. porque re·
as
esc
Ih
d
es
trabalho
tal
como
agora
se
dá
a
público,
abran
eles pro,·ocaram e
o l as . profundo das alm
111~ a Incerteza no cnais
CAIPtTULO V
dade conslrte em que a ação isolada de cada que perte1~cerem, salvo caso de flagrância em
le1 Inata e fatal de desencarte:,. terlor. A fé
_as. Peldeu-se o e.qu!l!brio ln- ge cinco capítulos, que tratam, sucessivamente,
I
IIII...,IIII!A....,IM_...,..,.__;o;.;;;:....;;;:;...~t!f:..JOWW.:~L,os....,,~_;....,:.:: •..:_:._..:.1:,:10:;:::"....i,~~~ superiores q_Ue ll;>;am r\~ : o. ri!AJF\ti~o. tJ"anscencie.nt 1· o ldeali.smo pais dificultará a recomposição da. economia do cnmeA •• !nat1ança.vel.
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são arbitrárias e não é a Hiatóri!>. (no forte d ad e de D ireito de Buenos Aires, em 14 de Ju- I
dizer do Sr . Maritain) que lhe sugere a af!r-~lho de 1916 . - In -8, de 257 pp ., capa ilustrada.!
mação de não haver uma filosofia çnstií., "a~sim com o retrato de Ruy Barbosa_- Oficinas Gra-j'
Íélgoo. Nã<> Eabem e'-es que um lndt\'ldU<>
como não se pode falar de uma matemat10a flcas da Secretaarla de Educaçao Pública - Méter &O!rld<> & primeira contaminação, a primeira
,
cristã ou duma física cristã". Na. .1 osma or-~ xico - República do México - 1944 .
dem de idéias, estuda o . autor o livro do Sr.
1m-tida vaol.nante d& Infecção tubercul06tl, q ue
n'!.o logrC'\1 transformar - soe e-m doença, - o cha Mauricio BlOl~de}: intitulado "0 prob'c~J;, ~a
PEQUEN.\ HISTORIA DEL BaASIL _ Pelo Sr. Remado "analerglcõ", cuja reação tuber<.:ullnle& ê
fll~sofia catollca ...No trecho eledicactn a
Na- nato de Mendonça Biblioteca Enciclopédica
negat11·a pcd!:. embora ostent! g•ande ro0
tm
eza
ela
fll~:mof!a
•
nota
Sr: Jacques Ma- Popular - Publicação da Secretaria de Educacão
bustez fisica, ser ma!s \'Uln~ra·:el à tuberculose
ntam
que
_
Sao
Tomás
de
A~t:.mo nao reser- Pública do México _ I -1 6 d 94
· ·
Inteira tanto suor, tantas Jagnmas, ta~tt::J san- vava à. ra.zao o m ~ smo conce1to que D escartes
dJ que outro qualquer cujo parenqu!ma pul .
n
· e. . PP · · com_ I 1us.L)epo:s aa Grande G~.:.erra, _aquela. de 191,4 " gue. para isso, antes de mais nadoi, e pr~c!w , ou
monar abrigue algumas clcat:-l~a. N!o aabem 1
Spinosa, e tinha a sabedoria filosófica como tra.çoes Moxlco - Republlca. do Moxico .
que a 1'615tência. crgan.ica geral po!' ai aó nlo 1 10' 8 1ol e\ tdente o caráter mi&tlCO dos mo\ i- que os homens se compsnetnm. perfeltame:<te, ! obra perfeita da Razão.
1944.
m;nÍ.os de mru.sa em matéria ele polltlca, cara- do sentido e do preço de tal liberdad J, com-I
ba..-"'!1& à d ef~ contra a lnfec:;l!.o. que é mla~&r
Os problemas versados pelo Sr, Jacq~s
reendendo-a em a.bsoluto incompative~ tcom 1-.iaritain no seu belo trabalhO são lo ~ que mais ,
taml>em a reslr.~nola. eapecl!lcn. Não aabem que ur tNI bem ex'presso nas doutrinas, progr~
BRAZIL : PEOPLE ANO lNSTITUTIONS - Por T .
cria:
rnltlCiBinO político elo "chefe" e dos " mitos" 1
a ra.d1ografla pode re1elu manchu pulmonares maa e mitos de& partidos que entl'if tsed
0
os vo 'llcle €ncarnados. E' preciso, ainda mais. não interessam , e profundamente dizem r:speito à I Lynn Smith - Publicação da Imprensa Universiq11e nada te-m a vn oo:n tuberculoee, ~m m.&!or ram e se altntaram no selo de quas
!el!cldade humana. - pois que tatam elo des- tárla do Estado de Louisiana - Ba.ton Rouge d 1
â.
se perdtr a conf!an ça nas Democracias a
aiifnl!lcaçlo clínica.. de caraur etemero, deter- povos do globo.
O homem daquele tempo d3 verda e ro p - conilança de qc,e, na verdade, possam E'ias co- 1 tino d a alma imortal. A maneira por que os 1 Estados Un idos - Notavel estudo sõbre o Bras11: Reuni.lo plenária da Comíss o de
m.n!td.&s por um rlmt>IU uu.:lo JT'plll ou or.encara o ilustre pensador católico torna su- , conceito cultural sóbré o seu povo, na dlrtribulnlco
moral
e
esp1rltual
se,
entreg.~u,
de
corpo_
c
u ~du de rrocea80 lnCectuo&o de outra n&ture•.
pelas
e
Sub·Comls
1
d trmmada.s
. causas • fundindo ~~ tocar-se t. altura dessa mlssã.o de tam:.nha ns-1 mamentc inteleglvel, ainda aos que tenham J:>Or 1 çáo, crescimento, composição e mescla das ra· sentados _
Rntlm, n!o &abml t.amblm que ot pulmOC. Til·
ponsabllldade.
Não
duvidemos,
pois,
.
t.m n o- i
d!OIC1flcamente llmpoa podem. em pouco tempo, ~e~~· ~te eo completo a..niqullan>ento do s:u mento siquer de sua iniciat iva salutar no domi-l h:i.bito a. leitura de l!vros d êsse _gên ero . A C'Xl ~-- 1 ças; fertilidade do sol o; ag:lcultura; mor~a.llda ~ivo e a~ Poder Judiciário A
"cu-~·
num
..
todo",
imposto
para
prevalecer
tcncJa
de
um
\
pensamento
crlsho
nas
correntes
de,
Imigração
e
trannn
<;raçd.O
da
populaça.o;
estram.tonnnpor eft to d
um
lccal!7.açAo
nio da. propaganda, para um recrutJ.mt-nw de
tuberculoe3. ln«.,er&d&. De que ,·tJe. po•s, a s~- como dogma ele abroluta. superioridade. Abdi- homens de bôa vontade, a fim de que nà J p er-~ d a Pilosofia define-se, de forrr.n conv!r1 cente, tados de vida; rel" ~õ e:; do povo com a terra;
Razões
CS)ntrárlas
à
ou aMlm de toda a sua indlvldua.lldade., dinas páginas da conferência que, um dia, 01.:-VI- ins'.ituição da. famíl ir; educa-ção; agremiações
leçt.o qu<~ IIIUt alenplea au
.toA? Sem trazer
da. vÓnta.do e da. de~isão de ~ :·chefe", dure por mais tempo em certos espiritos cré- ram os a!UL'\O.S da Universidade de Lovaka.
religi o~as; admln :stração e govêrno . In-4.o, de
11.5 nntag.n.' en.t•evlatal,
m a!n:1a ma:.a ve ~nt~
dulos
a
lenda
de
que
as
idéias
totalitárias
preO Presidei1te da Comissão d·~ Constitu:ção.
elevado ã categoria. d&
divindade , mfal!;c!
843 pp. , encadernado , com sobrecapa !'!ustrada
preJu~s uama1ac1oa.
I nos
Sr. Senador Nereu Ramos, convocou para. a próseus desfgnio• e obedecido, se1n restriçõt~. gam u ·a moral superior; que suas exigências
JOAQUIM MANUEL DE MA· - $ 6. 50 - Louiriana State Un lversity Press Qu&l a eolu9io
:a -~ :.a:lo M co·sa!? nos t•!US caprichos.
coletivas
são
verdadeiramente
exigências
ide
á-!
xima
terça-feira, à s 9 horas, no Paláeio Tlra.
CEDo A Luneta Mágica -~ Baton Rouge U. S. A, - 1946 .
!ltl'l'bor& de J'UINIIIDl • MDl en:.nr ~m detalhes,
Tudo nêsse caso, passou a subordmar-se, listas que poderã.o sa.tisfazêr em st:.a plenitude
déntes, uma reunião plenária da mPsma Com's·
EdiçõeS!
Melhoram:mtos . São
,
que remoa ~ ae ...U4a.a dlrf'ta. r~la.tiva.s tanto na' teoria como n"" -J>rátlca, ao princlp!o a nostalgia humana de justiça cu de reaen ção
Paulo, 1'945 .
ENSAIO sôERE o PAnNASIANISMO En.AsiL!:IRO sãO, &fim de d ar Inicio ao estudo e dl.Fcussão doa
ac& em~ que """"""" ~fe:tva.m<'nte o!e- de um mito totàl, fosse o mito do imperial!sn>o ela fria. _miséria da vida cotidiana; que atra;;~s
r~r ~a do pont"õ-de v:st.& da protliAXIa
T0mos acentuado, n~stas colunas a boa po- Pelo Sr . Duarte de Montalcgre Coleção projetos parciais apresentados pele.s Sub-Comisracial ou fosse o mito da revolução mundial. ne taie 1delas, em opos1çáQ o chamado materiasões .
lltica.
de
algumas
das
nossas
editor~s
que
con-1
"
Unlv~refstas"
'
In-16,
de
187
pp
.
Coimbra
oont.ra a ~ub*reWoee:
lismo
e
a
proclamaaa.
co:·ruçã.o
das
DemocraciaB,
loOão havia, nessa concepção radlcall'nente totl\Já !oram apres<:ntados por estas os Cap!tu&)
DL~~ ~ . •
1nar todos os l!tária, outro de t·~ ino para o homem nem para ê que se Ihanlfesta. um princípio de fato heroi- siste em r eeditar obras dos no[;so;; escrit ores Editora Limitada - Ofs . Gráficas " Mtnerva" los referentes aos seguintes titulos - "Da Orgatrt.balhld
em .en1ço e dentre eles J..5e>l&r "" a humanidade. lE a a.tltude do pru·tldario con- co; Eenf!m. qué a existência e a ação das ditadu- ma.ls r epresentativos do sentirnentr> naciom;l. Vila Nova de Pamallcâo - P.ortuga.l - 1945.
nização Federal" "Da. Ordem Econômica e
victo, pela fasc!na.çã.o, em face. do programa a das possam, seja no que for , .contribuir p ~r;J.j' As de Joaq-uim Manuel d3 Macedo estão nêsse
VINDIMA Pelo Sr. Miguel Torga RO- .Social" - "Do Funcionalismo Públlco e da se~IUIIr n ~xame de arlm!s&ão seruldo que
caso. Ro~~ta que m~r_e~ as preferência&
era uma atitude de confiança. ce~a. educar e enobrecer a humanidade .
.........
cp~-nru a.conael!lave
n- ele !éaderira,
gurança
Nacional"
"Declaração de Gar antiM
mance
In-16,
de
266
pp.
Coimbra
Editora
Ora, os povos ciosos de L•Ua libei · dad~. os dos nossos avos, bom e que lhe& leiamos os li·
mcssianica. Daí a6 relações entre o "cll~
~ -..
rl>vlo a, prol'& tul>erculinlca e
e Direitos" - "Do Poder Legislativo" - "Do
vros, onde os hábitos e a<:•péctos do viver bra- Limitada - Coimbra - Portugal - 1945 .
c.Uif DO
~·BP G. 0 - dos cl1amadOS anaJer- fe" e seu s "·f ieis" serem, sem nenhuma dúvida Estados que querem conservar e qef•mdir a 1' sileiro do século passado tão nitidamente se
Poder Judiciário" - e "Do Poder Execut ivo".
revestidas de t:.m sentimento quasi religioso, paz, não devem consentir predominem nas <IOt:.·
r.'w~·rculino-n~gatlvos, o que é pos- t•::>bretudo
no que concerne aos últimos. Da trinas coletivas quaisqt:.er protéxtos materlalis-j lixam e tão superiomen te se recordem. O r:sCASA DA MALTA - Pelo Sr . Fernando NamoOs Capítulos restantes dever~o flcar concluiMl
•
l!lediente entendimento com os
tílo,
ainda.
que
não
tivesse
adqu~rldo
a
pureza
fato, o l aço que unia o povo a um senhor ass~m tas. Cumpre-lhes tazsr todo o por-sivel para.
ra. Novela In-16, de 160 pp. Coleção dos amanhã, quando serão mandados a 1m·
~- eÇeota!il!lLCiCtl ) ;
neo-classlCa
do
de
Machado
de
Assis,
e,
no
"Novos Prosadores" Coimbra. Editora Lté!a. prlmlr.
- · •........ 1
1a' de todos cs tra- todo poderoso, Isto é, o ·•fiel" a.o "chefe", eu• que no mundo e multo principalmen t e no seio i'
c)
ame perlv.< co, am ·· roentcrenfotcgra- dé profunda natu reza mística. e sentimental, e dos povos que, ainda hoje escravizados, ser.i.o geral, correto e escoimado de expressões ..:aCoimbra - Portugal - 1945 .
Jl~ IUilM clmloo e
o
nem seria concel:>ivel cte óutl·o modo para ter livres amanhã, a liberdade e a paz sejam t.idas j pazes de ferir os pundonorosos ouvidos de.s
Demos a seguir os Capitulas referen te-s ao
f,a) .
• é a. eflcácia e o poder que inegavelmente havia e estimada como a própria alma de u'a moral moça[; do seu tempo ... como está distant~ . ess<t
JUVENTUDI!: RADIOSA - Pelo Prof . . Tinhamér Poder Legislativo e ao Poder Judiciário.
ln'cre.ssa
port:m.,
11.0
momen.,o
lmgugem,
do
fraseado
em
manga
de
camisa
em
tal
ligação.
mais
pura
e
mais
humana,
em
Iacs
d
as
ldeolo-1
E ' o seguinte o estudo sõbre a organi:lação
Totll - Tradução do Sr . Joaquim M. Lourenço
O que no3 xaÍne de' admissão. embaraçadl\,
Dllillo rl3~·ultou essa como fôrça efetiva q u e gia.s ae violência. e de opreSE·iO. E os assaltos que por ai vai nos nossos dias ! "A Luneta -;- 2 ." e_diçii? L que.;tlt> ~c!<> .;_r alguns equJvocos. O medico
In-16, de 162 pp. Coleção do Poder Legislátivo, apresentad o peló relator dR.
1 Mágica " foi um dos romances mais populm·es de
ideológicos
de
certo
"muçulmanismo
'
}JO!l,;."u
sa
Irradiou,
então,
dos
éxtrerhi•·m04
>
olltlcpa,
3.&
Sub-Comissão Constitucional , sr. Costa
c.:~mo ~-:~ {l':!J'a as c~Iilpap.hias parti·Cilllares exprimmdo-se na prática por unt dinamismo so pc.4erão ser contidos por uma fôrça mterior Joaquim Manuel de Macedo. E' um encanto, , Educaç Lo aa Juventude" Coimbra. Editora
Netto:
·
quo i
...,..r avisado p!!-r& nêo incorrer em pre- que pós em perigo gravíssimo toda a ordem v<:rUa:élelra, pela firmeza de convicções de u ma nesta altura , da decaclência do estilo e de fa- ~imitada . Coimbra - Portugal - 1945.
p-rec
" n!lança ca empresa1 dá, qual deve ser
Do Poder Legislmtivo
humanidade
llvre
e
conciente
do
valor
de
suas
tuid
ade
do
pensamento,
r
eler
a
prosa
sinaela
e
existente.
E
essa
fôrça
não
resta.
dúvida
quê
0
jul
Õ't'a<i<>r leal e hone~to. Evidentemente
SuÉciA_ -:- Publicação da SecçãQ de ImprenIAo fn.~ncilia.vels as posiçOO,.,, desde que veio das regiões da alma hum ana, através tle conquistas. Nessa ·sentido, o homem carece col'rentia. de Joaquim Manuel d e Macedo • Em
CAP1TULO I
Ja prfnclp!os ""dios a orienta•r a. ativid ade tle u.ina concepção do mundo demasia do et•:J,u ema- ter a noção clara do qu-e perderia de si mesmo, p~queno trecho ela "In t rodução" do 11:omance sa . do Mm1stér1o das Relações Exteriores da
Suecia
::- In-16 ,_ de 56ó pp. , em esp anhol, com
de
t·ua
personalidade,
se
se
dei.xa.Ese
vev,_;er
tlca
e
racionalista
de
um
l!b
érUismo
que
mersoo
eja
para.
comprová-lo:
'·
Aos
doze
anoll
de
idala:1o e de outro. O o tijeMvo do médico
DISpOSIÇÕES
GtRAIS
· uécia" contém toda espl'! cie
ua.n:lo ~~!~lona. candidatos para. determinada gulho~ o indivíduo na solidão qu and o preten - pélo fa-natismo totalitário, qualquer que E~.:a de, achei-me no mundo, órfão de pai e mãe. I!ustraçoes Ue . E is porqu e a gravidade do momento exige Eu estava acostumado a ver pelos olhos de mi- in!ormaçóes atuais e históricas, sóbre a Suécia.
:npr&a. é favorecer a esta. sem prl!judlcar aque- , dia emamc!pa -lo.
Artigo
1.0
O
Pod-er
.J
J;,PlAlmqvist & Wiksells Boktoyckeri Aktie- do pelo Congresso Nacional ,uegislativo
As massas, por conseguinte, de tal modo do espir ito q ue não assuma compromissos , senão nha mãe, a pensar pela inteligência de meu es. Evi!Ja.r a on.trada. de contaglantes para uma
que se cornoõe de
colétlvldade é o p•rlmelro dever: booeJiclar à empolgadas pelos mitos, a pouco e pou co ;a com p lena conciência. de sua nobre missão per- pai: fiquei, pois nas trevas dos olhos e da ra- bolag - Uppsala - 1945,
dois ràmos: á Câmara dos Deputados e o Senad o
eompanllla. aos qua ali trabàlh·am e ão próprio foram despojando do seu cont;;údo moral c sonah sta e de sua grande resp01wabllidade so- zão . Meus pais eram ricos e deviam deixarFederal.
d.oent.e, a quem a. reve·l ação da doença d á en- er·piritual, olhos · cerrados á luz da. verdade. cial. Cada Ulh de nós tem o dever de contribuir me deixaram-me por · certo avultada tortuna!
Artigo 2° - A ele içã o para. deputad os e sesejo , de tratar-~:. D_eclará-lo lnap.to para de- atn;.i?a.s irresistivelmente pela voz dos profetas p ru·a a obra lmsnsa de salva ~ãQ da human id ade, quanto não sei: meu irmão mais velho que
nadores far-se-á. s imultãneamente ~rn todo o
t<!rm.nada.s funçoes e tamb~m uma- vantagem da força e dos pregadores da violência. E êsses ;.oda. vez que ameaçada de r.ossobrar às investi- tomou
conta dos meus bens
minha
tia
país. (Artigo 24) .
reciproca, porque neste ca~ a medida. implica profetas pregador es Iam assim escalando todo;; L~S brutais da barbarle . E êsse trabalho é mais
que tomou conta
da minha pesArtip:o 3.o O Congreseo reun ir -se - à. na
em ddes;& do_ oa.rutidato q ue &e arriscaria numa os redutos e vencendo todas as resistências com expret•3amente o de impedir que o ideal t~·adi Domingas
s
oa.
e
minha
prima
Anica
que
se
criou
Capital F ederal , independentémente de convocapro!!Mão . nociva á suá _5aucte.. Mas quando se r,s ármas sutis de suas fórmulas pseu do-idea- cional religioso ou geralmente moral , se despoj0 , 1
comigo
e
que
é
um
talento
1·aro,
pois
até
cão.
a
3
de
Maio
de
cada ano, e funcionará até
e!Jtabelece a quvida, quando o médieó n.ã.o dJs - listas, . ao mesmo tempo qu.} exploravam, para progressiva e pengosamente, do seu senw , m
31 de Dezembro. podendo ser ad iado em prorro ~. de dem-e~~cs par1. etnitir um pal'écer !me- seus fms amorais, a necessidade profund amen· proft:.nd idade, porque o que dá às doutrinas a prendeu latim , hão-de saber disso meihor do
gação. Artigo 23. a). Tatnbérn poderá_ ser con dJa,o. ~ntão e di!ioú seu Júlg-a ntellto de con.s- te cnralzll.va. nas màssas de um ideal digno de dé vlolilncio. · os pretextos e as jUstificações de que eu. Dizem êles que a minha fortuna . vai
vocado, - extraordlnáriamente. por iniciativa d e
c!énela. Incrinlinar de Incapaz para. o trabalho t odo respeito - a nosta lgia de um sentido sem- que elas carecem p l ra &e impôrem, é justamen-~ a \·apor! ignoro se para trãs, se para diante, por
um quarto da totalidade das duas Câmaras, ou
;pór !;Jmplé;; !rusp-eli;.ão é um eno o_ue o profis- pre I\lelhof· que t;e possa dar à. vida .
que
os
barcos
e
carros
a
vapor
avançam
e
re
te essa negligência criminosa de cada um de
elonal ja.tna.ls deve cometer. D eixa•lo enh:-ar para.
pelo Presidente da B.epúbJ!ca.
. Mas não foi sóment~ pela miséria m aterial. nós, quanto à nossa responsabilidade Espirlt•\al . cuam à. custa do gás impulsor; mas o meu amiurna_, co-l~tlv Ldade de . tra.oalho, cuja. de!e.ea sa - foi também por uma certa miséljla intel ectual E' il·Jo que contribue para uma trru3pos~ção r;o negociante declarou-me que, por certas raArt igo 4. - Os memb1·os d as dU M Câmaras.
l'útâ.J.a llH! !oi ôon!iada. s;~m uma a.:.lvettênc.a, e mol'al do homem da guerra e do ap6r.-guerra, rtos valores, que não tem por finalidade , com') ,;ées que não compreendo, nas quais, também
ao tomaram assento contrai r ~ o comprom13SO
~r1a. também !na.dmiseiv-e l. Só há uma solucão pnnclpalmente a mocidade, que se preparou o pi·et endla o louco Nletzsche, aumentar e exal- não sei por que, entra. a pessoa da prima. Anica:
formal. em sessão pú.bl.ica , ele bem cumprir os
Justa: p.rop6r, d~ comntum ~ôrdo, a àttmissão terreno propicio à.s ditaduras de todas as cor:s tar av fôrças criadoras no homem, mas , ao c-:m - dévo conf!_ar muito no zelo da tia Domingas ".
seus de v~res.
tmn.p'?rar:a, por um ano ou do:s, ob<>ervanclo e d'e todos os feitios · que então proliferaram sô - trârio, sóment9 exprime a baixeza especifica
Al't:e:o 5.o _ A Câmara do• D~pntados e o
Por n1 vai o li vro-claro , fluent e, encanta dentro deste prazo com a f !·e-cmen.:la que se bre a. face da terra.
1
, da propugnada "moral coletiva" ,
dor, bem digno de otltros romances que es creveu, AS NECESSIDADES DO C ONSUMO E AS Senado -Federal, excetuad_os os casos prev_lstos
tizer né"el!sária, tr!mestt ·aJ o-u !·eine!>t.ralmente. a
Dé
fato,
nas
doutrinas
de
salvação
políno atrigo 17 traba lharao s epar adamente. e.
com formosa e invejavel lisura , JoàqUim Manuel RESPONSA
. E' bastante e&sa. única razão para conveúcGr
evolu9!io do ca.s.o. Deste modo estarão a,caute.
BILIDADES DA PR O DUÇÃO quando não r~solverem 0 con trário, em sessões
tica, através de tal " moral coletiva", ou ma:s
ladós os inbere.;ses de lado a lit:.lo, ambos le- do erró profundo dos políticos •·realistas" dos fortemente na pobreza de espírito, na. a.usên- clc MacedQ,.
públicas.
I
.
Estádos
ditos
"moderados",
quando
julgaram
gittm,s., . que n;tngut>m ~-nsa. em contesta.r ,
. _ . Os. servicos técnicos da Li~a. das Na ções . por
Arti~;o 6.o _
As del iber acoes serao tomadas
prol?ugnadorés, o qu.e se encontra é um aba~·
.Ali!~. a.;n<:!a o ano p-assado, o Oonselho Noac io-~ poder conter, apenas por meios adaptados ao tardamento do senso religioso, uma. perversa o
E. VITOR VISCONTI
"A m t erm edw do Departamen to Ecoli.ôm lco Finan- por maioria .absoluta de yotos. achando-se pren~l do Trabalho, respondendo a. uma. com-ulta aspecto material da ql.:.Cstão, a onda cresoent.J
Dia l ~tlca. Transcendental e suas
ideal digno de ser seguido.
ceiro e de Trâns ito, acabam de divulg~r o vo- simté em cada uma das cã m ar ... a. mawrla abnmJ. ~n.tldo. opinou a favor da adm:ssio em do fanatismo coletlvü;ta, que acabou por desco- de todo
<.onsequências" . Irmãos Pon o-etMas, se de certo modo, essas dou trine.s rl.e
es.r~~Jte~' provl~ório.
· nhecer frontsiràs, ja n>i.o constituindo am·e aça
lume "La Stabll ité E 'conomique dans 13 solutá de seus m en1bros . pre,·ale~ndn .<empr e o
ti, editores. Rio, 1946 .
o
voto secreto nas életções, e n
d eliberaçO@s
violência
têm
tanta
fôrça.
e
influem
tanto
nos
território, mas
Monde d 'ap t és ,Guerre" . no qual se con densa. sôbre votos e contas do Prtaillente da RepúAoonreoe, iu vezes. que ~ ' médico se orienta. sómeilte para o seu próprio
espiritos
,
é
porque
o
homem
precit-l
alnaa
<ie
O
1\utor,
estudioso
elos
probelmas
filosófiatmgmdo pela base todas as coilcepcõe~ qué
~r,~tamente, precotlizandd> a arunl~ã.o co n dlo
relatório
da
delegação
incumbida.
do
éstuclo
curado ·'"" terrlvel doenç a da anemia ir:te-, cos, já se havia feito notar pelo público brasidat c·
éiO!'Ial, .mas a.. êmp:·-e.M. insiste na. atitude d·e re - M± aquele momento haviam sustentado a es· s:r
dás depressões econômicas . de tanto alcance na blica.
Artigo 7.• - A cad,:l -uma
amaras c<>mnor e da duVIda de s1 mesmo. E' que a m1seria
cusa., ~m~l'e esclaroo~r E:~tls dirigentes, sobre k.utu!·a social e poltlca de tais EstàdoE· cOn · ·dos tempos presentes não está ap·e nas nas cn- leiro desde a publica çã o de "A evolu,ção do pen- atualitiade. Dizemos bem · de tanto ale anel! por- pete: eleger sna Mesa. ela.bOrtr teu Regimento
descendentes e eram mesmo a sua razão de
samen to cllalético" há poucos anos. A propó~. , v-Srda.qelra situa;ão que lhes é em géral IIises nlaterlãis do nivel de vida nem na. falta <ie sito clêsse primei ro trabalho, recebeu do sr . que a superexcl taçáo dos negóc ios. provocada Interno. r~JI:ular $Ua própria Jrll?i~ . organizar
-M>,r~enbe desoonhe~icta, e se · a. adm.:s~ã.o · tem - ser.
sua secretar ia. e nomear os fuD Onar os rtsoecti justiça E•ocial . Revela- s-~ também e muito mats I
peraria. nio lhes traz nenhum onu~ b vind-O
Rea.lmel'lte, não havia de ser possinl com- iortemente na nobreza de espírito, ná. a usên- F'ortur.ato Stiovski, p rofessor da Sorbonne ' e pela guerra. se sucederá indubltll.vetmente fase vos e eleger suas comissões. -~rand o . quanto
:tc;;s!!l _a, revel à r-&e . a. doença, o e-mpregajo niio prar a ~ranquilidade, á. segurançw e a paz, iu- cia de vida im;erior. na incompreensão Cie ,,,,_ merr,bro do Institu t o de França , expressivo árdua. penoM, quase insobrepujàvel, se os di- possivel. a répresentação P~ fl onpl d a~ cor - ~
l'O~ ra,vn"J:ll~ar direitos -o:.~ alega.:· acidente de ternan~ente, a. preço dé compromissot· ~ociais
proful1da. Exprime-se ainda. pela dés- aplal.!so: ·' Duas vezes reli o seu belo trabalho ferentes paises f icar am desatentos a. duas gran- réntes. nela clef!n~das. Pod d gu alm ente. no ·
traballlo, poriJ.'U<'o a tecüta s•st-émática? por que que nao levavam em conta as faltas essenciais ma.nldade
mear comi.<sões tecnlCU o~f e Inquérito, com
p:rsohalização dá. existência, pelâ proiileraç;w e comparei-o com Talne, que foi o m a ior e des verdadas estratificadas pela experiência.
1'l:lva.r - s~ de un1 au:-.1llar que pode ser muito da estrutura dos Estados; tão pouco no ~'íterlor
tal \'eZ o único hegeliano dos meus mestres da
A pr imeira de<sas verdades pode ser resum i- funções limitadas e prazos ....- l:&d os.
~m?_ Enf.l!:n. · porque sustentar uma. posicâo im- pOr meio de translgêi!cias e concessões que se das falsas religióes polí t icas Cjue se esforçam. juventude. Reconseço bem o interesse atual e
por a.fâstar o homem de si própriO , pregandoArtigo 8.• ~ o s
~atr:otic~. que tem r-ef!e:.o;; sobré a. vida ei:o tradl.'-2aam, b~m claramente, por medo " coalto valor da sua obra e felicito - o de todo 0 d a. dizendo -se que , nà. falta de medidas oportu- são fnviolaveis por su
n?nuca. e a. h igie ne dl) pais , aumen~:lndo
o . vardia. Sim, porque a concecáQ do muncto d.)S lhe uma estreita " l·al vacão" terrei1 a; como ac coração". outras vozes se fizeram ouvir no mesnas de corttrõle, de d isciplina. e de reajustamen - tos , no exercicio do man. u •~
exprime
também
pela
má
conclência
das
elit~s
nwnero d-e dessinpregados, exatamente daqueles extremisll)os totalitaristas era· muito mais c.inflmo cl!apasão de estímulo, e o Sr · E. Vitor Vis- to. ca da economia nacional, afetada. pela imArt!go g_o- Os
({Ue mawr ameàÇa repres..,ntam. pa~a a coletlvl - mica, muito mais e~ugente. O apetite r.os c. I-~ intelectuais, relativamente aos pi'oblerilas ur- 1 con
ti prosseguiu, a.ilimosamente. na senda tra- pi·evidência dos governos e dos homens de · ne- cional. d<!sde que ti
rla-de Já que o desemprego e a miséria os vão tadorés não se satisfazia sómente com mf,ténas gentes do homem em face do homém, problemas
çada
.
O
presente
volu~e
encerra.
as
conferênq1.:.e cssaG elites responsáveis n!'io têm a cora.- I
gócio, não encontrará meios de fugir às crises à expedição dos dl
uq.~tar fa.taJmhte à doença? Não esqueçamo"'
primas e com terntonos; exigia o poder. no [:"m nem o cscoiclsiho ele enfl'entar, no tem-p u cias pronuncia das por ele na Universidade de
implícitas- em reajustamentos procedidos pela. sequente. nã o poder!o
(( ~!'1 o depcL'll~Ilto das comp·al\hla~ &.ntericanas e
1
mente. nem p r esos.
Buenos Aires e no Ateneu, de M_ontevid 2o. o força compulsória das causas. A segunda
a .eml.s
que en11)J'eg>&m ex-tuberculosos é abs.o- sentiqo _o mats radical do vocabulo, 1sto é, o e no et•;:>aço .
poder
nao
a~nas
sóbre
os
bens,
como
tambcm
oue pertencere m . salVO
Ai está porque reina a lncerteza no :nais trab alho tal como agora se dá a PUblico, abran- dade consirte em que a. ação Isolada de
lutam1.en.t.a favora.,··ei e tzm to:los os r-e quisitos
sõbre
o
corpo
e
a
alma
das
vítimas
escolhidas
.
êl'ime
Jnafia n çavel .
cinco capítulos, que tratam. ~Ucessivamente ,
pa;-a se:· C<lll1Sid<lrado deci siv,0', . pelo valor ela ex~!~,r_;~ndoA d~~ ~:~as i 8 !::,rct:;:::~~~~~ó:qu2!!~ri~ ~~: 1 ge
... ta.n~1o· oãA ~i11:tm 1!.a:~: ,M_,. ; , .. .f~ •• ;~~·-..:.. ---~~ __ , E ã. guerra. q_ue eles pro vocaram e desenca.der, .
·•- ·
-=~-,~~:..... ...
+ ... a nc:z co ,:.nrlentfLl
' A- - , ~-- - país d ificultará a recom2os! ão da

~:;~:dat~ faut~~&q~~~~~r~~~~;rr1~~~
lAS
sem

DE MOC RAC 1AS E O MISTI CISMO
POLI TI co

I

~t\SSEl\IBLÉIA

f

CONS

J

A ELABORAÇÃO DA N VA

I

s.a s.a

I
I

,.:un

;=

G·AZETILHA

FOCALIZANDO O ROTEIRO

o·os

PROBLEMAS DA

DEPRESSÃO

I

I

I

..

I

VINDIMA _ "Do
possam. seja no que for. contribuir p:..ra c~eo. Rom~\§.ta que mer~ as pr~fcrêucia& mance - In-16. de 266 pp. - Coimbra Editora gurnnça Nacional" e Direitos" - "Do Poder
roucar e enobrecer a humanidade· .
n
dos nossos avos. bom e que lhe& leiamos os !l- Limitada - Coimbra. - Portugal - 1945.
DAS ATRUlUIÇÕI!lS DO C0NGilE5lW
Executivo".
Poder Judiciário" - e "Do
0
Ora os povos ciosos de t•ua llbrcdad-. ~ 1 nos, onde os !1abltos e a::•péctos do viver braos capitulas restantes dever~o ficar conclui :!•tados' que querem conservar e det<mdtr a sllelro do século passado tão nltlcamcnte se
Artigo 28 E' da competência. exeluetva.
CASA DA MALTA - Pelo Sr. Fernando Namo- dos :una.nhã, quando serão mandados a impnz. nflo aeven1 consentir predominem nas <!ou~ ; iixam e tão superlomente se recordem. o E:s- ra do Poder Lelislatlvo:
'
In-16 , de 160 pp. Coleção
tr!na:; coletivas qualsqe.er pretextos mater!al!s-J tilo. ainda que não tive!!'se adqu.irido a pureza " Novos Novela
pr
imir
.
a)
resolver
definitivamente
sõbre tre.tados
Prosadores" Coimbra Editora Ltda .
tas. cumpre-lhes raz:r todo. 0 pot·s!vel para , néo-classica do de
Machado de Assis e no
e
convenções
com
as
nações
estrangeiras,
celeCoimbra - Portugal - 1945.
Demos a séguir os Capitulas referente.s ao
que no mundo e multo princ.1palmen ,e no se_lo I geral, correto e esooimado de expressÕes' .:abradas pelo Presidente da República., inclusive
Poder Leg islativo e ao Poder -!udiciário.
.
doa povos que. ainda hoje escravizados. G~r'10 pazes de ferir os pundonorosos ouvidos de.s
os relativos á. Paz;
E'
o
seguinte
o
estudo
sobre
a
organt;;ação
JuvENTUDE
RADIOSA
Pelo
Prof
.
Tinhamér
livres amanhA. a lib erdade e a paz sejam tidas moça:; do seu tempo ... como está dis~au~~. ess'l.
b) julgar as contab do Presidente da Repúe eatunado. como & própria alma de u 'a moral! l!ngugem, do fraseado em
manga de camis a Toth - Tradução do Sr. Joaquim M . Lourenço do Poder Legislat:vo, apresentado pelo relator da tllca·
3'
sub-Comissão
const!tuc!onal,
sr
·
Costa
2.a edição In-16, de 162 pp. Coleção
pura e maia humana. em 1ac2 das ideo!o- que por at vai nos nossos d1as ! "A Luneta aprovar ou suspender o e!>t ado de Slt.lo
e de opreafoio . J: o~ a.:;saltos Mágica" fol um dos ramances ma1s populares de ''Educaçi:.o da Juventude" - Coimbra Editora Netto:
e a Intervenção nos Estados, decretados nq in~I
mitada.
CoimbraPortugal
1945
.
Do
~oder
Legislfltivo
0
"muçulmanl~!., i ~i~~ Joaquim Manuel d e Macedo. E' um encanto,
tervalo de suas se~sões;
d) prorrogar E·uas sessões, suspendê-1M •
uma t.-yoo d~ umBI1 neat.a altura d a d ecad ência · estilo e de fa~n
CAPlTULO I
Sv-ÉcrA Publicação da Secção de Impr·~n
1
pr \.e& por
conctente d~r d
u
tuldade do penaamento, reler t. prosa singela e .sa. do
adiá-las;
!vtln
istério
das
.
Relações
Exteriores
da
prr•1o
r 1 Imo
•
e) mudar temporàriamente sua séde;
.
~uécla. : - I n -16 , de ~ 560 pp . . em espanhol, com
DISPOSIÇÕES GÉRAIS
•<{,".na*~
.r: e a !orça nio re- du da que con~ulal:l.5. Ncaso sentido, o homem carece corrent! de JoaQUID~:. M_anuel
!) fixar a -aju.da de custo e o subsidio do
. uec!à" contém toda esp~cle
In ... rodu
r
da- llustraçoe_s ag16ca da. a.!ma. humo.na. atravh r1e ter a noçAo clara do qc.e perderia de si m~smo, pequeno trecho du.
Presidente
da
República;
de
t.·ua
persona.lldade.
5e
se
deL.xaz:se
ve[.'l-.;er
sobeja
para
comprová-lo:
··~os
doze
an
_
lnformaçoes atuais e históricas, sóbre a Suécia..
·!o do mundo dema.lado e<•1UCD'll Artigo 1° O Poder .ue.g""'''"'
g) autori2;ar o PI:esl.dente da R.epúbllca a:
!•ta de um llbcr !sroo que rocr- pelo ranatlsmo totalltário, qu alquer que •~.:n. de, achei-me no mundo, orfão de pai e mae. Almqvlst & Wíksells Boktoyckeri Aktle - do pelo Congresso Nacional , que se
ausentar-se para pais estrangeiro;
lvid_'lo na •ol1d5.o quando prcten- I tle. :E. :s porque a. grE.vldade do momento exige Eu estava acostumado a ver pelos olho& de ml- bolag - Uppsala - 194:i,
dois
ramos:
a
Câmara
dos
Deputados
h) promulgar e mandar publlcar. p0r indo espírito que não assuma compromls•os, senão nha mãe, a pensar pela inteligência de meu
Federal .
t3rmédlo do Presidente de qualquer das Câu-.~
conseguinte, de tal modo com plena conciêncla de sua nobre missao per - pal: fiquei, pois nas trevas dos olhos e da raArtigo 2.o - A ele ição para deputadOs e se- ras Iniciador~. as le!s, decretos e resolucõ~s
•one.hsta
_
e
de
sua
.gr
ande
respon<.o3.bil!dade
so
zào
.
Meus
pais
eram
ricos
e
de'f
iam
dei:r.armitos. a pouco e pouco ;9
nadores far-se-á. s imultãneamente em todo o da C<jmpetência exclusiva do Poder I.egislatlvo
ando do seu cont:údO mora! c cial. Cada um de nos tem o ~ever de contrlb~ll' me deixarnm-me por certo avultada tortuna!
pais. (Artigo 24) .
hos ccrra.dos à luz da. verdade . para a obra 1m ~ nsa de salva;:ao da humamdaae, quanto não sei: meu irmão mais velhO que
e as leis cuja promulgação e publicação n~
Artip:o 3.o O Congresso reunir-se-á. na forem efetlvadás pelo Presic1ente da :Repúoll:a,
elmcbte pela voz dos profetas \~da vez (lUe ameaçada de ~.ossobrar as m vestl- tomou
conta dos meus bens
minha
tia
Capital Federal, independentémente de convoca- nos casos em- que deva faze-lo (artigo 3G).
1 h
~a e dos pregadores da violência. E esses co.s brutaiS da barbarle. E esse traballlo e mais Domingas
que tomou cont
d
_
cão. a 3 de Mala de cada ano, e funcionará a.t é
.
a
a m n a pes
.s pregadores Iam assim escalando todo:;, expret•3amente o de Impedir que o Ideal t•·adi Artigo 29 ~ E' da competência privativa
e mmha . prima Anlca que se crio~
31 de Dezembro. podendo ser ad iado em prorro- do Poder Leglsltlvo , com a sanção do Presidente
ltos e vencendo todas as resistências com cional religioso ou geralmente moral, se despoje, soa
progressiva
e
perigosamente,
do
seu
senEo
,
m
comigo
e
que
e
_um
talento
raro,
pois
ate
gação. Artigo 23. a) . Também poderá ser con- da República:
Las sutis de suas !órm ulas pseudo-ldeaao mesmo tempo q•:·3 explorav~m. para p~on.:.ndldade, porque o que da as dou trinas aprendeu latim, }1ao-de saber . disso melhor do
vocado.· extraordlnáriament e. por Iniciativa de
a) votar anualmente o orçament o C!a re•
ns amorais, a necessidade protundamen- de vloHlncln. . os pretextos e as justificações de que eu· Dizem eles que a mmha fortuna . v a•
um quarto d3. totalidade das duas cr.maras, ou
celta e da despesa ;
~~z~va nas massas de um ideal digno de que elas carecem p d'ra ee impórem, é J·ustamen -~ a >apor! 1gnoro se para tras, se para diante , por
pelo Presidente da República.
b)
dlspôr sObre a divida da União e sôbr~
te
essa
negligência
criminosa
de
ca
a
um
de
que
os
barcos
e
carros
a
vapor
avançam
e
re!speito - a nostalgia de um sentido semArtigo 4 . - Os membros das dua.• Cãmaras , os meios de pagá-la; regular a. atreca.dacão e
nós, quanto à nossa responsabilidade ~spiT!1,,\al. cuam à custa do gas impulsor; mas 0 meu ami!lhot que oo possa dar à vida.
ao
ton1ar.em
assento.
contrair~o
compromi3so
a
distribuiçà.o
dáS suas rendas ; autorizar "emisLS não foi sóment~ pela miséria material, E' ié•30 que contribue para uma trru3pos~~ão go negociante declarou-me que, por certas raformal. em sessão púb!Jca, de bem cumprir os sões de cw~so forçado, abertura e opera.ç.:ies
nbém por uma certa misé~la Intelectual r!os valores. que não tem por !inalidade, com') ,.;ées que não compreendo, nas quais também,
seus deveres.
tl do homem da guerra e do ap6r,-guerra. pret endia o louco Nietzsche, aumenta.r e cxa!- não sei por que, entra a pessoa d a prÍma Anica,
de crédito; ·
Al't:go 5.o - A Câmara. dos D rputados e o
;almente a mocidade, quê se preparou a tar a~ fórças criadoras no homem, mas. ao c-:m - dévo confiar muito no zelo da tia nomingas" .
c) legislar· sõbre o comércio ext~r.ioi e o
Senado
Federal,
excetuados
os
casos
previstos
, propicio às dltadmas de todas as cor:s trarlo, soment5 expnme a baixeza e:>pcclfica
Por aí vai o li vro -claro, fluente encanta- AS NECESSIDADES DO CONSUMO E AS
interior podendo autorizar as limitaç5e9 exigino
atrigo
17.
trabalhariio
separadamente;
e.
odos os feitios · que então proliferaram só- da propugnada "moral coletiva".
_
.
dor. bem digno de outros romances qu'e escreveu,
das pelo bem público;,
face da terra.
. De fato, nas doutrmas de salvaçao poli- com formosa e invejavel lisura, Joáauim
1
Manuel RESPONSABILIDADES DA PRODUÇÃO quando não resolveren1 o contrário , em sessões
d) votar anualmente a lei de fixação das
públicas.
I
fôrças armadas da União. a qual_ nêsse período.
bastante eesa única razão para convencr,1· t1ca, a traves de tal " moral coletiva", ou macs c:W MacedQ
Artii?,O
6.o
As
d
ellberacóes
serão
tomadas
.
.
Os
s~rviços
técnicos
da
Li~a
d
as
Nações,
por
r.6mente podera ser modü icada por Iniciativa .tlà
6 profundo dos politicos •·realistas" dos fortemente na pobreza dê espirlto, na ausên·' '
por _~a l or!a .absoluta de votos. achando-se pres ditos "moderados". quando julgaram propugnadorés, o qu.e se encontra é um aba:·E. VITOR VISCONTI
"A mterméd ;o do Departam ento Econômico Finan- sente. em cada uma. das Câmaras, a l]laior!a ab- Presidente da Repúbllca;
e) aprovar as resoluçõb~ dos órgãos Iegí&l:1cei!'O
e
de
Trânsito
,
acabam
de
d
ivulg~r
o
voconter. apenas por meios adaptados ao tardamento do senso religioso. uma perversao
Dial :\t!ca Transcendental e suas
soluta de seus men1bros. prevalecen'do 'empre o tivos estaduài'· sóbre incorporação. sub-ciivi$tl.ó
> material da q~stão, a onda crescent.J de todo ideal digno de ser seguido.
C;onsequencias". Irmãos Pon get · lume "La Stabllité E'cohom ique dans I~ voto secreto nas êlelçôés , e nas del iberacões
Iatismo coletivi&ta. que acabou por descoMas, se de certo modo, essas dou trine,s ri~
ti, editores . R io, 1946.
Monde d'apl'és Guerre". no qual se c011densa sóbre votos e contas do Pr~sidente da Repú- otl desmémbramtnto dO EstàdO, e qualqUer ac6rfrontéiràs, Ja ná.o constituindo ameaça violência têm tanta fórça e intluem tanto nos
do entre êstes;
O autor , estudioso elos probelmas fllosófl- o relatório da de!egaçã.o incumbida. do estudo blica.
te para o seu próprio
território, mas espiritos. é porque o homem preciE·3 ainaa cie
f) decidir i:·~bre _a execução de obras e rnaArtigo 7.o - A cacJ.a. uma das Câmaras com1do pela base todas as cobcepçõe.; que s:r curado •.• .::. terrlvel doença da . anemia in te-~ cos> ja se havia feito notar pelo públ!Co brasi- das depressões éconómicas. de tantó alcance na
l'lutenção dp serv!go da competência da União;
1uele momento haviam sustentado a es· nor é dá duvidá de si mesmo. E' que a miséria leiro desd e a publicação de "A evolução do pen- atuali.dade. Dize mos bem · de tanto alcé.nce por- pete: eleger sua Mesa. elabore r ~eu Regimento
g) transferir tempo!'àrie.mente a s~dll do ·[1:0·
a social e poltioa de tais Estados· con- ·dos tempos presentes não está ap·e nas nas cri- samento dialético" há poucos anos. A propó- que a supere::c \tação dos negóc ios. provocada Interno , r~gular ~ua própriit policia, organizar vêrno, quando o exigir a segurança nac'onal;
.dentes e eram mesmo á sua razão de s es n1aterlais do nível de vida nem na falta ne sito <lêsse pr imei ro trabalho, recebeu do Sr. pela guerra. se sucederá indubitavelmente rase sua secretaria e nomear os funcionários resoectih) criar e extinguir empregos públicos fejustiça t•ocial. Revela-s-~ também e muito mats Fortur.ato Stl'OVSki, professor ela Sorbonne ' e l>.rdua. penosa , quase insobrepujàvel, se os di- vos e eleger suas comlssõas. assegutando. quanto derais. fixar-lhe e alterar-lhe os vencimJfitos,
iortemente na nobreza de espírito. na ausi:n- men'! bro do Instituto de Fran ça, expressivo ferentes países ficaram desatentos a duas gran- possível. a rêpresentaçáo proporcional das cor-~ sempre por lei especial;
~almente, não havia de ser possiYel comrentes. nela clefinldag. Poderá. Igualmente , no• ~ranquilldade, à segurança~ e a paz, iu- tia de vida interior. na incompreensão fie 1"1- 11plauso: " Duas vezes reli o seu belo trabalho des verdades estrat:f!cadas pela experiência.
I) autorizar o Présldénte da. Repúblici!. a de•
mear Comi•sões técnicas ou de inquérito, com
rlente, & preço dê compromlssoE· ~ociais manidade profunda. Exprime-se ainda pela des- e comparei-o com Talne , que toi o maior e
clarar a guer~a e a negociar a pa.z;
funções
limita das e prazos pr efixados.
A pr imeira detsas verdades pode ser resumião levavam em conta a.s faltas essenciais p:rsonalll'.ação dà existência, pelà protlleraçao tal vez o único hegeliano dos meus mestres da
j) conceder anistia;
Artigo 8. 0 ~ Os deputad os e os senadores
rutura do; Estados; tão pouco no R~terlor das falsas reli~ióes políticas que se esforçam juvebtude. Reconseço bem o interesse atual e da. dizendo-se que, na falta de medidas oportuk) decreta.r a intervencã.o nos EstadO&, na hl•
Leio de transigências e concessões que se por arastar o homem de si próprio. pregando - alto valor da sua obra e felicito-o de todo o nas de corttróle. de d isciplina e de reajustamen- são lnviolave is por suas opiniões, palavras e vo- pótese do ·artigo;
1iam, b:!m claramellte, por medo " co- lhe uma estreita ''L·alvacão" terrena· como se coração". outras vozes se fizeram ouvir no mes- to. cada economia nacional , afetada pela im- tos , no exerci cio do mandato.
I l autorizar a decretação e a prorrogaç!í.n áe
Artigo 9. 0 Os membros do ConareEeo Na- estado de sitio;
. Sim, porque a conoecão do munel•J d;:>s exprime também pela má. conc!ência' das elit~s mo cliapasão de estímulo , e o Sr . E. Vitor Vis~ismos totalitaristas era- muito mais c,in!l.- intelectuais, relativamente aos problemas ur- \ cont i prosseguiu, ablmosamente, na senda tra- previdência dos governos e dos homens de. ne- cional. desde que t iverem receb ido diploma até
m) legislar sôbre as ·matérias da compeU!'l•
muito mais exigente. O apetite r.os c.i- \ gentes do homem em face do homém, problemas çada. O presente volume encerra as conferên- gl'iclo, não encontrará Itleios de fugir àS crises à expedição dos diplomas par a a legislatura 'sub - c ia da União.
· sequente,
não
poderão
ser
p
rocessados
crlminal<Jl.:·~
essas
elltes
responsáveis
ntío
têm
a
coraI
!mplioitas
em
reajustamentos
procedidos
peJa.
:s não se satisfazia sómentc com matérias
cias pronunciadas por éle na Universidade de
s e com territórios; exigia o poder . no c:::m nem o cswlcismo de enfl'entar, no tcm.p u \ Bu enos Aires e no Ateneu , de Montevid zo. O força compulsór:a das causas. A segUnda ver- mente , nem presos, sem Iicen ca da Cflmara a
CAIPtTULO V
o o mais radical elo vocabulo, isto é o e no et•;:>aço.
I
trabalho tal como agora se c!á a público , abran- dade conslrte em que a ação isolada de cada que pertencerem, salvo caso de f!a.grãncia em
Ai está porque reina a Incerteza no :nais ge cinco capitulas, que tratam. stJcess!vamente,
lnatiançavel.
não apenas sóbre os ·bens. como tambcm
DAS LEIS li: ltESOL UÇÕ'I!:S
pais dificultará a recomposição da economia do crime
:'rtlgo 10 - A prisão em fl agrante , por crio corpo e a alma das vítimas escolhidas . profundo das almas. Perdeu-se o ~qulllbr io Ih- de:
a dialética transcendental; o ideali.smo
me ·matiançavel, ~erã logo comunicada ao Pre,ucrra que eles provocaram e des~ncar:leh  tenor. A fé nos laços superiores que ligam trans~endental; a ciência; a economia e a si- mundo.
Artigo 30 .A iniciativa. do5 projetos
por uma lei inata e fatal de toda tirania, os homens úns aos outros; se desfez. Procur ~o 
Essa tese encontra apoio nos fatos ocorridos s idebte da respectiva. Câmara:. com os autos dó l'li não compreendidos nos artlgois '1'7 e 31 défit&
n
arqui
a
.
Os
temas
,
já
de
sua
natureza
comple
se
dar
llm
t·~ntido
à
vida,
combat~ndo
s9
por
processo
.
para
que
ela
au
torize
ou
ntío
a
forirra que eles acabam de perder em todas
Oom·tituição, cabe ao Presidente da Repúbllc:l
após a grande guerra de 1914 a 1918. A da dérras, em todos os céus e em todos o~ uma " bOa causa". como se slmplesmenli3 fosse\ >:os, exigem grande acuidade intelectual, sendo pre.~ sáo foi provocada: exatamente· como conse- mação da culp!J..
ou a qualquer dos membros e comissões, do
constituiu uma lição dolorosíssima .Jara preciso ser blla á causa, sem 11aver a neces'flcláde impossivcl explaná-los sem o apoio constante
Congresso Na.c10nal perante suas respectiVM
Artigo
11
Em
tempo
de
guerra,
os
depude outros autores. através de suas idéias e prin- quê~cla da autonomia com que as nações, aginde tornar. o homem melhor.
~mocracias e para a. humanidade int";ra.
tados e os senadores. ciYis ou militares. incor- Cl'Lma:·as.
A
missão
das
Democracias,
por
conE·cguin~e . C.?i03. Apesar disso, o autor revela eJc ato co - do a. revel.la umas das outras. tentaram escapar
Artigo 31 A iniciativa dos projetos dn
xala de t&o dura lição aprendam "i\T"0eporados às · fôrças armadas, mediante licença da
na recon~truç.ão do mundo, para uma pa~ uc..r-<- \ nh~cimento dêsses estudos. por entre os quais à cnse atmal dre.máticamente desencadeada no respectiva Cãmara , ficarão su jeitos às leis e re- lei que aumentem vencimentos de funcim\árlné,
~clas
que, para. serem
verdadeiram~·~.ce
criam,
empregos
em
serviços já organizados, op.
precisam de arma:·-se interiormente. nlo cloura. ne.o ha-de r,~r uma simples missã o rle j nos gula com a dareza possível em tais casos.. último quadr imestre de 1929.
gulamentos mlli tares.
modtflque, · durante .? prazo de sua vig<inci:\, A.
I;'IL!do a3~e;si vo da palavra . mas p~~cls~. - su perflcie, porém uma complexa missão d e pl'.J - como amost:a dos seus pontos de vista e de
Art:go 12 Os deputados e os senadores lei
A
delegação
inc1,1mbida
de
proceder
aos
es!undid
ade.
N'~o
h3
de
ser
un1a
t
n;·e!3
d~
opor
à
I
sua
maneira.
de
dissertai'.
anotemos
o
trecho
de fixação das forQas armada.'!, pertence ex•
~ a fi m
de impedirem qt·.e a Yicl~nci,<
além da ajuda de custo, perceberão , no deconel:
vir de novo a conquistar o domit1!0 d as . Y lol~n cla a violên cia , mas uma tarefa de com - ' se~uinte: .. Difícil é de conccbe~·-se urna fina - tudos sobre a depressão condensa os resultados do ano. um subsídio pecuniário mensal e igual; clusivamente ao Presidente da República, n.!.:>
b a te doutr!nàrio.
combate doutrinário
aos li-ctade para o Cosmo. mesma
,·erificarmos de ~ua a~ividadot no magnífico volume que os
se
compreende, porém, nessa prerrogà.tiva.. ·M
•• por fora e por dentro.
~
1 ?lit os e às m ísticas de escraviza.~ão da P c ~·-;oa
eterni- serviços tecnicos da Liga d as Nacões ultimaram e. durante a. sessão l egislativa, u m a remuneracão lei pertinentes aos serviços adminlstràt!\'OS do
ou1 efeito. mais uma v$z ''itoriosas c ntra numan a. ao fa n atism o de "chefes" intangivelG, a• m :uavll ha• da
correspon d ente ao comp arecim en to, todos êÚl.S Congresso Nacional (artigo 7 .o),
dade . nunca estaaem Setembro de 1945, p ara d ivu lga-lO em s egui- fixa d os pelo Congr esso, no fi m de c ada legisl a erosos inimigos q u e. de ar m as em pt hu. para que se não alentem e n~o torn
Artigo 32 Os prOjetos de lei a. que a.e
etapa do exam e dos p rob!e- tura, p ar a a segu inte.
emensar am sôbre elas, n uma gu Brr.t. · 'tal. I nhã, a alçar as armas do seu
refere o artigo anterior oorão encaminhados J\D
t. e de morte. as D~ mocr a ci as t f} ·
,.~,.
tta a liberdade, que
a alma e }.~lill!í!WIIIi..,
.
·
a economia de gu erra
Artigo 13 Nenhum mebro· do Congresso Presidente da República. à Cll.mara dos Depuuo de co nser var e d e d efender, a. . do oraciM,
a economia de paz. Ad verte a d elegação r eferi - Nacional. desd e a exped ição do d iploma. poderá:
tàdos onde deverá ser iniciada a su.a di.s-::utsw;
n~e . o princípio m ais alto d a Jibe dade 1
Dnde as formas
a) exercer cargos p ú blicos o u de autarquia e os projetos de· lei de outra origem .&érll.ó inela que nada seria mais perigoso, nem m ais inessoa humana, liberdade pela q ual ~4 bala
renovação
.
Vamos
da
angús
·
Antonio Osmcr Gomes
r e para a volúpia do que nasce para morrer. xato, do que admitir a possib ilidade de soltlcões e aceitar nomeação para cargo de que possa se; clmdos na ordénl do dia da Oá.ma.ra. on:.e tiver
com denodo e q u e custou à h u:ua11luad ~ ...
mediant~ re(J,u~rimento de
Se assim não fosse , já teríamos atin:J!do o es- adequadas, desde que os d ifer entes governos "en- demitidO ad nutum. Não se compreende, nessa ?ido apresentado,
, o caw previsto no ertigo 18;
qualquer dep1J_tàdo ou senador e indêp~nden~é
tado de perfeição e fellcidade .das colsas que tendam de agir isoladamente . Cada país vira, proibição
b)
aceitar
missões
e
comissões
de
natureza
mente
de
parecer,
depóis
de transcortid05 sellcu lminaram na sua Pvoluçáo, desde há muito ass1m, a ser atingido pelo insucesso do outro. oficial. ou comandos militares, sem r:cenca de
n~M.té urt'la <!:ts grandll6 causas do êxitO - G~r a 
sentà dias do seu recebimento.
~:oeJ e geràç.oes de bras!lêLro.s recinr am pagi n as no infin ito dure.r elo Universo. Quem saba se a A objetivos comuns deve correspond~r esforço sua Câmara, salvo nos casos de guerra ou n"aoueArtigo :ia - o projeto de lei, adJtado ent
ele presa. que sa póden1 e.::c>~ndil' em nr.so.;. Ess·\ felicidade não consiste apenas na passagem dum comum , Mesmo astegurada a indlspensa.vel coo- les e~ que a honra e a integrid ade da UnlãÔ se
uma das C~nara.!, será. submetida. a outra: e
plano a outro d a Natureza, dum estado a outro,
insp!ra~ão e nobre!;a de estllo tinha. além disso,
peração dos governos, convém não acalentar oti- acharem empenhadas;
esta, si o aprovar, enviá-lo -à ao P oder Executivo
etmplicJidade e natw·álidade de formll , como as na ori ginalidade.
c)_ser proprietário. ~u direto'!' de emprêsas que.
m ismos excessivos. O él<lto da tarefa de preveaquiescendo , e sancionará, promulgar& e
pedras pol!da!l pel~s correntes de água. Ali ~tá. Infinita da criacáo?
bene.1~1ad~s com pr1v1leglo. isencio ou favor .
n
ir
ou.
pelo
menos.
de
atenuar
a
gravidade
das
o
mandará. publicar_
E ' essa a lingua gem comum aos matcariapreCisamente, o sabor grandilOquo dos per!odos
em '~lrtude de con·t rato.s com pessoas de direicrises
do
reajustamento.
não
é
!acil
n~m
rápido.
L
stas
ê
evolucionistas
do
s
áctllo
XIX.
Em
geArtigo . 3~ Quando o Presidente da Reto .p ublico;
,
An'ONM Rli:YJ:il, ALI:XANDR!: que abre..h ll'I1Ce1liá. AE. palavras, os torneios vê m
d) · pa~rocinar causas contra a Uniâo ·os públloa ju.lgar um projeto de lei, no todO ou
QüiHNO, ~· BuENO DO PRADO, como as ondas na praia. cheias dé ritmos, sono- ral, o autor expõe as doutrinas. mas não é di- como talvez se admita, uma vez preenchida aqueras, 1Ui11lnosas". E' exato, superionnente exato. f '<:!! pesquisar, na apreaentaçâo delas , o seu la condição essencial.
Estados e. os Municip!os:
•
em parte, Inconstitucional ou contrário àos In• ,
PABLO CAMPOS ÜRTIZ E RENA'ru nt:
}.1&'\,'"DÔN~A- "E! Bra.sil y Stl. C1itO Sr. Renato de Mendonça rt1ostra conhec~r. próprio pensamento. Os espiritualistas di vere) . deixar. ele ~bservar as d isposições Te~i  terêsses naoion,als , o votará., total ou pá.~cial•
D !ssemos acima que o volume, ora divulgado mentals relativas a obrigatoriedade d~ compa- mente, dentro - de dez dias útéls, a coi'l.tar da•
t :da" . Editorial Porrua, s. cmno pollcos, a obra c!o no.sso ma.l6r romancis- glrão de muitas d as suas idéias . Mas os lei ta da . fase ro~~ntlca.. A obra e a psicologia de tores leigos 1!1e ajuizaYão do conhecimento e pelos excelentes se,rv iços t:!cnicos da Liga das recimento;
quele em que o recebeu , d~vol1/endo né~~ pra.•
A. Mexi co , 1944..
Machado de Assi:; tão-lhe, outrosS·im. familia- terão. da sua cultura, uma impress!io clara Nações , constitui a segunda parte dos estuct,os
f) acumular um mandato com outro de ca- ~o e co~ os_ .motivós do véto, o prbjeto ou pâ.rte
romancist:l. diz êle cheio dess .t c firme. E' um homem de muit o estudo - que procedidos que Yisam colocar ao alcance dos go- ~~\:r leglslat:vo federal, estadual ou · munlci - vetada, a Camarà onde inicialmente f'oi discuti·
~· c~mv ite elo s:·. Renato de Mendonea. llm- res. "O d!sfarc;.ada
qu e é o hUJnour, ,en~clltra procura a Verdade , ainda que seja por caminhos vernos sugestões capazes de aplainar o terreno
do e votado. _ ..
I!Ple>ma,.ta e homem de letras. algumas per- audã.cla.
va-se,
na
vida.
c<l111
o
hom ~m. vitima 'i ~ enorArtigo 35 ~ O silêncio dó Presidente da.
Artlgo 14 - A inobservância do disposto
lidade.s notáveis da cultura hispano-amerlca- m :;< timide~. Enquanto a enfermidade de Alen- cli versos dos que folgamos de trilhar. n6s os que sobre o qual tera de desenvolver-se a a.ção de
ficamos nas lições singelas, e eternas, da Bíblia. Estado. De f à to , a primeir a etapa dos aludidos em qualquer dos incisos do artigo anterior Im- Repúblloa. no decênio, importa, a nà.Çã.o. e.
~\·aram a efeito, na ea.ctejra de Lingull. Porcar
era
a.
vaida.cte,
valdadê
de
menino
de
colégio,
a verdade é que. com êsses e os anteriores tra- estudos esta fixa.da na monografia - " Th~ Tran- porta a peTda do mandato, d ecretada pelo Tr i- no cáso de ser . est!'o negada, quàndo já. P.5tivér
e.'la
Literatura. Brasileira da Escola de Vepr imeiro prêmio, como o E
bunal Superior Eleitoral mediante provocação ja encerrado o Congresso. o p.r.esident3 ·. ctará.
tla Universidade do México, uma s1rie de que sempre teve o
1
balllOS , o Sr. E. Vitor Visconti se coloca no priâb&<"rva
o
critico
Olivio
:t>.1ontenegro,
a
doença
do Pres.ldente da Câmara a q u e pertencer 0 publicidade às ~uas razões.
sitlon froin Wàr to P.eace Eoonomy".
!?êntillS que tiveram simpático e prolongàmeiro
plano
dos
que
versam
.
entre
11ós
,
neste
m~ndatario. de qualquer de s'e us pares ou de
Al·tigo 36 - Devolvido o p'j'ojeto à. C!m:tr&
;co nos círculos cultos daquel~ pa1s amigo. te. Machado foi a timidez. Tirl1ldez na.s~id.a d2 momento , os dificultosos, e sempre oportunos,
Vê-se que um pensamento c~ntral atrá.vessa, rep.resentaçáo documentada
ele mais de cem iniciadora, ..~i se sujeitará a uma dlseus~A.ó ~
g_ra.ndes males: a epilepsia, a pobraza e a
essas confeTI'>nc·l as que ora surgem em Volu- c~~s· .Porque
Machado era tnulato e de ascan- temas da filosofia.
votação nomin,l\1, considerando-se aprovado, se
clarifica o sentido desses estudos. E' o pensamen- eleitores .
•ob o titulo " EI Brasil y su cultura" com um
Artigo 15 - Os ~~:_os .Q Congresso Na- .n~'H.tiu.~r ri.nis:: t. At·C"!.~
ên 1a ob&eura. Subiu do anonimato do pai
dos votos dos pr&!êll.t~ .
+- ---- _,..._ __ _ --- - 1 - - - ........ "Y"Or\'hnArAnt.P:. lt~ resoon-
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G·AZETILHA

FOCALIZANDO O ROTEIRO
PROBLEMAS DA
DEPRESSÃO
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VROS NOVOS
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...,_.._.~ ,,

a.~Jn

e

de

litária, outro

conttLg!a.nu.;;
b) conduzir o exame dé adm:~ão segundo
a,1; bOaJ nc;"lllá~
( pa.rec0-noa a.consellla ve! inc lu ir no c;;ame prévio a. pro\'a tu~rcullntca e
vacJnayâ.o pelo B. C. G. dos chamados analergtoos. ieto é, tuberculino-negatlvos, o que é pos;.ivel oon.aegu.lr mediante entendimento com os
s.~rv1ç-c& er,>eel~);

c) eume
b3.1h e.:l.orta

del·~ lno

para o

a humanidade. E a atitude do p

1·tct o , pela fascinação, em face do prosr-ma a
que aderira, era uma atitude de con!lança ~a,
de fé mcEsia.n!ca . Dai ru; r«:laçõ2s entre 0 "ch~
!e" e seus ''fieis' ' serem, sem n~nhuma d\}fld&
revestidas de t:.m sentimento qurusi reliSIOSU,
t•:>bretudo no que concerne aos ulttmoa. De
!&to, o laço que unia o povo a um senhor ,ss!m
todo poderoeo. Isto é, o ·'fiel" e.o "chefe', er••
cte protuncta natureza miatlca c senUJneftal. e
114!1"1& conoeblvel de outro modo pllf! ter
I!MIJIIfll~l
po4er que Inegavelmente hav.a

!festa um principio de fato herotco· tnflm, que a extstênc1a e a ação das ditadud a's possam, seja no que for . contribuir pc.r3.
caucar e enobrecer a humanidade .
Ora, os povos ciosos de L•Ua llbe;· dad~. o~
Estados que querem conservar e det<md"r a
paz, não devem consentir predo!Dinem nas tlot:~
trinas coletivas quaisq-u.er pretextos materlalls tas. Cumpre-lhes taz3r todo o pot·sivel para
que no mundo e multo principalmen te no seio
dos povo~ que , ainda hoje escravizados, ser.i.o /
livres amanhã, a liberdade e a paz sejam t1das
e estimada. como a própria alma. d e u 'a moral
mala pura e m ais humana, em lac~ das ldeolo - \
ll&a c. e l•!olênc!a e de opres~·lo. E os assaltos
id
lcos de certo "muçulmanismo ' J.>Ollw:u ,
ao
mo ,.r contldol por uma !ór<;a mterirJl'
vcrúa eira, pela tlrmez de convicções de uma
humanidade li\ r e e concien te do valor de suas

i

siste em r eeditar obras dos no:Jso.; c:scritores
mais representativos do sentp·nento nac!mH\1.
As de Joaquim Manuel d~ Macedo estão nêsse
caso . Ro!!!!!!~ta q~r_!!~S PNferêllcia&
dos nossos avos, bom e qu-e lhell leiamos os livros, onde os l1ábltos e ai:•péctos do viver braslletro do século passado tão nitidamente se
Iixam e tão superiomente se recordem. o estilo, ainda que não tivesse adqu.irldo a pureza
u éo -classica do de
Machado de Assis, e, no
geral, correto e escoimado de expreSSóes .:apazes de ferir os pundonorosos ouvidos de.s
moça& do seu tempo ..• como está dis~ant~. es~<t
lingugem, do fraseado em
mango. de camisa
que pol' ai vai nos nossos dlas l "A Luneta
Mágica" foi um dos romances mais populares de
Joaquim Manuel de Macedo. E' um encanto,
nesta altura da decadência d0 est!lo e de fatuidade do pensamento, reler a prosa singela e
correntla de Joaquim Manuel de Maced o . - Em

CASA DA MALTA - Pelo Sr. Fernando Namora. - Novela - In-16, de 160 pp. Coleção
" Novos Prosadores " Coimbra Editora. Lt d a.
Coimbra - P ortugal - 1945.

Demos a séguir os Cap ítulos reter
JuvENTUDE RADIOSA - Pelo Prof. Tinhamér Pod er Legislativo e ao Poder Judiciâ.rlo
E'
o seg~lnte o estudo sôbre a org
no.1
o
Toth - Tradução do Sr. Joaquim M. Lourenço
- 2.a edição - In-16 , de 162 pp. Coleção do Poder Legl~l á~ tvo, apresentado pelo r
a.lguns a.dmtssi:>.
~ulvoc:>S. O m2dtoo
sr
''Educacr.o da. Juventude" Colmbra Ed itora 3.~ Sub-Com1ssao Constttuctonal
d:> P"r
ex•me
1"4-"
ao. c<:>mpanhla5 "ipart~culares s:: Irradiou, cnta.o dos
Netto:
'
pmitacía . Coimbra- Portugal - 1945.
tl.\·~do p:ora nll.o Incorrer em pree:>prlm1ndo -3e na. pr tlca. por Wll
Do Poder LegislEitivo
da empreu. do. qual deve ser qu" pós em perigo gra.,·issimo toda. 11 ordem
l't'...i&'!Sô~:.':~ leal
e hone«to. E\'ldentemente existente. E e•sa fôrça não re~ta dúvida que
SuÉCIA_ ~ .Publicação da Secçã.o de Impr~n
CAP!TULO I
do ln::.:>nc!Ua.vets a.. pruiç~. desde que velo elas regiões da alma. hum6na, atravé! ele con-=Iulstas. Nesse sentido, o homem carece
sa do M1n~steno d as Rel ações Exteriores da
p71nclp!os ..... dios a. orientar a. ativid a de l!f' u.ma. concepçã.o do mundo demASiado et•'Jucmá- ter a noção c lara do qu.e perderia de si mesmo, pequeno trecho da ''lntroduçA o" do romance Suécia._=:;: In-16 , de 560 pp ., em espanhol com
sobeja
para
comprová-lo:
··Aos
doze
an
de
idade
r.·ua
personalidade,
se
se
deixuse
vev~er
DISPOSIÇÕES
GÉIIAIS
la:1o e de outro. o objetJvo do m édico Uca e racionalista. de um Hber!lismo que mcrilustrações Suécia" contém-- to·da espt:~ie d.e
$~l~lons. candld tttos pa~a detumlno.da. gulhou o indivíduo na 5olldáo quando preten- pelo fanatismo totalitário, qualquer que e~.:n. de, achei -me no m unclo, órfão de pai e mãe, informações at uais e históricas , sõbre a. Suécia..
Lle.
E.:s
porque
a
gravidade
do
momento
exlge
0
Eu
estava.
acostumado
a
ver
pelos
olhos
de
mi
ê favorecer a. esta. &em pre,1udtcar aque - dia. emamclpã-lo.
Artigo 1. O Pocre-r Legislativo
Almqvist & Wiksells Boktoyckeri Akt!e. Evlta.r a cn.tra:ia. de c:>ntagtantes para uma
As massa~. por conseguinte, de tal modo do espírito que não assuma compromissos, senão nha mãe, a pensar pela inteligência de meu do pelo Congresso Nacional , que se co
oolétll'lda:ie é o prim eiro de,·er: b:mellclar à empolgadas pelos mitos. a pouco e pouco ;3 com plena conciência de sua nobre missão per- pal: fi qu ei, pois nas trevas dos olhos e da ra- bolag - Upp.sala - 1943.
dois
ramos:
a
Câmara
dos Deputados e 0
eompanhla-. aoo quJ ali trabalham e ao próprio foram despojando do seu cont:údo mo ral c sonahsta e de sua grande respont•3.b!l!dade so- zão. Meus pais eram ricos e deviam deixarFederal.
0
d~~. a. quem a. re\rclação da doençn dá en-, er·p!ritual, olhos cerrados à luz ela verdade, cial. Cadà. um de nós tem o dever de contribuir me deixaram-me por · certo avultada tortuno.!
Artigo 2.
A ele1cão para deputlld
&ejo de t'atar-!.e. DI)Ciará-Jo !n:~.oto para. de- a.trt~.idas irresistivelmchte pela voz dos profetas para a obra !msnsa de salva;ã-a da human ic!aci e, quanto não sei: meu irmão mais velho que
nadares far -se-á s1multãneamen te
1:-.rrntna.da.s funções é tambcm uin n vantagem da. fôrça e dos pregadores da violência . E êsses ;,oda vez que ameaçada de r.ossobrar às investi- tomou
conta
dos
meus
bens
minha
tia
pais
.
(Artigo
24)
.
reciproca. porqu-. neste ca&o a me:iida Implica profetas pregadores iam assim escalando todo& ~s brutais d a ba.rbarte. E êsse trabalho é mais Domingas . que torx:ou conta
da minha pesArtigo 3.o O Congresso reunirem dde&& do can.ctlóato que se arriscaria numa os redutos e vencendo tod as as resistências com expret•samente o de impedir que o ideal tc·adi- soa
e mulha
pnma Anica que se criou
Capital Federal, independentemente de
pro!iuão nociv.a. á sua &aude. Mas quando se .._s armas su tis de .suas fórmulas pseudo-idea- cional religioso ou gera-lrnent2 mor al, se despoj~. comigo e que é um talento raro, pois até
cão.
a
3
d
e
Maio
de
cada ano, e func1on
e~tabele~ a dUV"I d a. quando o medico n.ão dJslistas, ao mesmo tempo q-u.3 explorav&m , para progressiva e perigosamente, do seu senw , m
latim, hão - de saber disso meihor d o
31 de Dezembro . podendo ser adiado em
·.l'õe de demen~cs par't emitir um t:arecer !me- seus fins amor ais, a necessidade profundamen- pron:.ndidade, porque o que dá às doutrinas aprendeu
gação. Artigo 23. a) . Também poderá
d lato. e·ntã.o ê _d!!lcll !;eu julgametlt<> de cob.S- te enratzll.va nas m assas cte um ideal digno de de vloHlncin. os p retextos e as justificaçõ3s de que eu. Dizem êles que a minl1a fortuna .vai
vocado, extraordlnáriamente. por tnici
c!êne!a . In crln\lllar de lnca,paz para. o trabalho t odo l'espetto - a nostalgia. de um sentido sem- que elas carecem plra &e impórem, é justamen - a \·apor! ignoro se para trás, se para diante , por
um qu arto d a totalldad e d as duas Câm
te essa negllgência. criminosa de cada um de que os barcos e carros a vapor avançam e repOr s:mples S\lspe!ção ê u m erro que o profls- pre melhor qu e re possa dar à. vida..
pelo
Pres id en te da República.
cuam
à
custa
do
gás
impulsor;
mas
o
meu
ami
nós,
qt1anto
à.
nossa
responsabil!dade
~spirlt•\al.
sional j~a,is deve oo.meter. Deixa -lo en r.rar para
Mas não !oi sóment3 pela miséria m aterial,
um&. c-ole.v!vlda.doe de tra balho, cu ja defesa. sa - foi tambem por uma certa mlsé~la Intelect u al E' it·Jo que contribue para uma trar;pos~~ã.o go negociante declarou-me que, por certas raArtigo 4 . - Os m embros das du a~
:tutâ.r;.& llié !oi ccmflnda. s~m. um a a.:ivértênc·la, e moral do homem da. guerra e do a p6r.-guerra , <'los valores, que não tem por finalidade, com') <Jées que não compreendo, nas quais, também
ao tom arem assento. contrairão comp
uru~ tambem m a.dm lselvel. So há uma solução
pl'inctpalmente a. mocidade, quê se preparou 0 pre t endia o lou co Nletzsche, aumentar e cxal· não sei t:or que, entra a pessoa. da prima Anica:
formal. em sessão pública, ele bem cu
just&: p~c·pÓr , d~ commum 1\'eór'!o, a, é.rtm!!são terreno propicio à~ ditaduras de todas as cor:s tar ae fó rças criadoras no homem, mas, ào can - cié\·o conf~ar muito no zelo da tia Domingas".
seus devçres.
t::lmporãr.a, por um a no ou cto:s, ob-.<>ervanc!o e d'e todos os feitios · que então prollferaram sã- trârto, sómente exprime a baixeza. especifica
Por a1 vai o li vro-claro, fluente, encantaAtt:g-o 5. 0 A Câl:Ijara dos D~puta
dentro dest-e pra zo com a. fre-C!uên.~la. que !;e bre a face d a terra .
d a propugnada "moral coletiva" .
dor,
bem
digno
de
outros
romances
que
escreveu
,
Senado
Federal,
excet
u
ados os casos P.
:t'izer neeusárta, tr!mest~:·aJ ou l!.e m~S~ralment€. a
.
..
c.
_
•
.
_
. De fat.o, nas doutrinas de salvação poli- com formosa e invejavel l!sura, Joàqulm Manuel AS NECESSIDADES DO CONSUMO E AS n o atr igo 17. traba lharão separadame
e;·olu9!io d o ca;;o. Deste mOdo estarão aca,uteE.. ba..tat;tL e~·sa un1ca .razao para convencGl' tlca,
RESPONSABILIDADES
DA
PRODUÇÃO
atraves
de
tal
"
mora
l
coletiva",
ou
ma:s
quando não resolverem o contrário, em
ladós os in'teresses de lado a ll!.:lo ambos le- elo enó P!Ol undo el os polltlCos •· realtstas" dos forte mente na pobreza de espírito , na ausên - c:W Mac_edq ..
.públicas.
·I
gitlh'lôs, que ndngue,m pensa. em' contestar. Estados d1tos •· modera dos ", quando julgaralh
. . Os servicos técnicos da Liga d a s Nações, por
Arti150 6 .o - As deliberacóes serão
.Al1!$. ainda o ano 1"8-ssa.cto, 0 ocm&elho Nacio - poder conter, . apenas por meios adaptados ao p ropugn adorés, o qt:.e se encon tra é um aba::·E. VITOR VISCONTI
"A m t erméd io do Departamento Econômico. F!nantarda.mento
do
senso
religioso,
uma
perversao
por Jlla loria absoluta. de votos. acha.ndonrl do Trabalho, responqendo a. uma consulta, aspecto matenal da . 51u.estão, a onda crescentç
Dial~tlca Transcendental e suas
cei!·o e de Trânsito , acabam de d ivulg~r o vo- sénté, em cada uma das Câmaras. a. mal
nést>~ U ·n tldo, opinO'U a faV<Jr da actm:ss:to em do fanatismo coletivi&úa, que acabou por desco- d e todo ide al digno de ser seguido.
consequéncias" . Irmãos Ponge tMas, se de certo modo, essas dou trinas <i~
cs.raM>r prcv!sól'io.
nhécer front, irá_.;, j á mi.o constituindo ameaça
solutà
de seu s men1bros. prevalecendo ,
lume "Le Stabilité E'cobom iq ue dans 13
ti, editores. Rio, 194.6.
vio\êncià. têm tanta fórça e influem tanto n o5l
Aco.nte~. à.3 véze3. que o •mé:iico se orienta. sóme11te p ara o s_e_u próprio
terrltór!o, mas esp1ntos,
Monde d 'apl"és ,Guerre". no qual se c011 d ensa voto secreto nas êleiç6es, e na.~ d el!
é porque o homem precit-J a!na a <ie
O autor , estudioso elos probelmas rnosóf!sõbr e vótos e contas do Presidente da
oer.tt.a.me~te. preconizando a ad-ml~ão co-nd i- ~t~ngmdo pela base tod~~:s as conce!J9:>e~ que
cu rado <..J. terrível doença da anemia inte-~ cos, já se havia feito notar pelo público brasi- o relatório da d elegação incumbida do estudo blica.
<:nona!, m as a &mo-:·e.,a, insiste n a atitude d e re - ~t~ aquele momento hav1am sustentado a es· s:r
dás depressões econômicas, de tanto alcance na
rio
r
e
dà
d
úvida
de
s
i
mesmo
.
E
'
que
a
miséria
leiro
desde
a.
publica
çã
o
de
"A
evolu_s:ão
do
penI
Artigq, 7.o - A caQ.a "llma das Câmar
cusa. Cumpre e~·cla~ooer ~~tls dirigen tes, sobr e Yut1J ~·a _soci al e polt!ca d e tais Estàdo& con- ·d os tempos presentes não está apenas n as crl.a.. v~rda~et:ra. sitl,la~ã.o que lh~s é em g·enl !li· descendentes e eram mesmo a sua. razão de ses ul ater!ais do n ível de vid ã nem na falta rie sarnento dialético'• ha poucos anos. A propó- atualltlade. Dizemos bem · de tanto alcànce por- pete: eleger sua Mesa. elabOrH teu Re
sito c1t:sse primei ro trabalho, recebeu elo Sr, que à supere:;citação dos nel!óc los . provocada Interno , r~gular ~ua própria policia, o
~lr~ent-e d~sooulH~~icla, e se · a. adm:E3ãJo · tem- ser·
justiça t•ocial. Revel a -s~ tambét'n e muito m a.s
pcrã:rl& nio lhes tr·az nenhum onus, sz , vil,d·O
R ila.l m ente, n ão hav ia de ser possiyel com- i ortemen te na. nobreza de espírito, nà ausên - F'ortur.ato Stl 'OVSki, p rofessor da Sorbonne e pela guerra. se sucederá. in dub itavel m ente fase sua secr etaria e nomear os funcionários r
3-Cas!!l a re velar-&e a doença, o emprega:lo niio prar a ~r anquilidade, à segurança; e a. paz , in- cia de vida im:erior, n a incompreensão cie )1>J - m ern bro do Instituto de França, expressivo árdua. penos a , quase insobrepujàvel , se os d i- vo~ e eleger suas com lssõás. assegurando.
J'Od.e raiVil'1:i!ca: direitos ·oa ale~a.~ acidente de ternan~ent~ . a preço d é c·o mpromissoE· !ociais manidade profut1da . Exprime-se ainda pela des- aplat1so: "Duas vezes reli o seu belo t r aba lho ferentes países ficara m d esate n tos a duas gr an - po Mivel, a r épr ésentaçá o proporcional d
r~nt"és. nela cleí!n!das. Poderá. tgualmeq
trabalho, porq'U(l a teeusa s'st.(lll\â.tic a? por que qué nao levavam em conta. as faltas essenciais p :rscJha.Jlza.ção d à. existência, pela pro11leraçao e comparei-o com T aln e. que foi o m aior e des verdades estratificad as pela experiênch.
meai' Comi.<!;ões técn icas ou de inquéril
1'i' !v a.r-~~ de um auxiliar q ue pode ser muito de estrutura dos Estados; tão pouco no fl~tertor das falsas religióes políticas que se esforçam tah·ez o único hegeliano dos meus mestres da
A
primeira
de~sas
verd
a
des
pode
ser
resumibem?. Eut.lrn. · P'Orque sustenrúa r um,a posição im- pOr meio de tra.nsigêJ?-clas e concessões que se por a.rastar o homem de si próprio, pregando- juventude . Reconseço bem o interesse atual e
funções limitadas e prazos prefixados.
l'atr:ottca., qu e tem r·1)fle;;:o;; so br e a vida ei:o- tradw~a am, b:!m claramente, por medo ro co- lhe uma estreita ''l·alvacão" terrena· como ,~ alto valor da su a obra e felicito -o de todo o d a.. d izen do-se qu e, na. falta de medidas oport uArtigo 8.o Os deputados e os se
:nÇf!üCa e a h igl<m e dç. psis, aumen:3.n:!o
o vardia . Sim, porque a concecáo do munci>J ci.JS
coração". Outras vozes se fizeram ouvir no mes- nas de contrôle, de d isciplina e d e reajustamen- são invioláve is por suas opiniões, pa.lavr
num.ero . de deseinpregados, exa.tament~ daqcJeles extremismos t otalitaristas era- muito mais c..inâ- exprime também pela má conclência.' d as elik~ mo cliapasão de estimulo , e o Sr. E. Vitor Vis - to. cada economia nacional, afetada pela im- tos, no exerci cio do mandato.
intelectu ais, relativamente aos problem as ur-,
~ue mawr ameaça represen-tam_ pa.:·a a .coletlvi- mica, mui to mais exigente. o a petite r,os c..i-~
Artigo g. o - Os membros do congre.l
tes do homem em face do homém, probl emas contl prosseguiu, ahimosamente, na senda t ra- previ dência dos governos e dos homens de- ne a,de já. que o desemprego e a miséria os vão tadores não se satisfazia sómente com nuttérias gen
qt:.~ essas elltes responsã v eis nl'io tem a coraça da. O presente volume encerra as conferên - gócio, não encont rârâ. meios de fugir ás crises cional, de sde que tiverem recebido d lplo
t.rq.ata.r fatalm~·Ite à doença? Não esqueçamo!! prlmaa e com terntonos ; exigia 0 poder. no
à.
expedição
dos diplomas para a legislatu
(j!fe o depcL"'n~nto das comp·a.n,h lu lln1erican:J-.5 e sentido o m ais radical do vocabulo isto é 0 c:~m nem o CGLOIC!SlbO de enfl'entar, 110 tempo cias pronunciadas por él e na Unlvel'sldade de implícitas em reajustamentos procedidos pela sequente, n ã o poderão ser processados c
Buenos Air es e no Ateneu, de Montevid ~ o. o força compu lsória das causas. A segunda ver4lemA.s que eml)reg.am ex-tuberculosos ê abso- poder n ão apenas sõbre os ·bens, co~o tambcm e no e.t·~a ç o.
mente, nem presos, sem l;cença da. Câ
Ai está porque relna a lncel'teza no :nais trabalho tal como agora se dá a público, abranluta1111ent-::~ !avont\'·e l e t3m to:los o.s r·equlsito.s
·b
d
pal"a. ee~· COit_:t~!dUacto decisiv~. p elo valor ela e x- . so r e o corpo e a alma as vitimas escolh1das , profundo das almas. Perdeu- se o ~qulllbrio 111-1 ge cinco capítulos, que tratam, sucessivamente, dade conslrte em que a ação isolad a de cada que pertencerem . salvo caso de flagrã.
pe~lê-nc!a: sao mllha!'·B d~ in::l: viducs assim ex - , E à guerra. que eles provocaram e dllsencar:ter,- terior. A fé nos laços superiores que ligam de:
a dialética transcendental; o ldea!i.smo país d ifi cultará a recomposição da economia do crime inafiançavel .
pe:-l.m~-r"3a d~ há. mais de 20 e.no2 (Ford ós em- I rarn, por uma. lei inata. e fatal de toda tirania, os hcJrtlehs t\ns aos oUtros, ~e desfez. Procur ~  trans~endental; a ciência; a economia e a s!- mundo,
Artigo 10 - A prisAo em flagrante,
jpregoa desàe 1920!). Entre nós, por uma refe-1 a guerra que eles acabam de perder em todas se dar um t•3ntido à. vid a, cotntJat~ndo-s& por
me inaflançavel , Eerá logo comunlcacta.
Essa tese encontra apo :o nos fatos 'o corridos s id ehte da. respectiva. Câmara, com os a
l'êrneia eont!:la. no trabalho do Dr. Oeci·o dé a.!; terras, em todos os céus e em todos 0 ~ uma " bóa causa" como se simplesment·~ fosse narquia. Os temas, já de sua natureza comple ~Ue!ro::: Tzlles . . apresentado ao II Congrçeso Na-, mar es, constituiu uma Hção dolorosíssima. .Jara preciSo ser bôa. a causa, sem h aver a neces:jidáde >:os, exigem grande acuidade intelectual, sendo após a grande guerr a d ·e 19 14 a 1918. A da d e- processo. par a que ela autorize ou não
impossivcl explaná-los sem o apoio constante pre;:são !oi provocada: exatamente. como conse- m ação da culpa.
c10nal de Tube!·culose, vi emos a ter cc>nl1>eci- as Democr a.~iaS e para a. humanidade int ~ ;~.i. de tornar. o homem melhor.
p.1ento de quoe a. L!ght empr-e ga J.O ex-tuberculo• Ox ala de tão dura lição aprendam a õ 'jeA missão das Democra cias, por con~·~gu ln~e. ele outros autores . através de suas idéias e prin- quê~cia d ~ autonomia com que as nações , aginArtigo 11 - Em tempo de guerra. o
&es. T:"a.t~-se de uma e:rper!ência insigni fica nte 1 rt\ocraclas que, para. serem
verctadeiramP•.~te na recon~trução do mundo, p ara. uma pa!< ul-1' - <- ~ c o lo3 . Apesar disso , o autor revela exato cotados e os senadores. c!l'Ís ou militares.
que nao nwrcce &!n:lã ser le vz.da em cons tde - 1 tortt ~. precisam de arma:·-~e intcl·ioTJnente, n i o clout·a: nao ha-de !:'~r uma. simples missão t1e nh~cimento dêsses estudos, por entre os quais ~o a_ revella. um as d as outras, tentaram escapar porados às fôrças armada~. mediante l ic
raç!i.m ; ma~. enCm, ~~;·ã um com, Qo. Este 11ú-~no sénL!do ar-e;s1vo da J?S.Iavra. mas p:~clsr. supertlcle, porem uma complexa mtssíl.o de pro- nos gula com a clareza possível em tais casos.. a cnse a.fmal dramãt icamen te deséncade ada no respecti va. Câmara. ficarão sujeitos às lei
m-cr-o . é p_arn. .!1er ,cel~o numa pequena <'oro- mert t~ a fim de impedirem qt·-e a YioWnct.1 fundidade. Nl\o ha de ser uma tl!.:eh d~ opor à. I Como amost:·a dos seus pontos de vista e de último quadrimestre de 1929.
gulamentos mllitares.
t>anhla, d tg&nc:s de 200 O"ll .300 fun:icmàc·!oi;.. pos;;a vir de novo a conquistar o domit'!1 das . \'iolbncla a. violência, mas ümn. tarefa de com- 1 rua maneira de dissertar. anotemos o trecho
A d elegação incumbida de proceder aos esArtigo 12 - Os depu tados e os se
Atente ea:ia. empres.l. ncs pouocs casos dé cura- 1 alma.;;, por fora e por dentro.
b~ te dou trlnário.
Com bate doutrinário
aos se~uinte: ··Difícil é de con ccbe i· -se utna fina1 mitos e às míst icas de escrav!za(fl\o da Pc>·>O"- lidade para o Cosmo.
do.) que eventualmente ~x~stàm no melo de s~u 1
Yerificarnl.os tudos sobre a depressão condensa os resultados além da ajuda de custo, perceberão, no d
pe5$0ú e os l"'..S\lltil.dos as animarão à. p·ossaCom efeito._ mais uma vzz vitoriosas c<l>ntra / hnmana, ao fanatismo de ·'chefes " Intangíveis , as mara.vllhas ela
de
sua
atividade
no
magnífico
volume
que
os
do
ano.
um subsidio pecuniário mensal d
uma eterni.gulr.
os poderosos mlmlgos que, de armas em p1 lnhu .
serviços técnicos da Liga das Nações ultimaram e. durante a sessão Jeglslat!va. uma remu
dade. nunca
se arremeüSaram sõbre elas, numa gu<:>rr:l. -' of,al. l para que se não alentem e n~o tornEm,
n hã., a alç11r 1\S armas do seu
·
t~
.Por fim. há a!nel.a um BtPécto a. .rer en- de vida. e de mort as o•
em Setembro de 1945, para divulgá-lo em segui- correspondente ao co!Jiparecimento. tod
cl.r.t~~ . pCl'rtue ocor~e multa~ ~-ri!ze! na pra~~ ca..
.
e.
.mocrac•as o;.m ,.,_ ,. ,. ,
fixados pelo Congresso, no !1m de cada
" 1\berdade, que 1e a alma e ~~~~~~~
ÀS grande!! o-rganl<~aç.óes d:> tra-balho pode-r ão
precipuo de conservar e de defender. a .utlo tt"'
d"'
de
do exame dos proble- tura, para a seguinte.
cracias.
0
e.-- .
~is!'Or t;te servic;oa mMicos ma i.; oomoletos com
transe. 0 princípio mais alto da libe dade I
.
de guerra
onde as formas gastvJ
Artigo 13 - Nenhum mebro do C
a economia de paz. Adverte a delegação referi& colaboraçi,o do tisiologista, ao quaf deve~ ser dl!. Pessoa humana,, lib srdade pela qual ~e bala renovacr.o . Vamos dn.
Antonio Osmar
da que nada sena maJs perigoso, nem mals ine - Nacional. dc~de a expedição do d iploma p
en.~regu!s c3 casos de dtl\' icl3 pl!lr !Mã.o pulmcnar tuam com denodo e qUe custou à. huaianl<ládc ..
a\ exercer cargos públicos ou de au
re para á volúpia do que
xato, do que admitir a possibilidade de soluções
~a:a s~luçló conv·niente . Mas a!! pequenas f:mSe assim não fosse , já teríamos atingido o es- adequadas. desde que os diferentes governos en- e aceitar nomeação para cargo de que P
--------------~
+-----~~-------!"'e.!~;l contam apenM um méd:oo, ~m g-eri!.! ali ·
demitido
ad nutum. Não se compreende
tA
do
de
perfeição
e
felicidade
.das
coisas
que
11tce>, que natU1·almer.te encemt:·a d i!:c ul:t â.dei.
m~1lté Uli'l._a d:p grandtl6 causas do êxito G:r a - culminaram na sua evolução, desde há muito tendam de ag-ir isoladamente . Cada pais virá, proibição. o ca!o prev~sto no ertigo 18;
}'!ina. jui!ál' <!>S que " r;:-e~t:;enfotografi:l. a'YC>lltJ.
ass1m
,
a.
ser
atmg1do
p
elo
insuceseo
do
outro
b)
aceitar
missões e comissões de n
~,,;o e geraç:õ~s de bra.slleu·os reciuram paginas
no infinito dure.r elo Universo. Quem saba se a
I!'Om(!) .!'us;;.zito,s; (\U: 11do nao po:: I!>Utros rhO.t\vce
dê prosa, que se poden1 escandir em \"eroo.s. Ess ·\ felicidade não consiste apenas na passagem dum A objetivos comuns deve corresponder es!orç~ oficiRl. ou comando! militares , sem 1:ce
._,:, mA:i.'l<!>s porque as comoatUU!.!> Ei!< n3g8l'h ~
inspiração e nobre21a de estllo tinha, além disso , plano a outro ela Natureza, dum estado a. outro, comum, Mesmo asEegurada a in d lspensP.v el coo- sua Câmara, •alvo nos casos de guerra on
otu:',etr c; e;.;a.mes
compl2mentf.l'es susce.pt' em que a honra e a. integridade da U
sim.pllcJidade e natul·a!iàade de form!l, com:J as na originalidade.
v~·~s de d.aflti ir cla,rá rhen.~à o ca.:so. P â.ra e..têa.
peração dos governos , convém não acalentar oti- les
1, _ __
acharem empenhad :>.s:
•
pedras pollêl·al! pel~s corrent es de ã.gua. Ali ,_e.,tá, Infinita da criacáo?
ême.rgênei~ .sugerim.O!I õ
SGriu1ntt: 6 t!iédtco
mismos excessivos. O êxito da tarefa de p r eveser proprletâ.rlo ou d!reto'l' de e
rt:s.pbil.l;à.V~l enca.lllinha:·ia o ca.n:jld ato susoel•o
preclsament~ . o sabor grandiloquo elos períodos
E' essa a l inguagem comum aos matcaria- n ir ou , pelo menos. de atenuar a gravidade elas bene~l
.1~la d~s com privilégio. isencl\o ou
é(U! à ehi.~l'M~ desejasSe acolher ao serviço· oftque abrem I rctt:e?)ia. III3 p alávras, os torneios vêm lostas e evo lucionistas do séccllo XIX. Em geAFFON$6 RA:YJ:tl, ALl:XANDI\l'J
em ' :trtud e de contratos com pessoas de
ovico o;tc!al de tubércule>~. sollcitando MU })a~UlJ.Ü>-o,
4. 1:\trli:NO DO PRADo , como às ondas na praia, cl1etas d é ritmos, sono- ral, o a u tor expõe as doutrinas. mas não é di- crises do reajustamento. não é fac!l nem ráp ido. to
.
p
u
bllco:
rMe~. ot o org~o comp-et~ut! fa:-!a exam.inl!.r 0
como
talvez
se
a
dmita,
uma
vez
preenchida
aquePABLO GAMPcs 0RTIZ E RENA'I'o DE: ras, lutnlno.sas". E' exato, supêrioqne·nte exato. f :<:il pes quisar, na apreaentaç!io delas, o seu
d) pa trocinar causas contra a Un
cl~hte coi\1 t! recu r~o~ t~cn!ccs de qu~ di ~'Ofu
N'..E.'"DÕNÇA - "EL B rasil y St!. Cl/ LO S r. Renato el ~ Mendonça mostra conhec~r. ptópr!o pensamento. Os espiritualistas diver- la condição essencial,
Estados
e os Municíptoa·
~· t:Jil'll. f~r:-m:J. d!! cont r ibl1ição d-o P<XIe!' Pltblic ~
t u1'a" . - Editorial Po'rrua, S. como po\.lcos , a. obr:l do nosso maior romancis- girão de m-uitas das suas idéias. Mas o~ leie ) . deixar de observ~r u dis -posiçóe
D'sse mos ac1ma que o volu m e, ora. d lvuluado
ll.& ~:lmiE!eO de cx -doent:s p ~los pan:culare~.
A. l\1extco, 1944.
ta da fase romà,ntlc:l.. A obra. e a psicologia d e tores leigos llle ajuiza,-ão do conhecimento e
Êm conclu i:!io: fl!.çamés per clH~r a col!pelos excelentes serv Jços t~cnrcos da Liga o elas menta1s relativas à. obriga,toriedàde de o
Machàcto de As'si:; são-lhe . outross-im, familiab,.-;utão poa.=t:et'lt.r em JaJ'ga eScala, po is aí 1':!~
diz êle cheio dess.t terão , da. sua. cultura, uma in1pressã.o clara Nações. constitu i a segund a par te dos estuc~,os reclmento;
!ri de -é. ~h aVe . d::> ,robleme. . -:-11ugt1em pode :Põ t· tre • · C(!)llVite do S:·. Renato de Mendonea. 11m- res. "O romanclstJ. c
firm
e.
E'
um
homem
de
muito
estudo
que
em dú'?ida. o govêrno n ão ooj<Jn•, por si &'>, sCJnjl~lt!lma,.t-a e_ home·m de letras, aigurpas per- audácia. disfarçada qu~ e o humour, ,en~chtra procura a verd ade, ainda que seja por caminhos proced: dos qu e VIsam colocar ao alcance dos go- rát f) acumu.tar um m andato com outro
sugestões capazes de aplainar 0 terreno
er leg1slat.vo f e:ieraJ , e~;tadual ou
einfl-"~gi.r ~ocj.os os ~x-tutJerculcsos. é claro. Ca.~ na lo~- a~es 1;otave1s d a cultura llispano-a.mertca.- va-se. 11a vida . Cdln o h omZ~m, vitima rf~ ejnor- riiversos dos que fo lg-amos de trilhar , nós os que vernos
1
'1>9-lhi, .p-orem, grande J)ftrt9 no. mlssA.o r'tralh- tugu~~~ra~_/ efeito, na ea<l e)ra de Língua Por- m :o timidez. Enquanto a enfermidade d e Alen- f icamos nas lições singelas, e eternas. da Bíblia. so b re o qual terá de desenvolver-se a. ação d 0 ~ . Artigo 14 _ A inobservO.ncia do d
car
era
a
va.ida.de
,
vai
dad
ê
de
m
enino
de
colégio,
lità.d.OY.& ___ <la.t' e.m·pre~o aos que puder. auxilia.:·, r:l.JJ cl~ Ü . teratura Br asileira ela Escola de Veprimeiro prêmio, como o E a ver d ade é que. co m êsses e os anteriores t r a- Estado. De fato , a primeira etap a do8 aludtdos ell'l qualquer dos lnclws do artigo an teri
<i>ríentA.t ~ eoorclen&:- "- &{)â.O de todos ""' par - conrerênctn~v ersid ade do Méx1q), uma s1rie cte que sempre teve o
balhos , 0 Sr. E. Vitor Visconti se coloca no pri- estudos está f ixada. na monogr afia. - " Th ~ Tran- porta a perda do mandato decreta da. pe
ttic:u)ues que par ~:c::J~c~em de!t;< cnu>a:la. páéc
a que tiveram simpático e prolonga- oôs-~rva o critico Oll vlo Mo•n tenegro , a. doenc;a meiro
plano dos que versam, entre nós, neste sltion from Wàr to P.eace Economy",
bunal Superior Eleitoral 'm ediante prov
Machado foi a ti m lde2;. T irt1idez n.as:ida da
do Presidente da Câm.a.u
ue perte
•'"----~--~~:!::.:::..:.----------~~--------J..~:9...fl!!!o'ª'ª-lª-l.ooeonc.
.: !ire.·cru,~,loos"t-"~U,::?.s -~~~~1 ? pais amigo. tde
.momento. os dificultosos e sem r.e oor.tunos.
..rês IZ.rR.nde.F. mal P.t..~:;· a. ~niTA·n.~i~ - 11.. nnbraza. e a
fia).
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Lei! ,:esquisar, na apreaentação delas , o seu
o Sr. Reltato de Mendonça tnostra
.
próprio pensamento. Os espiritUalistas divercomo potlcos , a obr::t do nosso maiOr romancis - girão de muitas das suas idéias. Mas os leita da fase rom~n tlca. A obra e a psicologia de tores leigos 111e ajuiza:ão do conhecimento e
Machado de Assis ~ão-lhe. outross·im, famili a - ter:'lo, da sua cultura, umo. il11press9.o clara
res. "O romanc!s t:~. diz êle cheio dess .t
do ::::· . Renato de Mendonoa. llu~ audãcia d~afar,.a da qu ~ é o humour, ,en:cntra- c firme. E ' um l1omem de muito estudo - que
e homem ele letras, aigumas per- va-se. na vida. co1n o hon1.31n, vítima ri ~ enor- procura a verdade , ainda que seja por caminhos
notáxeis da cultura hispan.o-amerlca- m:· timidez. Enquanto a . enfermidade de Alen- rliversos dos que folgamos de tril11ar. nós os que
a efeito, na. ca<leira. de Lmgtli!. Por- car era a vaidade vaidade de menmo de coleg1o, ficamos nas lições singelas , e eternas. da Bibl!a.
e Litera.tura Brasileira da Escola de Ve- que sentpre teve' o
pr imeiro prêmio, co mo o E a verdade é que. com êsses e os anteriores traUniversidade do Méx.i~O. uma s~ne de obs·1"rva o c.ritH::o Olivio Montenegro, a doença balhos , o Sr. E. Vitor Visconti se coloca no prique tiveram simpa.tlco e prolOtllga- de Machado foi a. timidez. T in1ldez nascida dz meiro plano dos que versam , entre nós, neste
circulos cultos daque!? pa1s A.nllgo- trê·S grandes males: a epilepsia, a pobraza e a momento , os d ificultosos, e sempre oportunos,
conferências que ora surgem em volu- cor tiorque Machado era, mulato e d·~ a.scan- temas da filosofia .
titulo "E! Iiruil y su cultura" com um dén:eiâ obB>Cw·a. Subiu <lo anoniml!.to do pai
do sr. Ellequiel Padllla, e~i.nen.te Se- humilde à. eminência de principe das letras do
•O+ - - - - - - - d!l5 Re!acôes ÉX'ter!ores do Mexloo e sin- sim tempo". Tratando de Euclides da Cutllh a
do Brasil. A iniciativa do Sr. Re- (esse, de f a to, prodigio~o estil ista), o Sr. Rena-'
é feliz, a todo.s os ã.ngulos: to de M.endonç.a classifica "Os Sertões" como a
que melhor se conheçam 011 dois ol>ra mais forte e o.rigi.nal ela noss.a literatma.
antigos e persistentes. laç<J6 de cor- "O Bi'B.!!il vivia no litoral" , esocreve o Sr. Renato
nem de m aneira aw;p1Cl06a, e exem- d-e Mendonça. ·'Assiin Frei VLcente elo Salva. e :M.txico sempre _,e votaram propo- dor , 0 pl"imeiro cronista f\MlCido na colôni a, anoe aíe!cão reciproca . A obra. dos cUpw- tava coro ironia: os portugueses vivem ca1no oo
PEQUENA HmTÓRIA DO CAFÉ NO BRASIL - Pelo
a.nos "e brà.Silelroo, corroboram-na tl.! carangueiJOB , r~sp anrlo a <irla das prai8.s. De0
uais e homens de l~tras, de JD.B- pois d a "Os Sertõts", o país sentiu que o se-,1 Sr . Affonso de E. Taunay - In-8 . • de 558 pp.
Ed
ição do Departamento Nacional do Café -la extremamente íádl e natura.!. verdadeiro c2.m inllo era. a expansw p ara o inteJingua - diz o & . E2lequiel Pa- rior. A depois famosa Marcha para o OeBt e . To- Súmula da Históira do Café no Brasil , em
1727-1937 Ofs. Gràflcas da
- nã.o logrou detei - davia , um Oeste nacional. dentro das próprias qu inze tomos se a.fast!l.!se das nações 111.!1- fronteiras. A
respeito do estilo de Euclides, Companhia Editora Americana - R io ele Janei em ral!l!o de que às demaiS !ór- não é menos feliz o autor desta confrrênci a: ro. 1945 .
o nosso futuro - pren· "Seu e5tilo sempre fo i o selo m ais yi.sivel da
S ÔBRE A PATOGÊNESE DO SIRINGAHID!tOCISTOMA
a cultura. de uns e outros" . sua per~ onall d ade.
Nervoso f!úido , cheio dd
a. brilhanté e substanciosa con · c011traste. em,prega d.o mesmo passo region.aiis- - P elos Srs . Mario Art om , Humberto Cerrutl e
Alfonso Reye~ . "El Brà.S!l e11 mos e têrmos oientlf!cos mUito recentes Fernando
Leclleren Alayon
Separata dos
E' uma a!nteee da nossa hlstôrla, ressuscita aroais.mos para, em seguida, c•·iar YO·e ·• Anais Brasileiros de Dermatolor,ia e Sifí!ogrado S.Cu as}Jecto econômico . .Fê-la o Sr. cábulos de6oonhecidos no léxico" .
fia " - In-16, de 27 pp., com ilustrações . Rio
Reves com superior ihteligencl-a e proO trabalho que fecha o volume são as "Im- ele Janeiro. 1945.
. E considerou o nosro trajeto hls~r ico press()e.s do Brasil moderno ", do Sr. Pab!J
em quatro fases ou etapas: a cwtltzação Campos Or tiz. E ' um e.;tudo impression ista <la
SIFÍLIDES VEnaucosAS - Pelo Sr . André Pe_ que vem do meado do seoulo XVI nOS&a P átria, enriquecido por um resumo d i> trarca de Mesquita - Idem. idem - In-16 , de
s::ulo XVII; a c-ivilização do ouro, que noss.a histl'iria. O a.utcr e~:oanta- s e com a gran- :; pp., com ilustrações . R io de Janeiro. 1945.
século XVIII , até que entrem em een11 deza da t ·erra, dcs rios , do 11osso panorama flda Califórnia, da Atrica do Sul e C!;. sico - m as canta, também, o esforço dos nosCANADIAN ART IN BRAZIL Artigos e CO ·
a· a civilizaçdo do algoddo, que caracte- soo hom-ens em sucessivas ger·2.ÇÕes. Aclta que o mentár:os da imprensa brasileira róllre a Expodo século XVIII;' e o s~cuio xrx, em Rio , " cid a de !tem par" é a obra · prima da nossa sicão de Arte do Canadá. - Pintura Canadense
yerl!ica.•n d .rlas tendOn:las econômicas civilizaç.io. Todo o seu trabalho é harmonioso CÓntemporânea ..:..... realiza.d a no Museu Nacio~ suoremic!a. fugaz do cacau, o apoe eloquente. E, assim, temo.; em " E! Brasil y nal de Belas Ar tes - In-16 , de 323 pp., em in•d!l. borracha (que ven'l até o pi'l- su cultura" uma esplêhdida poliantéia de ex·al- glês e francês , com ca.pa colorida, de Pellan.
Cio séoulo XX) e out.ras culturas taçáo da nossa Pátria e de divulgação d e seus Rio ele Janeiro-São Paulo. 1946 .
o Sr. A. Bueno do Prado oferece-no" aspectoo ma.Is variados, sobretudo na esfera da
o acêrca "Do.; três maior-es poetM do inteligência e da cultura .
f:ÍFILIS - Pelo Sr. Danilo Perestrello - Puutro Alves, Q<l.nçaJve, Dias e Olavo :S.-.
blicação do Serviço Nacional de Educação Saestudo hã.b!l, que parte das cau.sils pcJACQUES
MiAru:TAIN
De nitária. do Ministério de Educ•çflo -e Saúde lts consequênclas artlst1cas e soclals
la phiiiosoplüe chrétienne In-16 , d~ 71 pp. - Gráfica 'Barb ~ro . R io de Jacana. De Gonçl!J ves Dias, diz o Sr.
Atlântica Jiiditora. R;o, 1045 , IIleiro. 1943.
Prado eer "a. prlnteira \'OZ tipicamen- ·
da po~ia, griL!lde e poderoso estrr
t- ·
A DANSA DAS SOMBRAS - P e:o Sr. Cid Corque, m!.ls do q u e nenhum outro, traz
A existência de uma f i losofia cris a e o
In-16. de 171 pp .. com capa ilus!Ir~ dolente as sonoridades 'il'Scont1ecl- tema em tôrno do quál discorre, com sm1 lla- rêa Lopes Ofs. Grficas da L ivraria do Globo.
na.turez,a braslllca". o estudo deseas trl!ll b itual r..gudeza de pensarnei:ito, o Sr. Jacques trada cicllcas d a. poesia brasileira é , r~alrnen<te , Maritain , um dos mais ilusttcs publicio:·t~ s ca- 'Porto Alegre. R io Grande do Sul. 1938 .
ser ouvido numa cátecira de fama In- tó!icoa dos nossos dias. Já no prefácio do \'O ·
como a. da Universidade do Mêx.lco. !.:.me , ele acentúa o fato de existirem ponderã.EL HOMBRE DE PAJA D e Rafael S abatini
e Btlac, dlz 0 autor: "O.s critico, véis questóés llgada& a essa premissa imp-or- - Coleção ''La Linterna" - Novela - In-16, de
como parnasi ano, mas reconhecem tante: " pode-se conceber uma filosofi-l crist.ã~" 217 pp .. com capa colorida. Empresa. Editora
dois poetas distintos: 0 anacreon- A obra dada. a público , nêste momen·to, em Zig-Zague S. A. -Santiago. Chile. 1945.
sensual e ardente dos versoo da nosso Pais, natla mais é que o texto de U'llla
f~e. e o artista pensador, quase um
conferência pronunciada em 1931 , n ·.• Uni vc;rsi P ACHA PULAI - Pelo Sr. Hugo Sl!va (Jul io
d!!. perf~lçi!.o, que já não se .perm.itia 11- dade de Lovalna, e que, por sua ve?. , é ü de- Cesar) Coleção "La Linterna" Novela. de con;oções pessoais" . Citá, entáó , !t Mnvolvimento de comunicação feita p~lo autor In-16, de 252 pp .. com capa color ida - Empreel e Campos, que consagrou ao poet!l. ã. ::'ociedade Francer·a de .Filosofia. Os apl a:c~sos Fa Editora Zig-Zag S . A. Santiago. Chile.
estrelas" algumas p áginas PTimorosss
e estimulas rec!:\bidós p elo Sr. J acqu=s ;\{aritain 1945.
KULrnnP'""' a "Tar<:!e" eemelhav·a um sa.lã~
levaram-ilo · a publicar em volume 0 refendo
as mulheres se haviam, aos pou- texto .. Entre outros, encorajaram-no de ma.aeiROTos De Lautaro Yankas Contos pares que a! dansavam dosa· ra deciSiva o noté.vel teólogo Larngou-Lagra.nge , Biblioteca de escritores chilenos In-8 de
_," ...,......8 rumores de beijos, na dov'urS: da e os filósofos Etl~nne Gilson c Gabnel Ma1·ca!. _ 178 pp
com capa ilustr"da por Gust
' Dé. O~ e~~ tudo do Sr . Renato d e Men- Entre os assuntos verE·ados pelo 3r. J 3.Cqu.es 1
·•
e
. .
i
avo
-t.a 0 volume, é, dooerto do~ Maritain encontram~se, pela. ordem em que rno - Empr sa Edltota z g -Z a.g S. A . - San: ,l,ntltula-.se "Os três m~iore.s os trata no livro ; O problema da filos :Jf!a cri"- t ago · Chile· 1945 ·
(José de Alencar Macha.o0 tá; a posição racionalista ; a posição de monde!;
.._
tio
l!:.uclld~s da Cunha l · E' discuti ve!
natureza e estado; natureza da fl!oscfia ; o esCARTAS DE LA ALoEA - De ' Manuel J · Ortiz
de fato. "os três maions pros:1ue
tlLdo
cri&tão
da
filosofia;
teologia.
e
filosofia.
(M
.
J.
Ortega)
Artigos de costumes chileOnde deTertamos situ••- ent.-0 " E 111
.. t , d
. d
S
J
llOS, com um Juizo critico de Carlos Silva VlldóIIJiall'lx..•1' Alencar. d&certo, é doa-..malo~'
no as
esenvo1ve, am a,o r·
acqut<s s ola Biblioteca de escritores chilenos 3.&·
011 brMfleirtsmoe com
es Maritain o seu pensamento , ou o rçforça com edição - In-8 , de . :<:58 pp . . com capa ilustrada
rn:r.em•o 1., A sua obra nã.<i~ pro- autoridacjes filosóficas Indiscutíveis . As ques.
1
1
'·..!._U <'erto ponto, diminuir. Rueyixaaom tões da Apologtica e at da FlloE•ofia Moral enx-t- por GuEtavo Délano - Empresa Ed tora Z g....... n
tn.elam no trabalho, cuJa limp!dez de ldéa!l e Zag S. A. - Sant1ag<1 . Chile. 1945.
~M p:!Ucos t6Ciitores a Úe
C'!ll• "!'. - no sentido deqmtiD retidão de intençõés bastam a lhe assegurar
•
e; claro qu- não
!oi e 11 Incontestável valia. Tratando, por ex~m!llo, de
BAI!BOSA - Prólogo e sel:,çao pelo Sr. Rena0
,. Ida de pollttco. advogadnol
"O problema da fllosofia cristã", o sr. Jacques t o de ~~ndonça. -:- Coleção El P ensamlento ~e
~d1çao da Secretaria de Edu?à.Çao
a!o - e lato é fácil de ver' Maritain obeerva que, consoante certa c;:>rrente AJ?erica
q
de idéias, as~inalac!a em todo 0 cur>VJ d :1 ilistó- Publica.do Mexlco Ruy Barb.osa, atrav~s de
d~e~:~a~~~~~a.~: rla do Cristianismo, há uma tendência inegnvel suas !delas pollticas, sociais! lltera.rias e estetlcas
de Mendonna. e, dec-e!'~ para se rem:.sar, à. filosofia, qualqu.e:- caráter e_ do seu pens:'lmento po!lt1co continental e jupor &Mtna.lu que. aoe
an • autônomo em face da fé rellgiosa. 'I'rata.udo-se nd_1co internac10nal - O volume compreende um
• Alencar d va. a lume 0 27
roman~ de doutrinas que visam á Verdade, é impos 3 [vel pro logo de 30 pp ., do _Sr. Renato de Mendonça,
•P-~u~-.
ou~::x'&U entre o.s grande; f>Ubtrair-lhe o fundamento -daquela ré. outra seguiD:do-se as produçoes de .Ruy Barbosa: Ora• P' •
dM·erftAI notável _
eorrénte, de inspiração helênica, Julga, ao con- ção_fu~ebre de José Bonifac!O, em 1886; . A exde ler.:lbn" - mas nA
trário, que o !ilorofià, sendo estranha à fé , se- peneneta de. Ha1a, discur.so em agradeetmento
0
u obr prima. Em ·•rdo 1 gue caminho d1 varso é tende a d estino oróprio . a. manifestaçao dos bras!leu·os ém P aris, em Ou eeere u ct·po• . a . por um lad'o. O pen sador católico , S!· . Et 1enne Gilson, elucl- tubro de 1907; centenno do Marquês de Pomfa:. ncSo dr:e o rna 14 populá.~ 1 dou Vil'amente (diz o Sr. Jacquês Marltain) Vá-j b al, discurso no Teatro Imperial, em 8 de Maio
do. nau
ro:n nc~t.J<, nã; I :, 10& aspécto3 do problema, na st·.l. ncenta obra ele 1882; Anatole Franc3, d iscurso na Academia
o l u r t
~u po!<' o na 1! - O espirito da Filosofia. Medieval ". Outro . his-/ Brasileira de Letras, em 17 de Maio de 1909: Aos
~i!=~~ÍR~ ra ndo do~·,!>'-> no su.l tor!actor d a Filô~ofla, 0 sr: Emílio Bréh:e::-, trata atiradores bahianos, discurso no Teatro Lírico ,
_
Q lli-llu re~.' d,., l'llcsmo tema e junta-lhe novos elem, ntos em 18 de Setembro de 1917; Conceito moderno
~e análise, Mas. eUM cvnclusõea do Direito ~ternaclonal._çonterênc)a. ua. Fa~ul· ,
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\:o·mo~al

z se adtn ta
•
la. condição essencial. • uma vez preenchida aque'
D .ssemos
acima que 0 vol
.
pelos excelentes
. ,,
. t\me, ora. divulgado
Nacões
ti
. sen .ço~ t3cn lcos da Liga das
.
. cons ttu a segunda p t
d
procedodos que \'isam colocar a;ra~calt~~ ~~~utl~a
ver nos sugestões capazes de a I i
g sobre o
I t .
P a nar o terreno
Estado riua
era de _ctesenvolver -se a ação do I
.
e_ fa~o , a pnmelra etapa dos aludidos
estudos esta flxa.da na monografia - "Th" Tr
sition froin War to Peace Economy".
an-

·'blloo
i"
p~troc!nar ca~~ contra. a Un .,o, ·os
EatadOII e os :Munlcip.ot.
\)servar u d!spos1 ç oes re~le). deixar de o brigatonedáde de compamenta1s relatlYLI ._ o
rec!mento·
f) ac~mular um mandato com outr.om~en~~=
ráter leglslatii'O !e:Ieral, ~>Stadual ou
pa'
.. Artigo !4. - A inoblervA.ncia
do ~i!posto
em qualquer dos inc!~os do artigo antenor ~~porta a perda do mandato. decret a da pelo T r. bunal Superior Eleitoral, meQ.iante provocação
do Presidente da Câmara a que pertencer o
mandatário. de qualquer de seus pares ou de
rapresentaçlío documentada.
de mais de Celll
eleitores.
Artigo 15 - Os me1:11broa do Congresso Nacional, que forem funciooá.I'IOs civis ou militares e estiverem no exercicio do mandato, contarão, por duas legislaturas. no n1áxl!no . tempo para promoção, a.po.•entadoria ou reforma.
não perceberão
do~ cofres Público~
outril.'i
vantag.ens pecuniárias, além das est~be leci das
•no art1go 12. e sómente por antiguidade poderão
ser promovidos .
,
Artigo lG As condições de ele:;ibllidade
dos deput ados e senadores , nã,o ctet ermmadas na.
C:o~stituiçilo._ e os casos de incQmplitibil!dade
eleitor al serao estabelecidos em lei ordinária.
Artigo 17 - A Câmara dos Deputado3 reunir-se-á em sessão conjunta com 0 senado Federal, so~ a direção da Mesa deste, pa:a a.
lnauguraçao solene da Sl)ssão Legislativa. claboraç_âo do Regimento comum e 1·ecebimento
do compromisso do Presi dente da. R'pública .
Artigo 18 Os membros da Câmara. c\03
Deputado.s, 11omeados M inistros de Estado , não
p êrdem o ma~1dato.
sendo sub~tituldos. enquanto exerçam o cargo, pelos suplentes respectivos.

to

pd)

I

.Vê-se que um pensa.mento c~ntral a.travessa
cl anflca .o sentido desses estudos . E' 0 pensamen~
t o que s1tua em. plano preponderante as responsabilidades soc1a1s da produção , no mundo ~nido
das tremendas retortas da segunda conflagração
·mundial, rctortas ainda comburentes.
Opera-se, na atualidade, verdacleira muW!nça: na concepção que se vinha mantendo acerca
da.s finàlidades predominantes, no esforço da
produção. A economia do consumo t omou a d ian t eira da econom ia da produção , segundo o testemunho prestado' por um conjunto de homens
providos de espírito conservador , sem qualquer
eiva, portanto , de radicalismos numa ou noutra
direção.
A produção passou a ser ca11sider ada un1
empreenditnento social, com responsabilida.cles
sociais, de modo que o sistema econômico deve
ser organizado p ara atender, antes de tudo , às
necessidades do consumo. Na 'util ização dos recursos produtivos, deve predominar o propósito
de que a provisão doS bens, mercadorias e serviços se destina. a satisfazer primacialmente às
necessidades essenciais da criatura humana, no
tocante ã. alimentação, vestuário, h abitaçll.o, cuid ados exigidos pela presorvaçã,o ·de sua saúde.
Eis ai a tese central enunciada pelos peritos.
no volume saído em 1943 com o objetivo d3 oferecer aos governos a lyitres que os habilitem a enf rentar os estrênuos problemas d à fase d~ transição da economia de guerra. à economia de paz.
Não é outro o pensamento que domina os estudos sttbsequentemente procedidos por esses peritos e éonsubEtanciados no relatório que a L iga
das Nações divulga sob o titulo já citado - "La
Stabilité E'conomique dans le Monde d'apre~
Guerre".
·
Ai se acha d ito que os recurso, produtivos,
humanos e materiais; a a ptidão técnica, o espirito de empreendimento dos individuas, as de.,~bert as e invenções cientificas devem ser utl~
lizados, no máximo grau possivel , visando realizar e manter, em todos oa p aisea, uma economia
estavel, niveis de vid a. m<Jis · elevados. Assim, nénhuma criatura, homem ou mulher, capaz e desejosa de trabalhar, deve suportar as agruras da
inatividade. Tratando-se da utilização dos rl!cursos produtivos, é conveniente insistir, correspende à exigência pr-Imordial garantir o fornctimento de mercadorias e · de senriços indlspensaveis para que possll-m ser atend idas necessidades
fisiológicas essenciais de tod as as cat-egorias da
população .
O.s técnicos incumbidos da tarefa de fixar,
para os governos, o roteiro de atividades adm!ni~
trativas capazes de deter a onda da depressão,
tanto mais volumosa e ameaçadora quanto menos
os podêres públicos se haJam compênetrado da.
natureza social de sua missão, aqueles técnicos.
dizla.mos, formulam recomendações precisas sobre
o assunto, com isenção merecedora de relevo . O
pior, porém, é que interesses secundários não
raro impedem a execução das medidas pr~conlza- 1
dM, porque os governos persistem em agir éob
a pressão dos grupos, quando ao Estado cumpre

CAPíTULO TI
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
.. Artü;o 19 - A Cãmara dos Deputados cOJllpoe-se d e representantes do povo. maiores de 25
anos. eleitos pelos Estados, pelo Distrito rtderal e pelos Territórios mediante sufrâV,iD ur>jversal. igual. direto, obrigatório, secret!:l e aistema proporcional.
Artigo 20 Cada legislatura durará. quatro anos .
Artigo 21 O núm.ero de Depl)tadDl' r-~râ
proporciona! á. população e t~e>- em lei, não
podendo exced~r de um, por cento e clnquenta.
mil habitantes. ~sse numero, entretanto não
será inferior a sete por Estado e um por Terr itório, não podendo ser reduzida. a representação quê já tiver sido fixada em lei.
Artigo 22 - Nos casos de vaga e na.q u eles
que forem previsto9 no Regimento Interno sert.
convocado o suplente; e, na !alta dêste, o Presidente da Câma.ra comunicará o fato ao Tribunal Superior Eleitoral para que bte det ermine à eleição .
Artigo 23 - Compete á. Câmara. do, Deputados a Iniciativa:
a) do adiamento e prorrogação ,,a sessão·
' legislativa (art. 3.•);
b) das leis sôbre matéria fiScal ou fi nan ceira;
d ) da dlacussá.o dos proJetos ofe:-e~idos pelo
.Poder Executivo ;
e) da déelaração de procedência ou improcedência da ac\13açã.o contra o Presidante
da República e cont1·a os Miniltros de Estado,
nos criú1es conexos com os do Presidente da
República.
CAPiTULO III

po

SENADO FED:tUL

púbÍl;;;·"jt:.lgar um pro jeto de lei, ~o t odo ou
em parte. inconstitucional <_JU contrario àos _interesses nacionais, o votara. total ou plirClal•
mente , den tro de dez dias út~i s, a cmltar d&•
quele em que o recebeu , d~ volvendo n~~fé pra•
zo e com os motivos do véto . o projeto ou pá.rte
vetadA.. à Cãmara onde inicialmente f'oi discutido e votado.
Arti}l'o 35 O silênciO dó Presidente d&
República. no decênio, importa, a. n!l-ºão . e.
no caso de ser esta negada, quando ja P-st.ivér
já. encerrado o Congresso. o Pr.esidenta ·. dará.
publicidade ã.s ~uas razões.
'
Artigo 36 - Devolvido o projeto à. Câmar&
iniciadora ,. ~i se sujeitarà a uma discussA.ó -é
votacão nomiri,!\1, considera.ndo-se aprovado, ll<!l
obtiver dois térÇQ!!
dos votos dos pr~é:ó.teil .
'Nes~e caso, o projeto será. remetido a. outra. o!mara que si, por igual íorma, o aprovar, remete -lo-á como lei , ao Podelj Executivo. para &
formalldade <la p1·omulgação (ar-t. i!e , h) .
Artlgo 37 o' projeto de uma CA:ó.ia.n.,
éroendado na outra , volverá à. p rimeira. que ~~e
aceitar e,s emendas ,
enviá-lo-a devidamente
modificado , ao Poder E,;ecut ivo . No caso coh•
trário. volverá _à Câmara revisora , e. se a.s alteracões obtiverem
dois terços dó<l votos dos
mémbros presente>~ , considera-se-ão e,provadaA,
sendo então remetidas com o pro,1eto à Cil.ma.n.
iniciadora, qué só poderá ra,leitã-las pela. met• .
roR maioria. Neste caso, o proJet o será subme ~
ti do. sem elas ,· ã. saneão.
·
Artigo 3B · ~ Os proJetos rej6ltados, ou nlo
sancionados.· não poderão
ser ;r:énovadM na.
Iúesma sessão legislativa.
Artigo 39 Poderão ser aproveitado.<; e!'!1
globo, por maioria de voto~. os projet~ d~ Có·
digos ou Coru<olidação de lei s, depois de revi~
t os por uma.. Comissão mixta da· Câmara, 11 do
Senado.
CAPíTULO VI
Do. 01\ÇAMi!:NTO DA RETÜBL!CA
Artigo. 40 --:- O orçamento será uno, !neoi'poraJldo-se obri.gatóriamente à receita todos o!
tributos , ren·das e suprimentos dos fundos, e
Incluindo-se
de.scrim inadamente
na de.!ipe.!!&
todas as cotaçõeS necessárias
ao custeio do!
~erviços público.s.
Artigo 4-1 - o Presidente da. Re.públtca. en"":.
viarâ proposta.
de orçamento. à Câ.mafa dM
Deputados, <!entro dos dols primeiros meses d&
l!es~w legislatil'a ordinária.
. Artigo 4:1 - O orçamento da despesa dlv1•
dlr-se-8. em duas partes: - uma !ixa. qu,e ni.G
poderá ser ~Iterada sil11í.o em virtude de lei anterior; e onti'a variável, que obedéterli a l'lgo·
rosa especificação.
Artigo 43 - A lei de orcamento nlio conter!!. dispositivo estranho à. receita pr-evista
nem ã. da,;pesa. fixada para os servicos anterior mente criados. Não se incluem nessa proU:itção :
a) a autorização . paTa a a'bertura de crM.I·
tos suplementlll!'es e operações de créditos por
antecipaçã-o de receita;
b) a RPtlcaçã.o de fundo, ou o moelo de oó·
·brir o dejieit.
Artigo .4:4 ·- E ' veda elo ao Poder Legisllj.tivo
conceder cred! tós ilimitados.
Artigo 45 Entrará em vigor a pf'Op.O.S~I!.
de or<>am"lnto do novêTno . se at3 30 de Novembro _néo hom·er sldq enviado ao Pres!dent"! da
República a. lei do Orçamento da Repúb!ic:l..
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FODER JUDICIARIO

da

A 5."
Sub - Comlssil.<;> de Constituição,
ouat fazel:I\ parte os Srs Senad.ór Waldemar Pe-·
drósa, presidente; déoutado Milton Campos, relator, e Sénàdor At1llo Vivliqtia, membro, deu
por concJuidos os seus trabalhos relativos ao
titulo "Do 'podPr Judiciário", teiJ.do feito entrtga, à. Cohü~sáo <le const!tu!Ç!I.o, do te$pee·
tivo Capit ulo que é o seguinte:

Artigo 24 _ o Senado Federal eon'lpóe-'se
de. cidadãos maiores de 35 anos, em número de
três por Estado e pelo Distrito Federal, t~ndo o
SEÇAO I
mandato de senador à duraç6.o de :>ito anos.
Artigo 25 - O ·S ena.do Federal renova.r-se-à
PltELIMIN~RES
de quatro ém quatro anos.
alternativatnente,
por um ou por dois terços (artigo 2). O 8cnaser o árbitro dos interesses gerais .
dor eleito em ca.so de vaga, exercerá. p~'.o tempo
.Art. 1. o.. São 6rdos do Poder .:rudlcl!rfo:
Estudos pacientes e profusOs se acham ao que re~tava ao substituldo.
a\ o supremo Trlbune.I Federal e Tribl.J•
alcance dos governos que deseJem acertar, slnArtigo 26 Compete privativamente ao nalll Federa!!! de Recursos;
ceras nas atitudes que assumam, fieis ao de-, Senado .Feqera.l:
· b\ os ·JU!I!ies e Tr~bunals dos Estàdos do
sempenho dos deveres para 0 desempen)lo dos
a) julgar o Presidente da Rep,íbl!ca e ois Distrito Federa( e <'os Tetrltótlc'>!l:
Ministros d9 Estado, noe crimes oopexo.s com oa
c) os .ruii~s e 'T'r'lbnnl!is M!lltatts:
quais foram constituidos . Quando os governos daquele me.gistrac!o;
dl os .rutres e '~'r·ll)un~,, JMejt.im""'
erram, fazem-no como consequêncla de suá su-1
b) a~ttorizar os emprz3timos cxtern•)S doa
~) os ,T,ize.s é 'T'ri1Hln~1s dO Tr&b'tlh o:
bord in aç!l.o a propósitos tlecundárlos, de suas dé- Estados, do Distrito Federal e dos Municl)ÜJ@ ,
f) C'l; Jui"·"S e 'T'rlbunals que a lei Gr iar, n&
fi ciênc ias de l'spirito público , agravados os eflli.- l ·
c) autortz~r a !nteH~ n~io nos E Jt3.dos
fôrma dês+ a ·Cn'lstituiçã.o.
tos dessas deficiências pela falta de uma opinião no caso previsto no art1~0...
A~t.. ?..• · Sl!.lvo as restrio.ões exnres~M 1'1.8.
exigenV-1 e esclarecida, vigilante aos pr iméirõs
d) . aprova.r os acórdos concluido8 entre oe Com:tltuiçãp; os Juizes gozarão da.f gara1\tias
desvios registradO& nà r o ta que de ve ser t raç!Ula. Eõtados.
.
cegui11trs:
•
Ida
~
-·
,
e) aprova: . mediante \Dto s~creto , ,t nomea.- ·
a) vitalloJedade, não podo.ndo perder o cargo
~ !PS~
- _,S.ão dos n1lmstroa dQ .§EP~_ Trlbuna.l _ l"edg~. ~ . ppr sen:t.exl~ Jurldl~, exoner~~ t ~

õ-iú .--'Rei-lã~ ~I!- z.úi1Ciol~cã-~.lhõ~-t~-ã--éõn!iec~-;.: tx:11 pesqu1sar. na apreaentaçao delas, o seu la. condição essencial .
d) patrocinar causas contra a União, os
como poücos, a obr1 do nósso mal6r romancis- ptóprlo pensamento. Os espirituallstas diver~· Ll!l'a. !orm:l. de contri
D issemos acima que o volume, ora divulgado Estados e os Municípios:
ta da fase romãn ti c a. A obra e a psicologia de girão de m-ultas das . suas idéias. Mas os leina. a :lmie::l.o de ex-doen tes
e)
cte ob;ervar a.:; d isposições re~i
tores
l
eigos
lhe
ajuiza:-ão
do
conhecimento
e
Mach<ldo de As'sia ~áo-lhe. outrossim. familiapelos excelentes serviços técrücos da Liga das mentais deixar
ifil:n eonc lu ill.o : ftt.Ça.Ii.lc~> per ollt~r a _
relativas a obriga.toriedàde de compares. "O r omancist:J. diz êle cheio dess.t terão, da sua cultura, uma impressão clara Nações, constitui a segunda parte dos estudps recimento;
bc'r:r.tão ,.a~t:et'li!-1' em la! ga. e!cala, po:s u 1'!!.t.,_ C()l1.Vite do s:·. Retuto de Men,donça. nus- audlkla d lsfárçada qu é é o humour, ,cn~c11tra· e firme. E' um homem de muito estudo - que
sid~ -~ "'ha.ve do u\·Obl&ma. -:-Hngotlel'l'l pode põ t
f) acumular um mRnda to com out ro de catte diploma,.ta e homem de letras , algUlnas per- va-se. na vida. com 0 hom:>rn, vitima r!~ e.nor- procura a Verdade, ainda que seja por caminhos proced idos que visam colocar ao alcance dos goem ctli~idA.. o govêrno nil.o ).>b:l<ui~. por si st>. s~UA.Iidades no táve is da cultura hispano-amerlca- m :~ timide;o; . Enquanto
legislat:vo fe•eral
a enfermidade de Alen- rliversos dos que folgamos de trilhar. nós os que vernos sugestões capazes de aplainar o terreno ráter
p~.
~
• estadual ou muni~lemf>r~g':t-r 1jQdOS OS ~x-tuberculosos , é cla~o . Cll.na. levaram a efeito, na ea<lejra de Língua Por- car era a vaidade, va,idadê de men~no de colégio , ficamos nas lições singelas, e eternas. da Bíblia. sobre o qual terá de desenvolver-se a ação do
be-11\~, p<>rérn, grande parte n:'t m ls.são ret:·al>lArtigo
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A
inobservê.ncia
do disposto
Literatura. Brasileira cta Escola de Ve- que sempre teve 0
primeiro premio, corno o E a verdade é que, com êsses e os anteriores tra- Estado. De f à to, a primeira etapa dos aludidos
litá.dor·& --· dar emprego aos que puder. auxilia.:·, tugutsa
em qualquer dos inci3os do artigo anterior imor!en.t&.r e eoorele.m::- a ação de toot'>s os par - râo da Univ ersidade do Méxlq), urna s3rie de oh1~e-rva 0 c:rit.leo Olí vio Montenegro, a doença balhos , o Sr. E. Vitor Visconti se coloca no pri- estudos está fixada na monografia - " Th~ Tran- porta a perda do mandato. decretada pelo Tr!:t.ieujues que par ~:c::Jarem <!e~ta. crm:ada. pa- con!e:rêncla.s .que tive-r am simpático e prolonga- de Machado foi a timidez. Tirt1ldez nascida da meiro plano dos que versam , entre nós, neste sitlon froin Wli.r to Pi\ace Economy".
bunal Superior Eleitoral, Illed!ante provocação
do éco 1loo circulas cul·t-os daquel? pais amigo· três grandes males: a epilepsia, a pobr éza e a
'k!óttca.
momento , os dificultosos, e sempre oportunos,
do Pres_ldente da Câmara a que pertencer o
sã.o essas conferênolas que ora surgem em volu- cor, porque Machado era uwlato e de ascen - temas
Vê-se
que
um
pensamento
central
a.trá.vessa,
mandatario.
de qualquer de seus pares ou de
da
filosofia.
Toda. a. pro!ila.xia. da. tubérculoSé s.e rêsutne me sob o titulo " EI Bra~il Y su cultura" com u.m dêneia ob&eura. Su.b iu do anonimato do pai
clarifica o sentido desses estudos. E' o pensamen- ~~~N;~~~:açáo documentada
<ie mais de cem
em a.l.l'urt.'! J'l'incipios tl.m:iàmentá.is que cabem prefácio do Sr- J!l.z;eq~·iel Padilla, emu1ente Se- humilde à. eminência de príncipe das letras do
t o que situa em plano preponderante as responep'l péuM.~ palav'tas é rec:amatn gr.a.nd·s& d-e- cretário das Relac;Clel; Eleteriores do Mêx!oo e sih- sim tempo". Tratando de Euclides da cunh:~
.
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-:Os
me;ID-b~oa
do congre&$0 Na.eisõts. :Proteg er os sáóS pa.ra· que filio ~. doê~ "ero amigo do Brasil. A iniciativa do Sr. R e- (esse, -de fato, prodigio~o estilista) , 0 Sr. Rena-'
sabilidades sociais da produção , no mundo saldo Clonal, que forem func10nanos civis ou militaqa.m; re àdoece!l'l , descobri-lo;S pr~oocen1~nte · e nato de Mendonça é feliz , a t-odo.s 05 ânguloo: to <!e M.el'ldonca classifica "Os Sertões"
como a
das tremendas retortas da: segunda conflagração res_ e estiverem no exercício do mandato, conte.nt:J,r 11. cura.; Sé .5e curà.m t défend~r a eon; uontribui para que melhpr se cónheça.m oe dois o!>ra mais for te e original da nossa literatura .
tarao, por _duas legislaturas, no máximo , tem·mundial, rctortas ainda comburentes.
aolidil.Çã.c da saude e a.pre>veltar a cl!.pa.Cidade 'POVOS, que antigos e persistentes I~ de cor·- "O lH'Mil vivia no litoral" , escreve o Sr. Renato
po para promoção, a.posenta<loria ou reforma,
trabalho; ~ta,u:ra.dà . Eis tudo. Outró.rà. ti- djaHcf:td·e uru~m de maneira aus.piciOEa e exem- d-e Mendonça. "Assim Frei VIcente do ·SalvaOpera-se, na atualidade, verdadeira mudan- não perceberão
do.s cofres público•
outras
l!lha.-se a doente dê pulnl&o P-or lncurs:Vtr; de ve- t>lar. JH>ru;H e M éxico se:l'npre .5e votara.in propo- dor,
pl•imeiro cronista 11ascido n a colônia, anoça: 11a concepção que se vinha mantendo acerca vantagens • pecuniárias, além das e..;tP.be ~ ecldas
Y-l hoje t.l"&ns!o!'nur l.ntelra•ménte ~atll. m ,:!:)'\.t.a- altos leais d e afeição reciproca . A obr a dos dJpJo- tava 0com ironia:
portugueses
vivem
como
00
da.s f inálidades predominantes , no esforço da no artigo 12. e sómente ·por autiguldade poderão
03
!!da;de . Mas 11!.0 basta considerá--lo cmra.v~l e ma.ta.s mexkàJlos ê ·brà&ilelroo, corroboram-na ru ca.rangueijo.s, rPsp~nno
ser promovidos.
a orla das pra,i?..s . D ePtQUENA HISTÓRIA DO CAFÊ NO BRASIL - :Pelo
produção . A economia do consumo tornou a d iana.gl'!' ccrno !!e fõra um lnaprovelta\·el. CUJhpt~ nOOEos inteleetuals e homens de letra.s, de ma- pois da "Os Sertõ~s" ,
0 • de 558 pp .
pais sontiu que
~
Sr
.
Affonso
de
E.
'l'aunay
In-8
.
Artigo 16 As condlcões de ele~lbllidade
0
86
e.c~m!tlr 3, oon~quên.eia 1-o.~ca. da cura . qtloe é
~etra .a t~rnà.-ia. _·el>trema,mentc fádl ~ natureJ · verdadeiro c~. min1Jo era a expansS.O para 0 0 in te-1 - Ed ição do Departamento Na.cional do Café ~ teira da econom ia da produção, segundo o tes- <'los deputados e senadores, -nlio det erminadas na
:àeada.ptagã~
e
a.prQVeite.r-lhe •a capa.eldade .
A du·erenç!!. c! é llng,ua - d lz o Sr. E2l~quiel Pa: r ior. A <iepols famosa Marcha para 0 Oe.s'o e . To- Súmula da Históira do Café no B-rasil, em temunho prestado' por um conjunto de homens Constituição. e os casos de lnoqmpatibllidade
a;oroveltament-o definitivo do,s tubercul<JnO$ ~ d11la. no ré!érldo pref!clo nã,o logxou detei
davia u.m O este nanional dentro das próprii!S quinze tomos 1727-1937 Ofs . Gràflcas da providos de espírito conservador, sem qualquer eleitoral serão estabelecido& em lei ordinári a.
CÔ!nl':>letam . Sã.o os tcrmoo cio verdade~o' pro- nlinar . que o Brasi-l se ~asta~se das nações lJl.s- !rontbiras. A
respclto do estilo de Euclides, Compa.nhia Editora Americana - Rio de Janei- eiva, portanto , de radicalismos numa ou noutra
Artigo 17 - A Câmara dos De.putado3 reugra,.l'il.a. de r.eaoilltaçã.o qtje, r.or eeu extl·am·d l- pano-arner!cànaa, em_râza;o de .que ~ demais fór-~náo é menos feliz
autor
desta.
conffrênc!a
:
nir-se-á em sessão conjunta com o Senado Fero. 1945.
0
d ireção.
!lL'"Ii<'> alca.nc.e médico-social e Jl:u.mano, e-e l.m põe çu que t-ornam comum o nosso futuro - prên- "S
tll sernpre :foi 0 s elo mais .-lsivel <la
deral,
sob a direção da Mesa deste, para a.
~ nt:l&lla eonsidera.ção com real !!er!edade e pam
e m poder~ente ~ cultura de uns e outros"· su!u p:so~alldade .
Nervoso flúldo, cholo d~
A produç ão passou a. ser considerada ttm inauguração solene d a S;)ssão Legisl ativa. elaSÔBRE }, PATOGÊNESE DO SIRINGAHIDROCISTOMA
eu}!. SO>Lu.ção devemos invo:ar . a. m a;!s ampla d _
bora~o
do Regimento comum e recebimento
Abre
'?
volum~
a
b
n~a~té
e
sub~~RJ.Jclosa
con
·
contraste.
em.j;irega
do
mesmo
passo
regionalisPelos Srs . Mario Art om. Humberto Cerru ti e empreendimento social, com responsab ilidade$
oooperaçw, o ésforco conjugado d~ tocta& as ferêncla do ,st. , A)!onso Reye!,
Brull eu mos e têrmos olentlflcos muit-o recentes e Fernando Lecheren Alayon
Separata dos sociais, de modo que o sistema econômico deve do compromisso do Presidente da República.
org~I!I.Iza.çóes ele tr•.. balho, quer a~ do ~-t>ad, ,
.
Artigo 18 Os n1embros da Câmara rtos
una castatia . __E urna slnte.se da nossa llistór.ta, ressuscita ar-calsmos para, em s~u.ida, cüar vo - "Anais Brasileiros de Dermatologia e Sifllograquér as particulares .
ser organizado pa.r a atender, antes de tudo, à.s
aobretudo do ocu aspect-o econômico. Fê-la o Sr. cá bulas desoon!Jeci.ctos no léxico ".
fia" - In-16. de 27 pp . , com ilustrações. Rio necessidades do consumo. Na ütil izà.çáo dos re- Deputados, nomeados Ministros de Estado, não
pêrdem
o
ma111d
àt-o.
sendo sub$tituldos. enAlfonso. l'Mye~ com superior _lhtehgencla e protrabalho
que
fecha
volume
são
as
"Irn
ele Janeiro. 1945.
0
0
Helio Fraga
prteda.d ". E oonslderou o no.;so tr~jeto hlstórl~o pressõe-s do
Brasil moderno ", do sr. Pabi.J
cursos produtivos, dçve predominar o propós ito quanto exerçam o cargo, pelos suplentes rcs;:>ectivos.
di V!di~o em. quatro rases ou etapas. a ~nvt!lzaçcto Campos Ortiz. E ' um e3 tudo Impressionista ela
SIFÍLIDES VEnRucosAs Pelo Sr. André Pe- de que a provisão dos bens, mercadorias e sercto açucar ~ que vem do meado _do seoulo XVI nossa Pátria, enr iquecido por um resumo do. tra.rca de Mesquita ·~Idem , idem - In-16 , de viços se destina a satisfazer primacialmente às
CAPíTULO IT
ao fun do So:ulo XVII: a c·~vtltz~açao .do c>tao, que nossa histeria. 0 a.utor espa.nta-se com a gra.n- 5 pp . , com ilustrações. Rio de Janeiro. 1945.
necessidades essenciais da. criatura JJurtlana, no
••• O Pl'l!\tidente Hury S. n·u11'1an deter- asslllala o século XVIII, ate qu " e? ti em em cem• deza . da t·erra, d os rios, do )losso panoram11. flt-ocante
à
a,Jimentação,
vestuário
,
habitação
,
cuiDA
CÃMAI\A
DOS DEPUTADOS
l'l'lil1.0u aos órgãos do Governo nórte-ame~icano 11.5 mina.S_ t1a ~~·l!:~nla, eLa ~rica do Sul e d~ slco _ mas canta, também , 0 ~sforço dos nosCANADIAN ART IN BRAZIL Ar~Jgos e COd ados exigidos pela prescrvaçã,o de sua saúde.
A~trálla , a ctV~lt~a~ ao ~o ~lg dito.; que c.aracte sn.s homens em sucessivas geraçoe.s. Aclla. que o mentários
da
imprensa
brasileira
róbre
a
Expopr<ovidêneias no sentido de devolverem aos seus rt21a
. ArtiP,'o 19 - A Cãmlll'a. dos Deputado~ I'Omo fim do seculo XVIII, e o s_,culo XlX,. em R·o "cidade sem par" é a obra prima da nos.sa. sicão de Arte do Canadá - Pintura Canadense
Eis a! a tese central enunciada pelos per itos. póe-õe d e representantes do povo. maforp• de lJ
proprlet;!.rlos, lego que for pOEs!vel, mais de 300 q~le se yerlf1ca.!n và.rlas tentl\n:las econômicas --:: ci.~Üizaç~o. Todo
seu trabalho é harmonioso CÓntcmporânea 0
realizada no Museu Nacio- no volume saído em 1943 com o objetivo de ofere- anos. eleitos pelos Estados. pelo Distrito rrta!
.
.s
COJl1.0
a
t.upremacta
fu~az
do
cacau,,
o
apo
e
eloquente.
E.
assim,
temo.;
em
"El
Brasll
y
fábricã.S, niinl).s e outras organizações que t.!ti~eu da riqueza da borrach,:t (que ven1 at_ o ptl- su cultura" uma esplêndida polianteia de exal- nal de Bel as Artes - In-16, de 323 pp. , em In- cer aos governos alj'ltres que os habilitem a en- dera! e pelos Territórios mediant~ sufr;io(!c> u"iVeTa.m, durante a guerra, sob, a d ire<;>io e conmelro quart·el do século XX) e outras cul:~ras tação da nossa Pá.tria e de divulgação d-e seus glês e francês, com capa colorida, de Pellan. fr enta,r os estrênuos problemas da fase d~ tran- versal, iguàl. direto, obrlga.tório, aeeret3 f' sl!trôle governa.rnen ta\.,s .
agrlcolas. O Sr. A . Buerto _do Prado oferec" no" a•pectos mais vlll'iados sobl'etudo na esfera da Rio de Janeiro-São Paulo. 1946 .
sição da economia de guerra à economia. de paz. tema proporcional.
um estudo acérca "Dos tres maiores poetas do . ~ .
.
•
Artigo :lO Cada lcgi•:atura durará qua.Jl·áo especif!QOU, todav ia, o Presiclel'lté dos llra.sil:
castro Alves, Gonçalves Dias e Ola.vo B.-. mtel!gênc1a e da cultura .
EÍFILIS - Pelo sr. Danllo Prrestrello - Pu- Não é outro o pensamento que domina os estu- tro anos.
~tados Unidos, o tempo limite para que M
lac". E' estudo hábil, que parte das oausás pcbllcação do Serviço Nacional de Educação Sa- dos s ubsequentemente proçedldos por esses peArtigo 21 O nttmA"ro
De nitária. do Mini.stérlo de Educ<tção 'l Saude J ACQUES MA.IUTAIN ritos e éonsub.!'tanciados no relatório que a Liga proporciona.! à popc.la~
P!' l!sass.e
essa d.evolução, . porêm
anunciou ltticaa pa.ra 113 cónsequl!nciaa artlstlcas e socla.Js
la phfiJosophie ch1'étienne In-l 6, d~ 71 pp . - Gráflc J. Barb~ro. R io de Ja- das Nações divulga sob o titulo Já citado - "La podendo exced•r de um,
nl.a:il! arde, que o Sr. \Villlam S. Da vil!, d iretor da vida americana. De Gonça.Jves Dias, diz o sr.
Atlãntica Editora. R;o, 1945 , !lleiro. 1943 .
Bueno do Prado ser "à. primeira. voz tlpicamen- '
Stabllité E''conomlque dans l e Monde d'apres mil habitantes. ü&e n\lllll-~
d& Repartiçã.o
de Estabiliza-çáo Ec:: mômica, ji te prasilcira da poesia, griLIJde e pode-roso estre
será inferior a aet.e por
Guerre".
·
éxistenc la ele uma filosofia cristã é o
E~~ta;va trabo.thando, afim de que todas as ln- Juve·n ll , que, m:l.la do que nenhum outro, traz
A DANSA DAS SOMBRAS P c:o Sr. Cid Cortório, nâo podendo aer
tema em tôrno do qual disQQrre, com s_ua ha- r êa Lopes - In-16. de 171 pp., com capa ilus ern
sua.
lira
dolente
as
sonoridades
~!l'>OOili!ect
Aí
se
acha
dito
que
os
recurso,
produtivos,
çl'..o que jã tiver aldo
d!U;trlas e org nizaçôes passassém às mãos cie
da.s da natureza brasillca". O estudo dessas trêll bitual agudeza de pensam.ent-o , o Sr. ..taC'ques trada Ofs. Grflcas da Livraria do Globo. humanos e materiais; a aptidão técnica, o es.seUB proprietários.
Artigo ~:l - NOI
figuras cicllcas da, poesia brasileira é. r~almen<te , Marltain , um dos mais ilusttés pub!lci~·tA; ca- Porto Alegre. R lo Grande do Sul. 1938 .
pírito
de
empreendimento
dos
indivíduos,
as
d~
OU!" fOrf'm prf'Vll00.
. Pouco depois e divulgada a ordzm do Pre- digno de ser ouvido numa cátedra de fama in- tólicoa dos nossos dias. Já no prefacio do Yo~bertas e Invenções cientificas de.-em ser uti- c'onl'OcMo o suplente;
SI-dente nu mau, o Sr . Da vis decllll'oU , n·<.~ma in- ternaciona-l, como a da Universidade do Mextco. l~.:.me, el3 acentúa o fato de existirem ponderáEL HOMBRE DE PAJA - De Rafael Sabatln ! lizados, no máximo grau posslvel, visando rea- Fld~nte da
cí:lm,ilnJe~u'4r·j
formação t-ornada púbiica pela imprensa, que A respeit-o de Bllac, diz o aut-or: "Os crlticó~ veiS questões ligada& a essa premiss» impor"La Linterna" - Novela - In-16, de
btmal Superior A~enQI'l..
& entrega das organizações e indústrias sob o
tante: " pode-se conceber mna filosofi·l crist.ã~" 217 Coleção
cta~slrtcam-no como parnasiano, mas recon11ecem
1JP .. com capa color ida. ErnpreM. Editora lizar e manter, em todos os países, uma. economia ne a elelçlo.
contrõle do Departamento de Guerra. Mlll'inha, que nel-e hruv!a do\.,s poetas distintos: o ana.creon· A obra. dada a público , nêste mometl'to, em
estavel, n!veis de vida m!l.is · elevados. Assim. n~
Administração do Petróleo. Repartição de De- tioo, o jovem s·ensual e ardente dos versos da nosso Pais, nada mais é que o texto rle uma Zlg-Zague S. A. -Santiago, Chile, 1945.
Artigo :aa - Compete
nhurna criatura, homem ou mulher, capaz e d.fesa dos Tra.nsporte.s e Departament-o do Il'l,terior primeira fase , e o artista pensador, quase um conferência prOnunciada em 1931 , n ·_, Uni v.>rsiPACHA PULAI - Pelo Sr. Hugo Sllva (Julio sejosa. de trabalhar, deve suportnr as agruras (i& tados a lnlclat.tn:
se processaria com rapidez. mas gradualmente. clâ!Slco da. per.r etç!o , que Já não sa permiti!~. ll- dade de Lovalna, e que, por sua ve?., é v dea
1 do &dlamento e
Coleção "La Linterna" - Novela !natividade . Tratando-se da utll1zaçlio do~ r·- Ieglllati a (art. a.ol:
Com o têrmino da guerra contra o Japão, berd·a.cte d·é _comoções pessoais". Cita, entlló , a. ~envolvlmento de comunicação feita pçlo ~utor Cesar) todas as fábricas que se manttverá,m sob a di- Hu.mb-l!!'to de CaJnpos, que cotlsa.grou ao poeta à eociedade Francer,a de Filosofia. Os a.ph··l&os In-16 , de 252 pp .. com capa colorida - Empre- cursos produtivos, é conveniente Insistir, corre•b)
Santiago. Chile . ponde à exigência primordial garantir o forneci- ce1ra: du leia .Obre
reçl).o do Governo para eficiência do esfôrço de de "Ouvir estrelas" algumas páginas primm-csas , e estímulos rec !lbidos pelo Sr. Jacqu~s l\tárit:~ln Fa Editora Zig-Zag s. A. guerra e plil'a evitar perturbações na polltlca Para Humberto, a. "Tarde" semelhava um saltto levaram-ilo · a publicar em volume n reiendo 1945 .
d) da d!tcuuão doa
mento de mercadorias e de sen•1ços indlspensRt t<llp alhlsta de guerra, passarão, agoFa, a pro- de feeta C1e que as mulheres se haviam, aoa pou- texto .. Entre outros, encorajaram-no de maaeiRoTos _ De Lautaro Yankas _ Contos veis para que possam ser atendidas nt>c!'ssldad~"l .Podtr Exeeutlvo:
duzir artigoo de comum o çi vl1.
cos, retirado: "Os paree qué al dansa-varn, desa· ra deciSiva o not&vel teologo Larrigou-Lagra.nge, B iblioteca de escritores chilenos rn-8, de fisiológicas essenciais de todss aa categorias da
e l d.a deelaraçAo de
pa:receram entre rumore-s de l>eljo.s. na doç.ura da e os filósofos Etl':.nne ~!Ison c Ga.b~wi Ma_rc~:·. - 178 pp. , com capa. ilustr~da por Gustavo Deprocedl!lt"ia da. a.cc..1açào
noite sedut-o:ra". O estudo do Sr. Renato de Men- Entre os ru;suntos veio•ados pelo .:>r . J:J.Cqu ...~ lano _ Empresa Editora Zlg -Zag S . A. - San- população.
da Repüblloa. e contra os
os técn\cos incumbido~ dll tArefa dr: rtur. nos crlmea contxos com 01 4D
• • • "Cadà pormenor é
oonsid:rad.o com t1onça, que ccm.pláta o volume, é, d&Oerto, doll Ma.rltaln encontram~se, pela ordem em que tlago. Chile . 1945 ,
t.!.nto cuidado, na
guerra 1noderna, que não mfi!S vallos~ dêle: lntitula-se "Os três maiores os trata no llvro:O problem a da fllos, Jf:a cnepara os governos, o roteiro de atividades adminis- Republlca.
causa surpresa saber que nenhuma. opera~ão de p1"oeaé1ores do Brasil" (José de Alencar, Machado tá; a posição racionalista; a posição de Blondel;
CARTAS 'oE LA ALou _ De 'Manuel J . ortlz trativas capazes de deter a onda. da depreaalo,
gran4e envergadura !61 organizada nesta guerra. de Assts e Euclides d·a. Cunha) . E' dlscutivel que nature2la. e estado; na.ture::~a da flloscfia; o es- (M . J. Ortega) _ Artigos de costumes chile- tanto mais volumosa e amPaçador& quanto menos
CAPiTULO III
sem que fossem consultados os peritos do Mu- Mj>!lnl ~e.s. de fat-o, "os três maiores J»'OS•ado- ta.do cri!tdo da filosofia; teologia e filosofia. nos, com um juizo critico de Carlos Silva Vlldóos poderes públicos ae hajam compenetrado da
s&u Goolog!co britânico" - escreve o "ÉVenlng res do Brasil". Onde deverln.mos si tu~ então, Ern
"notas" desenvolve, ainda,o Sr. Jacqut:s sola _ Biblioteca de escritores chilenos a.a
n atureza social de aua mla&lo. aquelea tknieos.
Standard", de Londres, acrescentando: "O dlre- a. Ruy Barbosa? Alencar, decerto, é dos maíores Marltaln o seu pensamento , ou. o rçforça com edição _ In- , de , z
pp .. com capa ilustrada
tQr-adjupto do Museu
revelou alguns iato.S d.e todos - mas os brasfielrlsmos com que pro- autoridades filosóficas. lndiscut1ve1s. As ques- por GuEtavo 8Dêlano 58_ Empresa Editora Zig- dlz!amos, formulam recornenda.çOes pree!au 110bre
Artl«o :Z4 o Senado Jlederal con'lpôe:se
acerca do trabalho leva.cto a eteit-o pelo corpo p-osita.dàmente enxam-eou a sua o]jra não deixam tões da Ap-ologtlca e as da FllO[•:>fla Mor~ enxo.1.- Zag s . A. _Santiago. Chile. 1945.
0 assunto, com lsençllo merPcedora. de relevo. O de cidadãos maiores de 35 8.1101, em numero de
técnico daquela organização a serviço da guer. o e 11. afear e, ate cert-o pont-o, d!mi·n u!r. Ruy, ao melam no trabalho, cuja llmp!dez de ldéas e
·
é
In tere111e1 secundé.r'os nA o três por Eatado e pelo Distrit-o Feder~. t~ndo o
que
·
,
tnanda.to de senador a. dur&Çio de :lib anoé.
r&. Esses péritos tiveram à .sua disposição todf!)S <.'Ontrá.rlo, é dos n~sQs poucos escrit-ores a quem retidã.o de intençôés bastam a lhe assegurar
BARBOSA _ Prólogo e seleção pelo Sr. Rena- pior, porem
Artigo 25 - o Senado Pllderal renovar-se-à
os <;lados geolog!cos do museu. dados é.sses qu~ ~ pode chamar clàssico - no sentLdo de mu1 incontestável valia. Tratando, por exPm!Jlo, d e to de Mendonca _ Coleção "E! Pensam!ento de raro Impedem a. execução dM med!daa pr~con.zaalternativamente,
são os mal! precisos do nl.\l.ndo. Tomando em próximo da perfeiçtto . E' claro qu"l não o foi em "O problema da filosofia cristã~'· o ~r· Jacqu.es Amerlca" _ Ectição da secretaria de Educação dM. porque os governos pera!stem em &gir aob t1e quatro em quatro an~.
80 Elltado cumpre
cónstdzracã.o e&sas informações. os peritos po- tOdas as f\lses da sua vida. de polltlco, advogado, Marlt~in Ob!erva que , consoanue cerva C.Jrrente 1Pública do México a
preii!!Ao
dos
grupos,
quando
por
um ou por dois terçoa (artigo 2). O S:maRuy Barbosa, através de
d~. escolher os pontos favoraveis pará. a. iru;ta-~ J.llll'lam.entar e poligrafo -. e Isto é fácil de ver de ideias, asr.>inalada er;n todo o curb"l d a H1~t6- suas Idéias pollticas, sociaiS, !iterarias e estéticas ser 0 árbitro dos tnterea&ea gera.la.
dor eleit-o em CMO de vaga, exercer! p3'.o tempo
laçlo de a.eroctrornos, as possibllicjades dos abas- nas suas Obras Completas, que agora se édlta.m.l ria do Cristlanlsm9, ha uma tendêncin:_ ineg':'vel e do seu pensament-o político continental e juEstudos pacientes e pratuiiOI ae acham ao que re~~ta.va ao substituldo.
t eclmentos lO<;ais de ã,gu!!-, a drena.gein. e à pró- Atora êsse ponto, pé.ss!v-el de contestação, o es- para se rec~.:sar, a fllo~Ofla, _qualq;u.e carater rfdico internacional - O volume compreende um
alcance dos governos que desejem acertar, ainArtigo 26 Compete privativamenté ao
a naturez:J. do
terreno. Essa ultlmll, tem tudo do Sr . :R.enat-o de Menltonoa. é, déoe!'to, autônomo em face da !e rellg10sa. I'rataudo-se
ól 0 de 30 pp do Sr Renat-o de Mendonça, ceras nM atitudes que aaaumam. fieis eo de- Senado Federal:
fide ll'nportâ.t'lcia, se tiverem de ser empre- excelente. Oom,eça por assinalar quê, aos 27 anos de doutrinas que visam á Verdade. é ~I?POS5tvel ~:gu~~do-se
as p~~duções ·de Ruy Barbosa: Orad
"
d.
a\
julgar
o
Presidente
da Rep,ibllca e
0
o6 tanks durante às operações_
(ist-o é , em 1857) , Alenclil' davà a lume o roma.n- eubtrair-l!Je o fm'ld&ment-o -daque,la Je, Outra c:ão fúnebre de José Bonifac!o. em 1886; A ex- sempenho doa deverea pu&
05
esempen,,o
.Ministros d9 Estado, noe crlmea copexos com
0 trabalho militar dcs pe~itos do museu ce "O Guarani", que o colécava. entr-e os !lrande& corrente, de mspiração helênica, julga,. ao con- - eriência de Haia., discurso em agradecimento quais foram constltu;doe. Quando os go,•ernos 1 daquele ma.glstrado ;
ln.lelotJ.-se com a gue~ra. Imclalmente, seu. 5er-/ es-crit-ore~ do tempo. "F!itó d&veras notavel tn\.rio, que o flloSoflaé'
, sen~o es;ra.~ha a f~. se manlfestac~ o dos brasileiros em Parls, enJ ou- erram. fazem-no como con.tequênc.a. de sua su-j
b) autorizar os empr:3tlmo; cxtern•JS do~
Y:/;<:> constituiu em escolher Pontos pa.ra con- acr~~centa o Sr. Renat-o de Mendônç.a. --:- maS nâc gue caminho dl yerso
ten e a es mo nroono. tubro de 1907 · Centenrio do Marquês de Pom- bo:-d.naç!o a propó .tos aecundarlos. de suas de- Estados, do Distrito Federal e dos Munlci,Jlo~.
ce11traçã.o ds t:ropas e estabel~~Cirnento de acarn-J único: começou com suá obra. prima. Em vercta.- , O pen sad::>r ca.tollco , SY. Etlenne Gilson , fllucl•
I
la!
d Mala
8
e
la !1c:~nc:as de ~&plr;to publ:co. acrovados os
Pà.rnentos e escolher a; localidades onde dzve- C!tl, tudo o que escrevêu ct~pol s , se. por um lado,/ dou vJ,·amente (diz 0 Sr. Jacques Marltain) Vá-!bal, d iscurso no Teatro m~er . em
c\ c.utor!<;~r a lntcrren~io nos Elt3.<los
ria.tn ser construidos aerodronlos.
lhe dil atou a fama, fazéndó dele o tlta!A popular r ioo as éctos dei problema, na sw• ncenta obr:.. rte 188~: Anatole Franca, d .scurso na Aca~em
t-os deS&&S de!;c.ênc:a.a pel~ falt~ d: uma op:nlã::> no CMO previsto no art1<t0 ...
I? ·to da Filosofia Medieval". outro hie-j Braslle: ra de Letras , ('m 17 de l\fa.o de 1909. Aos cx!~ent<!! ,. eA"clftrec:da ,·igJ!pn•e ~os pr . me iros
Durentc todo o a;·anro . d~sde EI .l\lan1el;, e o mais brasileiro dos nossos romanc\.,stas, nã.c "O
d) aprovar os a.cõrdos ccncluldos entre os
l.té Berlim. o Exér cito br itán! co ronhooia, an- 5en·Ju de base para o éituar em seu posto üa li - torl:~g~r~a FI!OEOfla, 0 Sr: Emíl io Bréh!e~. trata atiradores bah1anos. d iscurso no Teatro Llrlc';;
tecipadamentz . os Iu~ares qu~ P"dlam ~e.t utl- ~era.tura. brasileira". E, tratando elo estilo do au- . do mesmo tema e junta-lhe novos elem•mtos em 18 de Setembro de 1017; Concr .to modern. des•·:o~ reg1s~d_O_! na ro~a. que de· e ser traçada. Esta~)os~proYar, mediante ,.ot() szcreto, .1. nomea- ·
~i.(ie& i,~ -~ ~ ~o. lili 1.~,--~ '!.! IN.cem!. a.tlrm~;~ _.ü.llill M -lllil reaJ.· 1 Q.e compreen.sã.Q e e.nà.Use, .MM. s;ua.a ç<.~nclusõea do D~elto ~ll&lollal._400n!erêncl& 1:1e. Facul ~ _5U.da. .
~<ão doa ministro;; ~_§yP~_ Trlbuna.l FederaJ, ..§.!
doel!~~
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Justica do
Trabal
.....

No mesmo sentido se mamfest a
autorizado Dorval Lacerda,
vendo que os conflitos individuais,
dada a sua natureza primacialmente
juridica, poderiam ser relegados
solução da justiça comum, "terreno
onde a técnica e o mét odo são inteiramente Idênticos ao precon iza do,
para tanto, pelo processo trabalh i~
ta". (Boletim do Ministério do Tra-

~

Instltu!da a
.a
t
pareceu de inicio a
•
nt
e
a nova jurisdiçilo s
des inav
a
julgar mediante
térios não JeSeus maglstraàores
decidig ala.
rlam à semelhança do "juiz superhomem, manejando
o super-riireit<'". a que alude Adolf Rompe!.
Atribuiu-lhes, assim,
o equivoco
dos jurisdici onados a fe•~ão do cél6bre juiz de Chateau-Thierry.
o
bom Juiz Magnaud.
que em suas
I!IE>ntenças empregava apenas argu.mentos humanos, sem se preocupar
com os textos de lei.
Em regra, os magistrados
balhlata.s bem cedo
que, ae téenlcamente jâ era.
do a Idéia da substituição da lei
(vontade geral) pelo juiz (critério
• Individual),
na prática
não lhes
i convinha a grave responsabilidade
de decidir com tamanha liberdade.
Com efeito, diz Carlos Maximiliano,
citando Mendelson - Bartholdy e
Berolzhemer: ·o texto oferece dupla vantagem: 6 lltll para o povo
e protege o juiz. Con.!!tl tu! para
êste um vinculo, um grilhão, limite
ao· seu Império; outrora o julgador
deliberava de acOrdo com a sua
consciência; a dd.Sconflança popular
cobriu-o com a lei; ~~erve esta de
couraça para êle contra a. malldl·
céncla, mas também o amarra e imobiliza de modo que lhe não permite o anseio de onipotência. Em verdade, o próprio magistrado precisa
de um apolo moral perante a opinlllo e os superiores, de um melo
de provar que aplicou honestamente o Direito; ora, neste caso, o .seu
ponto de referência há de .ser a lei,
cuja Interpretação será fàcil justificar, desde que agiu com inteligência e sinceridade".
Dos li tigantes do pretório trabalhista, nem todos compreenderam,
entretanto, que a missão de seus
juizes não é a de evangelizadores
1nflamados nem podem êstes decidir
do alto, à margem da lei. Atribuemlhes erradamente função
privativa
do poder legislativo, poder polltico.
A êste, sim, não ao judiciário, compete Impedir os abusos do poder
econômico.
A Instituição da justiça do trabalho fundou-se em que a jurisdição ordinária não possui condições
técnicas adequadas a um contencioso em que as execuções precisam
eer Imediatas, além do que, a. mls•ão da nova justiça 6, acima de
tudo,
de conc!liadora
e árbitro,
apaziguando os lnterêsses a.ntagOnicos.
A liberdade de decidir do juiz do
trabalho não tem, nem pode ter
eentldo absoluto, adverte Pergoleze, acrescentando: "Embora l!vre da
"regra do caso", êle tem de se
mover sempre intra legem, dentro
dos llmltes que lhe traçam as leis
e os regulamentos, sem \·folar os
cãnone.s da legalidade (La magi8tratura del lavor o, pdg. 17) •
Nos próprios dissldios de contell<!o econômico, e.s normaa editadas
terão de ceder diante de uma disposição legl.!!latlva contrária. - e
dsto em conseqüência. do principio
da hierarquia da.s leis.
Tais norma.s não poderão Ir de encontro ao
que as leis ordinárias e regulamentos do govêrno houverel!ll estabelecido. E' o que ensinam o.s expositores da matéria, citando Slnagra,
La potestd
normativa
executivo, pâg. 128."

del potere

Nos Estados Unidos da América
do Norte, a.s organizações administrativas com podere.s para editar
normM, em dlssldio econOmlco, o
fazem mediante proCffiSO puramente técnico. prático, objetivo e pragmático. Todavia, quando tais nor·
mas são argüidas de ilegais ou contrárias à justiça, 11.9 cOrtes ordenam
que sejam revist~s de modo a pôlas de acOrdo - com a lei (J. Anderews, Labor prob!ems and labor Zegis!ation, 1932, pág. 132).
Escreveu Oliveira Viana: "Claro
está que estas normM, se editadas,
terão que ceder diante de uma lm·
posição legislativa contrária - e
:Isto em conseqüência do principio
da hierarquia das leis.
Tais nornlas não poderão Ir de encontro ao
que a.s leis ordinárias e regulamentos do govêrno houverem estabelecido" (Prob!ema3, pág. 225).
Isso, depois de salientar que diante
da situação de fato, l!lem texto de
lei ou contrato a Invocar, ê que o
juiz tem de julgar com critérios
reais (pág. 114-115),
Isto ê, não
pode Indeferir por falta de fundamento legal.
Em acllrd!lo unânime, de 'Z1 de
ebrll de 1947, de que foi relator o
~mlnente
ministro Edgard Costa,
a.ssim se manifestou o Egrégio Su·
premo Tribunal Federal: "Sustenta
o despacho agravado que na solução dos "dlssldios coletivos", pela
eua natureza fundamentalmente econômica, têm os tribunal! de traba·
lho :uma. h~rdade de a.clto
e não

baZho, n . 135. pdg

95).

A justiça do trabalho não é
JUstiça revolucionária. s~ a
tratura especifica decidisse t ora e
acima da lei, estaria oferecen do arg1.1mento a s eus Injustos oposltores e
tPnd erla a desaparecer.

l
]

·..;.

apaziguando

~vnCIIfadora • _,,ma
de
A-- e
árbitro,
08 1 t
n er.,.,es an tagO-

nicos,
A. liberdade d d
trabalho nAo t:m ecldlr do Juiz do
llentldo absoluto • dnem Pode ter
• acrescentando.• "E
a verte
Pergo 1e.e,
b
"regra do caso': êlm ora livre da
mover l!empre
e tem de se
dos llmltes que u:-a /euem, dentro
regulamentos e racam as leis
cAnonea da legaJid~d sem 'flolar os
tratura del laooro
~ (La maui8Nos pró 1
' P o. 17).
<lo econ0m~~0011 dlssldlo.s de contellterAo de ced~r ~n~:n;;s editadas
Posição legtelativa
t uma disl.sto em COIIBeqüêncla co~ rárla - e
0
da hierarquia das lei
Principio
mas ~Ao poderAo lr d~· en~al.s nor~~e aa leis ordinárias 8 regu~;~e~~
cldo.do E~o~ê:Oe ~.:~~~~OI!es!~~~:
tore.!J da matéria, citando S!nagr11

int

e OI!

La potestd normaUoa
ea:ecutfvo, pâg. 128. "

del poter~

Nos Estados Unld011 da América.
do Norte, aa organizações administrativas com :poderes para editar
normu, em dlssfdlo econômico, o
tazem mediante proc€'Sso puramenta técnico, prático, objel!vo e pragmático. Todavla., quando tais normas sAo argülda.s de Ilegais ou contrárias à justiça, as cOrtes ordenam
que sejam revistas de modo a pOla.s de acOrdo com a lei (J. Ande·
rews, Labor problem8 anã labor leo•slation, 1932, pág. 132).
Escreveu Ollveira VIana: "Claro
está que estas normas, se editadas,
terão que ceder diante de uma Imposição legislativa contrária - e
isto em conseqüência do principio
da hierarquia das leis. Tais normas n!lo poderão Ir de encontro ao
que u leis ordinárias e regulamentos do govêrno houverem estabelecido" (Problemas, pâg. 225).
Isso, depois de salientar que diante
da eltuaç!lo de fato, eem texto de
lei ou contrato a Invocar, é que o
juiz tem de julgar com critérios
reais (pág. 114-115),
Isto é, n!lo
:pode Indeferir por falta de fundamento legal.
Em ac6rdAo unânime, de :n de
abril de 1947, de que foi relator o
~mlnente
ministro Edgard Costa,
IIBI!IIm se manifestou o Egrégio Supremo Tribunal Federal: "Su:!tenta
o despacho agravado que na eoluçAo do:! "dlssldlos coletivos", :pela
11ua natureza fundamentalmente econômica, têm os tribunais de traba·
lho uma liberdade de aç!lo que n!lo
t~m nos dl~sldlos meramente jurldlcos; cumprindo-lhes solucionar a
eltuaç!lo criada pelos
desaju.l!tamento.l! sociais postos em equação
pela.s classes ou grupos lnteres.l!adOI!, eliminando-lhes as causas lmedfataa, secundária, e lncabtvel será
a alegação de ofensa a dispositivo.!!
de direito processual comum.
A tese, M.!!lm posta, n!lo é verdadeira. Se Incontestável a pre·
miMa da livre e ampla apreciação
doa fatos, e da adoçAo daquelM
medidas que melhor se ajustem a
uma soluçAo eqüitativa capaz de
eliminar as causas geradoras do dlseldlo, a fnter!er~ncia dos tribunaia
do trabalho se tlerifica e desenvolnormas pre/f.,.,, porm, segundo
o:adas em lei, que constituem outras
tafttas garantias doa lnteri!ssea em
J6go e condu•em ,quela aol~tto. O
livre convencimento e a ju.,ta BoluçAo se atingem sempre com obediência a e.seas normaK. Infringilu n!lQ podem
os tribunais, l!ob
pena de contaminarem suas declelles da pecha de arbitrária.!! e Ilegais. 1!1, verificada a h!p6tese, tt4o
r6fogem tais dcclslles f1 reui84o dt-s-

·.,:·

te Tribunal na sua funç4o const!tuc!onal de defesa ., guarda das leis
federais, tl{Oladas ou err6ncamente
interpretadas peloR demais tr!bunafs. (.Arquivo Judfcldrlo. vol. 89,

fase. 6, pág. 275).
Se uslm acontece nos dlssldios de
oontelldo eeonllmlco, multo menos
nos conflitos de naturez& jur!dlc&
poderá o juiz decidir com critérios
n!lo legais.
NAo há, sub3tanclalmente, nenhuma diferença entre a eentença de um
juiz do trabalho num conflito lndl·
vldual tundado em contrato de trabalho e a sentença de um juiz ordlnd.rlo em conflito fundado num
contrato de direito comum.

os
natureza jurldica, nl!.o
haveria necessidade de Instituir
uma ju~tlça própria e especltlca, a
que foi dado o nome de Justiça do
Trabalho, bastava estender a êsses
conflitos a competência da justiça
comum.
Tratava-se de um ponto
controverso de direito, e o juiz ordlnd.rlo o liquidaria com os processos de sua técnica dr Instrução e
julgamento, pela mesma forma que
todos os dias está liquidando questlles de natureza civil ou comercial.
E conclui: "Pode-ae dizer que as
qt;estlles puramente jurldlcas. que
I!Urgem porventura nos conflitos coletivos de trabalho, só salram da
ordinária,
competência da justiça
para serem lnclu!das na competência da Just\~a do Trabalho, unicamente, ou a) por fOrç>1 de sua conex!o, para n!lo cindir as Instâncias
âli~038.o Pl!o bl para coloca; pa
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V ·I DA
QUESTOES CIVEIS, FISCAIS E TRABALillSTAS

a Justiça do Trabalho

SILVIO R. DUARTE
Pouco se
art. 767 da Consolidação das Leis do Trabalho e
que, no ent
me ce
uns reparos. E' que o citado dispositivo estipula
que "a. co.•.1_,.,...••.,..""""' ou retenção, só poderá. ser arguida com materia de
defesa".
Parece-n
primeiramente, que a técnica usada pela Consolidação das
Leis do 'Traba ho nesse artigo não !oi das mais recomendaveis, por isso que,
como se verá, compensação e retenção não significam a mesma coisa.
· O instituto da compensação vem regulado pelo Codigo Civil, em seu art.
1.009, em que se dispôs que "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor
e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem".
Esse titulo jurídico mereceu do insigne João Luis Alves estas palavras:
"A compensação, fundada em motivos de utilidade e de justiça para ambas
as partes, é um meio de pagamento reciproco, e, por isso mesmo, em relação
a cada um . dos credores-devedores tem de obedecer aos princípios gerais do
pagamento". (C. Civil anotado, pag. 710) . Esclarece, ainda, que, por esse motivo, só pode haver compensação de coisas fungíveis, da mesma qualidade e
certas, não importando, em regra, a divergencia da origem da divida.
Como bem salienta, ainda, o citado tratadista, a compensação pode ser
legal, isto é, a que r esulta da aplicação da lei, exatamente prevista no art.
767 da Consolidação, ou pode ser comrencional, entre dividas que se não podiam compensar, "como a divida ainda não vencida".
Verifica-se, entretanto, pela leitura atenta do textd do art. 767 da Consolidação que não se cogita ai tão somente da compensação, mas de "retenção", direito que a lei reconhece ao empregador, em varios dispositivos, de
conservar em seu poder, para se pagar, importancias que, em condições normais, não poderia fazer, como retenção de salarios .para se pagar dos danos
da falta de aviso prévio ; de prejuízos causados pelo empregado, por sua culpa,
quando previsto a hipotese, em contrato (art. da Consolidação) . Embora aparentemente, tenham o mesmo sentido, a compensação difere-se do direito de
retenção a que se refere o art. 767 da Consoliru,ção, por isso que por esta se
autoriza o empregador a não cumprir · o dispositivo legal que determina o pagamento em determinada época de certos títulos de direito, v. g. salários e
férias. A compensação é mais ampla, sendo á contraposição de um credito
a uma divida.
Por esse motivo é que entendemos haver erro de técnica na consolidação quando se refere ."a comprensação, ou retenção", por isso que aquela é o
direito de extinguir uma divida pela contraposição de um credito, enquanto
esta é o direJto de conservar em seu poder créditos do empregado que lhe
seria vedado em condições normais.
, Assim sendo, entendemos que o verdadeiro sentido emprestado à lei é o
de que o empregador pode justificar a retenção, somente nos casos previstos
em lei, apresentando-a como compensação.
Efetivamente, pode haver compensação sem haver retenção. Suponha-se
que um empregado leve para sua casa vestimentas que o empregador lhe
forneça para o trabalho. Em defesa, poderia pleitear que, reconhecidos direitos ao empregado, haja compensação quanto ao valor dos objeto~ menciona
dos. Por outro lado poderá haver retenção sem haver compensação. Suponhase que um empregado peça sua demissão e retire-se do estabelecimento sem
formalizar o pedido. Como na realidade a rescisão do contrato não se opera
senão após o decurso de um certo lapso de tempo, é direito do empregador,
sem que haja compensação, reter os documentos do empregado.
essas distinções, conclui-se quf! a compensação só poderá. ser
materla de defesa. Os créditos supervenientes serão alegados em
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TRABAtHO E·PREVIDENCIA
PARIDADE
No in cio predominou a forma empírica . Criara 11 Governo de então o.lfganismos destinados a resolver as questõe~
e'ntre empregados e empresas. Juntas e Comi~sões Mistas .
presididas pOl' . um funcionario e a!!sessorada:s por npresen' antes de cada ·classe, forma"am o 1,1rgã!) julga~or . Suas resoluções se ressentiam de fundamentos jurídicos mas sempre
resolviam Oi!! casol'i.
.
·
.
. De forma primitiva ·e incerta evoluiu para o orginismo
judicial, ainda visceralmente Jlgad• à "or\~m eeonôntica" na
capitulação adotada na Ca.!'ta de 1937. Ma.• a instalação da
Justiça do Trabalho, em 1941, trouxe .a lndependencia. . A regra prpcessuai tornou possível a aplicação dos princípios . tl'abalhistas que elevaram o operario .ao nível de seu . emprerador para disc[Jtir deveres e obrigaçõe!! . A Consolidaçãu qu
Leis do Trabalho surgiu qual mat·co de· inegavei . p ··ogre8so e
alforria . Não mais a intromissão de orgãos administrativos.
Não mais a ínge'r encia de minis ros ou do Governo.
Com a promulgação ,da Carta de 46 a Jus.t~~a .do Traba-..
lho, cuja autonomia era proclamada, a cada in!!tante, lJelo
Supremo Tribunal Federal, passo.u a ocupar o luga:· cohtpetente, integrada no Jndiciario, parte de um dos poderes supremos da República..
1\'tas, se na fo•r ma aparente ·foi colocada em seu devido
plano essa nova Justiça, contudo, o tratamento dis1.,ensado
muito deixa a desejar. Falta o ·contendo econõmico. Seus
magis rallos não estão equiparados, .p ara efeito de vr.ncimtntos, aos da Justiça Comum. Para estes a retribuição J,íminceira já atende a velha e sabia fó ··.m ula - bom ordenado boa
justiça. - Aqueles ainda são mantidos num ·padrão de
cimento!! incompatível com a dignidade da ·função e a grave
resporisal!ilidade do ca.rgo. Um juiz de Dfreito de qu~tlquer
das Varas da Capitai pe'r cebe o dobro dos vencimentos atrlbuidos ao juiz do Trabalho,' presidente de Jutita, ·q uando este
tem volume ·superior de serviço, juigando em medi'a dois mil
processos, cada ano.
Par~t o desempenho de uma boa justiça ·não bas' a o rótulo ou o nome pomposo dado ao aplicador, ·ou somente lnteg : á-Jo num dos poderes do país , -Mister se laz propo.r cionar~lhe meios de uma existencia digna e ()ecente, ío:rá-lo
das necessidades comesinhas livrando-os dos problemas pessoais a fjm de que possa dedicar-se ao sublhue encargo de
julgar com a de,•ida· independencia e necessaria tra.nquilidade. Assim como o vl\lor da moeda não decorre do nome tamuem não · basta · atribuir ao juiz · do Tr.abalho· uma soma de
-.:;;:;;.......:;;;:;;;;;;,..... garantias e direitos s~ são relegados a um plal)o infe1·ior ao
dos ma,gistrados dt' outras justiças. Urge não esquecer . que
tambeni eles - os juizes trabalhis' as - resoh•em gTandes e
graves questões de direito, têm a 's eu cargo o· estabdecimcnt~ do equilibrlo e paz social e estb tmpedid05 de exerc:er
qualquer outra atividade remune~"ada .
Se a vida do juiz é de privação e sacrificiM, a de juiz
de trabalho é, no momento, a de um sacerdote ·eom voto dt!
po·breza . Ele que harmoniza os · contendores, torna respeitado e integro o pa •rimonto de qualquer empregado, nivela ·sa larios quando o trabalho é igual, sofre a injus~iça de uma
retl"ibuiçãó menor no desempenho de trabalho igual ou ~~~perior.
_ .
.
.
O Legislativo tão cioso de seus poderes, há de nvarar tal
injustiça a fim de . que O ''Oto de pobrl!'za não .se agraye peJa
desvalorização· da moe-da .
'
EDUARDO COSSERMJ;:J:,LI
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SIL'VIO .R. DU~RTE

· Os tribunais traba:
t continuam, até hoje, divergindo quanto à neces&ldade do mandato escri para que o advogado acompanhe o processo de reclamação perante a Justiça do Trabalho. Enquanto alguns, entre os quais o
Tribunal Regional do Tmbalho de São Paulo, têm jurisprudencla paclflca de
qUe o advogado para recorrer em nome de qualquer das partes precisa exibir
a procuração escrita, c.•utros, como o Tribunal Supér!or do Trabalho, têm-na
dispensado, por vezes, entendendo ser admissivel a procuração tácita na Justiça trabalhista.
·
E' certo que existe um julgado do SUpremo Tribunal Federal declarando
nulo o recurso interposto por advogado sem procuração escrita. jtu;1ta aos autos,
por não ter aquele m:1is alto tribuoo.l de justiça admitido o mandato tá.clto
para representação judicial.
..
Na realidade, o art. 1.324 do Código Civil dispôs expressamente, que "o
\mandato judicial pode ser conferido por instrumentá publico ou partlculàr,
devidamente autenticado, a pessaa; que possa procurar em juizo". A análise
desse dispositivo evidencia que s.penas duas !ermas de mandato são adm!Slliveis
judicialmente, seja. na. justiça comum, seja em Justiça de exceção: a) ~m.ndato
por instrumento publico; b) maridato por instrumento particular. Não existem
as demais formas previstas para. a procum.çã,o em geral, isto é, o mandato
verbal e o mandat.o tácito.
A Consolidação' das Leis do Trabalho, por sua vez, estipulou
cl!Lmação poderá ser apresent!.1da pelos empregados ou por seus re]~res~Jta.ntes ll
e pelos sindicatos de classe" (art. 839, a), mas não especificou
quisitos m!nimos para essa representação. Os arts. 8.o,
'167 da citada. Consolidação, todavia admitem a legislação su''""'m••va co1:num11
e o direito processual comum como fontes subsidiárias do direito
Por essas razões, forçosamente, hs. de se tecorrer ao direito comum para
solução do problema. da procurs.ção dada. a omissão da legislação trabalh:sta.
Não pode, pois, deixar-se de a estes apllcar-se o .prinicpio do art. 1. 324
Código Civil pela ausencia de d1spositivo expresso na legislação soci9.1 e
isso que a. norma em questão não é contrária, mas perfeitamente COllSentlmetal
çom os principies norteadores do direito do trabaiho.
Regulamentando o citado art. 1.324 do Código Civil, o W't•. 106 do ~~u•.. ~u
de Processos Civil dispôs expressamentt' que "o ingresso das partes
requer, ;tlem da capacidade legal a outorga de mandato escrito a ad•vo1!ado
galmente habilitado". Sobre esse dispositivo diz o festejado J.
Santos, que "o código não excetua. Qualquer que seja a aç.,..~ã~~o;,Ilt~é~r~':.'';::,
mandato a advogado legalmente habilitado, Mesmo para 11
demarcação, a habilitação é exigida, não mais podendo se tolemr .o
vista prepondel·ante no sertão brasileiro de que, para os processos adm!nu;triH~
tlvos, como são denominados, não 5e exigia a habilitação legal".
centa "exigindo o mandato, quer o Código Civil é o contrato pelo
pessoa se encarrega de praticar em nome de outra certo ato, sendo a prtootau-8
ção o !mtrumento do mandato". (Código de Processo Civil Interpretado",
vol., pag. 94) •
Esse mesmo tratadista, comentando o art. 1. 324 do Código C!vll, assim
manifestou: "o nr:mdato judicial há de ser outorgado SEMPRE POR
TO. NAO SE ADMITE O MANDATO TACITO OU VERBAL. · Quando
adplite-se a caução "de rato". (Código CivU Brasileiro · Interpretado; ·
xvrn. pag. 340).
E' certo que a. Consolidação da. Leis do Trabalho em seu· art: 791
expressamente que "os empregador e os empregadores poderão reclamur
so31Jaente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar suas ret:ia.l:na,çõEIS
final", certo que "nos dlssldios individuais os emprego.\dOS e em,prt~ga.aores
detão fazer-se representar por lntermedio do sinâicato, advogado,
cu provisionado, ir..scrito na. Ord€m dos Advogados do Brasil" .
Dessa forma, artigos 1. 324 do Código Civil e 106 do Código de Processo
Civil para aplicação n-.1. Justiça do Trabalho, hão de ser considerados frente ao
art. 791 do C'onsolldação das Leis do Trabalho. Parece-nos que tódos esses
dispositivos são conc!llaveis: pelo art. 1.324 do Código Civil essencial é que
o mandato seja a procuração por instrumento particurar ôu publlco, não se
adnlitindo mandato verbal ou tácito. Expresso, tambem, é o art. 106 do Cóilgo
de Proc.esso Civil, quanto a essa exigencia. O dispositivo da ·1e1 .trabalhlsl!J.
embora. não faça a. exigencia expreEsamente, a deixa sub-entendida, quando declara. que. Q parte poderá "fazer-se representar", pelo sindicato, advogado, solicitador c.u provisionado" . Só por meio da procuração escrita poderá haver
representação judic:!al, dizem os dois primeiros dispositivos, que assim, completam o pensamento do terceiro.
·
• 'Tem-se argumentado que admitindo a Consolidação .d as Leis do Tra'balho
a representação por sindicato, advogad, sllcitador e provislonado torna-se nconciliavel com o art. 106 do C. de Processo, que só ·admite a representação por
advogado O pensamento do legislador pareee ter sido sempre o ·mesino, embora
estendendo ao sindicato a faculdade de representar as partes em. Juizo. Mas,
ainda se admitisse como inconcil!avel, por esse fato, os .arts. 106 do Código
de Processo e 791 da ·consolldação das Leis do ·Trabalho; este. seria, não obs. ~nte..,···Perfeitamente eonc!lla.vel com o art. 1.324 do Código Civil, porque
~ caso o sindicato ·seri!l '"pessoa qqe possa procurar em juizo trabalh!sta " .
~"o(~:Erii resumo, parece-nos que a.cer-tr.l.d3 tem sido a. jurlsprud~cla do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, em ·seht!ê:lo ·coritràrlo à do Tribunal
Superior do TrabaJho, de que só por meio de instrumento de mandato escrito,
isto é, só por melo da procuração, poderá alguem representar outrem em
juizo trabalhistr.J.. E' certo que essa procuração poderá ser outorgada. a sindi•
cato, advogado, sollcltador ou .provisionado, devidamente inscritos na Ordem
dos Advogados do Brasil. os quais em nome das partes podem procurar <·m
juizo trabaiJ'Iista . Os arts. 1.324 do Cócl!go Civil e 106 do Código de Processo
Civil são, subsldi'a.I'iamente apllcaveis ao direito substantivo .e direito processual trabalhista, naquelas partes em que com este não col!dem. Como o art.
1.324 do ·Código Civil é perfeitamente ajustavel ao art. 791 da Consolidação
Leis dco Trabalho, incorpora-se integmlmente à legislação social, enquant<> o
art. .106 .do Código de Processo só não é aplics.vel na parte em que limita. a
representação ao advogado, que por força do citado art.. 791 foi tambem estendida no sindicato, solicitador e provisionado. inscritos · na. Ordem dos Advgados
do Brasil.·
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TRABALHO EPREVIDENCIA
O ADVOGADO .E A.iUSTIÇÂ ÕO TRABALHO

Nio Tai lcnp o tempo em 11ne :u Juntas de Cone~ e o proprio Conselhé Naclonl do Trabalho realiza,•a.m ~ secretas,
para. o julgamento dos casos entre empregs.dos e patrões .
'
Nas Juntas, principalmente. imprimia-!e grande celeridade aos
processos; e as nonnas pelas qual$ se regla.m eram empil'iea,~. dando
Jarra margem ao a.rbitrio dos a.ntigos presidentes .
Compareciam as parrtes interessadas, com a.s respectivas teste•
muhltas.. que eram inquirida.!! segundo a vonta.de e tendeneia.s dG.S
prôo~identes. Os advopdos raramente eram a.dmitidcs nessas u.las
fechadas, e quando aeonteeia lhes ser ~tido chorar a.té à. mu&
de jnlp.mento, Dem sempre podiam tomar pa.rte nas ln.q~ e.
meDIIS ainda maDifellta.rem-se sobre o feito em anda.Jnento. E' de
justiça eonsii'Dar que aJcmnas Juntas mantiDham proceder cliferente.
-Ha:ria mesmG aversão aos a.dvop.dos por plrle desses orgoauis~
mos. E$C1neclam t~ne o maior brilho das &eDtenc;a.s e do desenrolu
das fjnestées juridicas eram tlevidos &iis esforf()s dos ea.li$Ídl_s:es que,
DG afá de defender M interesses de seus eGnstitllintll!l. se esfo~
va.m nG estudo de intrleada.s f!Uestóes de direito . Devism tu eoa.siderados. D.io um eDtrave à distribuic;i.o da jdsti~. mas an:rllla.._
preciosos e indispensa.Tei.!l na psquisa da verdade .
Hoje em dia a Justiça. do 'l'ra.balho ,iÃ adquiriu melhor fonpa.,
maior .Ditidez e está rerfda. por normas prooessu&is peeulia.J'es. Os
elementos t~ne atualmente a integram e dirigem, salvo ra.ra.s exceçóe.. sabem vér no advGgado G eficiente an:rlliar, sem o qual lll.o
seria pos~lnl perfeita distribniçio da Justiça .
Mas esta l'efT& nio é geral . Infelizmente sofre e:re~ por ~l'fA
tl.e p011eos que, envaidecidos eom os cargos que ocupa.m, se feel\aus
numa a.parent~ austerida~. semblante carregado, frases eu:r-t:s a
rispidas em alto t11m , intolerantes no tra.t.G dispensado .a.os advo"'•
dos, esquecidos não apenas do dever de cortesia, ma.s até do respoi~
a que tem direito a classe a que pertenceram . Todas oportunidades
aproveitam pua eriu dificuldades &os advogados que então repl'ellflntam sa.çados direitos do trabalhador ou da. empresa, quer fr>
zendG-os esperar horas seJ'Uidas para atendê-los, quer lhes t.omands
difiell a. "vista" dos processos. Casos há. em que ilustres ea.usidieac.
alguru com respoDsabilidad~ de cátedra, figuras d.esta.e&du da classe.
têm comparecido aos tribunais, onde permaneeem hora.s Inteiras.
dlll'&Dte dias seruidos, à espera de que " S . Ex . " se digne <'h&D!&r
o processo em que estão lnteressados .
E' este estado de coisas que obriga pôr em relevo a a.titude dG
ministro Edprd Sanchez d.eterminaDdo, qua.ndo Proeura.dor Geral.
fGSH dada "vista." dos pareceres dos procuradores aos advogados ia•
teressados, poDdo fim ao rerfme de segredo &té ent.IG vigorante.
J.lereee, tambem, aplausos a inleia.tiva do ilustre juiz Tos.t es MaU&
e dG presidente Délio. Muanhio, destacados eoDhecedores do direito
do trabalho, no sentido de ser dada preferencla no julga.mento d~
JII'GCeSSos em pauta quando presentes ambos os a.dvO!rados . Esta. prá•
tica., há dias iDieiada. no Tribunal Region&l, sobre ser uma. llGl:l•
p~l!Sio dos problemas que a.uoberba.m a vida do profissional. revela. o desejo de colaborar na mais rápida distribuição da Justiga.
EDUARDO COSSEB.MELLI
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TRABALHO--E.PREVIDENCIA

I

C·U S TA
·· · A exe!!!~~o d!l que CCC!Te . na JUl!tiça pomu..>n, tam?e:m na do
Trab13-lho existe o naga~nto de custas pel~. ~ venc1tla. 1\f_:as, re
naquela. o pz.:gam~nt.O é feito ant~ do juigainênto, nesta, segumlo os
dispositivos da Consolidação p.a.s Leis do Trabalho, eram pagas afinal "l-pÓs E'5g'Qtados todos QS r ecursos pOSSÍVeis, e pela parte vencida .
Havia apenas uma exceçãg : nos casos de inquérito, requerido pela
emtnesa a fim ele ser autorizada "" demitir um empregado estavel.
Ent;to o pagamento d•a s cus~s era feito pela empregadora e z.\ntes do
julgamento .
.
.
Estes dispositi~os atendiam às necessidades do trabtJhador e era
cômodo às partes . No entanto, este ano, duas reformas foram feitas
(Janeiro e setembrp). em decorrencia das quais o regime 1le custas
foi sensivelmente alterado, ficando estabelecida a obrigatoriedade do
pag·amento, pela pl'rte vencida. logo que julgado o feito, em pl'imeira
instancia (nas .l."!lJltas) .e ·dentro !l(l c~nco dias se a parte quizer recorrei' . A falta do pag·amento . ou depósito dentro do prazo impede
o uso do recurso . A guisa de facilidad-e dispôs a lei que o empregado
cujo salario não &tinja o dobro do mínimo legal ou não dispuzer dl'
recurso pode obter z. assistencia judiciaria .
Houve. como se ve, sel'_sivel mn(l.ificação !lj!, lei t!'i!-ba!hi~ta, · alteração prejudicial ·ao •trz.•:,a,Jhador, difieu!tando-Llle o uso do direito e
m.esmo t!lrnando . inin!!Ssivel em certos casos . Poucos os empregados
qu.e percebem s.alariÕ niquele limit.! e os f!.UI! a.uferem mab, ainda.
não estão e~p. ccndiçtte!!v de suport~r o pagamento das cu5tas . Acresce
que as questões sio em rer<ll deeotTeDtes de dispensa. ou suspensã.o,
exatamente quando o trabalhador ·se vê a. b~os com a. necessidade.
Em consequencia. dessas reformM a. .Justiça.. do Trab'alltO> çomeça
a esoa.p ar ao alcance ~\e qualquer opera.rio para se tornar a.cessh·el,
apenas, é\Os que dispõem de reservas, em dinheiro, para enfrenta.r
os gastos do processo.
O fato é compreensh'·~l embora não justificavel . A .Justiça dO
Trabalho, adquirindo m~lhor forma e n1aior projeção, começou a so' frer r1 influencia daquelas pessoas que fcrmaram sua mentalidde à
s ombra do Direito comun~ c, ocupa.ndo cargos elevados no novo ramo
judiciario, trouxeram o hábito e as praxes vigorantes na jusfiça orõinari:>.. E<>queceram-se de que ·possuía . ela nonnas processuais peculiares, destinava-s!' ao economicamente fraco e, exatamente por
I l'ssa. sin;gul·aridade, foi instituída à. p<trte dando oportunidade à. cria' ção do$ çargos nor 'eles O<'Upados. D'outra maneira, se adequadaG,
fossem as no~a• processuais comuns 'e os 11rinci_p ios ordinarios, as
lei$ tJ·abalhistas poderiam ser aplicadas pela. magistratura então existente .
A questáQ ilaos cn$ta$ é apenas uma den.tre muitas e 1lcmonstra
a luta que se tra.~·a entre as dua~ · ment,a,lidades 'de seus a.plleador~s .
.U.ns procura,ndo tra~p-~nt~ na no"ll justiça ~ processos e l!rincip!os ,y:igoranles no JUdlctano comum; outros, Ja. em menor numero,
ainda fieis à s peculiaridades · da jiJstiça social. Desse · ent rechoque
o prejudicado há de ser o trabalhador .
EDUARDO COSSERMELLI
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JUSTIÇA DO TRABALHO

TRABALHO E PREVIriENCIA
Não vai longe o tempo em que as questões entre emprep.d•
e patrões
resolvidas pelo Ministerio do Trabalho, não raro,
funcionapdo no pr rio recinto dessa Secretaria de Estado, u
Comissões e Juntas de ConciUação encarregadas de resolver tall
a!ISUntos, A fisealizaÇã. era exenida por funcionados que de tude
cuidavam, de5cle o registo de empregados até o pagamento ....
ularios. Em todas as fases do comercio e da industria .. fui&
aentir a ação virllante e por' veees violenta do Minlsterlo.
Das deciSÕft então tomadu havia sempre um recuno ao Sr.
Ministro cujo despaeho prevaleeia a menos que o Interessado reeerr - ao Judiciario.
Posteriormente tais Combe6es ou Juntas e o Co08elho Naet.aal
. . Trabalho foram tomaado melhor forma e seraindo um retelre
mais definido. Certa. - - . processuais usad.a8 há malte u
,Justiça. foram adotadaa com )R'OVeUo. Mas ainda pred0111lnava ...,.
eunho eminentemente admiDiskativo e o Sr. Ministro lntervilth~ t
decidia, não raro, modlficaodo .. resoluçõfltl dos orgão. colerladM.
Havia uma abundaneia de decretos e decretos-leis discipllnande
e U511Dto e regendo aa relações do. empregado. e patnM!s, e rbe
de Jalpmento, o. reeUl'llos, etc. Tomava-se diflcU penetrar . . . .
emaranhade • dispositivos lepis.
Ela 1Ml foi e~riada a JWitiça do Trabalho, Tornou-se um erranismo aatônomo, não mais sujeito à autoridade do titular da
p~ no toeante àll decisões, salvo 011 casos anteriores, eqt!'Nia•
mente memeionade~~~. C&bla-1he, apenas, a NColba dos Ju'- H
eon.elheiroe, njo lll&Ddato era temporario. Assim, as queatõet trabalhJstae, proprlamenie ditas, ficaram sujeitas, eselaatvamen~
trib..-J.a do trabalho que tinham plena liberdade em decidir eeaforme lhes pai'CIIl- mais acertado. DessM julcados nenhum recurso mais cabia ao ministro. Só o Supremo Tribunal
tinha competencla para modificar a sentença.
Com o advento da uova ConsUluição a JU8tlça do Trallalbe
entrou na maturidade. Inclulda no capitulo do Poder- Judielarlo
nus orgãos foram reestruturatlos por recente lei, tornando-se parte
ibieg.rante de um d08 podere!! supremos da República. Oa ja)ca~
dores adquiriram todas ali pre•·roralivas da magistratura e faHIII
jús ao mesmo respefto e inlanribilitlade dos Juizes de Direito. AI
Juntas de Conciliação estão hoje presididas por Juizes do Traltalke,
equiparados ao. demais. Os componentes d011 Tribunais Regioaale
t'onstituem Clll Intecrantes da sepnda instanela, no me-. nlvel ...
'l'ribunala ordlnarioa. O Superior Tribunal do Trabalho foi '-'IIIIM~
ao Supremo Tribunal Militar e funciona como orrio
..
nova ~ abaoluta independencia e autonomia. 011 . _ .
ponentes d-• DCIVe ramo do jadieiario posauem reeonbectde . . e Ilibada repatação, havendo alguns cuja cultura juridlea - m••
llófica é um penhor do acerto das decisões.
Reside, esatamente. nessa marcante autonomia e htdependeaeia
e propósito da recomendação ora feita, no sentido de nio mais ..
dirigirem ao Minlsterio do Trabalho ou apelarem para _ . 8eeretaria de Estado, pleiteando quer a solução de caa08 trabalhia*al
(IUer a lnterfereneia ministerial. A administração nada pode fazea
neste particular e o pedido resulta em pura perda de tempo alP.m
de acarretar o risco da parte ver caducar seu direito. Havendo •
lei estabelecido wm prazo certo para se pedir a reparação de .to
infring~nte de direito, deve o interessado dlrirlr-se, unicamente,
à Justiça do Trabalho, e não mais ao Ministerlo, sob .uena ••
tr~JlSrorrido esse prazo, enquanto aguarda a solução do a}M!Io A.
administração, não mais poder Invocar o amparo da Jei, Só a
tiça rio Trabalho pode hoje solucionar as questões entre empreradoa
e empresas.
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'JUSTIÇA
1

E' da competencia da justiça corriurn os

{itigios trabalhistas das autarquiás
A questão de compcter..cte do toro, - em C61'tOs casos tormentosG · J)CrG
tzdvogado" e ;u.i;:;es, - apresenta- se ago;·a com esse aspecto no conflito tf.,e
jur isdição r... 1.638, que o Su:pretT'..o Tribunal Federal vai por estes d!a.atulgar, ,, no quaL é s1t"citante a Junta lU Conc iliação e Julgamento ela
Jus tiç.z· dr. Trabalho em Selem e suscit ado o j ui::: dos Frê.tos 44 l'a.uft.tl.d
.?~blicn daquela capi ~a!.
Amb • essas 1usUças, - a com~m e a especial, julgam-se incompe•
tentes pa;·a !l onhecer do !itigio t r a balhiste existente entre os 161'VÍÇOB de
Navega.;ac de Ama.~on ia e .{dministração do Porto do Par.:! e certo pr,..
posto dest entidade autarquica, àe organi;;:c;ção auto>toma.
J'rocuro~t-se nesse con1 lito estt: b e!ecer a identidade entre essa t:u.tarqula
~ as empresas tnc or;oorq;das c.o pc.trimonio nacional, regu.Zad48 por legis
!ação àc< emergancia.
O sr
1'cmistocles Cavalcanti, procurador geYal da ltepu'blica, o,tnou
nCJsse proces.o, de que é YeZator o minictro Ribeiro da Costa, no aentillo
da comp<tenc ia r!.a J1tstiça comum, pela • ooasiàeração d.e que, 714 eapecte,
não se trata de empresa tncorporatla,' mas de autarqutll .
.t p>,.p6süo, o procurarZor ge;·al te2 pormen orizado estudo da Zegisi404Q
das auw rquias e da 1·cjerente àq uelas inco;·pornç6e•. reportando-se, quanto
e estas a um Longo parecer seu, emitido na Consultoria G eral dD. Bepu•
blica.
Pa;·eca ao sr. Temistocles Cavalcanti que t odos os empregado• admitirlos ant ;,s da inco;·poraçã.·J devem continue r a merecer a meam<: prot~ç/J.o
Q><e Lhe assegurava. a !egisZaçdo elo t rabc.Zh o.
Aos admitidos, entretc.nto, depois dr~ inco7poraçao. deve-aa c.p!iC4r 4
!eg!Slaçá.o re!c.Hva aos eztranumererios àc. Unido, so!uçd.o que se tm~
pela n at1<r e<:a da re!açd o do ~rcbc:Zh.o.
·
.4ntes da i ncorpo,·açd.o, simples relação de emprego privt~do; depOff. lia
!ncor p o·.-açdo, r e!açd.o d.e emprego publico, porq1u; concluido com ~"' pre•
posto de Estado. São 14 ago;·a auxiliares da admini stração estatal.
.tbsorvido, porem, o patri>Honio p>ivado, d.eve o Estado reconh.ec.er O
àtreíto dos anttgos empregaàos da& Empresas e assegurar-lh.es tu ?~Uima.
garantia~ .

Nadr. justifica a c.:teraç<!o de seu estatuto, principalmente qu.:m4o c
admtnisira!<d.o dssas Empre3a.. obedece ao regime da qu.ut4o . :priva44
o mesmo. entretc:nto, né.o s<: d.irã dos admitidos depoiS àa i1U:91'J)Dr4194D
poi8, net te caso, ll l4ço ;v.riàic,., toi Criado p elo Estado at ravú da U!ó4 pt'll•
~tos ,,, essim, de d-ireito publiCo
a relação do! ~ecMr~nill.
E como tais servtdoresf;o admitidos gertt!m.ente a titulo l't:44l4Yio ou
comiss4o. pense o pYocur
geral q!I.G ela dovCJm U1' equ.il'CJ>'G4oa GOl
aztran1•mer arios da Unido.
Con~equentemente, ~~~ o Estado reconhec.
oa d.irettO$ .;:nterlo""'"'i'
constituidos entre: emprefàOres " em-pregados, aa recor..h.eca a a:p!ic4'bill4c4e
das normas d'8 é ireito
ociaZ áquelas relaç6es, deve tambem ~t#•tta,. s
so!u~<!o das cor..trovcr st.z , H ez-viu d.a Oonstttu~ç4o, é Justiça éo TrabGII!.o,
ezcZt:.int!o-sc, porem, de.r. JI.07mG. os admitidos l'elos pre-postos 4o :&st44o,
porque neste cr>so, c~ elaçc5es cria4aa s;!o d.\feren t ea, regulam-se pelo ilireito publiCO.
.A.s autarquias, antY cnto, regem.•sll por um .tiatema ZegaZ ~i~erao •• tiO
tf.e ~me empreslf marltima, orga'll.iztld.a em. · GUt4r•
CGso i!.o~ autos, trtttllmGntta!n ..nto ~o art. 2°, i ! 0 , d-o tücreto-~t 1.&11,
quia, 4 qual se apliCa
etc 2! d.e agosto de !IUS
Com essas co>~stàer
e enc!4 da JU$tiça co
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Si V. S. ••~ejar
uma aet~inatura
d~ qualquer J ornai ou Revista
do Brasil,
dirija-se ao
LUX- JORN AL

RIO- S. PAULO

VID-A J U D·l C_I A R I A
QUESTOES CIVEIS, FISCAIS E TRABALHISTAS

llargos na execuçiio .pro-rlsoria ;erante
a Justiça do Trabalho
..J
SILVIO R. DUARTE

')_'"(j~cv

·

o art. 899 da Consoltdaçâo da'!_ Leis do Tra.b:j.1ho dis~ que oa. recursos
seri!.o Interpostos por simples petiçao e terão efeito meramente devolutivo,
&alvo as exceções previstas, "sendo permitida a el!:ecução provisoria. até a.
penhora".
.
Vlsa., neste passo, o legislador garantir a.o interessado apenas, a execução
ao contral"io do que se previu no paragrafo unico do mencionado dispositivo,
em que se exige deposito do valor da condenação, quando inferior a Cr$
5. 000,00, para' se suprimir · um outro processo, o dl\ execução.
Logicamente, portanto, uma. vez oferecidos os bens à penhora.
se o processo executorio até final de decisão do recurso interpo!lto, quando
então retomará seu curso, com a. citação do executado para oferecimento de
embargos.
.
Entretanto, tribunais trabalhistas que se orientam em sentido oposto,
marcando o praso de cinco dias pare. oferecimento dos embarj!"os, após a
penhora. Assim entendem, porque nos termos do art. 884 da citada Consolldação, "gara.ntida a execução ou penhorados os bens, terá o executado cinco
dias para. apresentar embargos, cabendo !~tal prazo Q.Q exequente para a impugnação". Só depois desse prazo paraltzám a eJ~:ecução, lloté Q julgamento final da pendencia.
Parece-nos, toda.vla, que esse dispositivo não 11e apllca ~ execução provlsona, delimitada pelo art. 896, mas tão só ao processo de execução definitiva
Efetivamente, se a. lei determina, de um modo ta.~attvo, que á execução trá
somente "até a penhora", licito não será ao juiz exigir a apresentação dos
embargos e sua Impugnação atos posteriores a esse momento processual, S'lm
violação de dispositivo expresso de lei.
Não acontece no direito processual do trabalho a mesma slt"Qação que 11e
manifesta no direito processual comum, em qué a. execução provisoria segue
todos os trami tes da execução definitiva, excetuando-se os atos que Importar em a alienação do domlnio e o levantamento, sem caução ldonea, de depofJ.to em dinheiro (art. 883, UI, do o. P. N.).
Dada a simplicidade da execução perante ·a Ju,stiça do Trabalho, justifica-se o sistema da Consolidação das Leis do Traba.~o, evitando-se despesas
lnutels e demora no julgamento final da melffila, se· ile aplicassem as regras
do direito comum. Efetivamente, lõe assim fosse, ~ma vez modificada a sentença, todo o processo executorio ficar!!\ sem efeito, ,sendo neecssarlo recomeça-lo Cart.883,I,doC . P . N.).
·
Ao envéz, reconhecendo-se que a execução só Và1 até a penhora, modificada ou· n!i.p a sentença, os embargos far-se-lío calcados sobre a sentença deNão
fini tiva, aproveitando-se sempre o proces~o executorio já instaurado.
acarretará, jamais, a nulldade dos atos preparatorios, economizando-se, ao
contrario do que possa parecer à primeira vista, tempo e despesas tnuteis.
Essas a.s ràzões porque · entendemo~; que determinando a lei tr a execução provisorla até a penhora, não pode o juiz marcar prazo para oferecimento de embar~tos. Ainda quando a parte, ad cautelam, os ofereça, não os
mandar juntar aos autos, citando-a, em tem!)o oportuno, para seu oferecimento, quando o recurso pendente tenha sido defi ltivamente julgado.
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O ADVOGADO NA JUSTICA DO TRABALHO
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Cleodon Fonseca

_)

,{ Para o JÕR~AL DO COMMERCIO)
'A jurisprudência nacional bra- 1 regra foi consagrada no proslleira já fixou, em casos con- • cesso comum, em norma salutratua!s, a percentagem do ad- 1 tar que a jurisprudência vem
t'ogado da parte vencedora, prin- aplicando, excetuados os defelltipalmente na hipótese em que tos dos juizes que têm fome e
a parte vencida é uma emprêsa • aquêle perturbador complexo de
poderosa.
.
!Inferioridade econômica que o
Pelo menos tem aldo esta a desloca em um sensível atrazo
crientação do Tribunal de Per- ; Intelectual e social em face dos
nambuco às voltas com os lltí- . p_:oblemas da vida, da civiliza·
gíos complexos em tôrno da dis-j çao e da culturologia jurídica,
cutida questão da culpa contra- travada a sua !nteligêncla para
tua! e aquiliana: entretanto, se entender a realidade econômica.
al6uns juizes diminuem a per-~ Pode, assim, a jurisprudência
centagem, assaltando o direito dos tribunais do trabalho, bu&do causídico nada mais estão cando nas fontes subsidiárias
fazendo do que, por um meca- 1 do <!ir.eito comum - no caso,
nlsmo ex plicado pela técnica da o Co digo de Processo Civil . psicaná }ise, dar evasiva ao seu crla.r a sua orientação, .o que
subterrâneo complexo de infe- eq~Ivale a ~izer, criar e conariorid a de econômica, ao seu sen- ' trmr o direito que se ausentou
tim ento d e inferioridade social 1 da norma jurídica, existindo,
ao seu irr emediável fracass~ porém, nas relações imperiosas
p ecuniá r io.
_
j d?s ~atos que ex~gem uma tenEntra n h a, todavia que a Jus- ~encia paral.e la a seguida nas
tiça do Trabalho, f~ce às lutas lm?-as dos _Julgados dos tribujudiciais
caracterizadas
pela ~ nais brasileiros.
d istâ nci a econômica das partes
O advogado militante no f6litigantes, silencie a respeito ro do trabalho - onde acomd os honc rários do causídico do panha e segue a marcha do proreclamante, quando êsse quan- ~ cesso ao. lado _do reclamante,
tmn ele 20% s e jus t if ica em pre- ora na mstruçao fl':\s provas,
sença de dois motivos legítimos: • ora_ n!l ~efe.sa do seu direito - ·
e m primeiro lugar, o operário ass1stenc~a s.em a qual o recla·
~ica imposs ibilitado de atender mante fiCaria sem a proteção
a pres tação d evi da ao seu de- da lei, o advog-ado merece, pois,
f ensor, qua ntu m g er a dor de um o. pagamento dos seus honoráv ~ rdnde i ro d f' flci t na ecvn omia t'I~s .d~ parte do empregador,
do operar io, u m a
verda deira prmcipt.o salutar que. longe de
~le scida de n ível e m seu di r eito I co~tranar s_oluções ou sistemas, ,
a indc nizn<;ão e m p r ejuízo ao an-.e s. co_nstituP uma tutela ou
que leva nta pa ra atenàer e en- ass1stene1a ecunõmica à ativif r•~ ntnr as J :: s pe»as oriundas do d a de do . ~rof issional que Juta
t empo perd id o no lit!gio do tra- em br~ P. fiC I O das classes produh ~ ''10 . .; n,; t: (i<:n-re a ir1da a pres- toras . .
t :l.':lJ u C' :< t:•. no r:•Tios rlc 20%
R~flttam os j ulga dores da
c i , I ur.1 :•wti vo q ue, c1P !:-I odo ai- Justiça do Trabalho sôbre essa
r; u. n . ,.<'1:1 cont1·adat o equili· j opor~unn quest~ o jurídica de
b ~.o d 1s r:crtcs : é qu e 0 pa trão P::I;lpi t~nt". a~ u.ahdadE-: a deterpo.ic n;ccue r e:.me e nca rgo sem mmaçao JUdicial dos honorários
n :>!'lil ulll prejUlzo.
, d o advogado em 20% sôbre 0
C!s a i os mot ivos de ordem 1 va.lor da condenação, como prej u "Hl ica e s •. c ial d eterminantes ' m:o. ao trabalho, ao mérito e à
c.:.1 nec::s.;idade da fb:ação do a~tvJd a de protetora daquele
~ .L. :.~mu I<.> g-nl do11 honorár ios do n Ho tem medido esforços nem
:!th og-uclo cl0 reclama n te na Jus-~ poupado oportunidade na defet içn t.lo Tra balh(J. Será uma ju- sa dos direitos das classes trar ispr udé nc ta nitid a m e nte saiu- b~ 111<H'Ioras.
t:!t a qu e, em face <.las ch:eunst ãncias , sobr·etudo as d e ord em I 1
e con ômi ca,
circ u nda n t es
das
causas levadas a o. tribunal do
t raha lh<·, d ccbj vame nte determi- I
n ar a pt·es taçao , ao encargo do
e mpregado r
responsável,
do '
quant um d e 20% , vitorioso o li- ,
tígio, isso em r es peito e paga- ·
menta a o esfôrço, a dedicação
e ao t r abalho do advogado venc ed or nas lid es judic iá r ias.
Explica .J E AN CRUET, estuda ndo a vida do direito e a imp ot ê ncia d a s leis , que foi a dinâmi ca a t ivi dade da jJ•risprudê ncia criad ora o móvel a evolw;ão ju ríc.l ica das Instituições.
O fato é q ue a finalidade da
ju ris prudência está em suprir
o s defeitos e a s lacunas da lei,
Impote n te para disciplinar e
harm oni zar os conflitos e as lutas d e classe. Muitas vezes, a
n urma jurídica nã o tem sufic len cia legal p :~ra pr ev f!r a hi·
p ót <ls e ou é at raza da em relação ao movi mento precipitado
da v .da, como costumam dizer
01 juriscons•Il t os soviéticos.
Se a lei d o trabalho não re~la '· P' evê a condenaçãr> do
·em· ·1 nos honorários do a J-
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.W.ASHDfG'IXlN (~) HA nals e dos empregados, e de seis
boje no. Dtadoil Uniclo.s muitas representantes do público em gecidades PI'Otl't~tas que estão _ral, todos designados pelo prefeiprouwvendo a harmonia entre o to. cadll junta. atravél de sub-cocapital e o ~qbà]ho por via da mités especiais de três membros,
criaçlo yoluntária de comités de concilia os casos que lhe são subrelações industriais. Compostos metidos pelas pe.rtea · de uma
de representantes de uniões tra- disputa .
balhJolltas locais, firmas cnmerO Conselho de Relações Inciais. indústria& e o públic'o em du.striais de Boston metropolitageral, esses comités estão pro- no, tido como o primeiro prograporcionando uma base de enten- ma de comunidade para o ajuste
dimentos para a discuad.o dos de controvérsias entre patrões e
problemas do capital e do traba- empregados sem a participação do
lho á medida que estes surgem, governo, :Eoi um pioneiro entre
.Z>em como a maqulnária perma- esses grupos voluntários. Comnente para o ajuste de disputas posto primariamente de uniões
quando as negOciações malogra- trabalhistas ~ firmas· comerciail,
rem.
esse conselho, desde a sua criaO povo de Loulsville. no Ken- ção em dezembro de 1941. aplitucky. tomou medidas · recente- cou a técnica de reuniões citamente para melhorar os laç06 en- dinas da Nova Inglaterra a todas
tre patrões e empregadoe' esta- as suas atividades . Os debates.
belecendo uma junta de media- que caracterizam as reuniões citação de 18 membros para encarre- ' dinas, são ·o principio fundamengar-se das disputas trabalhistas. tai sobre o qual funciona o ConEsta j~,IDta foi criada nos moldes selho. Por este meio, encontroude outro comité' de relações in- se um mecanismo que serve ao
dustriais, criado vários meses fim de atingir o af!lago dos proatrás em Toledo. Ohio Compos- blemas entre o capital e o trata de sela repr~entantes patro- ,. balho e de atenuar a luta induso

p6

blic:a.s de kia ~
• • Pa.le .

Para solucionar os problemas entre o capital eotrabalho
trial. O Conselho convoca con- · se i s trabalhistas divididos
ferências regulares de massa e igualmente entre a Federação
frequentes reuniões de comités, e Americana do Trabalho (A:FL) e
patrocina um programa radiofô- o Congresso de OrganU:ações Innlco semanal. para o exame. não dustriais <CIO) - e ois do púapenas de questões individuais, blico .AJ; atividades são financiamas de todas aa que dizem res- das num orç·amento anual que
peito ás relações industriais.
presçntemente se aproxima de ..
Durllllte a guerra. o governo, 14 . 000 dólares. Esta importancia
através da Junta de Trabalho de é arrecadada das contribuições
Guerra, cuidou das mats sérias anuais dos membros - 10 dóladisputas trabalhistas que surgi- res por uma união local e de 5
ram na área de Boston, mas em a 75 dólares por uma firma co19~ o presidente regional da mercial, dependendo do número
Junta convidava o Conselho para de pessoas que esta emprega,
conciliar inúmeros casos na agenPor todo o correr do ano. a
da que 1he pareciam passiveis de AFL. o CIO e grupos patronais
solução "fora do tribunal". O patrocinam conferências para seus
Conselho ocupa-se agora da próprios membros. nas quais a
maior parte dos casos de dispu- política sobre pontos básicos é fita trabalhista.
xada e os problemas pertinentes
O Conselho é dirigido por um discutidos. Uma conferência de
comité executivo. eleito anual- massa sob o patrocínio do Cansemente por seus membros. Dos a . lho a qual comparecem todos os
homens que compõem o comité. 6 grupos, é realizada anualmente .
são representantes patronais, e Neste conclave. dirigem a palavra
o

aos membros prominentes, personalidades nacionais. trabalhistas
patronais e do público, e uma
tentativa é feita para se pôr em
fóc O"' medidas e programas individuais. A mais importante tarefa
é, porém. feita nas frequentes
reuniões dos comit~ executivos
e de outros comités do Conselho.
nos quais pequenos grupos de lideres trabalhistas e homens de
negócios desenvolvem o hAbito de
conciliar os problemas mútuos
harmoniosamente.
"O problema consiste em introduzir senso comum nas relações
ootidianas da fábrica", disse recentemente o sr. W. Bllss. meml:tro da indústria do comité executivo e seu atual presidente.
"Quer isto dizer que patrões e
empregados devem ser afastados
do calor de um distúrbio de fábrica. a fim de aprender que o
seu oponente tambem é um ser
humano. Patr6e& e empregados

devem reunir-se .além do mais,
nas ocasiões em que não haja
disputas em andamento; esta idéia
de avistar-se com a parte oposta apenas quando ocorre uma contenda toi no passado a causa de
muitos distúrbl06.
No · "caso" t1pico do Conselho.
um repre&ef!tante da união telefona ao diretor executivo do ·Conselho a fim de queixar-se de obstinação injustlficavel por parte
de uma dada firma no ajuste de
um desentendido - ou o patrão
pode apresentar queixa contra a
união. O diretor executivo imediatamente se comunica com o
chefe da firma (ou da união) e
providencia uma reunião das partes contendoras na séde do Conselho para "discutir as coisas"
Desta maneira, os malentendidos
si o resolvidos amigavelmente.
numa atmosfera de calma e conciliação . Algumas vezes. quando
este mttodo deixa de produzir os
o

resultados- desejados, é possivel
que se tornem necessá.rios novos
meios de conciliação e arbitra~4:'m. O Conselho propicia estas
racilidades . por intermédio de seu
~omité
especial de conciliação
<tambem igualmente composto de
·.Jah-ôes e empregados) e oferece
os serviços de juntas de concilia~ã o ou arbitragem dl! um só
'nembro. bi-partlte ou tri-partite,
mediante solicitação das partes
contendoras . Desde a vitória so-

bre o Japão. a conciliação
formal resultou no ajuste dl
dos os casos com exceção de
tro, e houve quatro casos e
clonados amigavelmente por 1
tragem.
De um modo geral. o Cons
é apoiado por patrões e e
gados na área de Boston. eml
alguns grupos do setor trabal
ta a ele se oponham pelo f&t<
Excluir a participação., do
verno.
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Hl. nais e dos empregados, e de seis
.------------------~
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1 e o irabelh!l por Via da
o voluntf.rla de comitéa de
e& industriais.
Compostos
presentantes de uniões tratas locais, firmas comerindústrias e o públi~ em
esses comités estão pro•nando uma base de ententos para a discuasâo dos
IIIl88 do capital e do tra'bamedida que estes surgem.
:onio a maquin&ria permapara o ajuste de disputas
o as negociações malogra-

oovo de Louisville. no Kentomou medidas · recente• para melhorar os laços en~trões e empregadoa· estando urna junta de media! 18 membros para encarredas disputas trabalhistas.
IUDta foi criada nos moldes
t'ro comité de relações inais, criado vários meses
em Toledo. Ohio. Compossei.i representantes patro-

mités especiais de três membros,
concilia as casos que lhe são submetidoa pelas pe.rtea · de uma
disputa.
O Conselho de Relações IndWitriais de Boston metropolitano. tido como o primeiro programa de comunidade para o ajuste
de controvérsias entre patrões e
empregados sem a participação do
governo, :Eoi um pioneiro entre
esses grupos voluntários. Composto primariamente de uniões
trabalhistas e firmas comerciais,
e8se conselho, desde a sua criação em dezembro de 1941. aplicou a técnica de reuniões citad1nas da ~ova Inglaterra a todas
ll.li suas atividades. OS debates,
que caracterizam as reuniões citadinas, são ·o princípio fundamental sobre o qual funciona o Conselho. Por este meio, encontrouse um mecanismo que serve ao
fim de atingir o amago dos problemas entre o capital e o tra·
,. balho e de atenuar a luta indus-

Para solucionar os problemas ·entre o capital e otrabalho
trial. O Coruelho convoca confeJ:ências regulares de massa e
frequentes reuniões de comités, e
patrocina um programa radiofônico semanal. para o exame. não
apenas de questões individuais.
mas de todas a.s que dizem respeito ás relações industriais .
Durante a guerra. o governo.
através da Junta de Traba1ho de
Guerra. cuidou das mai:s sérias
dlsputll.li trabalhistas que surgiram na área de Boston, mas em
19~ o presidente regional da
Junta convidava o Conselho para
conciliar inúmeros casos na agenda que lhe pareciam passíveis de
soluçAo " fora do tribunal". O
Conselho ocupa-se agora da
maior parte dos casos de dl.sputa trabalhista.
O Conselho é dirigido por um
comité executivo. eleito anualmente por seus membros. Dos H
homens que compõem o comité , 6
são representantes patronais, e

· se i s trabalhistas divididos
igualmente entre a Federação
Americana do Traballl.o (AFL) e
o Congresso de Organ~ções Industriais CCIO) - e ois do público. As atividades são financiadas num orç-amento anuai que
presentemente se aproxima de . •
14.000 dólares. Esta importancia
é arrecadada das contribuições
anuais dos membros - 10 dólares por urna união local e de 5
a 75 dólares por urna firma comercial, dependendo do número
de pessoas que esta emprega.
Por todo o correr do ano. a
AFL. o CIO e grupos patronais
patrocinam conferências para seus
próprios membros. nas quais a
política sobre pontos básicos é fixada e os problemas pertinentes
discutidos. Uma conferência de
massa sob o patrocínio do conselho a qual comparecem todos os
grupos, é realizada anualmente .
Neste conclave. dirigem a palavra

aos membros prominentes, personalidades nacionais, trabalhistàs
patronais e do público, e urna
tentativa é feita para ,e pôr em
!ócO"'medidas e programas individuais. A mais importante tarefa
é. porém. feita nas !requentes
reuniões dos comitéa executivos
e de outros comités do Conselho,
nos quais pequenos grupos de líderes trabalhistas e homens de
negócios desenvolvem o hé.bito de
conciliar os problemas mútuos
harmoniosamente.
"O problema consiste em introduzir senso comum nas relações
ootidianas da fábrica". disse recentemente o sr. W. Bliss. membro da indústria do comité executivo e seu atual presidente.
" Quer isto dizer que patrões e
empregados devem ser afastados
do calor de um distúrbio de fábrica. a fim de aprender que o
seu oponente tambem é um ser
humano; Patrões e empregado.s

devem reunir-se ,além do mais.
na& ocasiõe& em que nã.o haja
disputas em andamento; esta idéia
de avistar-se com a parte oposta apenas quando ocorre uma contenda foi no passado a causa de
rnuitoa distúrbios .
No · "caso" típico do Conselho.
um representante da união tele·
fona ao diretor executivo do ·Conselho a fim de queixar-se de obstinação injustlficavel por parte
de uma dada firma no ajuste de
um desentendido - ou o patrã.o
pode apresentar queixa contra a
união . O diretor executivo imediatamente se comunica com o
chefe da firma (ou da união) e
providencia uma reunião das partes contendoras na séde do Conselho para "discutir as coisas" .
Desta maneira, os malentendidos
s á o resolvidos amigavelmente.
numa atmosfera de calma e conciliaçã-o. Algumas vezes. quando
e.ste mttodo deixa de produzir o:;

,_,_:::::::=========------====.._...... ._. . .__.__.. . ,.______
resultados· desejados, é possivel
que se tornem necessários novos
meios de conciliação e arbitra::em . O Con.~elho propicia estas
racilidades por intermédio de seu
~omité
especial de conciliação
(tambem igualmente composto de
'_)atrões e empregados) e oferece
:->.s serviços de juntas de concilia~ ão
ou arbitragem de um só
•nembro. bi-partite ou tri-partite,
mediante solicitação das partes
contendoras . Desde a vitória so-

bre o Japão, a conciliação não
formal resultou no ajuste de todos os casos com exceção de qua~
tro, e houve quatro casos solu~
clonados amigavelmente per arbitragem.
De um modo geral. o Conselllo
é apoiado por patrões e empregados na á.rea de Boston. embora
alguns grupos do setor trabalhiSta a ele se oponham pelo f::.to de
exclUir a participação. do li'O"
verno .
•
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A' C.'\SOS, nu:s

anais judacíil.rios,
qnc se destin~à~
·tior npercus·
, ao,~~
· o s~ la
·o em si, mas,
e príncipah ent p
r
xo que terãu
nns lide~ :1;ss mel a das.
!l t;;,m; na ustiça do Trabalho, mut~ ...
~c Lem discut do acêrca do valul" dos rc·
cibos firmados por empcegail.o3 analfuhetos . :\traves estas colunas do "Oi.trio do
Povo· · o assunto já foi abordado j!Or seu
J'(!ti::ttnr·se cretario ~r. Mário L. Erbolnto.
1\'Ias. falav;t aquele estudioso l'iU h·s~. nao
t e ndo aimla .. pt•ra a}Jõio daquilo qu" pre·
tendia arirmin, nenhum caso concreto. n~
nhuma maníf(ostação dos tribmwis traiJa·

H

lhis tas .
Hoje, mais feliz que aque>e uoj;<p co·

lega, yoJLamos :l abordai' p assunto j)l:San·
üo j:'l. tencno firme. porque temos, tm u·
pulo de nossa ti'St\ decisões de órgáos lla
..!tl!tic:a do TrabaH10, c11pazes. pela justP.za
de seu" argumentos. de se firmarem como
juri ·;IH'nd;-nck\ mansa c pacifica .
Os jO\' ' 'ns
causídicos co-nterrâneos
di'S. lJam ingos Rimoli Neto e Juve Le.ne
811\·e!ra ajuizaram perante a Junt:t tle
Lnncília (.'ao e Julgum ~-' nto. um (ll'ot•e>sl! em
que um <'mprt-gado. seu cli c nt~. pleiteava
d e :-;<'us empregadores i\tdenizaçõ~ :,
JlOr
di s p e n sa :;em justa causa e sem o prévio
~ yis o legais , •
O clíssidio Ioi contt' ::;1ado com a alegaç a u ele que o l'Jn}tregadu se demitirn liHcl:lente a~sinando n:io só uma carta
rw s~e 5<'titido cnmo um recibo tm que da·
\ ' :.t a m::1is ampla e ge;:al rtlli!:t~5n a !'E'!IS
-~n 1 ~l~' t• ga d. or('S

.

I.:ntl·ctanto. n pedido dt• rlem• ~::o>lt • l. 1•or
llllfl'J!'tar ua rtnúueia a rlir •• it:n adquirido ~ para ~et• ..-ilic!a dev•· retJr,·~~ut:n
ti
r t•aJ. m:mifest2r.ii.n rlu~ yurtt''i t• ••á" ~oth'1:\ ser !l<'OllltJanharln rle v;cio~ d1• ''"nt~rt·· ·
t<~i s C'Omo eo·v·ão dolo. <'r1'(1 , m~ fé. \'in Jf-ncia I' dev<' r:·. ~nhrl'tudo . oh l' <l t: C~"l' :l'5
t'xi~ i'ncia-.; h' ~aic:; .

·" ' circ:lnFtimeb.s

d:~

ncd:d,l de !lemrr--

Os analfabetos e a Justiça
do Trabalho
sfi.o daquele empregado incluziam, de!;de
h>g·o, á. conclusão de cxistcncia de vício de
vontade. Os cmpregadore~, em declarações perante a Junta de Co-nciliação c
Julgamento alegaram qut', em prmci11ios
de (leterminado mês, houve tlllalquci· de·
slnteligência entre o autor da ação e ou·
tro empregado o que resultou em uma re·.
preensão ao primeiro . EstP., desgostoso
tJDm o sucedido. declarara. culâo, que, se
o segundo co-ntinuasse em scryiço, traba·
lbaria apenas até o fim do mês .
Po1·em, o segundo. Igualmente ucsg~s·
toso, nband~nou desde log.o o seu cargo,
fazendo assim com que desaparecP.ssc o
fator condicional da não permanência. do
DI'imeiro em seu cargo.
Esquecido já rlo sucedido, no ultimo
dia do mesmo mês, segundo afirma em
seu depoimento . o autor da ação foi c:mvidac:lo u assinar documentos cujo teor
não C()nhecia por ser analfabeto e saber
:\penas - c muito mal - ast<inar seu no·
me. Alegavam que se fazia neces::.aua :::ua
~tssinatura em virtude de uma nova lei c
para seu cumtJrimento.
'
Conseguido o intento deram depllis all
~'mprcgado a noticia de que estava d('St'lll·
vregadn. Naturalmente. a forma 11or que
foi conseguida essa dispensa é a nüus l' OII·
denável tJOssíveJ e a aparente lisura •·sta·
va destinada a um fraca:;;so compl~t.o t~~'
t"antc os nossos tribuna i!".
'ti'oi o que sur.Pd1•u . 1\ Junta <lP ()cmcilin(.'âo e Julg:un r nto pr(•feriu um.1 decisft"
ma<rni fic~. Jlnlo• "t'Us fundanll'nto s. r011·
f;idl'\'ando nuln n pPdido (11.' demis;:ã.o fiO
l'l•r.bmantP 110rque o m*'sm•l fôra consc::uido "in fraur!em lt':::is'' t>or ni•l ( onl>t• ·

tuir a expressão da vontade de ~~u au·
tor. c ·ainda Ilorque aquele documento,
r.:>rno diz a setença: ''não obedec~ i for·
ma prescrita pelos usos c costumes locais
(art. 8° da Consolidaç:io), que é o de ~Se ·
exigir dos empregados analfabetos IJüC a s•
siuum um documento ela ímt>ortância do
de fls . . que importa em re-nuncia de direitos, aponham sua impressão digital. nu
permitam que outra pessoa, alfabl't izada.
lendo . o documento l.'m voz alta o u ss in ~
a seu rogo em presença de duas' L(' l!tcmttnhas".
Argumenta, ainda, a Junta com o nP.nhmu valor da assinatura de um anal.fa·
beto quando o (az sem a a ssistência. d e
testt·munhas . E tcrmi·na por entender ca·
ractcrizada 'a clistwnsa sem justa cnusa .
':ondenando os empregadores a•) pa;ra·
mento das indenizações pleiteadas.
A firma não se satisfez com a d ec; , a .)
dn tribunal de primeir~ instância c apelou para o ConsPlho Regional" d() 'f1·ab a ·
lho . o acó!dão deste u ·ibunal. adotandn
como razão (1l' decidir os mesnw" funda ..
mentos rla decisão da Junta <le Concilin ção e Julgame·n to. d!SJlcnsa coment ários.
mntivo Jlelo qual o tt·anscrcV1'1110R na iH·
tc:g;ra para conhecimento dos cstudiosu ~
do a•sunto . EHo:
"Vistos, P.Lc . Rc~olv\· o Con.,elha h e·
glo•tal do 'l'rabalho. da 23 • Re~:"i:i . por
unanimiclade conh<•cer do recurso e lh e
neg~r proYinicnto. Cnsta;; pelo vetJdd o .
O t>edido de (lemissã<l de.> um emprega•lo
estáv\•l nu não. importa em uma renú ncia. n ã o só :•o emt>:·ê~o - ma~ aos c1ireih E<
clc<'orrentt-o;; 1le SPII PXei'C'i cio. qui'. no cas ')
do <'mprr·ga<l o est.ú rel. resiclt· ·~ m n ÜJ po·

det· o empl'('g·ador dís p('u sar 11 cmtJr,)ga·
do, sequer .a pedido, sem anturização àos
órgãos competentes, e não estável rc.sid~"
no direito, em caso de dispen sa, as i.ndcni·
zações }Jl'cvistas na lei. - Dorvaf I .acercla, na " Renuncia no Direito do Traba·
lho ". deixou bem cl:.r a essa situa ção. 0 faf-0 de ter 0 reclamante inanifPStadO
,·ontadc de deixar o emprêgo em nada an·
t.:>rir.a um terceiro 011 o emprega dor a to·
mar n i •1iciativa d e fazê-lo . Entrctant'l,
foi o que se deu. doude a conclusão de que
a dPclaraçã o d e fls. , n ã o é a. ex pressão
real da vo n tacll' do reclamante. Foi por·
fttnto con seguida "in f r aud em l r ~· is" e,
tJortnnto a companhada ele y icio ele vou·
btdP. Não é d <! se e xi:;·ir n a Justiça uo
Trabalho }Jrova }:leua de coa çã.l\, l.Jastand.o p:1.ra admiH·Jo, indícios, pr('sunçiies c
provas circunstanciais que ressaltam do
ato r>riundo da coação. dos motivos que o
d <! t er m inaram I' das cil'cunstâncias advin·
<las para as partes. o documento na u obe·
d <! C'C á forma }Jrescríta velo>'! u sos c o·ostu·
mes loc:lis - art. 8° da Consolidação Que é o de se exi!!it• dos emJJ l'e ga ~u~ an al·
[abetos. que auonha m sua imprc;;sac:> dl ··
e i tal. ou p ermitam que outra p es:'oa a 1fabetizada. lendo o llocumento em voz ai·
ta. o asl'in E' a ,.,eu l' ~'> ll'O. cm JHCSe nça d e
ctuas testemunhas. O l'eclam nnte é an".l·
!'abeto; c oml>ro va-o r< sua car teir't prons~ional; P. r eclamada n ã o o con testa. A"·
~1111 é d e s e clPc\ara r nulo. de ulcno direito, o documen t o. nos t f,rmos do art i20 no·
no ila Consolida r ã o . Afastado f'SS -:! docum ento tPmos ca l:H<:'t l' t•lzada a di s n ~ nsa dr1
reclaman te 5"1'm as compe nsações lc{ais .
Dln:1tc do exuo.. t o. conh eço du r <>euno I'
th•• D!'go p rovimento . (;ustas: pc-ln Vcll('ido .. .
E a í fica. co1no Ulll <' Xt'l11 ';iJ) nn.ra ns
~~n~n' •'"' n d or !' !< tl llf' IH'etP11 dan1 ah 11sar
da
bOI\ fü rw ~ "li ~ PtnlJl'!''\'ad os a nalfa bet os . ''
l'f'<onlt :>rl o ,1 ;;, ~ • ., r~ic.,í!l ; ,., f> ni q u~ se rirbateu
ttm!l. ~âo im:tort nnte t 0s c
L.B.C ,
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O homem vive
sociedade,
Do exposto resulta ~ue, parle não há socieC:ade sem ordem. tária - o que inconcussamente
Da noção d2 Ordem surge a d:~ é melhor - ou civil, o QU€. deDireito, qu eé um conjunto de vemos dar à Justiça d() Trabanormas justa-s e morais, regu· lho, nesta hora de rzorganização
!adoras das relações do hcmem . c:emocrática do país, é á fôrea
com seus pares· c com a cole· contenciosa, a fôrça coerCJt~va.
tividade, is~o é, em ~ ; ciedade. tn·ando-se-lhe o atual caráter
De acô1·do com êsses . privei- admllliStrativo, para que possa
pios, Direito eMoral, como que ela, assim, organiz2.ca, atingir
se fundem quanto ao moJo de suas sagradus finalidades.
srem exercido~, pois que. se os
Senhores Constituintes, Seimperativos da Etica são ·cate· nhores Deputados, Senhores Rc·
goricos - ob1·igando ~em ~oa- presentantes, ao discutirem êste
gir - os do Direito são coer- magno assunto, t enham em visc.;itin'!, obrigando pelas sançõ:.-!s ta êstes raciocínios que acaba·
ap:icada5 I)C!IO Estado.
mos de fazer, e, com as almas
Assim as normr.~ do o:reito, pairando nas m::wsões alcandoas jurídicas, diferem d:1s J:or- l'aclas da solidariedade humana.
ma.~ da Moral, ,1,,,: é~ic:a~. uniua justiça coletiva, ela ética socamente pela fôrça coercitiva, cial, elaborem, efetivem, façam
<endo ambas, entJ-etanto, fi.ln- sem rebuços, peias, receio>s, e11sa
dadas nos apofte~mas ~a·p.l:!l•i:i eoisa mais que justa em beneda Justiça.
íício das classe ~ desprotegidas,
Por iss ; , todas regras tle Di- d:1s massas prolel[trias. que. afi·
reito que não coajam, dei- nal constituem os esteios da Naxam de ser jurídicas, par:~ se- cão, os obreiros da grandeza do
rem, puramente, morais .
Brasil. E, assim procedendo, teDaí, a divisão dessas nor.11as rão Vossas Excelências os agra •
em doi; a;rrupamentos : :~s co- decimentos, sempre sincero11 e
crcitivas, com força contenciosa, espontâneos, dessa mesma elas
cu, puramente juriàica,·, e as se, dessaR mesmas mas~as, poi,a,
administrativas, ma!s c!o don:i- cumpriram os cl everes de ver
nio da Etica, ou ca Moral.
dadeiros representantes do po
·
vo. seguindo o "slogan" sagrnOportunos si:.o, sem cluviLla, do e santo: "Tudo pelo Trn
L·stcs enunciados e estas consi- J:-.alhador, dentro da Order.J
derações, 8gora neste momento, do Direito, da Justiça''!
em que, na As.>embléia ConstiG. B.
tuinte, s2 àiscute a crganização paritária ou não, •da JusLiça do Trabalho, . com !l grand:! celeuma levantada pcbs entidades trabalhistas ,em tôrno
dêsse assunto . E isso porque,
de ambos os lados, em ambas
as cJrrente~, tôdas as dit~cussões
versam sôbre ques1 1 2omcnte
tão paritária, com esquE>cimen-.
to completo das demai~ questõ~s que, pe:as transcendentes
relevancias, deveriam de ser
ventiladas e fixadas definitivamente.
Destarte, p .ritária ou não,
em sua organização, a Ju stiça
do Trabalho, para atingir as
suas santas e nollr~s finalidades, tem que ser dotada, nntes
de tudo, de uma coisa que até
agora nl!o tem, apesar de tão
decantada, isto é: da fôrça conteneira, deixando de ter soment e um carater administrativo
como oc ; rre n:J mom ento. Sem
isso, continuará, mesmo continuan do naritária, u:11 Yerdndeiro "bluff" ás 111:1 ~ s:as proletárias, e, portanto, C:e uma perene inutilidade,
cmbom o seu
cu!\toso aparato. E a3sim tem
sido a té agora, porqunnlo, dotada a penas de um caráter administrativo. sem fôrça rQntenciosa, é a Ju s ti~a do Trr~balh o
uma coisa ineficie11te na época.
pois que. para cxecuçEo rle suas
sentenç& s. cc Ee us arest·os, de
suas decisões, demanda do conrurso ri a.Ju ~tiça Civil, onàe tudo pod ~ rá vir a ser rcfwmado,
ou mo:lificado. pela ~ r1ecisões
dC'q senhor~<~ iuizes togados.
Ura; as ~·im acontecendo, de
que adianta. d~ que serve, o seu
parasJtismo? Se a organ1sação
Daritária de Justiça do Trabalho, é 11\Clhoer e mlis g-arante
aos interêSSeR e !lOS direitos da
massa t: abalhista. u~crossantos
IJOr todos os princípiov, isso, en.
tretanto . rle naca vert a valer,
se nã.o foi plenam<.ntc asseguracta a sua eficácia, e a sua eficiência.
Assim, o ou~ os srs-. Constitumtes, as entidades trabalhlStas, as mass!ls proletúrias, o povo brD.silciro, enfim, devem ter
P. m mira, no decorrer das discuS'J ~Ões ora em feitura, é, sobretuth, 11. modificação d03 postulados
(ie Consolidação das Leis do Trapalho, no sentido ce ser devidamente assegurada e P,"ara-ntida a
sua execução, organisando uma
.Ju~tiç.a de verdade, e. não uma
coiea que, p ~ tlemos diL:er, feita
com grande caráter socmllsta,
não Pa:>sa de umn ilusão de um
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professor Agamenon Ma~ ellf4plve mais ..... ~
vitória Jla Comissão Col!lltltu...._. - eease..._ ..,. • . . .
ponto de vista ~bre a J'1Uiti9a do Trabalho fôlllle vlto~oso, ti•
cando assim essf, Justiça especial deric1amente __...,.... • P•
sando das qesmas prerroga.Uvu.
Ninguém tem mais autoridade do que • prof.-or .a,..enon Magalhães para fala~: sôbre assunto de tanta releovaDcla. Per
Isso mesmo, sua opinião foi imed!.....,ete acatacJa, e1111..att
do seu oposltor - um senador 1lfleDIIria pelo Jno Gnn41.e de . . . .
te - teve que resvalar por terra.
O fato social adquiriu, no BrBsiJ, a iu&eDslda4ie __tae;
•
guém desconhece . Velo daí · a aeeessidad.e de ..._. le........ -..
balblsta que criasse, Da massa obreira, a con~ de . . . . ...
nidade, de sua missã o e dos seus deYeres. E ...- ~
• melhor atestado de que as leis R1lbllllústll& .._~ ,.._..
mente oi; seus objetivos.
A Justiça do Trabalho resultou da eompreensio de faio , 10elal e da posiçlo que o operário -....elro tem ae selo c1a ....
munldade. Se, depois de termos dM1o 6ue exemplo Jád4e u
Inteligência do fa:to social, tivessemos ele recuar, Dlo
dando boa demonstr~o da ll088a caltun.. Foi Jastaaaeme 111e
recá.o que o deputado Agame- Magalhães eovltou, prestallllo
JDais uma v~ ao operariado, QUe tanto lhe deve, ...a,. •l!linalado; e contribuindo para qae a fiRara a.rta ...,_ ll8ja
'IUDa afirmação exata da elevaçie do peDIIBmente .1111'fdlee .........
lelro, nellte momento em que as relvlndteaç6es soelllk
lugar tão notâvel na preocupaçio de todos os pooros elvl....._.
A .Tasttça do Trabalho Dio podia desaparecer; e 11e ela •
vesse de desaparecer, não seria pela falta de esfor901 e JNI& ....
jetividade de aqumentos com qne, em eeu favor, lataria até o
fim o dept~tado Apmenon Magalhães, ex-ministro de 'l'raballlo,
qse tanto eoDheee as neeessidades dos operários bl'Uileiros e por
êles tamo velou quer no Ministério, qVer na Interventoria de
Pernambuco. onde. sua conduta foi a ele am laomem piblleo eollà-.ntemente vortado para as candea e ,lastae aDIIIedades ã Dalllla
obreira.
HoJe cpe e eommdsmo teDta. 110lapar e ien'ello por ..._ •
JDelos, faellilo-tle p1assar por 81111Pa4or 41e ~.. ..._
~-em~ dlt trabalbador d~ ._. .-ea-vadall.
toe soet.l é <1110mplexo e ~. Nálpém po4e . . . _
&erreno e. itOIIltekido qalllldo as 80luq6ea eDIIOD&raclu llio •
aeertadaa e indlsc"Dfllnis. .Jofelbmente, a ;pafxH MIIUIIIlO-INI!Ir'K
~ ~Piel;vém 41& 11rocua btterrir em tado; _..,
ViiS da r1iZiio e do bola ...-. ;llalllee teraflla _,.,..

e

IID(sr.
E118a vos, 110 memento, foi

a 4lo depatado ApmeQOD . . .
lhies, em tôrno da qual se ergueram outras vozes, Ullla d.N Q11à1s
- a do deputado Silvestre Pérleles de Góis Monteiro - QUO r-.
feriu a posfção destacada filie teve e Braail na CODfer&nela 4o
Trabalho, rellllfda -l!aris, de"9ldo á grande obra sodal q11e reaJizeu .
Só é para admirar que ainda haja. em certos e determlnacJOII
aesuntos, quem
d'ê ao luxo de apresentar 10IUQ611i1 anU-jarfdieatl só porque - e talvez seja ésse 11 único argnmen&o, embora o mais Infeliz de todos e e mais espúrio - o -mbo ....
terlormente apontado tenha sido desbravado por um gov~ qae
o udenlsmo teima em apontar á opinião públlea como Inteiramente errado e divorciado do povo.
Os trabalhadora do Brasil, a estas horu, devem se leDIIr
satisfeitos com a atuação
do deputado Agamenon MagaiJÍies,
porque ele defe..deu, mais uma v.ez, as justas prerrogativas de
operariado e não permitiu Qae a paixão polfUca IDterterlue pa...
ra desfazer o que foi sabiamente fel&o.
O 'ftSo de> -desttuJr é um grande mal. EDL muito. oaaoa in•
terromper a contin~e é • êa:o por excelência. Nesse. por
exemplo, está mais do que evidente que essa verdade é buUscutível.
,
·
A J'nstiça do Trabalho continuará. E se não continuasse estarla.mos dal!do um passo atrás, • que não poderia deixar de
constituir tóna prova de cegueira ou de coisa pi_or
_ . ~--~--"

se

•

·~·
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JUSTIÇA SOCIAL

o

QUADilO POLíTICO atual d vidcr bra•Ueira, ·em particular. e C.o mu,1dó i eira, e
qercl, ntio po:ie . &e r confunclic'o cem o qu a111tes de IG30 conhecemos. Naque!a
época, as a \iviclade pcvti~chiaa nfut iam além elo clássico
binômio !Jovcrno-opo içé e cts diverg~n<i.as ·de opiniEo assentavam mc-;1o.'l elrt mo•ivos idoolóqico:; que em ri.va!idades c:b
cárá!n t;; cz-:cc.:l . Ge:·cdrnê11te c "gov&rno" reforçava n a uto:;·-.
daC:e e e1 "opbziçé:o" rsélamava a llbercade. Quer cliz•r, ur~
pretendiam cóul!:ervàr as pos:çõe11 e out:·o::~ clea~lGva!;J tomá-:a •
Com a evoL:Çtid é.oà cxcontoc:mcníoa, po;iau, aoG p;oj!::~maa tio
caráter r.:ais eo;tre :~c:r:-.enle polítlco· vie;cm juutc::-je a:~ reivindicaçõ es r;oc:c:is, ele rno~o que os novO.J êFtadiGtas tiv:!ram de
enfren!at não C!p")ncta prob lemas d-a tSC!'l~ Ca ler;is!a!iva, coreo
também questões mais su!J;;tcmtiv::u;, q ue doma::~C:a,·am delinir;ées e 0:::'Ç 3C.!l 4..0 t ~ rr.a:\o êoutrl!lé:.rlo S~ r ~i rrur., a:;siro, 11.0\'QS
Ugre-m:aç5cs pc::-~iC:G:::as, cu~ o ~::o;-rc:ma d o açi'.o ft:g:a C.s ct ~'! 
tigcs l:)r;nu}a::; lil:cra's e pro:::>.~ rc:va fun::'.a::ncntar-:>e em p;inçípios id eol:)gico ~. e<ue exigiam c!e cous adep!o:; coCõ·:J;I:::li3so~
!ermc:is. qua::1c'o néio vardcdeira S'.l:.>serv:ênc:a à au.!o;l.dade Ço
é~le{e to::.:o-r:ocleros o . Entrota11to. ,fódes essa's novas :.Corrent~s
poÍ:ticas pó~en ser rc:::lu~if.aa a três p;:hlcipais . Uma ,;e limlla
á dctr ~e o:-:tl:':'o;; d:~mte .da crise econômica· e jul~..-lc m~ra
ágHàçC.o ep1clúm:ca, nsm m<I:.ores eonsequências·, S~ os mor- .
llos de q;.xe fa!a o Eva}.lgolho, 0 1 bttr(f'..teses inco:ls~.outcs ela
sua posiç:!o, co:no lhes cban:.a:r.o3 ho)e, e qu?, dEJ oJh.::~s !echGC:o::;~ caminham parCL a sua próp..-ia ruiua . Outra &orre_
n te é
a que aponta para a revoluçé:o social. Daclarcr qu~ o mJ111dO
burguês está r.:erto e p~ogride inal:O:av-e'hnente para o -:Esta~o
co::aüs:a. Apeaa: , po:ém, de acreditar na vinda intdiv-'ll do
novo Mtssicu~J o ~oc: aHsnto, 03' comunistas - PC?i.! são êsteS"' Qs .
líderes da rcvoluç~o socic:;l -, procllr:::m . acirrar as inl:ompreénaõea soei aia. c tirando c!a:;;se contra c!as;se , Uma .terceira
l:orrer::!e sujjera essas duan posiçõ-es contrária:;, ~s , igualm énte erraàas ._ Né:o prega a manutençé:a· pura e simpl,es do
·''status quo", nEm proc!c:ma quG é precico esmacrar wna ~cJa;;ne
pard fazer naJcer u:rt mundo tnélhor NC\o parte nem do c··e·r_
m6, •nem do niilismo. e sim de tit;la coneepçã,a serena. .e ·.exa_ta
da nature::a c'.c:r~ coleas. Em vez de. •onhar com a hiPO,t.-se 4-0
consorvado:i,smo f!ócoé.l, óu éóm o ·mito da ,ra.v.oluçã,Q · social.
·.acena com a pa1f e d •jul'ltiça isocicd . São. pçtl. três, EPluç.õeil
bem ea:c:é:terizéfC.as, ui:.!rt cl.as. q:ijlill, pc>:óm. a . aÓ' •POS$iyel ~e
deso)é:vel.
\
··
Os con~crTat:otes s::~::lais sãó actúelell para quem a ~ues
iêió socid é ca!:o C:e pol<cia. Os descontentcnnentos de uns e
a inbiria de outro::s podem ser resolvides, e aeu ver, mediante'
uma caridade mal cornpreéndié:iaJ qué se redu:: a .alqu::11 ·chá$
fliteis e elegantes, a festa:a ine~r"'siTtrs e "glamourOsCill", ~u.
aié a no:!adc:s em cacsb.os, cuia renda, ém pqrte, nrá · convertida em benE{lc;o:J &ocla:s . . . Néio é -preôiso di:ce,r que t~is pessõaa hal;itam em ~:rbs e m:nca só J:!~vtlrc:m cle .r:u.as cnca:ltcidoras ht~tes côr-c!E>-ror.c:. ·
Os revolueiontorio:~ &ociais são oa melterialistas, a:tue}ea
para quem Daus é uma tolice mile:1ar e a alma o maior "blufi"
que a!l rciigiões têm impingido l1 Hutnanidt(de . .Hoje em dia.
oa nt>o-materic:listas afetam superioridade em relação aos antigos materiàlistao, que chamám do vulgares, mas nada mais
fazem que repetir e endeusar o que disaeram certos "sábios''
do pasoádo. Chamc:m aos seua ádversários ent doutnna -de
idoahslas, porque ignoram, ·ou · fingem · ignorar, que materialiatno não se opÕe a idealismo e s!m a espiritualismo . A pretexto de imllituir •um qoYêrno do .proletariado, . c;e~nfiscam as liberdades públicaa e privadas, suprimem a autonomia da impren:sa, persegu~m o dera e o laicato. Neata último p~nto.
são impiedosos e vão a llmitea extremos . Realmente, á o caso
de se perguntar: Se o<J comunistas visam apenas trabalhar por
uma sóciedade mais be:n organizada, por que ·se lan"am cosa
tamanho ódio contra Cristo e sua Igreja? Alegarão os co::Iunistas que nC'o é a Igroja que combatem e sim os padres fasci:;tas e reacionários . Ora, como se podo conceber que aacerr'otes cristãos se o;>onham às justaa reivindicações elos humlJl~ o·' oa sociais, quando a Igreja, centenas de c:nos antes do
çc-:-::unismo. vem pugnando, com ·o sangue .d os ·seus r;tá::'tirea e
o ec::::ri!!eio de seus filhos, pela justiça pela liberdade e pela
pure: d dos costu:nes? E' curioso, portanto, que os stc:lini::!as
tanto ss em;>enhem em destruir o cristianismo.

•

A terceira corrente, enfim, é a que se bate pela justiça
::o:icrl. Contra o:~ indiferentes e os epicuristas, afirma a emine:lte dignidade da pessoa humana, que não pode qem-er sob o
paso da miséria e da dor, enquanto salões festivos consomem
em superfilliclades ve:bas ce>nsideráveis. Em face co capital
proclama a es;;>ir:tuc:lidada do trabalho, que né:o dBve l!er reduzido à condiç.:io aviltante de simples mercadoria. E al!Sim
elllge que a justiça .se IomB efetiva e alcance a todo!!. Mas
nem por isso faz côro com a atoar~a bolc:hevistct, N~s comun!atas condena o materic:lismo, que anula a dignidade e a
perso:talidads humanas . Dai nã:o aceitar que, em nome da
rá~a ou da cla:::se, se instituam ditaduras dé qualCiuer espécie.
as quab rl'lduzem o homem a autômatos ma>:tejados pela burocracià do Estado . E:-:iginclo a justiça social. os es:')iritualistas
não assao ~i n'C!m a democrc:cia, n~m proibem o:; homens de
pénsãr e ele sentir com a esr.onlaneidade de seres intellg.entes.
O tr:::!;alhador b;asileiro deve, pois, meditar bem demoradamente antes de preencher os claros de uma ficha pc:rtidária. Como ho::l'lem tem ineÇ~avelmente os seus deveres para
cumprir para com Dells e pa=a com os outros homena. Como
trabalhador ten s:tas reiv!ndicaçõa!l a fa:: , r, direito que as leis
lhe assoç;uram e que os ho:nens do r;ovêmo muita3 veze::t se
ante ciparam em re ali::ar. Como bras' leiro ê · um soldc:do da
honra e c'a sobera::1ia da Pát!ia, que nto deve. ser dirigida nem
orientada po~ n<lnhuma potência estrangci!a.
O proletariado é bo jo em dia unfa podero;;a fôrça política .
Por isso me~~ro. faz-sa necassário apo:1tar.. dentro c.asvnuvens
pesadas e ascu:as que to!dam o céa r-o!ítico da vida nacional
ou inte~r:.ccio:!al, ondo S <! acha a lu:r incon!undivel C,:U3 le.va
os povo3 à f\oluçé:o c'.êmot:~ática e cristã por ·que tanto todos
n :;s alrnn;crmo:~ .
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VIDA JUDICIARIA
·QUESTõES CIVEIS, FISCAIS E TRABALIDSTAS

Conciliação per
Q f)

te a Justiça do Trabalho
SILVIO R. DUARTE

A Justiça do ':{,J,b~o tem como fim precípuo a harmonia das classes
produtoras - capital e trabalho. Não poderia, pois, deixar de, por todos os
meios, fazer com que as partes compreendam os direitos de cada uma, a fim
de se evitarem os di.osidlos, que pro"ocam, normalmente, despesas e demora' dos processos.
Esse o motivo que levou o legislador a estabelecer o sistema conc!l1atorio, antes do julgamento pelos tribunais trabalhistas. EsSa pratica existiu ·no
Regulamento 737, para as demandas civeis e voltou ao uso no processo trabalhista, aliá& com grandes resultados, pois inumeros têm ·sido os processos
facilmente solucionados, com vantagens para ambas as partes.
O assunto, hoje, é regido pelos arts. 847 e 850 da Consolidação das Leis
do Trabalho, sendo obrigatoria 11. proposta de , conc!l1ação pelo juiz ou presidente do tribunal. E' esse um ato essencial do processo, tanto que a jur!sprudencia dos tribunais superiores dessa Justiça de exceção firmaram jur!spntclencla unifot"me, no sentido de constiutir nulidade de todo o proces -. se tor
omitida .a proposta prelimina.r. Alem disso, terminada .a Instrução e antes do
j~lgamento a proposta será :renovada, provocando a ausencla desta
nulidade
dos atos que lhe forem subsequentes.
Entretanto, se as partes se conciliarem, lavrar-se-á termo, assinado pelo
presidente da junta ou juiz e pelos litigantes, nele se .consignando as dcmP.ls
condições para seu cumprimento. (§ l.o do art. 847).
No paragrafo segundo desse dispositivo legal, entretanto, consigna-se um
prr.ceito, ainda não convenientemente estudado, e que não tem sido posto em
pratica, passando despercebido a quase todos que militam perante a Justiça do
Trabalho. E' a possibilidade, não cumprido o ~tcõrdo, no prazo e na forma
estabelecidos no termo, fixarem-se penalidades para o .faltoso.
Efetivamente, estipulou-se que, "entre as condiç(íes da conc!ilação, poderá
Eer estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a 'atlsfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada, sem
prejuizo do cumprimento do acordo".
Essa clausula, legalmente permitida, tem a grande vantagem de se evitarem diariamente os processos executorios, resultantes dos acOrdos não cumpridos. Duas poderão, pois, ser as penalidades pelo não cumprimento do acõrdo: a) satisfação integral do pedido ou b) uma indenização convenclo!'.ada.
Parece-nos, porem, que essa indenização convencional não pode ser superior ao pedido, por isso que contraria ao espirito da lei. Na realidade, ao fixar satisfação integral do pedido o legislador visou tão somente o empregado,
por Isso que o empregador, rarisslmamente poderia vir a ser reconhecidu credor do empregado no termo de conciliação. Essa hipotese, entretanto, não ~
1nl.possivel, como aconteceria, p. ex., numa ação de prestação de contas requerida pelo empregador perante a Justiça do Trabalho, unlca competent.e para
conhecer desse dissidio, A segunda hipotese, da, indenlzaç.ão conven3lonada,
poderia ser estabelecida, tambem, para o empregado, que se comprometell&e a
uma determinada prestação e a não cumprisse. Nli.o poderá, porém, ser !llperior à mencionada a), porque, no caso, trata-se de uml!o clausula penal e, !enc\o
dessa natureza, não poderá ultrapassar a obrigação principal. E' o que dispõe.
o art. 920 do C. Civil, que estipulou: "o valor da cominação imposta na clausula penal não pode exceder o da obrigação principal: "Esse dispositivo é aplicavel ao direito social, nos termos do art. 8.o paragt"afo unlco da Consolidação
das Leis do Trabalho.
,.
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G. C. S.:;co/1

E1 junho de 43, eucontrava-zia uma vasta bagagem de
me na Capital de São Paulo, no nhcGimcntos de n J ssas leis so
excrclcJo. em comissão, de um ciais, ás mesmas
se referind
carj;(o do 1\I •. 'I' • I • _C ., quan_ disse-me entre outras coisas: _J
d o fui sur:preendidq, em meu· "O .Brasil IlOde-se orgulhar d
gabinete de trabalho, com a ilus- possuir uma extraordinaria Ie
tre visita do Doutor Alfred Giar- gis1ação trabalhista . Não sei at
díno, 'alto funcionari o do Depar- que ponto vai a perfeclibilidád(
lamento do Trabalho dos Estados de sua execução . De qualquc.l
lJnidos d a Ameri ca do Norte. ( modo,
esta complexa rêde dJ
Chegara a São Paulo, procedeu- ad!antada legislação social pos
te do Rio de Janeiro, onde per- su1 desde log.o, admiravelmente1
manecera, cerca de um mes, t.· composto, q orgão assegurado~
tudancto a nossa legislação social de uma vitalizacão - a Jusliç~
trabalhista e observando a or- Especial do Trabalho • Quant
ganização dos seus orgãos exe- esta melhor, fôr, tanto mais po
cutivos •
sitiva .e firme será a aplicaçã
O afavd vi s itante, que já tra- das leis de proteção ao trabalho,

E, a garantia dessa Jnsliç~t, sus..
tcntaculo de todo um morlumen
to legal, reside na integraÇão de
seus orglos, e, tambem, muita.
especialmente, na integraÇão da ..
qucles que dela necessitam DQ
seu verdadeiro sentido e exatas
finalidades •'. Vocês, concluiu · 4l
ilustre ·visit11nte, no mesmo lo~
de voz, amigo e confidente, prect..
sarão ainda de alguns a rios .a~ ,.
que se possam orgulhar pleqa:..
mente de sua Justiça Trab'a lhista
que é antes 'de contenciosa, coq,..
cili:üoria", ·
Impressionava-o,
sob1·emod~
este aspecto. singular de nou•
Justiça: - i conciliação • &a-.
tendia ele qqe, Inicialmente, iltt
lruo '7'?imefr.os anos, até que ••
fiJ·masse G conceito· das dcicia6es
d() tribunal do trabalho, a res ...
scrJa a conversão do juizo eooeio
liatol'io em arbitral •
Só ma11
tarde, quando bem ae compre"'
endessem as· fin alidades da , Jus.
tiça do Trabalho é que maiol
realce teria .o aspecto coneilia..
torio.
·
Na verdade, procedente ·e1·a. a
observacão do visitante . ! En ..
quanto · nlo se extinguir
J-...,;______
mente o falso conceito
entre muitos patrões e
dos de que a Justiçà do
foi criada para
de
qualquer maneira os inlercss~
de uma das classes, em que goze
o esforço dos tribunais trabalhis..
tas a conciliação lerá um rend1•
J rnento mínimo.

'ti~..L-------------------\i

!

processo em que devlc
Icu Num
dar parecer, o reclamante, una

industriario, veio procurar~ me,l
Perdera nas duas primeiras. in61
tancias, e pretendia agora que eu
o ajudasse, pois c1ue fôra despe•
d ido por ter- se insubordinado
rontra um.a transfci·encla . Exa•
min eiro os autos e verifiquei quo
era improcedente a reclamação •.
1\l cstrei-lhe
os te:.. tos legais e
falou o Presidente da Junta, res.
p ondeu o rebate, .•1as eu acho:r
que lenho razão" .

1

TamJJem um patrão, tipo aca..
(Conclue na 6.• pagíri~~·
<' -••.....,•---·-

-y _...

-~usquei. ~onvencê-lo

•

~>-a

.

de que nã•
. 1Ia ra.. a- 0 • "Isto tambem roi~
me
tm
sua 1r ande fabrica, por
em
que nã•
adiantou-me
Vl' sitada
ra•
entrava ' em conei'li aç ões • ·por d'
. d
porque enten 1e
zão, e, am a, .
humilhav•
ue 0 cm,pregador se
. .
qem cone1'1'Ia r perante o Juiz
na
d
presença d o seu cmtprega o .,d'
Tão estreita mentalida_de IS •
etlsa maiores coment~r~os _., •
P. No entanto, A concihaçao
•
uma f orça h umana ' prudentet-•
ques
a
rap1'd a d e decidir uma
.
t de
. . ada • Obrigator1amen
•
ajUIZ
_
he,
ve o Juiz propô-la • Nao . . aven•
d0
rdo 0 juizo conc1hatorl•
ll:eo
' se- A em · contendo •
converterso.
Quando, porém, desaparecere~
, essas incompreenções . dos 'I'~~~
pretendem ver na Justiça do . '-' balho uma · força a S~ ~';s"s';;l- em.
-. ! · rbitral em ~
exeepcio.
cisao a eircunsta?-Cllas concilia•
que, pOI: {' , pOSSIVe a
's não or
nai '
leia
çl\.o.
. . - é em suas ue
A canCihaçao t'do humano q
. 1 do sen I
n~"'
um s1na
a feitura e
'd'u
a
su
rCSI
1
fi'
P ... 'lllestna

'I

0
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QUESTÕES CIVEIS, FISCAIS E TRABALHISTAS
Distinções entre compe_ ~ação e retenção
SILVIO R. DUARTE
J á tivemo

Regulame~ a

r n ade de dizer qu!l houve erro de técn ica tanto no
st1
do Trabalho, corno na Consolidação d::ts Leis do
endo como urr. mesmo titulo de direito a compen sação e a

Trabalho,
reten ção.
O pr
Cesarino Junior, citando Clovis Bevilacqua , esclarece a r espeito :
" quando duas pessoas r eunem as qualidades de credor e devedor , conjunta e
reciprocamente, dá -se a compensação, medo ele e:{tingu·r obrigações que Zacharias definiu pelo modo seguinte : "a extinção de obrigações recíprocas, que
se pagam uma por outra. ate à concorrencia de seus respectivos valores, entre
pessoas que são devedor as um::~ da outra" ("Tratado de Direito Social Bra sileiro" - vol. VI - "Direito P!'ocessual do Trabalho", pag. 243) .
"Dh·eito de reten ção, diz o citado profes.~or, é o direito de conservar a
detenção da cOisa , a outr o t itulo. Assim, o individuo que concertou um objet o, e não foi pago do sen ~ er viço, o reterr. par?. garantir -se o pagamento.
Carneiro Pacheco o define : "a fac1,1ldade. concedida pela lei ao credor , de
con tinuar a detenção de ·uma coisa d·outrem alem do momento em que deveria fazer a respectiva entrega, se o crédito não existisse, até a e. ·tinção d2ste
e assim explica a sua diferenc;a d:J. compnnscçilo: "Tendo o direito dê retenção em vista um fim de garantia por inte;·medio duma coisa que se
encontra em poder do cr~ dor, n ecessariamente exige que esta seja certa e det erminada (coisa infungivel} ; a compensaç:.io legal por seu lado, propondose um fim de liberação a extin ção total ou parcial de duas <l ívidas, n ão envolve a idéia de ligação à coisa , mas a da determinação do genero e qualidade
desta ( cois& fungível), para que quanto pcssh·cl se aproxime do meio de
execução normal das obrigações - o pn'\~mcnto". Cita, ainda a definição
de Arnaldo Medeiros da Fonseca: "a faculdade concedida pela lei ao credor
de conservar em seu poder a coisa alheia, que já detenha legitimamente, alem
do momento em que a deveria restituir se o seu cré::!ito não existisse, e
normalmente até à extinção dêste" (op. cit. pags. 243,244) .
Pelo visto verifica-se q·ue são institutos de direito perfeitamen te distintos a retenção e a compensacão. Entretanto, qu:mdo diz "a compensaçã o,
ou retenção . só poderá ser arguida com materb de defes:J.", o art . . 767 da
Consolidação empregou-os com a me ma significação, não só por ter colocado o segundo termo entre vírgulas, figurando, portanto, como aposto, como
ainda , empregando o verbo no sin gular.
um exemplo elucida bem a distincão, entre um e o tro titulo de direito: um empregado demite-se, sem conceder ao empregador o aviso prévio.
A este é r econh ecido o direito de retl.'n~ão do saldo de Ealatios ou férias, ou
outro qualquer direito. que baste para garantir-lhe o cumprimento daquela
otri" l'.ção. Suponha -se, porém, que o empregado seja dispensado e re ~la me
pera"nt e a Justiça do T rabalh o sua indenização, embora tenha recebido varias adian t amentos de sala.rios, que diminuam o valor daquela. Ao empregador é !leito pleitear em juizo que a divida seja compensad~~o com esses
adiantamentos de salar!os. No primeiro caso houve retenção e não houve
compensação. No segundo caso hom·e compenoa.-,ão e não h ouve retenção.
Ha vezes em que os dois Institutos podem surgir ao mesmo tempo: um empregado é dispen sado e pleitea a indenização. Ao empregador é licito pedir
a compensação até a extinção da obrigaçao e ainda o direito de retenção de
seu saldo de salarios e a i mp or tanci::~ correspondent às su as férias.
F eitas essas distinções entendemos que nc\ fo:·ma po~ que foi empregada a linguagem da lei. quís o legif lador p~·;sibilitn r a compensação e retenção no direito processual do trabalho entro
titules cie direito,
n ão importan do sejam ou não prcvi3tos n a
social. Meomo creditas civis sã o compensaveis pprante a jt ~t " B. elo
em face da dlllposiçiio do art. 767 da Consolidaç3.o das L i> do
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VIDA JUDICIARIA
QUESTÕES CIVEIS, TRABALIDSTAS
E FISCAIS
Momento oportuno para oferecimento de excepções
~
na Justiça do Trabalho
0
~
SILVIO R. DUARTE
Se é certo que "a todo o direito corresponde uma ação que 0 116Segura"
<a:t. 75 do C. Civll), não é menoo certo que "para propor ou contesta.r uma
::~~ao é necessar!o ter legitimo interesse economico ou moral", (art . 76 do
citado código) .
A lei substantiva assegura, a.sslm, a todos os que, challl:ldcs a respond~rem aos termos de uma ação, nela tenham legitimo !nteres.se eeonomico
ou moral , o direito de defesa, partindo do principio de que nemo tnaudltu 1
condemnari potest.
_ Esse direit~ de defesa que a lei assegura pode consistir na "contradlçao ou refutaç>\O indireta da ação do autor pelo réu, ou para per1mir 0 d!re}to demandado, ou para dilatar o exercício da ação" (A. de Gusmão, atra~es J. R! berro de Castro F1lho, "Direito Judiclar!o do Trabalho", l.o vol.,
pag. 459).
E' a esse melo de defesa indireta que se convencionou dar o nome de
exceção . Clara e prec~ a lição de COsta Carvalho, encontravel na obm e
l~cal cita.dos: "direta, s~ diz a defesa, se os fatos que alega importa negaçao ou refutação do pedido, podendo essa refutação ser absoluta ou negatiV'-'
quando nega a existencia do ato ou 'tato, fundamento da ação e relativl!o oJ
afirmativa, quando confessa a existencia do ato ou fato, e nega a obrlgl!oÇão.
Indireta, se. diz _a defes~, se tende excluir a ação dilatando-a ou extinguindo-a, ISto e, opoe ao drre1to do a.utor, direito seu, extintivo ou dllatorio. A
defesa direta se 'denomina de contrariedade ou contestra,ção e a indireta tem
a denominação da exceção. A Contestação consiste em alegações relatl~as à
especie que é ob~eto da ação, e a exceção tem por objeto as formaa do processo e poder do juiz e car~cidade das partes".
Essa dupla forma de defesa é admitida no processo trabalhista.. Tanto
o Regulamento da Justiça do Trabalho, aprovado pelo decreto 6.596, de 12:>..~I-40, como a C'on.solldaçlio das Leis do Trabalho (a.rts. 799 e segu!n..._)
dedicaram um caplt.ulo espedal às exceções.
Estas, por outro lado, são de duas naturezas: a) - dila.torias; b) - peremptorias.
As primeiras apenas visam a forlllQ do processo ou a ordem deste, enquanto as ultimas importam em terminl!oÇão do lltlglo se recebldll.IS.
Admitindo as exceções, entretanto, a legislação trabalhista não lhes deu
a mesma amplitude de solução que a legislação processual comum. Realmente, nos termos do &t. 182 do Código de Processo Civil são previstas 4 exceções: a) suspeição; b) incompetencia; c) Jltispendencia e d) coisa julgada.
As duas primeiras figuram nos autos da ação, enquanto as duas ultimaa são
processadas em autos apartados .
A Consolidação das Leis do Trabalho, tal como fazia o ReiUlamento da
Justiça do Trabalho só prev~ as duaiS primeiras, quando dispõe: "Nu cauda
da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas, com
íilili·~~~P'~;;:sã~ do
as exceções de suspeição ou lncompetencia. Aa .dc!-la
exceções serão alegadaa como materia de defesa" (art. 799 e para.grafo l .o,
redação dada pelo dec.-lei 8 .737, de 19-1-46).
Como o art. 769 da meslllQ Consolldaçlo dispõe que "nos casos omt.uo.
o direito processual comum será fonte subsidiaria do direito proceuual do
trabalho", somos forçados a concluir que as dema.IB exceções a que a lei se
refere são aquelas previstas no Código de Processo Civil, isto é, a.s de litbpendencm. e coisa julgada..
Bem de ver que multo mais razoavel foi o processo comum que o trabalhista. no tratamento do problema das ex<:eçães. Proveitooo seria que, na
reforma. que se pretende fazer da parte processual da Consol!<hl.çáo daa Leia
do Trabalho, a exceção, por economia de tempo e de despesas, passasse a ter
J pronta solução, estebelecendo-se o mesmo !Sistema do Codigo de Processo,
I isto é, processando-se em a.utos ap:utl>..dos a.s de lltispendencia • coisa julgada.
Pelo sistema atual, não é raro, mas ao contrario, comum, proccssu:-oe toda
uma reclamação, para a final julgar-se que o ~o já. fóra objeto de decisão
judicial. ..
Preferível e utll que se processem e.s exceções tal como determinado no
Código de Processo, isto é, paralisando-se o feito naquelas que dizem respeito
à propria pessoa do juiz (incompetencia e suspeição) e sem paralisação, mas
em autoo apartados, as de lltlspendencla. e coisa. julgada.
A Consolidação das Leis do Trabalho, tal como acontecera com o Regulamento da Justiça do 'I'mbalho, não fixou momento especial para o oferecimento da exceção, que, assim, deverá ser e.presentada no momento em que
for concedida a palavra ao reclamado para apresentar sua defesa, não tendo
aplicação no processo trabalhista. o prazo de tres dias fixado pelo art. 18:1
do C. do Processo Civil.
Assim, aliás, já decidiu o Tribunal Superior do Trabalho, (Proc. 17-48,
D . J. U., de 30-11-48, pag. 3.199), de que extraímos as seguintes conclusões : " ... e violado não foi o art. 182 do Código de Processo Civil: em primeiro lugar, é preciso ter em vista as peculiarida.das do processo trabalhista·
E'rn segundo, que, ainda que o recorrido não opusesse, desde logo como 0 fei
a. exceção de coisa julgada, a qualquer tempo poderia faze-lo, não send~
exato que se reservasse tal faculdade como um privilegio à exceção de incompetencia ratlone materiae {Cod. Proc. Civil, art. 182, paragrafo l.o). E'
b~<stante considerar que a ofensa à coisa julgada autoriza a resclsoria. Mesmo quando não oalegada, pode, ou melhor, deve ser declarada de oficio, nem
sendo licito às partes a renuncia. Como nota Chiovenda - "podem a.s partes
renunciar aoo efeitos do julgado, nunca, porem, pretender seja por acordo
dada uma nova decisão sobre UlllQ relação já decidida" ("Instituições de nir:
Proc. Civil, I, pag. 529) .

DECISõES E INTERPRETAÇÕES RECENTES
CIVEIS

1141 -

Abandono de emprego - Hlpotese em que se cara.eterlza.

Restituição de mercadorla.s em
caso de falencia - Quando e
O Tribunal
Superior do Trabalho
contra quem pode ser pedida. conheceu · do recurso extraordlnario no
processo n. 9.448-47, para decidir que
Decidiu a 8.a Camara Cível do Tri- "se caracteriza o abandono de emprebunal de Justiça do Distrito Federal go, quando o empregado. sem licença,
que "procede o pedido de restituição de se ausenta do serviço por mais de 30
mercadorias vendida a credito, ao con- dias, pretendendo retornar ao empregi
cordatarlo, dentro dos 15 dias anterio- quando já instaurado o inquerlto judires ao requerimento da concordata, cial". (D. J. U. - Jurisprudencia I mesmG que a coisa já tenha sido alle- 6~11-48, pag . 2 . 977) .
jnada". (Ap. Civel 9.882, D. J. U. iJurisprudencia
20-H-48, pagina 1142 - Auxlllo enfermidade - Quando é devido.
3.097) .
1137 -

•

1138 -

Despejo por falta de pagamento - Ouando é licito ao sublnquilin.o purgar a mora e subrogar-se no dlreito do Inquilino.
Proposta uma ação de despejo por
falta de pagamento, requereu-se a citação do inquilino "e de qualquer subinqullino que ali fosse encontrado", eis
que, nos termos do contrato junto à
inicial, àquele era permitido sub-locar
o predio, embora lhe fosse defeso transforma--lo em habitação coletiva. Citado ,o sub-lnqullino compareceu a Juizo,
purgou a mora e requereu sua subrogaçãq nos direitos do locatario. Concedida. a sub-rogação, pretendida, apelou o proprietario, sendo sua pretensão
todavia repelida, por entender o Tribunal de Justiça que "embora a lei
não cogite dela, o juiz poderá e deverá
admitir a prova da qualidade de sub-

Decidiu o Tribunal Superior do Trabalho: "A jurisprudencia pacifica e
torrencial seguida pelos tribunais trabalhistas no sentido de que o pagamento do auxilio-enfermidade, seja.
qual for o período de licença, pago
pelo empregador durante os primeiros
15 dias, passando do 16.o em diante
a cargo do Instituto de Previdencla a
que pertence o empregado" (Processo
n. 9.528-47, D. J. U. - Jurisprudencia - 6-11-48, pag. 2. 977).
NOTA - sustentava a empresa, nesse processo, que, se o empregado ficou
afastado do serviço menos de 15 dias
não tem direi to a auxllio enfermidade
por parte do empregador, e que o auxilio só seria devido quando o empregado obtivesse auxilio da instituição
previdencial.
1143 - Multa. Impossibilidade de
aplicação pela Justl" dn or_.~

----------r
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~~ ----~6a .. c-Au,..,ucia ao ato ou fato, fundamenta da ação e relative, ou
afrr~at1va, qu~ndo confessa a existencia do ata ou fato, e nega a obriga.ção.

Indireta, se d1z a defesa, se tende excluir a ação dilatando-a ou extinguindo-a, isto é, o~e ao direita do a.utar, direita seu, extintivo ou dilitario. A
defesa direta se denomina de contrariedade ou contes1la.ção e a indireta tem
a denominação da exceção. A contestação consiste em alegãções relatl~as à
especie que é ob~eta da a.ção, e a exceção tem por objeto as formas do processo e poder do juiz e car,qcidade das partes " .
Essa dupla forma de defesa é admitida no processo trabalhista_ Tanta
o Regulamenta da Justiça do Trabalho, aprovado pelo decreta 6 . ~96 , de 12:h."""I-40, como a Con.solidação das Leis do Trabalho (arts. 799 e seguin.._) _
dedicaram um capit.ulo espedal às exceções.
Estas, por outro lado, são de duas naturezas: a) - dila.torias; b) - peremptarias.
As primeiras apenas visam a forimJ. do processo ou a ordem deste, enquanto as ultimas importam em termina.ção do litigio se recebidas.
Admitindo as exceções, entretanto, a. legislação trabalhista. não lhes deu
oa. mesma amplitude de solução que a legislação processual comum. Realmente, nos termos do e.ct. 182 do Código de Processo Civil são previstas 4 exceções: a.) suspeição; b) incompetencia.; c) litispendencia. e d) coisa. julgada.
As duas primeiras figuram nos autos da. ação, enquanto as duas ultimas são
processadas em autos apartados.
.
A Consolidação das Leis do Trabalho, tal como fazia o Regulamento da
Justiça do Trabalho só prev~ as dua.s primeiras, quando dispõe : "Naa cau~-r;~;P;d~;a.;sã'~
da Justiça. do Trabalho, somente podem ser opostas, com
•
do
aa exceções de suspelçAo ou lncompetencia. Aa .da!ma'la
exceções serão alegadas como ma. teria. de defesa." (art. 799 e pa.ra.gra.fo l .o,
redação dada pelo dec. -lei 8. 737, de 19 -1-46).
Como o art. 769 da mesimJ. Consolidação dispõe que "n011 casos omiSIOI
o direito processual comum será fonte subsidiaria do direita processual do
trabalho", somos forçados a. concluir que as demais exceções a que a lei se
refere são aquelas previstas no Código de Processo Civil, isto é, as de litlspendenci'a. e coisa julgada.
Bem de ver que muita mais razoavel foi o processo comum que o trabalhista no tratamento do problema das exceções . Proveitoso seria. que, na
reforma que se pretende fazer da parte processual da Consolid9.ção das Leis
do Trabalho, a exceção, por economia de tempo e de despesas, passasse a ter
I pronta sol.ução, estabelecendo-se o mesmo sistema do Codigo de Processo,
I isto é, processando-se em a.utos apartp,dos as de litispendencla t coisa julgada.
Pelo sistema. atual, não é raro, mas ao contrario, comum, procesalll'-09. toda
uma. reclamação, para. a final julgar-se que o C'd60 já. fôra objeto de deciBAo
Judicial. ..
Preferível e utll que se processem e.s exceções tal como determinado no
Código de Processo, isto é, paralisando-se o feito naquelas que dizem respeito
à propria. pessOQ do juiz (incompetencia e suspeição) e sem paralisação, mas
em autos apartados, as de litispendencia. e coisa. julgada.
A Consolidação das Leis do Trabalho, tal como acontecera com o Regulamento da Justiça do 'l'l"abalho, não fixou momento especial para o oferecimento da exceção, que, assim, deverá ser apresentada no momento em que
for concedida a palavra ao reclamado pe.ra apresentar s~m. defesa, não tendo
apl!C'<J,Ção no processo trabalhista o pre.zo de tres dias fixado pelo art. 18l
do C. do Processo Civil.
Assim, aliã.s, já decidiu o Tribunal Superior do Trabalho, (Proc. 17-48,
~ - J ... U., de 30-11-~8, pag. 3.199), de que extraímos as seguintes conclusoes: . .. e violado nao foi o art. 182 do Cód1go de Processo Civll: em primeiro lugar, é preciso ter em vista as peculiaridade6 do processo trabalhista·
em segu_ndo, que, ainda que o recorrido não opusesse, desde logo, como 0 fe~.
a exceçao de coisa. julgada, a qualquer tempo poderia faze-lo, não sendo
exato que se reservasse ta~ faculdade como um privilegio à exceção de incompetencia ra.tlone ma.ter1ae .(Cod. Proc. Civil, art. 182, ]7J.ragrafo l.o). E'
b~>stante considerar que a ofensa à coisa julgada autoriza. a resclsorla. Mesmo quando não alegada, pode, ·ou melhor, deve ser declarada de oficio nem
s€ndo licito às partes a renuncia. Como nota Chiovenda. - "podem a.s partes
renunciar aos efeitos do julgado, nunca, porem, pretender seja por acordo
dada um~ nova decisão sobre um'a. relação já decidida" ("Instituições de Dir:
Proc. CIVIl, I, pag. 529) .

DECISõES E INTERPRETAÇÕES RECENTES
CIVEIS

1141 -

Abandono de emprego - Hlpotese em que se caracteriza.

1137 -

Restituição de mercadorias em
caso de falencla - Quando e
O Tribunal
Superior do Trabalho
contra quem pode ser pedida. conheceu · do recurso extraordinario no
processo n. 9 . 448-47, para decidir que
Decidiu a 8.a Camara Civel do Tri- "se caracteriza o abandono de emprebunal de Justiça do Distrito Federal go, quando o empregado, sem licença,
que "procede o pedido de restituição de se ausenta do serviço por mais de 30
1mercadorias vendida a credito, ao con- dias, p!'etenaendo retornar ao empregi
cordatario, dentro dos 15 dias anterio- quando já instaurado o inquerlto judires ao requerimento da concordata, cial". (D. J. U . - Jurisprudencia 1 mesm(} que a coisa já tenha sido alie~ 6~11-·48, pag. 2 . 977).
nada". (Ap. Civel 9.882, D. J. U. Jurisprudencia 20-H-48, pagina 1142 - Auxilio enfermidade - Quan3 . 097).
do é devido.

l

1138 -

Despejo por falta de pagamento - Quando é licito ao subInquilino purgar a mora e subrogar-se no direito do Inquilino.

Proposta uma ação de despejo por
falta de pagamento, requereu-se a citação do inquilino " e de qualquer subinqullino que ali fosse encontrado", eis
que, nos termos do contrato junto à
inicial, àquele era permitido sub-locar
o predio, embora lhe fosse defeso transforma--lo em habitaçã o coletiva. Citado ,o sub-inquilino compareceu a Juizo,
purgou a mora e requereu sua subrogaçãQ nos direitos do locatario. Concedida a sub -rogação, pretendida, ape lou o proprietario, sendo sua pretensão
todavia repelida, por entender o Tribunal de Justiça que " embora a lei
nãp cogite dela, o juiz poderá e deverá
admitir a prova da qualidade de subinquilino, quando este pede a sub-rogaçã o na locação e o senhorio lhe contesta a qualidade invocada. ~ de Be
considerar como provada a sub-locação,
quando <> contrato e expressamen~ a
permita e quando, verificado pelo oficial de Justiça o ~ub-inquilino re§ide
de fato no predlo, tenha sido pedida
sua citação". (Apel. Clvel 1. 345, D .
J. U. - Juri~prudencia - 20-11-48,
pagina 3. 097 ) .
1139 -

Desapropriação - Prazo para
recurso - Deve ser contado
em dobro para os advogados
da Prefeitura Municipal.

A 8.a. camara Cível do Tribunal de
J ustiça do Distrito Federal decidiu que
" aos advogados da Prefeitura, como
representantes da Fazenda. Publica
Municipal, nas causas de desapropriação, aplica-se o disposto no artigo 32
do Codigo de Processo, contando-se
em dobro o prazo para a interposição
de recurso". (Ap. Civel 2 . 499, D. J .
U . - Jurisprudencla - 20-11-48, pag.
3.097).
TRABALHISTAS
lHO -

Aumento salarial col)cedido
em cllssldlo coletivo - Empregado admitido após a data. de
lncidencia. do aumento - Carencla de direito.

Decidiu o Tribunal Superior do Trabalho que " aos empregados admiL!dos
após a data de incldencia do aumento
decre.t ado em dissídio coletivo, não assiste direito às vantagens desse aumento" . (Proc . TST - 1.706, D . J . U .
Jurisprudencia - 30-11-48, pagina
\ -3.199).

Decidiu o Tribunal Superior do Trabalho: " A jurisprudencia pacifica. e
torrencial seguida pelos tribunais trabalhistas no sentido de que o pagamento do auxilio-enfermidade, seja
qual for o periodo de licença, pago
pelo empregador durante os primeiros
15 dias, passando do 16.o em diante
a cargo do Instituto de Previdencia a
que pertence o empregado" (Processo
n . 9 . 528-47, D . J. U. - Jurisprudencia - 6-11-48, pag. 2. 977).
NOTA - sustentava a empresa, nesse processo, que, se o empregado ficou
afastado do serviço menos de 15 dias
n ão tem direito a. auxilio enfermidade
por parte do empregador, e que o auxilio só seria devido quando o empregado obtivesse auxilio da instituição
previdencial.
Imposslbllldade de
1143 - Multa aplicação pela Justiça do Trabalho, quando lavrado o auto
por autoridade administrativa
- Não cumprimento de sentença proferida em dlssidlo coletivo.
Julgado um dissid.lo coletivo na cidade do Salvador, na Bahia, certa empresa aplicou a sentença aos empregados existentes à data da incidencia do
aumento, deixando de lado aqueles que
foram admitidos posteriormente. Um
fiscal da Delegacia Regional do Trabalho, achando irregular esse fato, com
fundamento nos dispositivos legais, lavrou u.m
auto de infração, que foi
encaminhado ao Tribunal Regional do
Trabalho da 5.a. R egião, o qual -apt~
cou ao empregador a multa de Cr$
5. 000,00. Enquanto isso, os empregados
haviam iniciado execução da mencionada sentença. O acordáo, que dera
pela procedencia da execução foi cassado pelo Tribunal Superior do Trabalho, por · entender que só os empregados a dmitidos anteriormente à data da
incidencia do aumento a este direito.
Subindo a julgamento do Tribunal
Superior do Trabalho o processo da
multa, em grau de recurso ordinarlo,
foi tambem esta decisão cassada, nos
seguintes termos: "E' nulo, "ab initio", o procesos de aplicação de multa
por Tribunal Regional do Trabalho,
quando iniciado por autoridade adml~
nistrativa, fora do ~'llbito juridlsclonal
da Justiça do Trabalho". CProc . TST
- 9 . 718-47, D. J. U . - Jnrlsprudencia - 6-11-48, pag . 2.978 ).
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1ça
•tílio ALVES DE OLIVEIRA
:A e • Ie sinl
seja de q~ f ça,
to, justiça op
a e plena à
Justiça 'dO Trabalho, Támo vigoroso da maJestosa ãrvore em que
:;e esgalha o Poder Judiciário
contemporâneo, solucionando por
êsse meio, Juridicamente, as questões frequentes. delicadas e inL
portantes, de Direito Social, que
se submetem á sua decisão
Parece-nos, J('""ianto. que se
torna imperativo, a bem da soberania e prestígio de suas atribuições, equiparar a hierarquia
dP. seus órgãos e tribunais á da
Justiça ordinãria ou comum. fi.
xando-se-lhes os mesmos deveres
e vantagens. que constituem normas fundamentais na ·carreü·a
()os magistrados.
Quando cuida louvávelmente.
em' obediência a preceitos cons.
titucionais vigentes, de elev<.~:
padrões de vencimentos da MnfJstratura, serã. de absoluta opor_
tunidade e de manifesto direito
que, nessa reforma. não fiquem
clamorosamente· esquecidos, nUirul
chocante desipl:'Ldaae, os membros da Justiça de. Trabalho, os
quais, decidindo sobre salários e
vencimentos alheios nesta hora em
que todos lutam sem transi&"êllc:Iu no empenho dominante de
melhorar seus niveis de vida
nlio estão sendo, por lncoerêndá
de nossa organlzac,;ão público.social-administrativa,
condigna_
mente remunerados.
Ponhamos de fato a Justiça,
to.gada ou nll.o, acima ~s injunções impertinentes nao raro
mortlficantes da precariedade
material em que Se debatem os
necessitados, a fim de que ela, na
augusta eminência de suas prf'.<"rogativas, posso desincumbir-se,
com serena presteza, dos árduo~
encargos, que lhe sa:o distribuídos
nas contendas diárias entre cap~
tal e trabalho.
Assegure-se, p<>!s, i magistratura. do Trabalho, independência
real e o dever de dedicar-se P.xclusivamente aos mlstêres de suas
func!)es, porquanto, em obediência à própria organização trabalhista, que o Govérno mantém
f'm vigor, são da mais alta importância a sua lnter.terêncla e
jUlgamentos. nas controvérsias individuaiS e notadamente nos di.s-

•

sldios coletivos, em que ela assume atribuições de sugerir e fixar
normas de trabalho, se as vigentes motivam a dise 0 rdia.
Ao Poder Executivo, ou ao Legislativo - ao que tomar a ~i
tão Importante tarefa. - quando
realizar as equiparações, determinadas pela Constituição recem-promulgada, sabe o dever de
considerar condignamente a Jus_
tlça do Trabalho, apreciando o~
seus encargos e não deixando
margem a 1nev1tá.veis reivindicaç!les, que uma obra, unlfonue
e JUdiciosa, certamente impedirá.
A desigualdade de tratamento
estabelecendo privilégios econô.
micos dentro da mesma classe re ..
!ativamente a remunerações' no
serviço público. como em qu!llquer outras atividades, precis:l
fer anulada. sempre quando po~ 
· ~ível, principahnente no caso :le
funções idênticas, a fim de que
c:'orrigindo vícios ·e arbitrariedades nus organizações particulates, de economia estranha, 'li!C
lhes doa a consciência, ás autoridades, transformadas em veroadelros paradigmas do velho pra.
c-dto esdrúxulo - "Ea::ei o que
el,as dizem e não o que elas fa~

•

Sejamos sinceros e cl~s na
C'pinlão, que todos devemos ter a
êsse respeito: como poderi um
Juiz, um Procurador da Justiç:a do
Trabalho julgar ou agir dentro
da mais rigorosa imparcialidade,
resguardando o decoro, que a
função lhe Impõe, se, na fase difiei! que atravessamos, o atanao;am responsabilidades e compro.
missos, que os seus vencimentos
desajustados não acobertam.
Urge, portanto, enquadrá-los
nos r,eajustamentos em espectatL
va, contribuindo-se, dessa modo
humanltá.rio, para que as parte~
nece~sltadas tenham, nos tribt.nais trabalhistas, pronta; fácil e
segura, a justiç:a que reclamam.
A importância e a dignidade
de tão relevante funçã o, sempre
que sejam subestimadas comPl'ometer-se-ão no respe'ito público, entravando a harmonia e o
:r;;restígio a que o Brasil aspira,
como vanguardeiro, que ê, de
uma das mais adiantadas org•m L
zallões sociais do mundo .
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...... 3 --pessrfa'S como também as
a la edad m1nima de admlslón, a la
1
\ 1 rtsdkõ~aordinànas. adl'ede mstitwcla" p~l"a zac1on de varo forzoso en caso dc> ncntf.lú\·cncs
ngto .•~ otro:,
O Sr _Professor Haroldo Val!adao,
::;;ral iatos e pessoas. desta modo subtraidas às g;trantJUs aspectrs do la protecciún de nuics
a los
da
. .
_segumte pnt-cer sob._-;,. a do juJZO rornum _ dua_s
desfechand::>. <h- I seguros socialcs, al contrato de
Ut· los mn.n·
c~ns,I!Uclonalld:,de
ua ~~-m~ao de J~mtaa _de Con~l! .t- gamo• assim. nunfll me•md' garantia, a garantia do nos, a la duraciú~ del trabajo, a J;.s vor:acionc>
(:ao P. Julgamento rfo 1tabalha 1\Iautnno ·
·f.Jro preestabeleC'ido para todos. fOsse para proteger. anualcs, etc. ~ .
"Consulta ll Sr. ~linistro do Trabalho, rn:lústna f~>Sc para perseguir. Era esse o sentldo \)Oiltico da
São razõe' de alta t·ele\·[mcta que <·oinddem. <O"Jui- 1
e Comércio, sóbre " re.tabelec1mento das Jtm,;•s. ele cxeer·ii
restrita. portanto, a,:; fóro particular em tas Yezes. com as ap:esontadas ncstr• proressn. na ex- ~
Cunci :m~ão e Julgamento do Trabalho Mar1t1ry1o, 1·azão df:. matéria. isto e, c.la "~atureza ,;as cau;as '_.. ·.· ·.. posi~fw da Delegacia ll r T1 aba lho ,\inrít1rr.o d? Distri,,·indas pelo Decrec0 24.743 de 14 de Julho ae JS.J4.. A ,. 1 ia~ü'l dos jUJzos prl\·atJ\'OS obedece ao ;mnc1p10 to Federal e no parecer da Consull.ona JuncJca. d'>
Opin[lndo. ra,·ora\·eJmente, assim se exprP.s~
-JU o da t.li\·i~ão do trabalho e à conYcniCncia práli:::-:n. de )Iinistério.
1
Ccwmltor Juridtco do !\1inistério d? Traba!~~ : .' 4., 0:1<Ia.l ccntraUzar .c~l ta ordem de _feitos em um d,ad:.> . j_u~;:o.
P_arccc-nos. <:tssim. tt)mb~~n . _ ele ron,·enienc·ia "· !
<Jortanto. nova estrutura à Just1ca do ,lrab~lnu. ~elo lã no impcno eram preccmzados:.: ..... ·.· Os JtllzOs ereaçao das ;f untas rle Conc11Ja~ao o Julgamento do 1
.
decreto-lei n ' 1.237. tle ~ de ~Ia1o de 19u9. nao ('ú~I.OU especiaJ.a poôen1 ser eoleg1ados ou un1pessoais, Pxerctdos Trabalho :\Iantim"' .
orse diploma de Juntas
para o. Ira- por órgãos dn primeiro. eomo da segun_da instância.
Mas dada a im.!)ortancia cio a>suntc ar·hnmus que
balho mariUn1o, e o d~creto-leJ n. .L316, de _Jl ~e , Ba:-!.1 rtne a lei ntribua 3 l;!m dado (~rga::>. am~1:1 _qu.e J o Anteprojeto 'lU"' foi organizado pela ~01lli!-iRcit 1?!-ipc.Tunho de 1911. que \'elO organizar a• Delega~"'" oo i sem prejuizo das suus fur.c-oes norma1s, certa .lUnsdi· cial 1efe1·ida no final dn parecei <ir.. C•;suit· Jic JurlTrahalho !\IurHimo. omitiu em seu texto qualquer r~-~ dio r>articularizadn . Assim é tl~" en~rf!m na ca_tegorm dica do i\Iinistérlo dc\·erá nntes ciC' :.tp:n\•a(l_o p<·ln Go~ 1
·
[erênr:ia ào;; ~tntigas _.Junla~. de sorte. 'J)'e. desa.pa:P<:";ram uus _ju~isdi~ões priva ti,· as os tnbunars d~ conf11t~s o~ ,1 vêrnc, para remessa ao Cong1 e"o -!"acionai, ,er enf'SSE"!-: organ1smoR .-fo quadro JllcltcJarlO . ttao dh.st~. "_, orgaos a. que mcU1nb1r essa. n~atena. aF: co1_r~~!
\'lado, pura ~·ecelHmento cte sugcstoe:.:, a r• · ribuna
;:; ~em embargo. porém, dessa ocorrêncJa, que r.~,o I rlorias, exern<las em Câmara ou TrtbUI_1°l ou por _Dl~ao Superior do 'lrabalho à Procum<lo. ia Gr1 ai rir• T1·a-1
nos parece tenha sido ditada. _;:.or ':!ma ohserY:!ç ;u> / lndiYidual. Sã~ ma i$ frequente~. ;:>on·m, n_a prH~--:~tra l>alho, c ao I stituto 'uos Advogados Bl'asilcir·ns c aos
rnnls detidn dos fençm1enos ocrat~. :t(Jgu_ra-sewn~s que instância: Juizo do:; _Fett.o~ da ~azenda . Jmz? de ~r;- Jpa-rres~orcs de direito do tra iJalho das Faculd,;o€'s de
cie melhor aviso terra sld-a mant.e-Ja~. amda qt:t;l. soU I norcs, Juizo dê Acalente~, Jtnzo do'S AegJstos Pu- Direito do pais :.
novos aspectos, nos quais. "nd instar" do qt:t' orrn·- b!leos, Ptc." (Qp. rit. 506l.
. _
·
No Projeto ria Com issflo da Constituu~no da_ Assepr crn com o~ demais tribunais do trabalho. _.íõ:; .. e /
adota. cia estrutura judiciõ.iria . . Em \'erdadr. e. n,'1:5. uo
b 'i-ia Constituinte de 1946 mantinha-se f!O artigo 1o9, 1
qt!e flm qua 'quer outra profissão. a. neccssumrl, de ! § 31. o preceito e a ressal\·a na forma YJnda da Conscsperinlizaçãt.· ~e 1az ~entir prcdmnmantem~:~l1te nu t:tuiC';io df• 10~!4.
1 trabalho portuá.!·io e maritimo. cujas curaclerístic;!s
!\f as uma emende., de n. 3.113. pr·ouoz a supres' e nráli..,as diYergem acentuadamente da..:; demais _rorn!as s5.t.) ela ressnl,:a, assim argunumtacla: <·Se a r ·áusula
1 u"'· trabalho terrestre.
A própria lrac'ic:·ão. :1urfdJca :sionifica que a Jel poderã especializ:n :uiZf"S 'Ogados.
·H ··~ ao Direito marilimo bra~ileiro. rono;;ubstanctadn ros 1 0 ; trib unais de juizes togados escolhidos dc-ntru do
p!'t:<'eitos do nosso Código C.:>merciaJ ainda vig~r _le. I s:stema judiciãrio d(l Projeltl .(arts . 67 a 10~: art.ida\·a trntamento especial à tripulac.·ão das ~mb~··....·a~oes go 116•J, dando-lhes competencia -rrationc matcriac ...
tncrcuntis c estaria a com;1ro\'ar a convemdncr,l 'i~s~a evidentemente tem s !,uperflu:dade. por1t.:.e ringuem
c;o:;peciallzarão . Por seu t';lrno.: o tra l? alA port•.tano jamais contestou , nem cunlestarã êsse principio cleoferc~'e a spectos de orgamzaC'aO pccullarl!f. os qu:us menta r e necesf:á1'1o ele organizarão da ju.stic;:a. Se
entre nós precederam a legislact.o ge:·al d_o tc9.ba!h? a clãu•ula sign:nca. corno parece, que a lei pcderã I
c se lmpuzcram ao seu respctto: F:m cmbal go de · t<u (•ria-r juizes ou trib·Jn ai. especiais, fora do sistema
frequente carência de hases JUt"!drcas c_ de se fu~rtar~m. do projeto (art. 67 a 106 e 116), então é pcri1osa
quase que exclusivamente. em . ttuac:oes. d~ ~atn ·}n- • deixa a p 1ta ahe!ta ::os tribunais de exeç;io, que
postas pelo prcst lgio rle orgnmza~õe_s sm~•caJs fl~ 1 ~- 0 Exeeuth·o comporá. rle li teres para os mais <>esgra rosos. 6. En1 abono dessas obscr\'a<;uí's nao enc."!1~r._~- çados daBlgnics. Assim nasceu e viYe'..: o :·rilmnal
mos melhor apoio do que aquele que r os fornect- 0 IJ:T'lt- de ScgurJl1 ca de triste crônica. Valha-'1os a experincnte so<'i~lo.go. nos~o . i;ust~.e antecesso:- nesta C:l!~sul- êncin .. .
'
toria, o :\Tuuslt·o Oh\'t'Irn \ 1anna, qun~d?, c.~ 1 itt.~ tePt·e\:
e admitia. de modo cxp:·es.!'Q. a eSi1CCialicente obra "Instiluirõf's PolHicas Bt·as!lctras • ~-:~ 1 enta za<:=to na usti ca do Trabalho, ao se referir a ~speciaquc: ":\"rtda quero dizer Uo que de~laran~os: sob. ~s.te liza~·io
nt.·, .. do ~istema judiciár;o do Projct< <ar1isperto. no setor das ati\·idactcs. d\:? comerciO .uval~,
tigos._ 67
l.OOI:t , po1s, aque~:l. Justicu ali se enconprincipaJment.e. O<!. pc_queno .· c_omc:cro . . . neJn . nn l~r o 0 trava di pEnada 11os artigos 103 a 106.
1
se~~n· da~ atJVHlanes mdu~tl},a ~; Je.J_ah~amer:te .~;~~;/ãi~
E ê.
ponto de vista, de que o estabelec•mento
all!tS . Dl-'fO apenas que a_s . re\~Jaçoes _mais
:·. ·da justi
privativa nu especializada dispens~ ,.:'l auc tmpressJonnntcs deste dlrctto latente ryao nos \ 1:1am hlrizacão xnrcspa. foi o acolhido pela Sub-(;t missão
desle.s setort:'s c, ~tm. do que Llesc"brimo~ . no .. f'tor. a o aC'eita . ~ rJtendo..
Yelho de , quatro seculos,_. do trabalho man~mo" ~ss'~~
F.is 0 \ie . , lê no respecti\·o parecer: ~De pleno
t•r=;tlv::~. .l'... Rtas dtta.~ nt'~ ~~ndes form.~m qu( s ~ 1 -~,. acôrdo, con
a erneilc~a e com ns razões da sth' justi lrab:Hhad')r:l~
ron~Jdcrá\
ets
~o
Brastl.
1'.-mbOd
·"
n
..
tv
ncatl.o
P a a a compctencia ratinne matcriae. é inú, .
sejam , 15 n1ais numerosac:: sao certamente, rn 1rc ns
' ._ ·
b
f
d
. t
:r 'á
·,.
• . b li do as n.0 ··Brasil aquelas C'Uja. eF'•.;-u - tiJ: para tt· unas
ora o ~~. ema JUr JCI 1 e::.pec.aJS,
r,~~sesu;i~~c~ ~~""~ettulinária é. mais rica de nor:n.~. 1·io da C<lnstltuiçüo, é o q!'e p : de haver dr m; ;s con ,;ax~J tradições ~ costumes peculiares. as que p ';suem tJ·âno ao regime rlemoeratJCO: conforme aeen ,ua_mos
maior trama de princlpbs reguladores. todos de r t•ra no P:_<recer à emenda 918. Op1namns pela aceo.aeao
... .
1
criaC'~O tua. t1·azendo a marca rcolõgira. po!' ~-E::nl?
F... ~la i ? te.~t·~ dr::- atual_ a.~t.tgn 141:. }
da '1- 1
dizer. da terr·a e da massa qu~ as c1m~>óem . .1'\ao e ~e.nte COI1$~lt Uic:~:o. ~Nao lv:_vera !óro ptJ\Jle 0 tado nem
sô pela florescência de usos e normas peculiaif?3 qce .lUJze.s e 'Jbunats de excecao» . _
.
elas se fa7.e 1n notàvei r: ; mas, também pelas ins!iluiPo.· isto o~ .,.roment~d<:res n!'-o vu:an: ne!'5!e texto
(·ões sociais que c-riaram para sen·ir à e~:Jrüo_ d~:!S~as Q~t al.quer altet·açar, da onentaçao class1ca do nosso
normas e tradic<1es: associarões ele beacftclmcla. s n- d trc1to ~ohr~ o a_~sunto .
.
. . .
.
dicatos, '"Re!-isténcias" poderosas e. até. h~ bem . r:ow·o. :·
As~.m l'ben1Jstcclcs. Cavalcanti: ~o ~rmc!JHO da
onipotentes - diante das quAis ~ p::opna po!tcia Co Igualdade ~~tantc. tt !e1 ele que . todos o~ .de.i.tcs =-.se
.Rio e a dos J>Ortos diversos do pats recm,v:.m ·')U con - aC'ham sujeitos a um mesmo rcg1mc <le .n\cst1gac~1o,
Jemporizasam, tom:!das de re<·cio". (1~ Vol . !'g~ . :i5- (lstá cnnsl_gnndo no .t~xln, onde se l'eprcduz, con: o~16). 7. i\ f ai~ prúxímo da tradi<:ão esta\·a, JlOIS. (l le- t ra redacno, o que JR se cncontr~sa em J.8~1 (at.t._ t2
~lslador de 1~34 ele que o de 1940. e de~sa data· -oo.ra ! 2~J r 1934 (art. 1131, esta ultrma adnutmdo. JUizes
~á se tcn1 feito sentir cada vez m:-ti~. ~ . n_ece:;sid 1t1~ c:_o cf'p_c<':nis ~m ,·irtud_e da f!at~· eza d.a~ causa:-, . . ~em
restabelecimento de organistnGI JtHllC'larJOs espe..:1~!1- ser1a JJOSSJ\'C'l pro fbH' a cnaçao de JUIZ('S espceialJzazados que, no~ portos. a&!egur('rn rápil~:t e ~fi_caz ,'·d s- tios para ~ulgar _certo~ e determina: processos: !\Ias
tr·ibukrw da .Justiça aos trabalhadores po1·tuar14.)~. n1 r.- e.ssa C"-pecializacao nunca se pndena ron(undtr com
ritimos e pescadores. o que não é conseguiLi•1 r.<'m Hquil o qlle s~ clcnoJl'lina na técnica juridlc.J dl' c:juiz
igual vantagem pelos tribunai~ de 1• in~tància, CO!"!lllr.! de excecão::,. . criado para <Jcte1 minar ca&os . de com·
a tv<los os trabalhadores . Ainda recentemente, ~!bis, posi~iio e~trallha à. dos Tribuais ordinãrios, fug;ndo às
na 4• Con[crCncia Intcr-amerjrana dos Esto.1d ·,5 tla normas prescritas pela leg~slacão comum -. . (A ConsAmérica l\lembros da Organizarfto Internacion·ll do tltuicão Federal Comentada III, 1949, :1<lg. ·L29 1.
Trabalh~. foi yotada r ecomendacão no senlido 'lP que
Ass!m Carlos Maximil iAno: < ~:i4 ~·oro PriYi!;Cjam estabeleciam;, sempre que poss[\·cJ, orga:n~mos lcgiado não existe no Brasil , nem podcL·ia S::!'' instljudiciHri.Js especializados t>ara dirimir dúvidas de 1~a- tu ido; pois nlo se coadunaria c:;,m a css~ncia de um
balho em certas indústrias r:om cara~terlstica_s. pc ..·uli3.- rcg~me democrá tico c de igual dr.dc peJ·antc a lei. Con ..
res. entre ns qunis indicou a resoluroao c-sprclftl.!<!i~ll~n 1e sidernm -se de excecão os tribun~is. quando. em \'ez
as mariiin1a! e portuários (Tribunales de Tr.m·r-o 01 de decorrer a sua competen cia de um vrcceito geral.
A:ncrica La !I na, 1949, .pg. 1021. S. Pelo expo•~•>. I a - abstrato, pata todas as eontrowrsias referentes a
reeem-nos de todo funCia<las :"S sugestões do ...;:-. C'a~ uma c rr.esrna categm ia de coisas ou pessoas: ao
pltiio do Porto desta Capital. Delegado do l"r9 1Jnl);o ccmtrário, por meio de dete:-minacões concretas. ahran1\Iarltilno. e conYeniente o estu_do do assunto, de moc,o ge casos singu.Iar·es, es!>ecificados. nad:-1 importando
a qu~ seja e'aborado anteproJeto q1.:e J>?SSa s-er me- QU{! a hipõtese \'f"ttente haja ocorrido .lã 011 não.
sente à e!e,·nda C'onsiderar.ão do Sr. Pres1dente .ta H c- A lei que o institui, \'isa um número restrito de
j:)(tbllcn. e encaminhado em 1\lensagem ao ~od~r lc- atos ou !atos, limitado sí'gundo a clar.se dos delitos;
g-islativo. Para e·s!'e fim seria de ':antagem tnsl.t tu!t-se tetira da alcada gc:al dos pretúrios Plhtith·os alguns
tomlssão especial, g~sinando-se à mesmo prazo t·r:.~a o crimes e estabe-lece. .::.dredc, para o seu julgamento
orerecimcnto dos seus traOa lho_s".
.
-·
um juízo de ocasião. ~em as garantias .ie · t·dcoen~
Divergiu. entretanto, Ass1stente :récn2co de ~~~- dencia e idonejdade exigidas para :. magistra~l:.ra re:llst r o, ponderando: uA .n tual ~on~t~tu~~ao
de H.l.,6 guiar. Ch:Jma-se de excccã.o, porque nã·J faze•· parte
ainda mais a~enl u9u o caráter JUdtclâl' 1V da Justlc·a da Organizaciip Jud iciá: ia comun1 n).. . 1\ão se condo Trabalho. _mclumdc-a ~~n;es~ame~te. no Pode~ •.~u - fundam o juíZo pr~\'ilegiado, nem os de exceçiio, com
cltriário: uni!Jcando o ~r:ms,ér!o Pu~bhco da t ~. 11 ~ 0 ·1 os e!õipeciais, instituldos p:'ra o prof'e. so e ju:gamC>nto
cem a 1ndusa.:> at da~ Proeuradorta do rrabalho: .. P~.s"i:u do errtm:; autoridade~ indiYiduo~ prrtcni~entrs , elasagora a Justiça do f'_I'Hl~al!l~ a ~er _um organ 1 ~ 100 ~J ; - ses especificadas, t tt dctcr·rninadas rateg1rias de ato!-.
rhado, fie naturc7.~ ..llldtclana , mte;ran~e':1~ 0 , 1 !?,f'rlc.Cl~ otl fatos: por exemplo. os concernrntes ao CPe!c de
de qualquer re.liqUJcto de c~mtrole ~~dmmlsha~ 1 ·~:. o~ Estado. ~finistros, magi~trados. mi.itares. comercian~u~os s~gttcm: _os seus _trâmites _J_cgats, (}~. p:-un(•!.a ~ tes, mt"no~es ou :ua:-ilimos; bem como a tudo o que
l:L.h ma .mstãnc1a. dentto elos dl\ersos giau.s. ~r ... s~l!
se relaci< ne com C'lcicõe~ ou trabalho ~~ h· . (C~nu·n~
lrJbunaJs. u.-:ando as ,partes dos recurso~ pr.:>, es~u~~~ tários à constituição Brasileira, Ill, J948 pdgs 123
consignados em !~i. Duas. J~mta.s cabe recurso o r;~).
·
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nM·J~ pa_r~ os Tnbun~!~. RegtOnats e. d.af. re~~~..~al;~Vemo~. a f, Carlos l\faximilittno pre\'endo jufzos
tramdmar10_ para o Inbunal Supe~~mb ~~I ppr.o-..; • cspeeiais para comerciantes c para marítimos...
1
~ . drs te,expressamente
ameia. parao oartJgo
~upre-2_;:o
... ri u • untc<'.
..
Dis->Õe
1or. pn:·ãgrnfo
da
. Jrnpõr-r.:e.
.
. - assiJn, o. . conclusão
.
, de
- oue
d são constitud
Co~~lituh-ão de 1946 : "Não ~e admitirá distin~7jn ::.tre r10nats o.s JUIZOS cspec1a1s en1 razao a na 1urcza as
{) trabalho manual Ol~ t~c~i~o e o tr~?alho
int~}C'.:''IJal.
caus~~·
p
•T
is.tp.
en,.onlramos.
no
Imoéria
e
na
8
1
mesn10 a entre
. os pro!t!"sto.n.us
hlica
até hoie os mais \'Ul ia dos jui7.cs esnecia ;s não
cerne
diretto~.
gnrantiUS e respecb_Y?
benefJC'!OS·., .no E. J~o c~~-~
ul.
. . ~'
. .
.
.
.
.
.
t 1go H4. dcterm~na a mesma Carta ~lagnn : ·o Pnc.er !';O na dtYJsao _ .h~~tca: cn~c!~. c crtmmaJs. mar- tal!'J d. · · ·0 · exercido pelos seouinte· orgãos· v bem nas su hdl\lsoes, do c,\11. da fazenda, do rnmcrTr1bUJ;a;s do
E
artigo. l?a. de 1 rio, de or!ãos e ausentes, da provedor;!' e 1csiduos.
maneira genét·ica, conceiluan<lo a competência ria Jus-J de ac~dentes· do tr;;balh~, dc.regr~t:os publtcr s . ou do
li~"'a do Trabalho: "Compete à Jusll('a do rr j iJ;o .ho rr1me. JUntas corJ ecJO":aJ~. ~nbun .. J~ mtlitares de me·
nores; de ~xe~ucõe~ _C'r' tm1na1s. . .
. .
.
cci1ci113r e julgar os dissidios individuais ou •olet!-; o
entre empre.gados e empregadore•. e bem assitn cnn. Na propr1a JustJca Fedet·al de prn~e1ra Instância
trovérsia·s de re lac:ões de trabalho regidas por le;;is!::~c ão tt\·emos. aq u! no D1slr1to Federal, o Ju1zo doo Fe1tos
especial". Argumenta o Sr. Consulfor Juridic;:> 'JUe em da Sa~de Pubhca...
_
torno das classes marítimas constituiu-se um grande
Joao 1\_rontetro propuzera._ a creacao. em S~n~os,
acervo de costumes juridicos autônomos e "sul gcnt:.ris" de um Ju ~ ~o pat·a as que~f.._?es de dire1to marltlmo
e que a tendência uni\·orsa l ,; pa~a tratar. essd~ •?::te- (Processo CJ\11._ ! 47, esta l,tl .
gerias profissionais com legJslu~"?aO tarr.bem espec·1al
. E_ Castro unes s_e refeua en; 1936, a .t:Unta vara
quanto aos tribunai~ do trabalhv. A pre;xmderar i) nr- PI'JVati\'a p:-:ra os cnmes Icdcrat~ ou !'ara 4ue~tões
gumcnto de S. S. qunnto aos usos e costumes nP.~·.·;ia - ele dire!to marftimn e1n determinado porto do pais,..
r·es aos portuários e marítimos, teriamos tamb~m '!üe (Op. ctt . . pãgs. ~2).
admitir a cria('ão c~e uma justi('a especial par:' ' ...3 roV. Ac~rca. da Ju~tit.?. do Trabalho . vi.gorr:m os
merciante~ conhecjda que é a. grande abun<h.~lla (Je mesmos prmcfpJOs expostos J>a ra a cspcctalJzaÇ;ao na
usos e cos'tumes comerciais por es.s e Brasil afora. l\fas justiça !ederal ou local, nos juízos ci\"eis ou crimi~
a ter.dência moderna é ju~tantente ao contrá 1 io, ti e nais.
unificar· todo esse direito co~lumeh·o e amorro. t~aAs disp"'slcões do artigo 94, V. enumerando entre
zcndo-o para a órbita do direi~o codificado, .::\ ita!:JV- os 01 gãos do Podet~ .Judiciário da União os Jujzes
se as exrec;ões odiosas. Data \'enia, em face av ~exto e TribunaiR do Trabalho. e do artigo 123 definindo,
expresso Ua. nossa Constituicão e da Lei Ordinári~ r,ue genericamente, as ntribuicões da Justiça do Trabalege a organiza~ão da Justi~a rlo Trabalho. 1t~cvr- lho, não Impedem a especializacão dos respeetl\-cs
damos inteir•mente do ponto dr ,.ista de S. "· r:· juizos e t:·ibunais.
principio assente em hermenêutica que n_ão -A dn.üo
E a contfl-prova se encontra nos próprios textos
ao intérprete distinguir onde a lei nt!o di!\t 1ngu '· O.·a, r.onstitueionals rPlath·os áquela .Tusti<:-a, onde sr pres.
a ConsUtuiC'ãO \·igent.e nJo silenda sóbre o 1s:::~.mto. creveu: t ~ 4.t Podetão ser· criados nr r lei outros õrantes, expr·essamente, i'roibe que se distinga enlre <iS gão!' da .Justtca do TrabaJho. ~ 5. ~. A Con..;tituicão
c:Oiuli r õps ou e~pêcie de trabalhoo. crianrlo-~ Pl'i\~!u:i- in\·estidura, ju'"isdição. com!)etência, garantias e rong ios de direitos. ga rantia~ ru he~efíe!os. AdaJ~::.Js, dicões de exercícios dos Jr::ãos da .Tust!~a do Ttabajmra tóda e qualquer espccie de dlssidio tra~~llu!.ofa. lho serão reguladas p·r lei. ficando :~ssegurada a
oriundo das relações de cmpr~go, ~xceto os oc1·~entcs paridade de repres~ntacúo de empregados e e'11p egatl~ trabalhv. criou fOro e"pec1a1. de natureza •n,e1ra- doreso. (art. 122).
1
men1e jurisdicional. inc-orporado que !oi ao Potl~r :iuEis, ai, a Constituicão concedendo ao lerfslador
diciârio . Como pre tender-se, nesta altura, tr1.:nr de or dinário a. maior latitude na nrganizac:ío e na fixa·
Junta~ de Conciliacão e Julgamento do Trabal:\•> ~1.1- c5.o da jurisdlcilo e c< mpetencia da Jttstica do Trar!tlmo? Se os marítimos e ,>Vrluário~ apresentam r:;n- balho.
dicões peculiar~s de t '·abaiho, tódas <• outra~ cl"'ses
Enquadra-se. aL outrossim, a possibilidade de se
o apr~s~ntam tgu":lmente. DaqUJ a ;>OllCO terramo: os lnstituLrem j uizos_ especiais na .Justlc" do T.-abaiho.l
nerovtarros .. os med1cos, os enfermeiros, o~ trat.llh~E con firma-se pelo histórico do in,·ocado artigo
dores rurats plcotteando tnbunats de excct;ao. n G\te, 123 da Constitui cão.
nos parece. iria contrariar -:e frente o texto expr._:o\·so
o ext
a1
0~.,,._,..-..,J
da Constttu!cào. Outro argumento con ra · 'o..i!O ""
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ssim a Constitui~ão de 1891' dispôs no seu ar72. I 17: "À exceção das c:ausas que, por "ua
pertencem a juizos especiais, não haverá

comunidades indígenas donde ~11"! exist~n. p·•sontan
indudablrmente rasgos CjUe meJceen un estudio y una 1
espccialrs., El trabajt' de Jos traspo.i tes,
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Barbalho a:>ós vincular o princípio à norma ncn tambicn cje1tas peculiaridades que rcquielcn que
do t 1o dÔ mesmo artigo, da igualdade de en 1~ duración dei trabajo o en algunws otras ramas,
perante a lei reproduz a lição de Pimenta se Jes atribuyan normas adccuudas. De i.\hi 1a preoo e acrescenta: "Eis o fundamento de excer:ão cupación que cn el mundo se ha mant(cstado y se
estabelectda, que permite a divisão do juizo manifesla de cada di.:.! más, hacia esos a!'pertcs de
urisdic'õe.s especiais e priyath·as, não por simples la <~.. espe<:ialización dcl De1·cC'l10 dei Tr~:laju~
Contlil cn • mp1acão das pessoas, criando distincões e ,•a n- fcrencias lécnicas espcciales se ocupan <le cstudi<.uw
~l]-18 não
a tO<);JS (ast•risco) mas para a las. Se incluy en normas particulares en la, le;·cs,
-~ ' '·
or
negócios judiciais ou por mo- aunque l> .eferentemcnte se lu hacc cn los reg1amcntos,
ca e no que "eS;>cita au ~xer- lJiira mayor flexibilidad y cxpericncins.
como no-s casos dos '\rtigos
E, por lim, versando justamen te o trabalno maw
o 2. 53-57
2?, 5D n. I a a d> e 7 7" rítimo, declara: ~una de las 1amas ilc C!-: ptodaliza·j
Federal Brasileira, Comentários, 19p:!. ciQil más importantes del D:rccho dei Tra:mj' es la
.lesma trilha a Constituirão de 1934 : 'Não coJ:rc!->pondicnte al trabajo marítimo. Las c·a~a~ 1c1ísti- 1
cas de esta especie :-'c labol'cs son e!cctiYamcntc muy
"
ti fóro
priYilegiado nem tribuna
de excc<·ão: pcculinres . Por l\11 lado, un buquc c mJJrendc. dh'cJT adfn'ftem-se, por~m. juizos especiais em razão da na- sas cspecics de trabajadorcs: mecünicos. dorr.Pstico ·.
turezA
.a. Cdas caucsas"l:t
de 1937 onlitl·u-o, mas a etc. Por ott·o lado, Ie ~ornada no pucde- 1 eg.amcntat se
1 i
at1a
on~ uc ona 1
cc mo cn ticJra, porque vresenta necessidades r~pccia· •
doutrina entendeu (Castro Nune'S, Teori a e Prática Jes. y linalmc:ltc, una \·cz c•ue un :1 la\·e ha salid11
do Poder Judiciário, 1943. pg .- 84 e nota 7) que pern13necia face ao preceito do artigo I2a, da não ex- de un puetro, entra ne.cesariamentc en un cgimen
c·iusão. apesar de não enumeradas. de "outras ga - de disciplina cura ccnscn·ariôn t•s la prcoe'·pacJón
rantias " direitos resultantes da torma de go,·êrno e Pl'imera. Po!' otro lado. ri !l ab~jo mnrltim• tiene
dos prirc1pios consignados na constitu1r;Go".
una gran impo:·tancia internacional y 1Jna cs.; uetuJ a 1
RetLrindo~se,
entfto ao~ juízos privativos Uisse más o menos uniforme que fari!ita la :eglame:-taciõn !
castro Nunes: "Os juizos i)ri\'ativos. ainda que nem internacional, sin la cual la como;.•tencia seda müs
sempre IJem recebidos pela opinião libera l. que oeles destructora que cn los demJis tra1J,1jcs. De <.11 1 que
\·ia uma excetão ao prindpio da iguaTdad!', que tena la Organizaciôn Intel nCtcional del Trabnj1 · .:;c Lwya
de
repetir·se no tratamento juri~dicional, sempre exis- preocupado intensamente de' c!. l'na scric d ~ 1~unioncs 1'
1
l Con itucionalidade da
en1 nosso direito jud iciário. .fã os autorizAYa de la Conferencia zc han dedicado es.T){'('ialt,.Jcn t ai
incJU · e na Justiça do Trabalho, de !i atiram
C;>nstituiçi.io cto Império, cujo preceit-g se tr·anspl1n - trabajo marítimo, dsd0 .Ia de Génu\'a, ig~n c,egunda
J uizos especiais que não sejam de I tou eom r)equcna Yariante de rcdncão. p3:ra a ~e 18Bt... reunwn ôe la Cunfrt·enctal. hasta Jas de Gint>bJa en
de 1934 semelhantemente... A mser~uo .!essas 1936 (reuniones 21.• y :32. n. NumcJ"t.:s3.s cr.nnJ.cionc~ 1
excep çio
A especializaçio no j Na
dãusulns na Declarar:L.v de direitos c garantias Ue Y recomendacianes internaclon:!les se q·m ,-tpr; barlo
d ireito do trabalho
a mbas as Constituicões viha va não só proibir o fôro sohre cL · trabajo de los mal'inos. r cfer r11te~ a la co~
i)rivilegiado em razão das pessoa-s como também as locación, a Ja edad tninima de arlmisidn, a Ja indeni-1
o Sr. Professor Haroldo Val!a.dão. Consultor Geral jurlsdic-ões extraordinãr·ias. adrede instituicla< para zación de paro forzoso en raso de naul:n!!JO. e ntros
drt H.epüblica. :->roreritt 0 seguinte flUrecer .!t&b-:- 7 n ratos e nessoa~. deste mndo ~ubtraidas às g:rrant tus a.spectrs d..: la vrotccción de niile~ ~· iü,·cnc!' a Jus 1
con!l5dtuciOnaJidade da rriac:ho de Juntas de concJl'a- do juizo. f'Omum - duas pré)ibic:ões de5fechand:?· di· j seguros sociales, al.._ contrato de trab:do dt· lo:-; m~u-i"
gamos nssim . nurrtã mes:md' garantia, a garantia <lo nos, a l:.t duraciúl'l del trabajo, a h.s vocncioncs.
l.:áO P. Julgamento do Trabulh~ Ainrltimo :
füro preestabeleC'ldo para todos. fósse yara pr~teger. anuales. etc. ~ .
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"Consulta Q Sr. ..1\Tinistro do Trabalho, IndlJstna foss~ para perseguir. Era esse o sentido J?OlftlCO da
São razõc~-, d€ alta relcY[meta q11 c c·oinddem. ~ui- 1
e Comórcio sõbre o re5tabelccimento das Juntrs de cxcet·ão rcstrHa. portanto, av fõro particular em tas Yezes. com as ap: cs:>ntadus neste prore!-.so, na ex.,
Conci :mc:ão' e Julgamento do Trabalho ~fnritjmo. !'azão ue. matéria . isto e. da "natureza ,;as causas'... . .. posicão da Delegacia dn T1 abulho -'.Tnrit m:o do _Dis tri- f
\!rjalius pelo Decret.:> 24 . 74.3 de 14_ de Julho de ~~;J4. A c· 1 ~:tr•Eq dos jUiZO!\ pri\·ativos obedece ao :>ri!\Cipio tu Federal e no parecer da Consultoria Jurl\..JC'a do
Opinando. faYoraYelmente. ass1m se e:..:pr~s~
m o ela di\·isão tlo 1rabalho e à conveniência práti!::n ele :\Iinistério.
41
Cet1sultor Jnridlc~ do Ministério do Trabalho: 4. D:1da., centralizar cet ta ordem de .rmtos en1 um U,~ul.:> j_U~'lO.
Parece-nos. a~sim . tambrm , clr ro n\·enicm('ia
;
nortanto no\'A estrutura à Justic;a cio Trabalnc. pelo .Tá 110 impér io crnm preccmzadoo::: ....... ·: Os Jli_IZOS {'reação das .runtas cte Conciliacão <; Julgamento do i
,r ·•
tleereto-t'ei n ' 1 . 237. de 2 de ~·I ai.:> de 1939. não '-'!J~I ~ou especia.ia p<Xlfm se~ <~leg1ados ou un1pes.soa1s, . Pxerc1~os Trabalho ~raritjm :' .
•
.; , 4
·: sse diploma de J untas especializadas ]mra o tra- por ú:·gão'S da. pr~me1ra. como da se~un_da tr_lStâncJa.
.:vras dada a im!lDrtanria do a:-:suntc .;H:hamus ouc
1
1
balho mariUnlO, e o decreto-lei n. :L3·16, de _J:.? ~e, Eust. que a le1 nlrJbua a 1.1m dado c~rga::>. aml.l:-t _qu_e 0 Antepr0jeto fltP foi organizado pPI ~t ~oml~~ii t (>~.;j)c·
~:.:r
Junho de 1941. que velo organizm~ as Delega::Ja~ c,o I :-:;em pre~uizo ~las suas ~unc?es norma1s. certa JUrJsd_J - cial referida no final <in parece! da c· suit • It~~ Jurr(
Trabalho i\Iarilimo. omitiu em seu texto qualquer· re-~ dio pu.rt1c ularnad~ . ~sstm e C'Jl~c en~runt na ca.tegona . dica do 1'Iinistério dc\·erã. <1ntes à c :~p:o,·atio p(•ln Go~ ·
[erênr·ia à5: antigas .Tunta~. Ue sorte que clesn.parP.ceram uas jurisdir:ões pny~h\'as. os trtbunai~ _de conflt tvs ou 1 vérnc, para remessa ao Congr CS!;O .Nacional, ~>er cn1
r sses on;anisrnO!; do quadr~ judiciár!o . trao·tlh~st~. 05 _ó rgãos a. que mcu!11b1r essa .. n:aterta: as c~r:e~~- I \'iado, para l·ecehimento dt sugcstõe~. ar • ~ l'i buna
:5 ~em embargo, porém, dessa ocorrencw. que n<~C I ~1or.m~. excrt'lt_!as em. Camara. ou fr~b~ry.al ou. pot -~=-~-=~? I Superior do 1rabalho, U Procurado. ia G(' nti fi f' Tt'a-1
nos parece tenha sido ditada l)Or uma ohsc:rv:'..riío j ~ndt\·tdl;lal. S~.:> mats frequenteR~. ;.x:a·m. n.~ nrn •. ttna halho, c ao li stituto tios Ad\'ogatlos Bl'as ilcirf)s c aos
mais detida dos Ien (,me nos ociais, :tfigu ra-.e -nos que mstAncta: Jutzo do:-; _Fettos da l:aze,Hla. Jmz~ de ).!~- PLYfes!õ\orcs de diteito do trabalho das Faculd,,aes de
tie melhor a ,·iso leria sido mantê-la>. ainda qt:e >Ob n!Jrcs, Juizo de A~Jt!ente>, Jmzo do> Aeg1stos Pu-~ Direito do pals.>
·
novos aspectos, nos quais, "n.d inst;lr" do 4ltC' ororw b!icos-. pfc." (0p. C'lt. til6l.
rcrn. com o:;; demais tribunais do trabalho. _fõ:;~e
Ko Proieto da. Comissão da Conslituic:-ão da Assem- •
adotada estrutura judiciárjo. ~Il] \'erdac.1r. e. n,·~:s. uo 1
h 'éia Constitujn:.e- de 1946 mantinha-se no artigo 159.
1
qt~e f!'m qua~quer outra prof!ssao, a . necesstcuuie de · ~ 31, o preceito e a ressuh·a na forma \·inda da Cons·
csper.inUzaçoãt· !':e taz f'entlr. pred<:nnman tPm,Jite . no t:tuic~fio <il• 1!\~4.
trabalho nortuário e marítimo, cujas cn.racteristtc-;~s
J\tns uma (>Olendr., de n . 3.113. prouoz a suprese prãtiras · diYergem acentuadnn~en~c das d_ef!wis. f•1,..n:as sü'J <la r·esso.IYa, a.ssim argunicntada: <·Se a r ·áusula
dP trabalho terrestre. A Pl'OJlfJa tra(1H:ao Jllridlca sianifica que a lei poderá especializ:u :uizes ' ngad os,
· 11•, do
Direito mal'itimo bruF:iteiro. ronc;ubstanciadn ros 1 oÜ tribunais de juizeF togados escolhidos ctcntro ~o
pre<'eitos do nosso Código C::>mer.cial ainda vi g~r_le, : s:stema judiciário do Projeto .<arts. 67 a 10\'1: artlda\·a tratamento especial à trfpular•ão das emba··-.,aroes U'O 116, ), Uandu-lhes competencia «rationc ma teria e»,
mcrcHntis e estaria a comj>roYar a cOn \·eniênci.t -:!~s~a ~,·idcntemente tem s supct·flu~dade. por1t.:e ringuem
e;;;pcciahzurão. Por seu turno, o tral}aiJit por~•.,ano jum:~is contestou, nem cunlcstarâ êssc principio cleoferere aspectos de organizarão pccu !Jar!r. os f!U\IIS ment;:tr e neces~ário de organizacfw da justit a. Se
entre nós precedera m a legislaçLc gc:·al do tc:lbalho a clá u~ula s ign :fica , corno parece, que a lei pcdenf.
e se ilTIJ1Uzcrarn ao seu r<.•spcito. ~m embargo de ~ua r: ia r- juizes ou trib·.mais especiais. !ora do sistema
frequente carência ue hases jurídicas c de se fundarem. do projeto (art. 67 a 106 c 116), ent:io é peri osa
quase que exclusivamente. em _siltta(:ões. d~ ~ato ;m.. • deixa a p 1ta ahe rta ::ns tribunais de exeç~·w, 1que
postas pelo prestigio de orgamza~ões smdiCals D0 ' 1e- 0 ExccuU,·o comporá de títeres para os mais úesgraros~s. 6. Em abono dessa · obscr\'aCõf's não cnc:\~~r~~- cados dUignics. Assim nasceu e vi\·e'.l o :·:-ilnmal
n1os melhor apoio do que aquele que r os forneCt' 0 ·:!T'1 t- de Scgurauca, de triste cr-ônica. Valha-.,os a cxperi·
ncnte sO<'iõlogo. nosso ilustre antecesso- nestu. Cn!~Sultoria. o ~\linistro Oli\·eira \·i anna, quando, em Sll:t te~ ênci~·t:e·
e nctmitia. de modo r-xm·ess:n. a especiallcente obrn ''lnslituirõPs Polfticas Brasileiras'', ~-:~:enta zacão na ustica do •rraba!ho, ao sé refe~·ir a especiaf[UC: "~r~ da quero dizer do que de~nratl)OS: sob, ~~te liza<,·;1o
nt:,, do süo~tema judiciár;o du Projete (ar.:.ispeC'tO. no setor das ati,·idactcs d~ comerciO lliJilno, ti os 67
1061 ,, pol ' aque!:l .Justic u ali SC! cnconprlnripalmente ao pequeno comérr1o .. nem no largo tr~,:a di pl•nada nos artigos 103 a 106
se~?r da~ ath·idaões indu~tr},ai::; rel_att~·a.m~ri'lte 0 ,~;~~~~â~~
Ê f!~
ponto de vist a, de que o estabeler'mcnto
ah:1s. D1~0 apenas que a_s . re\elar.oes :-m s
:•. ·~
da justi
pr: vativa ou esnec1allzada dtspens:n·:t au·
e tm~re:;:siQnnntes deste dtretto latente r;tao nos \ 1~1 am torizac·1.o xnt·cr,a foi o àcolhido pela Sub-C,. missão
destes setort?s e, s_lm. do . que dcscvbrm1o~ . noo ~to{á ao ac~il . à r e~da.
,·efho de quatro seculos, ao trabalho man!Jm
<
F.is 0 ~ue , lê no respecth·o pa•ecer" ~ De pleno
PStiY~. J~stns cluaR ati~'iP_ndes form_~m ~!u~ ...~ 1a~'i6 ncOrd~, co a einent:a e com as razões d~ ~u.· jusli·
trabathad-:lr;b romdderáH~Is ~o Brasil. l .. m ,, ·'t
firaç1o Pa a a ~ompetencia ratinne matcriae é inúsejarn us n1ais numet·osas, sao certamen e, uen rc as
. . ~ . t ·L
I
' .
f
d
.: •
.
l'ciáC'Iâsses !rabalhndoras ch1 Brasil. aquelas cuja e~t.~u· t~J. par~ rll_JU~n_s e~pec.a1s. -?'a o. ~~s.ema ,.J~r I
tt·ra jurítlien con~uet tulinãria é mais rica de nor:-ro.s, t·w da CQ11shtuH;uo, c o que P. de ha\et dr m •. s con p;axe~. trodiç:õe~ ; C'Ostumes peruhares. as que p ~3SUC'm trár·i~ ao r~eglmC" democrático: conforme acen tu~. .mos
a ma ior trama ele princtpi:Js reguladores. todos de r~'_ra no p~u·ecrr a P~enda 918. Op111~mos pela ace1.a(.'uo~·:
•rinr"o •ua tmzendo a marca rcológira. poc a'"""
E dai o te:<t<> do_ atual a:llgo 141 .. J 10 da '1
dizer~ da~ 1éna ·e. da massM qu~ as c•m~)õem. 1'üo é ~e_nte Con$~itUi('~o : ··Nao h;~vera fõro pnvileg1ado nem
sú peJa florescência de usos e normas peculia;<'!'! . q~e JUizes ~ tf'ibUnUJs de e:cec:~w ~ . _
.·.
.
elas se razem notáYei~; mas. também pelas ms!ttUtPo ~ isto os _coment •.do_Ies n,::to 'u.arry. nes!-.e tex~o
r.·ões sociais que criarnm para sen·ir à e~3rfLo. d€s~as q~tal.quer ~lteracan da oriCntatao classica do nosso
normas e tradic<1es: associatões de beacfJc~nC'ta, s n- dtrctto ~o ln~ o a.gsunto.
.
.
.
dica tos, '·Rel-isléncias" poderosas e. at~ hà bem row·o. .'
A!-is.m fl1enwstccJes. Cavalcantt: ,,0 punc ipto da
onipotentes - diante Uas quais a p:.·õpria po~jcia Co Igualdade ~~rantc. a le1 de que . todos o~ cte!~tc s _se
Hio e a elos portos divere:os do país recutlvam ou con - ach.am sujc!tOs a um mesmo regime de .nvc~tigac;HJ,
1emporízasam tomP..das de receio". (1? Voi. ;'g.L 15- <'sta consignado no texto, onde se reorc.duz, com ou16). 7. !\Tais' pró~imo da traclic:lio estaYn, pois. o le- tra redacüc,, o quC! jR se cncontr~sa em ~8~1 ( at:t.. 72
als!ador de 1934 ele que O de 1940. C dessa data· :::>.ra ! 2il> O 1H:J4 (ar\. 113\, esta Ultima Rd nutmdo, JUIZeS
~á Re tenl feito senUr cada vez mais a necessid ale c~ o cspec:n i!'t rm \·irtude da na tu · cza da~ causah. ~em ~
restabelecimento de organismva judkiárjos espth.: ia~i - seria JlOSSiYI:'I proibir a criacão de juiz.?s cspc<!ialJzazados que, nQs portos. as!egurrT:'I rápid:t e ~Ii.caz \)jSw d o~ para Julgar_ certos e determina!' procc!'=sos_. !\Ias
tt·ihui cRo da .Tustira aos trabalhadorc;s portuar~t.)~. rJ'ú· C'~SR; cspecmlizacao ~unca se_ p~den~ co~1Cund1r ço~n
rífimo'S e pescadores. o que não e consegullJ•1 cem aqulio Q.Ue so dcnoll"ma na tecmca JUI'ÍÕ!C3 rhr «JUIZ
jgunl \'antagem })elos tribunai~ de 1' instància, comnns de excecão ~ . criado para dete1minar casos. de com·
a todos os trabalhadores. Ainda recentemente, .:!iit!'l, posicão e~tranha à dos Tribuais ordinários, fug indo às
11 a
4• con(C'I'Cncia. tntcr-amerirana dos Est.td ·.~s tia normc:~s pr'escritas pela legislacão con1um-.. (A ConsAmél ica Membros da Organizarão Internacion·1! do t!tuicão Federal Comentada UI, 1949, :1.;g. ·,291.
TrabalhO. roi \'otada recomendtt<:"ãO no sentido 'l"': que
Asslm Carla~ :Maximiliano: <:~ :5.34 .l<'õro Pri\'i·
~cjam estabeleciaos. sempre que possl\·cJ,. orgaw-::rr.os lcgiado não e:-.:lstc no Brasil, nem vodPria S!!'' instl·~·
judkiéir ios especializados ;>ara dirimir dú\'ldas de tJ.a- tuido; vois nl.o se coadunaria c~m a c~s~ncia de um
balho em certas indústrias ~em caracterlsticas pc.:ulla· rrg ime democrático c de igualdP.dc perante a lei. Conres, en t re ns qt\nis indicou a resollw5o esprci!i~:..:. i~tente siderom-se de exce('i'io os tl·ibun.:!.is. quando. em Yez
as marítima! e portuári09 (Tribu nales de Tr.t\J'q"O u1 de decorrer a sua compelencia de um lJreceito geral,
A:nerica Latino , 1949. M· 102). 8. Pelo expo•'·''· ra- abst1·ato, pa.a todas as controwrsias referentes :t
recem-nos de todo funi:ladas rs sugc,tões do "". C'a- uma c mesma categOJ ia de coisas ou pessoas; ao
p1tão do Portv desta Capital, Delegado do f ralJrdJ:o c::m tnírio , por rnc io de dcte;·minacõcs conrt·etas. nbran .1\tarftimo. e conYeniente o estudo do assunto, '1e moc,o ge caso~ singulares, es!)ccificados, nad:.1 importando
a qu~ sej a c'aborndo anteprojeto qt!e Jl?S~a 8-!!r n• e- qu~ a hipótese Yertente haja ocorrido jil o1) não.
sen1e à .:!!eYnda ronsiderar,ão d~ Sr. Presiden te .la H.c- A lei que os institui, \'isa um número l'estrito de
;,1-ública e encaminhado em ·i\Iensagem no fod~t" lc· ato~ ou !atos, limitado segundo a clnrse dos delitos;
gislati \'O. Para es~e fim .seria de '~rtntagem m~l.ttu!t-!)e teti ra da alcada gc:al dos prctúrios pu11iti\·os alguns
comissão especial. sssinando-se à !'nesmo prazo ;:r.;a o cri1nes e c~tabeJccE'. :.:drede, para o seu julgamento
o[ererimento dos seus traba lhos".
.
•.
um juizo de ocasião. Rem as garantias .I e TdeoenDiYergiu. entretanto, Assistente TéC'mco de ~u- dencfa e idoneidade exigidas para a magistrah.:ra rei11s tra, ponderando: "A .atual ~on~t~~u~rão dr H_}~6 gulat·. Ch:3ma-se de cxcccão, porque nãJ Inzer• parte
ainda mais a~entu~u o caráter JUdtclarJo da Just\C'a da Ot·ganlzacã,o JudiC'iá! ia comum Cl) . .. 1\ão se conúo~fr;."tbalho: .mclumdc -a ~~pre~~amet:te. no Pode~ .~tt· fundam o juí:io {'r~Yilegiado, nem os de exceciio, com
(ilrTãrio.. ttm!1cando o M:t~Jstér !O Pu,~llro. da t .;,'~~l)o. I os e~pcciai~, insliluidos. p?ra o prore~so e julgamrnto
cem a 1nclusav af da~ Procmacloriu do Irabalho:~ P •.5 · u 1 do <ertas autoridades indh·iduos pertrn~cntes 1 elasag-ora a Jusli<·..t do r_ra~a~!1o. a ~er .um organ 1 :-~~o -:.1;.- srs e~perifiradas. 1 u determinadas catcg1rias de a.tos
chado, de nature?.? . .llldtclarJa, mte.n·an~el!tc. 1!!: rl,.(,,~ ou' fatos: por exemplo. os concernentes ao Cl,e!c de
de qualquer rcsqutc:Jo de c~mtrole ~~dmn"'lsh:t_~ 1 ·?.:. 0.3 Estado . .1\Iinistros. magi!'trados . mLitares, comerctan&utos seg:Hem os seus trâm!les . Jcgats, dn_ pnmc :. a a tes m~nore~ ou :\I:tritimos · bPm como a tudo o que
última instância. dentro dos dt\·ersos graus. ~r . . s~l!~ f-ie' relach ne com rlcicões Óu trabalho r·~l :.t . (Ccmrn tl'itn~nai~ . usando us partes dos recursos Pt~.' es.,u~~ 8 tários à Constituicão Brasileira~ UI, J948. pdgs 123
con~1g nados em !.,1 . Duo. Juntas cabe recurso oru).
126
nár1o p~ra os TrJbun'!-!". Regionais e. 0daf,lore~':-~-~al~~Vemo•. ai, Carlos Maximiliano pre\'endo juizos
ttaordlnarw. para o Iribunal Supe~~ ! c
, .., ..· ' especiais para come rcia ntes e para marítin1os . ..
~ des te, amda. para o Supremo ... nbunnl FPrt .d.
J
õ
.
l ':" d
..
rt 1t
DiSj)Õe expressamente O artigo 157. pa:-ágrn[o únic0. ela
.
Fl1P e·s.e ... as. JJn. A.. ~onc usa? _c que St1.0 cons 1 U- .
Constituic·ão de 1946: uNão ~e admitirá distinrão :n tre ctonms os JUi zos r"pecmts em tazilo da naturC'2'a das I
o trabalho manual ou técniro e o trabalho int~~('~·uaJ. cau!':a.~. ,. . .
.
. .
. .
mcsr~10 entr~ os profi~sionais respectivos. no pe con-,
. EH ~ - ' 1 :~tQ . ~n ,.,on.fla~o~. no ~l'l'_l.Pe!l'J .e ~a: Rep;tcerne a direito~. garantias e beneCfcios". E ·o ht'- l~l1,.JCa ate. ~~0;1e, o~ .:n1a.1s :~11.1:1.dos Jl.ll7.~s _espec1a·s, nrlO
ttgo !14. determma a mesma Carta l\Iagna ~ 0 Pncet· so na dl\Jsk\o. h~"''ca. Cl\.c~.s. r cr1mma1~. mar. 1a1Jl .Tudiciário é exercido prlos seguinte:; orgaos: v ~ b_em nas u]>dh lsoes, elo c.\JI. da fazen~a. do r~nner~
Juizes e Tribunais do Trabalho'' . E no artigo \'.:?3. de 1 c10, r~c oriaos e att~entes , da ~rovedor1.a e 1 cs1duos,
maneira gcn€>rica, conceit uanclo a r.on1petência da Jus- de. actd~ntes ·do tro b_alh~. tle . regts~ros p~tb1Jcr s. ou do
lira do Traha1ho: ' Compete à Justi~a do r'· 111~. ho r.r1me: Juntas co~recwt:aJ~. !I'1bun!'.ls mtlltares. de mc.
.
.
ccÍlciliar e julgar os dissídios individuais ou :otet!~ os nores; de ext'~u çoes _f'nmmau; : ..
entre empregados e empregadores, e bem assun con. Na p ró pria Jus~1ca Fede1 ai de pnme1ra lnstílnc1a
trovérsin·s de re lações de trabalho regidas por le;;is!nç!io hvemo~. aqu! no D1str1to Federal , o Ju1zo do9 Fe1tos
especial". Argumenta o Sr. Consultor Jurídico 'JUe em da Sa~cle Puhh ~a...
_
torno das classes mar i limas constituiu-se um gtande
Joao 1\.rontetro propuzera,_ a crea('ao. em San~os,
acervo de costumes jurldicos autõno1nos e "sui genu·js" de um Ju , ~o para as quest_?es de dfre1to marlhmo
e que a tendên{']a unh·crsal r: pa!:a tratar" essrt~ •"'::tf:!· (Processo Ct\·tl. I 47, esta ~~).
.
g:orias profiRsion:.tis com leg,slar:-ao lan::bem cspe('tal
. E. Castro Nunes ~.e refeua e~ l936, a ~ unta v~ra
quanto aos tribunai~ do lraba lh~ . A pre1>0nderar (l .0r·- prtva_ln•.a p:"'.ra '?S cnmes ícdc~a~~ ou t1ara ltUe~toes
gumcnto de S. S. qunnto aos usos e costurnes nP.~~··Hl · de du·e!to marf tlm o C'm determmado porto do pafs::..
.
res aos porLuãrios e marí1imos, teriamos também que (Op. c1t., p!gs . ~2\. .
admitir a criac:-ão àe uma justic:a especial para f, coV. AcPrea ela Ju!'itJt!\ do Trabalho v1gor um os
mercianteR conhecida que 'é a. grande abunrltt.'.c ia de mesmos principio~ expo~tos J)a ra a espccializa(;ão na
t1sos e cos'lumes comerciais por esse Brasil afora. 1\fas justica :lederal ou local, nos juizo~ civeis ou crimia ter,dência moderna é justan1ent~ ao contrátio, tie nais.
.
_
.
unificar todo esse direito co~tumen·o e amorCo. i.~a ·
As dJSP"'!dcoe_, do arttgo 94 , V, enumf•rAndo entre
zendo-o para a órbita do direi~o codincado, .:\ itar...l..:J· o~ 01 gãos do Poder .Judici ário da União os .Jui?.es
se as excecões odiosa~. Data ,·enfa, em face uv. !f'xto e Tribunais do Tt'abalho. e do a r tigo 123 definindo,
expresso da nossa Constituição e da Lei Ordinán~ ,.lue ~enericamenteo. as ntribuicões da Justiça d0 Trabarege a o1·ganizarão da Justiça elo Trabalho, 11!Nr- ,Iho, não impedem a especializa~ão dos respecllns
damos inteiramente do ponto de vista de S . ::.. E' juizos e t!·ilJunais.
llrincipio a~sente em hermenêutic.'a que não ~ dn.üo
E a contqa.-prova ~e encontra n os p rópJ·ios textos
ao intérprete di'Stinguir onde a lei n~o distingu ... o.~a.. r.ons titucional~ rPla ti\·os Aquela .Tusti('a, onde se pres ·
a Constituirãl) \'igente n::w silencia sõbre o ts c:..mto. creveu: t: § 4 .• Pode1ão ser criados p~-r lei outt os ór·
anteR, e~pn"'ssamente, ;)roibe que se d~~tinga enh:e. t~s gãos da Justir:a do Tl'abalho. ~ 5. "· :\ Con...:t;tuicão
condl('ões ou espécie de trabalh<>f;:, crmnc1o-~ rn't\'ile· in,·estidura, ju,.isdicão. competência, garantias e ron·
g:ios de dir\!itos, garantia!' ru henefírios. A<l~m~JS, dicões de exercicios dos Jr:-!ã.os da .Tus.Uca do TI·abapara tóda e qua 'quer espécie ue dissic!io trab~llli~ta. lho serão regulada" p -r lei. ficando :>sseg~;1·ada a
oriundo elas rela('õe~ de empr~go, exceto os acl"lentes paridade d ~ represe nta cão de empregados e e"npi egad<' trabalho. cri(lu !Oro especial. de natureza •nteira- dores' . (art. 122l .
mente jurisdicional, inC'Orporado que foi ao Porl2r :•i.tEis. aí, a Constituic:ão concedendo ao lertslador
diciário. Como pretender-se, nesta altura, tr'l:rtr de o:dinário ~ maior ]atitude na organizacJo e na fixa·
.Junt a~ de Conciliarão e .Julgamento do Trabal'.\•) 1\.Ll· c:.:ão da. ·urisdieão e c
et
· d
JuJitH~n~
l'lthno?
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r uários
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q11c: ":\rtda quero dizer do que deZlnramol'f. so
~$-te l"ac .~1
l.'(• do si~:~a j~diciá~:o nJ;~-JProjet~-pc(-;~-~
.li.sperto. no setor das atiYidactes di) comC::•rcio JrbaHo, tlzacL ~ 7
IOGh, pois. aque!a Justica ali se cnconprmC'Ipa.Jmente ao pequeno comércio netn n<l largo tlgo~ di
linad a nos artigos 103 a 106.
setor da~ ati\'Hlades Industrial~. relatn·o.met_lte rec;e1.te
ra\~ ~
ponto de vista, de qu(' 0 estabeler·mento
ali:ís. Digo apenas que as ureve lnrões" ma1s o''!:-'!"ats
.
d
d
e lmpressJOnrtntes (,leste direito latente não nos \'lC'J am da. J ll ~~J
pr;vativa nu especia 1iza a
isptlnsa\":\ aurles;tes setmes e, stm, do que dcscDbrtmos _no ..(ltor, tortzac.:f ~pr~f1!it~~i o acolhido pela Sub-Crmissão
·eJho de quatro sécu los, do trabalho marlhmo c da ao are1
~
c~tiYa. !!:~tas duaR at1vidndes form:1m duns "lasses
E1s o u~ e lê no respectivo pa!'ecer: 4t l)e pleno
rabalhadoru~ ron~iclerAveis Jo Brasil. Emb<L·:1 nf~o acôrdo, cnn a ernem~a e com as razões da su .. justieiam as nlais numerosas. são certamente. dentre as ficação. Pa a a competencia rati0ne matcriae. é inúIÃsses ~rabalhndoras nv Brasil. aquelas cuja eF"t.~u- tit; para tribunais egpec!ais, fma do sisten1a JUcliciá ...
ura jurhlica con,.;uettHiinária é tnais rica de nor:-rc:.!==, rio da C<iu:.tituicão, C o que v : de haver dr m: .s con1raxrs, tradiç·ões e costumes peculmres. as que v ~s~u~m trârio uol reglm~ democrático. conforme acentuan1os
a maior trama de principi:>s reguladores. todos de pPra no parecer à emenda 918. Opinamos pela ace~tacão:..
cria('~_o EUa . t 1 ·:u~endo a marca ccológiC'a. por ar.:::i1n
}~ dai o texto do atual artigo 141, J 10 da Vi·
tlizer. da terra. e da mas~é-l que as clm:)õem . ~üo é gente Con titUl('fto: "Não hwverá !óro pri\·Hegiado nem
só pela florescência de usos e normas pcr.uliar(l~ . q~e .iuizes e 'ibunais de excecftO:!>.
elas se fazem n.:>láYei•:; mas, também pelas ms~tlUt·
Po.· isto os coment?.dores não ,.i.rarr.. neF:f.te texto
c:ões sociais que criaram pnra servir à e~a.C'ãO_ df!'S~as qualquer alteraçfin da orientacão clássica do nosso
normas e tradirões: associa ·ões ele beaefJc6ncta. !!In- direito sobre o a~sunto.
dica tos, '·Re;isléncins" poderosas e. até. há be~. f:Oll<'?·
•
Ass :m Themistoclcs Cavalcanti: tO principio da
onipotentes - diante das quais o propna po.1c1a l.O igualdade p~rantc. n lei de que todos os de!itcs ~e
io e a rios portos diven:os do pais recuC~v:lm ·l U con - acham sujeitos a um mesmo regime <le :n YcstigaciJ.o,
temporizasarn, tomndas de ret•cio". (1? Vol . ~g.L í:5· rstá cnnslgnado no tcxtn, onde se renrcduz, com ou 16). 7. i\Tais próximo da tradidio estaYa, po1s. o le~ Ira redacã,,,
que jÃ se encontraYa em 1891 1art. 72
tslador de 1~31 de que o de 1940. e deosa data ::o.ra § 2~! ~ 19:14 (8rt. 113> , esta ultima admitindo. juizes
cá se tem. feito sentir cada vez mais n nece::;sid nle (:o cspec:ais tm virtude da na tu· cza das causal-~. Nem
restabelecimento de organismo& judiciários esi;ed~!i~ ~eria pos~üvr proibir· a criação de juiz,"s cspceializazados que, nos porto~. 35!E'gUr{'m ráJ}id::t e ':fi.caz ,)ii!w dos para julgat· certo~ e determinar procc~sos. 1\Tas
l'ibuiC'âO da .lustica aos trabalhadore-s portuano:õõ, rM·, - e~sa cspccialtzacão nunca se pndcria confundir con1
r1tin1Ó"S e pescadÓres. o que não é consegu1l~ol cem ilQUilo f!\le s dcnol'l1ina na técnica jm~idic:t dt• .:juiz
·gual ,·antagem peJos tribunai~ de J• in!'tânein, co~!:_r.!!l de e xcecã~J~. criado pa ra detenninar ca:,os. dE' com·
a todos os trabalhadores. Ainda recenl~mente, f-1", posicfio estrarlha à dos Tr!buais ordinários, fuJ<(ndo às
a 4• Conferência 1ntcr·amerü'ana dos l':st.Jd ·.,s da normas prescrltat~ pela leglslacão comum » . (A Cons'América, Membros da Organiza<-fto Internacton·>l do tlluicão F"cderal Comentada III, 1949, :Jag. ·,29 1 .
:l't'abnlho. foi yotada recomenda c-ão no sentido 'I• que
Ass!m Carlos ~laximiliano: < 334 E"õro Prin~cjam estabeleciam;. sempre que poss-fscl, orga:Ji~mos lcgiado não p:lstc no Brasil, nem poderia s~,. instt·
judiciitri~s especializados ;>ara dirimir dúY~das de t~a tufdo; pois nlo ~C' coadunaria cnm a essência de um
balho em certas jndústrías I'!Om ca racterlsttcas pe~ul 1a· regime democt'Atico c de ]gualdp.de perante a lei. Con.
res, entre as quais indicou a reEO]UC'ãO esprcifk:ai.~l~nte siderum · :rs;c da exce('c.í.o os ttibun:!.is. quando, em Yez
o.s marítimas e portuárias (Tribunales de Tr.w1 ~o t.n de decorrer a sua competen cia de um vrcceito geral.
:nerica Latina. :1949. Jlí!, . 102). 8. Pelo cxpO~tfJ, l R · abstrato, pata todas as cont1·on~rsias refen.mtes a
~-e('em-nos de todo funlladas :-s
ugc~tõcs do ..;:-. C'a·
uma c mesma categmia de coisas ou pessoas: ao
p1tfto do Portil desta Capital, Delegado do fr~IJr:l)!o c,ontrário, por meio de determinações conr•·etas. ahran!1\Iaritimo. c conYeniente o estudo do assunto, de moc.o ge casos sinkUlares, es!)ecificados, nad:1 importando
qu~ seja e'aborndo anteprojeto qt:e possa s~r o~ eque a hipõte-se ,.e-I tente haja ocorrido jà otJ não.
~ente à .:!leYada C'Onsidera('ão d.:> Sr. Presidente .'lu Re· A lei que os in~titui, Yisa um número r·estrito de
ública. e encaminhado em 1\lensagem no Podet" ~e- atos ou !atos, limitado sPgundo a. claf'se dos delitos;
gislatiYo. Para es~e fim .seria de ':antagem institulr-~e retira da alcada gc:al dos pretúrios Pl1t1ith·os alguns
tomissão especial. aRsinando·se à n1e!'lmo prazo t·r::a 0 rrimes e cstabelccr. :..:.dredc, para o seu julgamento
o(erec_imen~o dos seus trai:>alho.s" .
,
.
_.
um juizo de ocasião. sem as garantias .i e ·~·deoenDtYergm,. cntretar.~to, Ass1stente :ré~n2ro de ~~~t- dencia e id oneidad~ exigidas para a magistratura re• !stro, p~nuerando:
A atual <:::on~t~~tll,c:'ao dr 1._l~6 guiar. Ch;~ma-se de exceção, porque nã·l fazer· parte
:tmda mais a~enl u~u o caráter JUdtctarlV da JustJc a da Organizacf~o Judiciá! ia comum n)... !'\üo se con~
do. Tt~abalho: _mclumdc-a _~x_pres~amet!te. no Pode;, .~ll· fundam o juíZo pr;\·ilegiado, nem os de excecüo, com
d1r1áno: um!1cando o:> :'\L111slér~o Pu,bllro da ',~11 ~1)0 ·1 os especiais, instituidos !l.:'.ra o proresso e julgam<'nto
cem a mclusa.v af Ja, F rocuradorlU do rrabalho:~ ~ ~.s..; .Pu de ('ertas autoridades indi\·iduos rwrtcn,~entes 'l elas~
agora a Justu:.·ct do l_ra~a!~o. a ~er _um organ 1 .~~~ 0 ~1 .-- srs esuecifiC'adas. r u determinadas catcg1rias de atos.
chado, ele ~atu_:e7.~ . .lUdLctarw, mte.n·an~e?te. ~~~-. rtcc.~ ou fafos: por exemplo. os concernentrs ao Ct,e!c de
de qualquer re~qutc:tO de_ c~mtrolr ·~dmm stt~t 1 ·~:.. 0.3 F.stado. Ministros . magi~tractos. mi 1itares. comercian~u~os s~gM;,m _os seus _trâm lles .J:gals, ~~~.. P• l'll( . t~a ~ tcs, mC'no!"es ou :\tn.rilimos; bem como a tudo o que
.l_tlma . mstâtH'Ia, dentzo dos dJ\ersos gl<tus. ~f' ~ 5 ~'~
se relach ne com (>Jei~õe~ ou trabalho t·~) :t . (C('rnPn·
tribunaiS. usando as partes dos recursos pt:J. esou~" lários à Constituição Brasileira III 1948 p.i.gs 123
consignados em !e1 . Dua~ Juntas cabe recurso on J· l'1G)
'
'
·
á rio para os Tribunais· Regionais e da f, recur... o ex~
.... ·~,
C .
•• • .
•
•
traordinário para o Tribunal Superior do Trdbalto,
~cmo~. a 1·
a~,.1C?S r..raxm1l1Jano P~~~enclo JU1zos
c des te, ainda. para o Supremo ... .'ribunal F~r1~>:-tt!. cspertais para COtyle.clantcs e .~ara marhr~_:.os._.. .
iSi.JÕe expressanlenlc o artigo 157. pa:·ãgrafo úntc0, da
. J!llpõc · s.e .. assJm . a._ ~onclusa? ~c que ~ao conshtuon:3titul<·ão de l94G: "Não !-:e admitirá distinr::áo .:'!i1re ctona1s os JUIZOS C'';pec1a1s em tazao da natureza das
trabalho manual ou técnico e o trabalho int~1cc* 1 Ial. causa.~.
.
·
n1esmo ent-re os profissionais re:Sl)CcUvos. no pe con·l . :r•• ~·~ 1' ~.~ty. enC'on.tramo~. no !n:t.Perio e ~a. Rep?ccrne a direitos, garantias c benencios". E ·o •..r- hJ_lca ate_ l~o1e. o~ _mats yat_Jados Jl_l"7.?S _especJs:s, nao
t 1go !)4. determma a mesma Carta i.\Iagna~ 'O Pnter so na dn:JsaQ ,.b~~ica: CJ\~Cl_s. e Crt~11na1~. mar taJ?.Tudiciário é exercldo pelos seguinte:; orgaos: V h_em nas SUwbdf\ !SOes, do C.VJl. da fazcn~a. do C?mcrcruizes e Tribunais do Trabalho''. E no artigo 1?3. de 'j c1o, ~c orfaos e ausentes, da ~rovedon_n e 1 cstduos. j
aneira gen~rica, conceituando a competência da Jus- de_ acHl~ntes· do 1.r:;b.alho: de .reg1s~ros publtcr s. ou do
tir:a do Trabalho: ucompete A Justi('a dv ft' JlJ::'.. !10 cnme: JUntas co~recto~aJ~. !1'lbUI1!'.IS militares, de mcccnciliar e julgar os dissídios individuais ou :olet!oos nores;. de execuçoes _rnmman:;...
. .
.
entre empregados e empregadore•, e bem assnn con. Na própria Jus~1ça, Federal de pnmetra tn•tllnc1a
trovérsias de relac:ões de traba lho 1·egidas por Ie;;is!-'lçl'io hvemo~, aqu} no D1strtto Federal, o JUizo doo Fe1tos
especial". Argumenta o Sr. Consulfor Juridicn fJUe em da Sa':l<le Pubhca . . .
orno das cla.'~ses marilin1as constituiu-se um ,~tande
Joao l\tonte1ro propuzera, a creacão em Spntos,
cervo de costumes jur1dicos autônomos e "sui genu·js" de um Juizo para as questões de direito maritimo
e que a tendência uniwrsal ,; para tratar essd• ··:-.te- <Processo Ci\il._ I 47, esta li).
~orias profissionais com legisla(•ão
também espectal
. E. Castro Nunes s~ refena ell) 1936, a éUnta vara
quanto aos tribunai~ do trabalha. A prei)Onderar o :1 r- pnyatro;,ra p:-:ra os cnmes federais ou 1'lara 4ue~tões
rgumcnto de S. S . quanto aos usos e costumes nP ,".':itl · de direito marttimo rm determinado porto do pa1s:to.
es aos portuários e marítimos, tei'íamos tambén'l l!tiC (Op. cit., pAgs. B2l.
admitir a criac:-ão C:e uma justi~a especial pn.ra 'o!! t:'O·
V. Acert'a da Justic:t. do Trabalho vigor~m os
lnerciantes, conhecida que é a. grande abuncF't.'l ia de ~11csmos princfpio~ expostos pa r a a espceializa.ç_:ão na
~1sos e costumes comerciais por esse Brasil a forn. 1\fas
Justic.a federal ou local, nos juizos ciYeis ou crimi·
a ter1dência moderna é justanwnte ao contrário, ti e nais.
unificar todo esse direito co~tumeiro e amorfo. l"aA~ disp-slcõe• do artigo 94. V, enumerando entre
!7.C'ndo-o para a órbita do direi~o codificado, ;\ ita!:.lV- os 01 gãos do Poder .Judiciário da União os .Juizes
se as exceções odiosa•. Data ,·enla, em face a.> :exto o Tribunais do Trabalho. e do artigo 123 definindo
expresso da nossa Constituicão e da Lei Ordinária rlue ~enericamente. as atribuicões da Justica do Traba:
frege a organizacão da Justiç.'a cio Trabalho, 1i!cvr~ lho, não impedem a especializa!:ão dos respectlvcs
fiamos inteit·Rmente do ponto de Yisla de S. "· J::' juizos e t!·ibunais .
prin_ci~io assen~e. em. hermenêuti~a _que . n.ão oi drtüo
F: a_ contft~pro~'a t~e encontra nos próprios textos
o mterpre_te_ drst_mgmr ol!de ~ le1 n..:.o~ dl!'ltmgu-.._ O;a, r.onst1tucwnai5 relabv_9s áquela .Justi~a. onde SP.: pres·
ConstltUJC'aO \'lgente n;:to stlenria sc;>b~·e o ls:::':.lniv. c.•r-eveu: ~ § 4,9 Podei ao ser criados !lr r lei outros õrante~, e">;pressan1e!lte, ;1ro1be que se d!stmga entt:e. :~s
gão~ da .Justi('a do Trabalho. § 5. (I. A Const;tuiçHo
(;?tldi ( Ões ?U. es:pecie ele _trabalhOl'. cnp~H)O-~ pn\':Jc~
in,·estidura, ju~· isdicão. com_petência, garantias e con·
1os de dtrcttos, garant1a~ . f'U he~eflr~os. Ada1~~1s. dicões de exercicios dos Jrgãos da .Just!ça do Trabapa_ra tóda e qua~;9uer especte de d1ssid1o trah~1hu.fa. lho serão reguladas p-r lei, ficando ;~ssegt:rada a
ormndo elas reta('oe~ de emprêgo, exceto os a.cJ·lentes parjdadc de renresenta<:ão de empregados e e"Ylpte"'a·
~ e trab_all~v .. ~riem fõro e~pecial, de n';ltureza ·nteir_a.
dores,.. (art. 1-22).
o
men_te. JUrlsdtCIOnai. tneorporado que fot ao Po'l~r "''Eis. ai, a Conslitui~ão concedendo ao lertslador
tiJCJarto. Como . ~re!ender·-se, nest;;t altu~a, trt: h r de ordinário a maior latitude na organizaç:1o e na fixailunla' de Conr•lla~ao e JulgameiHO do rrabal:\•J M.l- c~iio da. jurisdicão e c <mpetencia da Justi~a do Trat· ~tl!no? Se f!S mar1ttmos e. JJVrtu.árlO'S apresentam c-.:nbalho.
1roes pecullares de t'·aba1ho, tôdas ~• outra~ cla"es
Enquadra-se, ai, outrossim, a possibilidade de se
~ apr':s~ntam 1gu":Imente. Daqu1 a ?<JllCO tenamo: os Instituírem julaos especiais na Jusllca do Tcabaiho.
~erov1ar10s .. os mechcos, os enfermeJros. o~ trotalhaE confirma·se pelo histórico do inYocado artigo
~ilres rura1s. J.llC!teando tr1bunms de excc~ao, n que,
123 da constituição.
os parece .. ~~Ja contrariar , e frente o t:xt~ ~xpr.~~~~
O texto atual corresponde, com pequena modifi·
.. ~ Co.nstttUI(~o . Outr<? aq~~me.nt'? cont__ra. Co.,~o .~.u 1 ~? cacão, ao artigo 106 d ro Projeto e apresen~aram·se
.. wn.a~.~rr!tl? tars ?.rgan1sm?s. SerJam .'] d~lnish ~~··~':'· duas emendas. de ns. l .666 e 2.661 pr~curanrlo alte~
Judtclarws. Cabe11a recurso para quem. para a .>, ópm rar a definição de atribuições dele constante
Delegacia: P!'ra o Mmu;tro?. Ou J>Ura os T,..bUilJ_ls
E o parect'r da Sub-Comissão foi o seauinte·
Regu:!"lms. Nas dt;as _1~rtme1ra~ hipóteses .. ~ai nao _ ~N'. 1.666 - Deve ser reieitada
A co p te "' · d ·
poc~erl'!- suc.eder. pms '"ma_ dar c>ráter admmnt~'ó\' O .Tusti~a Trahalhista está definld .
m If .neta t•:
a orgaos que a Constitu1<:ao :-oh cou dentro do ?occr lno ·
.
·
.:
a em me 10. c~. er
!Judiciário E na última hí:)ótese caso se entro.:as~~m
s no ~roJeto e. sem preJu.i~o do seu rlesenvulumenr'"·Juntas · Marlllmas
~
'
·
.
·
.
.
,·
..
lo na Ie1 ordlnárta. N. 2. 661 - Iguat parecer.
com os _:rrJbUl,ais RegJOna.-, 'lrJa
Realmente· o artigo 123 há d
. t. .. .t d
na r uma .1ust1ra de cxcec:-ao para os portuários e
.
·
.
e se!:_ 1n et P! e a o
marítimos, ferindo. assim, de frente a Constilui~ão. de. co~formldad~ C:'!m 0 artigo 122, .~ .o.•. sem pre·
.. ão poderiam as nóYeis Juntas formar instância. rt'!.Ja jU IZ?
O desen\OI\JMent? das: at:~bUlCÕ~ da JUStiCft
tua! organizarão da .Tusli~a do Trabalho, de na tu- do r~abalho na Ieg!slacuo n:d,nána.
,.
"
e?a paritária, pollem os marítimos fazerem·se repre. \I. A dlspo~rcã.o_ do f ~umco do ar.,tgo _1~1 PFoi·
entar em seus tribunais eomo ,·ogais especializados. hmdo a. dlscrlmt~acao entle o trabalho .m,elec.ual
i'\Iém disso, em face do que dispõe o artigo 765, da e o. manu,"l ou t~<.'llico ou e!ltre o". IJrofrsslOIWIS I ESC. L. T .. que adotou 0 priP.ripio inquisitõrio dn pro- pect1vos nao é óbiCe à creacao de JUizos, espec1als >_Ja
es•o. poderão os juizes determinar qualquer diligência Justlca do Traba\ho nAo •6 porque, na ·"ilótese. nao
, eces!õiária ao esclarecimento das causr. .s. i ...lusive tr~stá . em CllUN. o trabalho lnteiectua l. oomt? po_rquc 1·
fazendo-se assist.i r do um aeessor técnico. que no caso se t!ata d., um lmpi•s c crolár!o do pnn~lPlO. b':'s!co
pode ser marllimo ou :>Orluário lnclusi\·e ouvin•lo a da Igualdade d
todos perante a lei ICJnS,>tmcao,
rroprià Delegacla. Na 'u tua! organizac-ão das Dele- art. 141. § 1. •l
ue-não i~ pede. segundo já se. Yi~.
r,acias do Traballl'l ~1aritimo. a parte administrativa, 1 cumprmdo, a n
ul(:uo d~ JUIZOS especn:us e prrvah·
I'; parte corporativa da disciplina, controle e boa .>rdcm vos· .
.
.
'1
~os trabalhos da esti,·a e portuária já lhe está 'feta, I
Ahh a t rad. o da Jusl!ca do Trabalho no Brasil
cabendo recurso de suas decisões para o Ministro do se l1~a à. espe
ac~o.
'rabaiho. Indústria e Comércio. E tal controle abrange 1 . C1tam os
la!Jslas, ent~e os primeiros lribuos trabalhadores autônomos, por conta própria. l\las na.1s de traba lh entl·e nos. JUIZOs especializ..dos. os
desde que se trate de lillgios d.. trabalho, oriundas <1 rtbuna1s Rura , cr~ados pela lei 1. ;s~ de 10-10das relações de emprego, em que haja cm;>regados e 1922, do Estad de Suo . ~aulo, t.em "ada comarca,
empregadores. o órgão competente para ronhe('er dos ~odas as '.:_Czes
o~w hti~JOS fossem:t- lccorrertes da
esmos é a Ju tira do Traba lho, rem exre<-ãO alguma, n1terpretaçao e
ecucuo d1 S contratos de loc2cüo de 1
r fõr~a mesmo· da Constit.uiri\o de 1946. A ,·ista servi c< s Dgricol
.tart. 1.• !>. (Th. ).1onte•ro de
do exposto, C'aoo queira V. Exdu. desde logo ""rovar Ba1·rus Filho,
atiça do Traball.w, 195B. págs 32;
m tios dois· pontos de \"ista expoR tos nestes "ulos. Waldemar f'erreb'a. A Justiça do Traba1ho, ,·o;. 1. •,
ugerimos. com o devido respeito pela opinião do Sr. 19~8. pág. 48>.
nsult.or ,Juridico desta Casa, seja o pl'Oce~so enviado
VII. Acercida conveniencia da !nstitUltâo de
nudléncia da douta Consultoria Geral da Re;>úb\ica Juntas de Cone acãd e Julgamento do Traba·ho ~la
a! o interes~e coletivo que enceera e por nos parecer lltimo é de co derar que já existiram. Yerdade qu~
causa as normas da própria Constituirão Federal". no regjme ante r a da JusUca do Trahalho, estahe~
I!. A questão jurldica focalizada na con•ulta , tecidas que !or
pelo Decreto 24.743 de 4 de Ju- 1
tliz respeito à conslituci:Jnalidade da institui~ão de I lho de 1934, ar o 12 e segs.
ur · l de Conciliação e Julgamento do Trabalho Ma:\las no An~Jprojeto d:.! Justiça do Trabalho enitl •·.
_
.
viado pelo GoYêW!o Federal da Câmara dos Deputados
. !1rma-se. nao ser posslvel organ1zar um a.nte- em 3 de Dezem o de 1936, no qual !oi magna para 0
prOJc b de lei sObro o assunto, a fim de ser enca- ! Ilustre Dr. OI! eil a Vianna eram previsl?.s t!omis- 1
tninho.do ao Poder Legislativo, face. avs_ preceitos dos j sões. de Conciliação e .Julgamento nas Duntos, àne"as
artigos 94, V, 1~3 e 157 da Const>tUlcao Federal de às Delegarias ,Jo Trabalho ~Tarltimo. atl. 11. «C>
l946.
I (Apud. Waldemar }'erreira. op. ·cit. 1.• vai págiIU. rro..' ' se da conhecida que•tão da c"Onstl- nas 243 e :248).
'
··
ucim;ali"!"..tde da justi~a pt'iy~th·a cu especializada. . '
~c a or gunttaC'fiO final , .iá no regime clitato··,al,
\e! • ~o tempo do Impeno,_ quando apesar da un1- não as PIC\·iu, deixava. entretanto, ao P r der Executi-!
~ ade c a JUS lira e na ;Jro,tnçao . de se cr1arem !Or,n ,·o, art. l.• do pec1eto-Lei n. 1 . 237 de 2 de ~!aio de
rtnl~~ ta do ou con11~~;:ões: espe~!a1s nas causas civ:1s 1939 •. a faculdatle de provar pa1 a sua ~reaçii.o nas
u cn nes. se. ressal\ armn as que por sua. natureza localtdades que 1\llga•se convenientes.
~r!,encem ~ ~U~ZOS partlCU}ares! na son(on::tdade d!s
l\lilíta a
da especiallzacão. no aSS.Jnto a
ms
Constltw~ao .de. 1824, art1gcs 1~1 e 1 <9, n. l'.
existcncia no
prio Ministério dn Trabalho de 'ór·~ ')mentan?o o ultnno text~ escreveu P1menta aueno: gão administra o privativo. das Deleg..Icias ''·'-' Traregra. c sempro preferl\·cl que a Iel estabeleca balho MaiHimo.
•.· .ntenha quant.> poss!vel só o JUIZO ou fOro ~era!.
, s:ó para lôdns as pessoas. como para tõdas as
Nota · se. mesmo. uma tendenc1a conlemDor.1nea, '\.
as; além da Inteira igualdade. eYitam~se zelos par- !avo~ d~ espe~ializacã~ ~entro do direito do trabalho .
.. s e que~tões de ecmpetência que são bem Jrejudi-~
Ass1m o IlUStre JU,nst::t nnezuelano, Raf,'el Cal-. is. Entretanto. não só o número dos negõcios, '11as dera. ,·ct:sando O cunteudo des:S~ novo ramo do direito
especial considerac.•flo rle alguns, como já dissem'ls. all in~lUIU: . .
EspecialJzaciôn dei Dcre~ho del
ndem demandar a diYisão dessa juris.lic-ão comum. e TrabaJu (lrabajo doméstico; trabajo a iomirilio; trarxigir alguns prejuízos particulares . Esse é o funrla· hujo rural; trabajo 1naritimo, trabajo jndígena. y de·
enio da di\·isão dos juizos de paz, <lo clvel,- do co- mâs aspectos especialesl>. (De,·echo dei Traba)o, Calércio, do. c~ime. Se. pois, uma razão rw:daqa de racas, 1939, pãgs. 58).
,
ter~s~~ publico ~conselhar alguma outra <.ltvJsao ou
E. a seguir, ao estuda-la, afirn1a: «El Derecho
r, ubçilvl~ao, com? Jâ t~mos, nao !'averá por que cen- del Trabajo, de un modo general, y aunc.ue ha ido
,ura-Ia : _ (D1re1to Pt!bhco _ Brastlelro e Anali>:_e da desprendléndose de esa caracter!slica propia se reConsllttuc:ao do Imp<;rto, l8~J. n. 554: pgs. 4?o -~6). sienle aún de su origen il)dusllial. Se hizo 'para re~ilml!la, . P.o:s. a cr1a~ao _ de JUizos. prr,al!VOS, guiar c11g!nar!amente fabricas y talleres. · Ha.;t génc. tra'les _de dl\ rsoes ~~ subchvt~ues da JU!.>!llça romum, 105 de e.x plotaciones. estab~ecimientos v Iaen;.,s. que,
~e a.c.o~.!'elhada iJOr uma razao !undada de interesse aun cohsrn·ando todo lo crue de comín existe en aquelúbl.co ·
lo~ principias - lcs rualcs cn su oarte fun<iJmental
E enumerou os juizes privativos das "causas ;omer- clebcn inncgablemcnte a!)Jicarse a lodo caso de presta~ iais'', das ·~causas fiscais" , das "causas ou antes iuizos l ción de serviclos de- una persc. na por .::ucnta j.- bajo
~ e orfãos:" e das ucausns da provedoria de capelas e • la dependenc:i~ de otra, 1 ect~man una atención a
teslduo;".
I sua caracter! tlcas pec~:Iiarcs. ·E! trabajo domestico,
Ess
1 d
e Y r reva! eu n ImJLéri!l
· ·
e
amili.<e.·~e.t-J.ca..>
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J:retensiío d:s visitantes,
o .muncípal às mri.OC!I
Guerra.
Do Gabinete do Sr.
vás.s:>s. 'Diretor d:J Ensino d:J
a se~rulnte nota:
"l - Tem a presente
responsavets legais oelos ca!Ulll~•l;'O!
dos nas Escolas Militares
madas em temoo todan as
contra qualquer especie de
nesté Instituto de Ensino; b)
pas provldéncias repressivas.
comandantes e aprovadas por
L s emore que transgressões daqueles medtdas se
1 revelaram concretamente. II Além das me' dldas e providênci as acima, toma<! as automtttlcaruente. · em cumprimento à dlllp::~slçõea reguoutras têm sido ordenadas par a
1lamentares.
a.pura!' a veracidade de fatos aue têm chegado
ao conhecimento desta Diretoria.••
~

Re~essou ontem a Juiz de l'ora, onde dirige n. Fabrica Mlllter local, o ~. coronel .rosé
- d os santos Calheiros, que esteve a serviço nl!sta
o Capital.

*

Esti sendo chaml\dO ll. Diretoria de · Ensino
do Exercito. ·para tratar de assunto do seu intere&e o candidato :>. Escola preparntor!a do
Porto Alegre, Sr. Ricardo Pereira Miranda.

*

A secretaria. Geral do Ministério da Gue~ra
designou 01 so uniforme para o dia de amanhl!, .

*

Em visita ao Sr. General Angelo Mendes
de Moraes Prefeito do Distrito .l!'e.leral, este. ve ontem 0 Palácio Guanabara, o Gr. Adroaldo Mesquita da Costa, Ministro da Justiça.

n

:{.

Com o Sr. Prefeito do Distrito Fede;·al despacharam ontem, _?S :3rs. Jair Negt·l,o •'.e Lima
e Francisco Negrao de Lima, Sec1etó.1 os Gerais de Finanças e de Admlnistraç!i.o, t•espectivamente.
·
S. Excia. recebeu, ainda, oa s :·s ·. Gen eral
de Exército
Salvador Cesar ubino, Gcne1·a1
Arthur Hescket Hail, Deputados Bias Forlcs
e Area Le!i.o Senadot• Alvaro Dias, ViCente Sobrinho Port~. Leonldas Porto e Comissão de
advogados recem-nomeados,

llo
Pelo Sr, Prefeito do Distrito Federal foram ontem assinados os seguintes dec retos:
Nomeando, para o cargo de professor do
curso elementar supletivo, ::ltella Pinheiro Requião; para o cargo ue escrl .
rio, L...lz Callos de Andrade; para o cargo e Engenheil.>,
Augusto Maia de Bittencourt M ezes, .:ieraldo
Magela Brito
Raposo da Ca
ra, Paulo da
Fonseca Ruy Magarino de Sou:g. Lello, José
de Barros
Ramalho Ortigiio ;Junior, Djalma
Sampaio de Andrade Filho e Ftavlo l.apoleão
de Azevedo.
Reval!dando a disponibilidade do professor
do curso primário, Armando d~ Oliveira Bcrnardcs.
Aposentando o fiscal, ·relespho-o .\.patinario de Santana; o artlflce, .l!anoel Graciano da
Rosa; o professor catedrâtico ujl curso normal,
Adelaide da Cunha Kaulfuss; os professores
de curso primário Amanda. Carneiro e Haydea
de Castro; os diretores de ,;scola, Alice da Rocha. Monteiro e Maria José de Souza Medeiros.
Dispensando Hayda Almeida D' Athayde Pacheco e Maria de Lourdes de Aragão, respectivamente, da funçli.o de auxilla.r m~dlco c operador mecanografico.
Transferindo Salvador Frane!sco da Cruz,
para a Secretaria de Viaçll.o;· Ga\Vador <~a Sllv
Barbosa, par a a
Secretaria ~ Agricultura;
Concedendo ao professor de cur~o secundário, Judith Aquino de Albuquerque, a. gra3. tificação de magistério correspendente ao seo gundo decênio.
O Sr. Prefeito do Distrito Federal desginou
os funcionários Roberto Doyle Mr.ia, Hermle nio de Andrade Silva, Mario Vieira Wellington,
Haroldo Bezerra
Cavalcanti, Mario Cabral,
Paulo Pinh eiro Guedes, Carlos Schewerin Fi- lho, Nelson Maffareg e Joaq\llm Ignacio de
- Almeida Lisboa para constltuirtm a Comissão
examinadora das propostas apresentadas para
o as obras do desmonte do Morro Santo J.ntonio.

o
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gIPrefeito
Ao Departamento ~e
do Distrito Federa

\izaç~.

<' Sr.
autorizou a cobrança. sem multa, até o p ximo dia 31, de
e licenças de Onibus, camlonet , lota<;ões e jardineiras, usadas para trans rte coletivc.

~ 1tariaTendo
sido noticiad~ que •
o sistema de não hav

O Sr. Arêa Leão, Diretor· do · Departa~n
to de Engenhar)a da Secretaria de Viação
Obras Públicas do Estado do Rio, acompa,~h
do do arquiteto Francisco Vilaça, chefe
Divisão de Planejamento e do Eng~nheiro J•>
Carlos Porchet, chefe ela DivlEáo de. Obr<
v isi tou o prédio recentemente construido pa
o grupo escolar do Alto da Serra, em Petrúp
lls. combinand 0 com seus auxiliares imed!át
os últimos trabalhos da obra. Iniciada· r
Sr. Governador Edmundo de Macedo Soares
Silva, o novo edif)clo escolar comporta J .
alunos distribuidos em 18 salas ·de aula. ac
moda qões para a . inspetoria escolar. residc'ln
d:t diretoria com ·oalã o .anexo para moradia
professoras, gabinete médico e dent:irio.. copa
cozinha. para merenda escolar e demais i n3t
\a<;ões. A lnaup,urn~ão deverA. ser levada
efeito em _fins de Abril ou pr:nclpios de M
próximo.

:,.

O Sr. General D urival de Brito S'il
Diretor da E. F. Central do Brasil, m:md
publi ca r o seguinte:
"Dcola:a-ae, para os devidos e!:eitos, . q
pessoa alguma está autorizada a coletar
tulos eleitorais de servidores des ta Estrat;l
Apeno.s a Superintendência do Servi;;o
Qualificação Eleitoral poderá requisitá-los pa
fins de transferência, retificação do nome
quaisquer outros p r evistos em lei, de »Cor
com a incumb<7mcia que lhe foi confiad11. pe
Boletim Diário n. 180, de 8 de Agosto de 194
A propósito, convém lembrar que n D
ereto-le i n. 7 . 586, de 28 de Maio de 1945, c
mln:J. a pena de seis meses a dois anos
detenção, a quem retiver titulas eleitorais cor
tra a. vontade do eleit~."

I

Foram designados pelo Sr. Diretor da E. F
Central do Brasil, os Engenheiros He eman
Palmeira, Celso Machado Brandão e Angel
Cavaterra, para procederem à classificação do
sel-vlços no trecho de Barra do Piraí-Agulha
Negras e os engenheiros Celso Machado Bra
dll.o, Arthur Mattos Martins e Angelo Cava
terra, para procede1·em à classificação doq set
viços do trecho Marechal Jardlm-Pin::lamo
nhangaba.
~

O Sr. Diretor da E. F. Centro.! do Bras
designou oficial administrativo Sr. Maneei Cor
delro para presidir a um processo ad.nini
tt·ativo.

:,.

Por ato do Sr. Diretor da . E. F. Céntr
do Brasil, foi criado um quadro para a e
tação de Bananal, da 3• Divisão, com um carre
gador, de acorcjo com . Q que prevê o artigo 2
do Regulamento para os car:egadores num
rados.
·
~

~

Em portaria assinada ontem, o Sr. Prefeito
do Distrito Federal concedeu abono de pont<•
durante 60 dias, aos servidores da Municipalidade que comprovarem, mediante d,ocumentação a ser apresentada no Departamento do
Pessoal, da Secretaria .de Administração suP.
participação nas peregrinações oficiais organizadas pela Comissão Nacional do Ano Santo
ou por esta aprovada.
Para obtençll.o do benelicio indicado, os
servidores deverão solicitar a necesm1 ria au ·
torização para se ausentarem do pa.ls nos termos da lei em vigor .

-

da Divisão de . Economia.
viajam pelo Interior fluminense, articul
com as autoridades municipais, no sentido
serem constitu>jas as Cooperativas de <.::af
cultores de Porclúncula. que compreenderá, p .
sívelmente, uma ãrea do Estado de Minas
rais, a de Bom Jesus do Itabapouna, que. al
do - Municipio. circunscreverá po.rte norte
~Iunicipio de Campos. e,
pnsstvelmcntc, u
i\.rea do Estado do Esplrito Santo; a de Mi
cema, que abrangerá. todo o .município e pa
do território mineiro; de Santo Antonio de ·
dua, extensiva aos Munlclpios de Pá.duo. e Ir,
cara; São Fldelis, compreendendo o munid
de São Fldelis; Santa Maria Madalena q \
além daq u ele mumc!pio dE: Madalena. estenrlt
se-á ao de Trajano de Morais; a de Cord~Jil
extensiva aos Munlclpios de Cordeiro. Can{
galo, Duas Barras e Carmo; Bom Jardim, ~·
midouro, e Nova :!i'riburgo; Rio das Fiai'
extensiva alnd.a aos municlplos de Marqt
de Valença, Vn.ssouras, Paralba do Sul. T
Rios e Barra do Piral: Cambuci e· São · ~e o
tlão do Alto, circunscritas aos respectivos
niclplos.

Recebemoll o seguinte nota:
"As firmas individuais prevalecem
consi
deravelmente .sobre ._as outras formas ele cons
tituição jurldica, no comércio bra&ileiro. Par185.319 estabelecimentos comerciais resensea
dos em 1940 no pais, 157.589 .figuravam .sol
aquela classificação, sobrando apenas 27. 73(
explorados por sociedades de diversas espécies
Isto evidenciou a Importância do comércio
.varejo no pais: porque a · esmagadora maior!
d&s firmas mdividuais era também de varejistas
E o conhecimento dessa situação· orieita
m
poderes públicos na melhor assistência a ess<
setor de atividade , que pela própl·ia constitui·
ção reclama maior estimulo e sistemâtico am
paro. Da\ a necessidade de terem-se em mã
dados estatlsticos autênticos e atualizados come
os colhidos através elos Recenseame:1tos gerais.
Em Julho de 1950, realizar-se-á o VI Re·
censeamento brasileiro. Para fornecer
a o~
responsáveis pela administração pública dado ~
seguros sobre a vida nacional, é preciso que
cada um, no setor de suas atividades,. responda
aos seus questionárias com fidelidade
e pre
cisão . Aos comerciantes, por exemplo, cumpr
serem exatos nas Informações, para _conhecerem-se as caracterlsticas atuais e as · necessi
dades urgentes do comércio brasileiro.

Prefeitura adoexpediente aos
sábados nas suas repartiçõetl o Sr. P;P.feito
1 1
1 ~ Mendes de Moraes esclarece
que tal medida
~
só poderia ser adotada depola de regulamentaO Dr. B. Broosard, de naclonàldiade bt·asi·
r da pelo Governo Federal.
leir.a. ex-professor de Economia AgT\Cola ,
da
Untverstdade de Porto Alegre e atual técni c
.
~
' da Organização de Agt·icutura e Allmentaçã
Comumcam-nos:
(FAO),
das Nações Unidas, partiu de Was
"Em continuação às suas all.vidades higi<ilni- hington com destino aos palses do M'lr <la
zadoras em bcnetlcia da populnção cario..:a os Caralbas, para, naquela área, estudar as or
"Comandos Sanitários" incut11ionaram, nova- g:\nizações cooperativas rurais, em coooperaçãc.
mente, na manhã de ontem, ao centro .]a ci- oom a Comissão das Caraibas. ·
o dade e inspecionaram os seguintes estabel•)CiAs autoridades da FAO anunciaram
qu
o menta~: "Depósito de Laticlnlos", da iirma. !:o'er- serão feitos esforços no sentido de determina
nandes & Vtlhena, na · Rua Marcilio Dias, :.o: os meios <le assitência té<; nica · que dever"
!·
multado por não ter dado cumprimento a dh'<)r- Se r prestada às organlzaçõc,., cooperativas c\
- sas exigências que lhe !ot•am feitas em . visita regi>Lo.
e 1 anterior de inspeção; "Café e Leiteria", t!a
A Comissão dos Caraibas i• '.Jl•mada pelo
o firma A. Machado & Figueiredo, na Rua I1a- E stados Unidos, Grã-Bretanha, Fra.tça e · Ho
_ rão de São Felix. 111: :ntimada. ao cumprim"ln- lauda e de representantes de 14 gover •. os ter ri
to de diversas exigências; "Botequim". de Joa- torlais.
o qlilm Soares de Andrade, na Rua Barão de
Na área dos Caraibas, o Dr. Bro&sard vi ·
São Fe~ix, 119: multado por nlo ter cumprido sitará diversos pulses nos quais confe,·enciart\
extgénCias que lhe foram feitas pelo oianita- com as autoridades locais e com represc!'ltantef
rista ela zona; "Armazém" (de liquidas e co- das instituições da FAO usará -O e.scritó, ia-sede
_1 mestlveis), de Miranda. Almeida &. Cia., na da Comissão, em Trinidad.
Rua Leoncio de Albuquerque, -«: intimado ao
~
u
cumprimento de vá.rias .xlgências; "Armaz~m"
O Governo dos E~i.1 dos Unidos' es tá so li·
(de liquidas e comestiveis), de Manuel Gon.:;al- citando
às
outras
nações·
que mantenhan'l b a.xa~
~
ves Ramada, na Rua do Livramento. 209: nn;le tado por falta de aAsentimento (llcença p;;.ra as taxas cobradas para ·a expediç1'to de n'Jti·
ciau telegráficas. ·
0 , negociar com determinados gêneros estranhos
O Departamento de Eatado,
ao anunciai
i ao ramo de negócio); "Botequim". de E . Ferque
os
E
stadoos
Unidos
·não concordarão co1
nandes & Monteiro, na Rua do Llvr.'l.m.mto,
167: multado por falta ele carteir11 ele saúde de uma proporção flxa .·entre telegnpna commum
os ex.pedidos pelas agencias. de notlcia,s telegl'á
empregado~; "Armazém" fc!f' liquidas o co!n~s
tivels), na Rua d a Constltul<;ão, 82 (1• e 2• lo· ficas, salienta que a livre circulação de noti
, jas): multado por o.bsoluta falta de higiene e elas e a disseminn çft o de informa~õcs nntre .
, ainda por !lão possuir :lc.:lnça. para funcio,iar público não devem set·. obstruidas. .por taxa
com certo.s mercadorias oP.tranhas ao ecu u•mo çõcs altas.
:,.
.
de comércio . A firma rc~ponl!a\·c' . Abr.:thilo
O movimEnto hibliog ráfico t'CJl;anhoi iJ.urant
Craclmo.n, foi também intim::>.(la ao C1"11pl·im~:1to
de diversas exi~ências: "Café e :Co. r". (JC .J. L . o ano d e 1ü49, reginlra n. ediç- o ue 3. 60:1 obre~~ .
' Gonçah·es. n a Hua rlo Núncio . 41 : mu:tado p(lr das quaia 7!!8 co:·respondcm a traduções
~iiadrid figura à fren te ness e . t a.bálho érli
, falta absoluta rle hfg-lcn e. e. tnmhém. ro1· ,,,,: .
totial, com T.512 obr~, s publicada:>. ,, ssim di .
tra~ infra<;õe~ do C:ó~i~o l"antt!t o, 1endo p,;r1o
~ntin n do ao r1unodn1cnto de vAti u f'"tlgl' : .,q:
tribuid~.cs :. fiiosofl.:t. 71 ;. reliçift.o , .1 39; ciêl~L·.ias
"Armazém" (de l!Quid~s e comest veis), ue l'ia· 8QCiai:s .e direito, ·~5!); ciênc1as 11uras, 14~;. ,-c il
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As~lm a Conslitui~ã0 de 1891 dispôs no seu artigo 72, § 17: "A exce('ão das causas que. por ~ua
natureza. p~rtencem a juizos especiais, não haverá
fóro privilegiado".
E Barbalho a;_ló'S vincular o princípio à norma

geral

do

§

l"

do

mesmo

artigo,

_d!_l

comunidades indfgenas dondr ell~s existon, p·•scntan
indudablemente rasgos que mereceu un estudiu y una
rcgulación especialcs. El trubajo de lns tra~portes.
el de los muelles, cl dei interior de las nnsme.::i, lic·
ncn tambien ciertas peculiaridades que requie' en que
cn J;~. duración dei trabajo o en algunas olras ramas,

igualda.de. de

todos perante a lei reproduz a IIçav de Pimenta ~e les atribuyan nor:nas adecuadas. De uhi Ja prcoBuenl) e acrescenta:
Eis o funàamento "de exceção cupación que en el mundo se ha mant!~stado y se
acima cstabeJecida, que permite a divisão ' do juizo manifesta de cada di.:t más, hacia esos aspc1'1Cs de
em jurisdirões especiais e prh·ativas, niio por simples la ·<espCl!ialización dcl Det echo dei TL'::tJajo~
Concontemplacão das pessoas. criando distin('õcs e van- fm·cncias técnicas espC'ciales se ocupan de csludiattagens não comun& a to<i~s. (as.ter~s~o_) mas para a lcs. Se incJu~· cn norm~s particulares cn la:-. l c~·cs,
melhor expedirão dos negoc10s JU<llclats ou por mo- aunquc p.cfercntemcntc se lo 11acc an los regJamentos,
ti\·os de ordem política e no que '·es!)eita a~ "~er- para mayor [lexibilidall y cxpC'ricncia:..
~ cicio de fm~r·ões pUblicas, como n..:YS casos dos "lrhgos
E , por fin1, versando justamente o 1rabaJno ma' 30. 33 e 5:2 o 2, 53-57 ~ 2.,, 59 n · I a a d) e 77" ritimo, declara: t 'na de las !'amas de csp.z!.ializo(Con•lituicão Federal Brasileira, Comentários, 1902. ción más importantes tlcl D,rccho dei T1·u·,aj, cs la
pg. 329) ·
CO!Tespondiente .11 trabajo marítimo. Lns <'U laclcrístt-,
Na mesmé\ trilha a Constitu~C'tíO ~e 1934: ·~ão cas de esta csperie <"~c labores son efeclivamentc muy
J-:aYerá fóro privilegiado nem tribunais de exce<:ao: peculi ares. POJ' un lado, un l)uquc c. mprcnd,_ diYcr!!!!l!!!!!l!!!!!!!!llll!!l.,,.~.""lll~~- admitem-se. porém, juizos especiais em razão da na~ sa.s cspccies de t!'abajadorcs: mecõ.nicus, d·JJr.f'~ticos, 11
~ure~ ~~~,;a~6~~~~itucional de 1937 omitiu-o. ma~ a etc. Por utro lado, la ~ornadu no pucdt" 1 es;: amcntarsc
doutrina. entendeu (Castro Nunes, Teoria e Prática ccmo en tierru, porque presenta necessidades qopcciado Poder Jucliriãrio. 194:\, pg. 84 e nota 7l que per- lcs . Y. finalmente. una ,·cz que un:t ·.1a\·e ha sa lid1 >
')
de un puetro. entra ncces:1riamentc en un (•gimen
1 nao
n1nnecia face ao preceito do â t'ligo 1 -:..:. (_a
ex- de disciplina cura c~ nserYación cs la pícoc·~pactôn
c·iusão, apesar de não enumeradas. de "outras garantias " direitos resultantes da forma de goYêrno e p~ime,·a. Por otro lado, cl trahnjo marítim• tienc
oos prircipios ('Onsignados na Constilui<:~o"..
:
una gran impo:·tancia inle1·nacinnaJ y '.illa es i uetUI a
Ret... rindo-se. entfio ao!' .jutzns pnvatl\~ 08 tllsse Jnás o menos uni!onne que fariiHa la . ·e~lamc: .... tariôn
castre ~unes: "O~ juizos i)rivativos, <~inda que nen1 tntcrnac:io naJ. sin la rual la c.:omo~tcncia seria má~
cll
• sempre H m re<"ebldos pela opinião liberal, que :>cl<" (lrstructora que Cll JUS dc.n:is trnbajc'. De ,y '
Marítimo ,·ia uma excerft0 ao principio da igua'daue, que teria la Organ;znril"•n Internr.cional dei Trahaj, , .
fle repetir-se no tz·atamento jurisdicional, setnpre .e.:-;is· pt·cocupado intensamente detcl. L'na seric ele FJ
Constitucienali de da criaçio, , t:ram em nosso direito judiclarlo. .lá os au tonznn1 de la Conferencia "c han dedicado csnccialr
inclu ive na ustiça do Trabalho, de i a Cvnstituic.•ilo do Imp~rio, cujo prcccitQ se tran spl~n- trabajo ma r ilimn, dsde la de Génova, L929 1
· ·
i
de 1 tou com pequena Yariante de rcdacão. pa.ra a ~e 189.L .. reu niôn de la Conírrencial. hasta las d-e Gin
Juizo espec aaas que n o se am
Xa tle 193·1 semelhantemente . .. A mscrçao Jessas 1936 (reuniones ~1.• ,. 22.0). Numerosas c"m'
e xcepçãq_ - - A especiallzaçio no chi.usulas na Declara~ão de direitos c garant!Us de y recomcndacioncs lntcrnacion:oles ,. """
d i r~ i to do trabalho
ambas as Constltui~ões visava não só proibir o fOro soiJre cl trabajo de los marinos. Jcferelltes
j_>rJvileglado em raz~o. das pessoas c~mo. t?mbém as loc~~ión. a .la_ edad tni11ima de admis1ón, a J·
Sr.
Profc>sor
Harol!lo
Valladão,
Con~ultor
Geral
JUrisdJrões
extraordmanas, adrede . mslltu1das pnra zac1on de pa1o forzoso. _en caso .9c nauf;ag•o.
0
da H.ep(oblira. ;n·ofc riu 0 seguinte parecer s6b:·e a fntos e pesSOa!ii, dest r modo f:Ub~r.:ndas às garantP1S as pect( s d e. la PI'Otcccwn de nmos y. 1ovcn
constlluciOnall<l1tdc da criarão de Juntas de Concll'a- do .iu•7o c·omum - duas prolblc:oes de!lfechanc~?· di- seguros socmles, al contrato de. trabnJo de 1
Jznmor;; assim, numa mesma gara ntta. :.1 garU1hta do 1 nos , a la. dw·acwn UcJ trabaJo, a l~ s •
t:ão ~~ .Julgamento do Trabalho 1\IaritiQ10 :
!úro preesta be lec-ido para todos, fõ~se parA proteger. anuales, e tc. » .
"Con~ulta o Sr. .!\Iinistro do Tra\latho. Indústr1n. .fo~se para persegui!'. Era esse o sentido polittco da
São t azões de alta t'elc,·tlnf'Ja I'JliC coinci
e Comércio, fiôbre o restabelecimento das Junt;:s. ele cxcet;ão, .rc~trita, portanto, no fórv particulnr em 1 tas vezes, com as ap; cs?ntad<~s nc~tc procrss
C'onc'J ta.;ão
e JulgamenLO do Trabalho
M~r!tuno. razão 0 ~ matPrla. isto ê, da "naturezn ,:as causas'...... posir.ão da Delegacia rln Tt:tballoo :\l;.u·ít1mn
cnat.ltH.. peJo ~~..:retv 24.7~13 de J4 de Julho clt' Jí':J4. A criad;o dos jui7os privati\·os obedece ao ::>rinripio to F'eclcl'al e nu 11a recer da ConsultoriR J
Opmundo. fa\·ora,·elmente. ass1m se exp1·e~\: ')U o ela di\·i~ito do halmlho e l\. conYcniência prúti~a ~~~ .M inistério .
on~ultor Jurid1co do ,:\linist~rio do Trabalho: "4. D'!da., c.cntrall?.ar certa ordem de fettos 1 em um dado jui~o.
Parccc·nos. as~im. Lnnhrm, rle cun,·
um·lanto. nova estrutura à Jus~i<:a do TraU~ L nv. pelo .Já. 110 Jmpério eram preconizados:.: . . ... ·.· Os ju.izos t'reacão da '!i .Juntas de Cnnciliatilo (; Jtl1g
decrc:.o-lci n : 1.~37. de 2 de :\Ta~o .de l939, na o ~ogJ!ou especiais r.O<icm ser ('{)legiados ou umpessoaJs .. exe~rclclos Trabalho ~[arftim· ·.
~~se diploma de Juntas espeCJ_altzadas ... para o trn- por órgãos da primeira como dn se~un_da u:stnnrla.
l\fas dada a im!>ot'tanria do assunte a
nalho marítimo, e o d~crl•to-lei. n . J.u4G. cif' ;J2 <!e Basta que a lei atribua o. .um duôo ~rg;1;). am<:f:t _rtu.eJ o Antep1·n,iC'lo r u.; foi m·ganizado pela ''on
,Junho d~ 19-ll. que ,.~1o orgamza1· a~ Delcgn:::.a~ oo 1 sem prejui zo da~ suas funC'õ es normats. certa .1Ur"1s~J~J { "ial 1e!erida no1 iJnal dn l>arccC'r da casu ~
TJ'abé.llho 1\[!trilimo. omtlht em seu texto qualCJ'lCr re - dio particularlzad;t. Assim C que en~ram na ca.te~ntt( dica do ~Iinistc'l'ifJ dc,·c rá (~ntes de :iJWo,·ad
Ier~ntia it• antigas :Tuntas. d_e sorte. q"e. d<>m_parel·":n~m oas _ju~l•di~ões prh·~ttYas. o• tr ibun.aJ~ ..d~ ?onCl!tcs ~~ 1 ,·~rnc·, para rcmessn ao Congr~>so Naciol
f"~Se~ Ol'!!'anH·OlGS .Jo quachO ,llld1CJ~r~o. tJa'1d~,sl~.! ns ol'gl\0~ a. que lnCU!11bJ r es~a ..~tÜCJla. clS C'Or_r~g~
\'li1do: para l'('CCbtmcnto de ~\igcstôcs,
:; Sem embargo. por~m. de.csa ocm ren<:Ja, qth:. n~tG 1 dor ias, excrculas em Camarn. on 1 nbunal ou por .UI~ao ~upcrior do TrAbalho :l Procurado ia Ge
nos par~ce tenh~ s_,icio cl!h~d~. J..Or t:ma. oh~?r~·~.r.aoj !ndh·idual. Sã,') mais frequentes:.. ;.>Orém . n~ prn~~~lf~ l.l~lho, c ao Instituto 'd~s Advogado; Bras·
mair; Llel1da dos Jen'!m<'J~o~ oc1aJ~. :1.fJgu.za-.c -L ~s ~uc mstà.ncla: _J uizo dos .~cHo.c. dn ~~tzendn, JUiz~
M~ !l'r ressorcs de direito do trabalho das f
tie melhor O\'iso terta s~do .~an~e-lns .•, amdn ~t:f' s~~ nurcs . Ju1zc de Ac~acnte~: .llllZO dos AcgJstos Pu- Direito do pais.>
no,·os aspecl<'s, nos qu.:us.
ad Jnstar do qt.r 'l('IJ. - b!ico..c. ~te." (Op. c1t. t506).
i·crn rom ll!õ= dcm.ais tribunAis do trabalho. . rõ-:-.se
No Projeto Ja Comissão da Con tituirflO da. A~sem- - -- - -- ·· - - adotado. esttutura
judíf'iãria. Em vcrdut 1(1. e n,"':s uo b ~l·ia Con stituinte ele 1946 manlinhn-:;:e no a.rt1go
...r'" que fim
qua 1 ft~ler . outrn profis:são. a. necc:--siu~.rt .eo Ue ! § 31 . 0 pre<:eito c a ressal\·a ;m forma vinda da· Cons, cspcrlalizarãt· ~r taz ~entir prcdVnlmn.n tPm P,,te J'iU lt:tuiri"ul tlc 1!';}1.
lrabnlho pot·tuário e mnrítin10. cujas c:.trartcrlstlc,-:.s
Mas uma emcnrlr., de n. 3 .11:-J, pronoz a supresl~ prútlr>a:-; diverg{:!m acentuad3r.;en~e das d~1!1ais. rQrr~as ~Go ela. ressnl"\·a, a~ sim argun1cr: tfi~H: <:S~ u ( ·á usula
d~ tr-abalho terre~tre. A p1·opna traci!C'C:lO .ltll'ld1ca sioniiico oue a lei poderá esiJCCialJz::'. J' ;tuzes 'ogadLJs.
do Direito mA.ritimo brasileiro. ronr;ubs.tanciad~\ ros ju~ t l'i bunâis de juizes togados escolhidos dt·ntro rio
preceitos do nosso CócHgo Cvmercial a11uln \' lgcr _te, s·stema judiciá1·io do Projeto (arts. 67 r~ 10~:t: m ti da\·a tratamento espectal l'l tripulacão das ~!flb~~··a~ve
.,0 116) J dando .. lhe~ competencia ..-ratione maLc1 iae:.,
merrvntis e estaria a cmn[)rovnr a con\'emenct..J. "1~~~a ~v identerricnt e tem s superflu :dade. por':)L.:e ringurm
c:;pecializacüo. Por seu turn0, o traba lho po!' ~ J;ano jamais contes tou. nem contestai'á êssc pnncipio ele·
oferece aspectos de organiza('ão pecullareR. os qums mentnr
nece~s'ário de organizaçào da juslica. S<;
entre . nü:; precederam a Iegi~.Iaci:o gc:·nl de tL"aha~ l~? a cláus a significa, como parece. que a lei pcdetú
c se 1mpuze-rnm ao seu rcspe1to. sm embarg<l de · lH cr iar juizes ou trilr 1 n ai~ especiais, fora do sJstcrnn
frequente carência. de +>ases juridkas c_ de se fu~da"'!'"· do projet v <art. 67 a 106 e 116\,. então é J?Cri:;osa
quase que t!XC iusi''amente. em _st lU_!lC'oes. d~ Çc~tn .m- • deixa a v ~·-rta ahc~ta ~.os tr1bunms de e:xectio, que
posta pelo prestigio de organtzac•oe_s sm!1 1Cals .r>~1e - 0 Executh·o r.ornporâ de títeres para ns mais ctcsg-rarost:s. 6. Em abono dessas ob:;erYac;ocs na.o cnc·'!hrt!~ çados designios. A5;slm nasceu c vhe'J o ~·:ibunal
mos melhor apo1o do que aquele que-e.os fornece
CT'11- de Segurança de triste crônica. Y alha-·1os a cxperine~te soci~lo_go. nos~o .i~ust;.~ n~teccsso-.· nesta ~;1:1sulência . . . ,
'
. .
1
1
tarJa, o ~In~;stro. O.l1Ye1ra '~ rt.nn ~t, qua~ul?. e.~ \ :'; r ePrevia e ndmilin. de modo cxp;·esso. a espec!ahc.c nte .?l~rn InshtUJr'~es Pol1tJcas Rrastletra.s · o; ·l·c;!t~ zacfto na Ju sti<:a do Trabalho, a.o se referir a. espcciaquc:
~&da quero <lJzer. d.o ((Ue cte)nra"1~~: so~ .. ·;te lizacão 4:dent r·~_. do sistcm~ 1 judich'Ir:o d o ProJetf (ar~
hspcc·to. no ~etor da~ ah\'ldades. d~ como ciO .ava.to, tigos G7 a 100,, pois aouc':t Justiça ali se enconprincipAlmen\.e. ·ao. pequeno . c.o.me:·ciO ....nem no ~~.rgo t rant db~iplinada' nos 'artigos -103 a 106 .
:-:e~~)l· ua:; atl\•ttl.noes industr.l.~lS~ Jel_atJ~amei.l~e()_s~;~l;~~ I
E ~~~c pont o àe \'jSta, de- que o t"5itahelcr~mPnto
ah~ts. D1go apt"I,D~ que a.s . le,el aC'oes _mais
:~ .. cth. da justica privativa ou f'~nccializada disnensHY!\ aue lllllH'essionantes ti este dJretto latente ~ao nos 'l~<'l am turizaê·io cxorcssn ioi o a-colhido pela Sub-C• missão
cleslC'~ se.torPs e, sim. do que der-:cobnmos no . . ctor.
~.
. · ... · '
'I? lho de quatro século5i, do trabalho marHimo ~ da
ao ac.cttat a cmcn~a.
.
r
- ~oet'
c~tiv<.,. J<;stas duas atividade~ Iormam duas dass:es
E!s o que S:! Ic, no respcclt\'O .pa:cce.: «.D~ plPn_o
~.ld!L
tr·abalhadDra:con!õ=iderâveis
Jo
Brasil.
EmbO
·a
nf,o
a.r~rc~o,
com
a
emem1a
e
c?m
as.
r.JZÕC's
~tt
.• su~ iJt~sl.t
.a.u:! a oeiam as mais numero~as. süo certamente. dentre as f~cacao. Pa:a a . compet~n~1a tatwne m~t... 11~c,
c ."'!-~
'apúod rlilsses trabalhadora~ dv Bt·a~il. aquelas cuja N't.~·u- t:l;. par~ trt~u~a:s e~pec:ms, fm a do . s~stema J_Udi~Ja
tt,ra jurídira con~u ett,dlnária é mnis rira de nor:rr..'!", 1'10 _da Conshtl;lH;no, ; o qu~ tJ de. ha\ e1 .dr. m. +s conpraxes, tradif'ÕE's e costumes peruharcs, ;t~ que p ·~su<"m trár1o no r.eg1me) do,;n:_ocráfJCO: conf01mc. acet~.u~~mos
a mntor trama de principias rC'guladores. todos rt::o rora no p~rrccr a emendo 918. Op1n~mos pela nre ... act~o~ .
rri:u~ão ~.-un.. tr·:tzendo a marca ccolUgica. po~ a;:.:im
E ?a ~ ~e~to cl~- atual a~·ttgll 111 .. J 1.0 ria 'ldizer, da terra e da massa que as ( 1m!)õem. Não é ~e~te Co .1tmç~o: .: :'\ao lJ~\'E.'ra fôro pnYllrgtado nem
sõ pela florescênr!a de usos e normas peculiatf5t qt:e JU~Zf'S e- t nbumHs de exceçao ... _
.
elas se fazem n.JUi.Yeis: mas, também pelas ins~ituiPo:· Isto QS _comented o.res n!lo \"1!31~ nes!--te tex~o
rões sociais que criaram para scn·ir à e~a~ão. dest.as q~al.qucr altcracao da onentacno c1ássJca du nosso
normas e tradiC'ões: associncões de benefJ<'ênC'l:\, ! n· du c1to ~obre u a.!isunto.
.
. . .
"Re~istêncins" porierost"IS c. até hA hem j._OUt'O,
•
.Assml Thenu~toclrs. CaYaJcanh: ~ o pnnc;po da
-"li~~~;;' r dkatos,
onipotentes - diantP das quais a p!'óprla po!ic1a Uo t;;ualda de ~erante a let de que . todos o~ de.~t o s _se
n.io e a. dos portos diverso:;: llo pais tecuaYaln •u con- acham ~uje ;. tos a um mesmo regime , de :n\'esttga~ao.
temporizaYam, tomrdas de receio:·. l1" \'ol. ?g~ J5- está consignado no 1~xt o, onde se r'orc duz, com o~. 16). 7. l\Jai~ próximo da tradic:ao estaYn. potr;. o :e- tra redacã~. o . que ja..,se cncontr~va em ~S~.t tar:t.. 12
aislaclOI' de 1934 de que O de J94Q. e dessa data :'3rd ! 23\ e 19v4 tart. llv\. esta Ultima aclml\!ndo. JU o7.0S
~á se tem feito sentir cada \'eZ mais a necessid llle <~IJ e!'pec:ai~ em vi r t ude da na tu eza das ~a usa~. Nem
restabelecimento de organismos judiciários Pspcd2:i- !"cria possi\'C'I proibir a Cl'iacão de juizes espccializazados que ncs portos. as~egurrm rápi<1 !1. e eficaz \ds- dos pai a julgat· certos e determinar prnccssos. 1\Ias
tribuit;ão da Justka aos rahalhadores portuárh\:;. r.-,::;.. ~ssa espécializacão nunca se poderia confundir com
ritln1os e pescadores. o que não é conseguhiv "'C'ln nquilu que se denomi na na técnica juridic.:~ cit: cjuiz
lgua l vantagem pe!os tribunais de 1• instância. cO!!l!J_ns de . e~cecã », criado para. det71 min~r c:asos . d~ coma t0dos os trabalhadores. Aind(l recentemente, '!Jas, pos1çao estranha à dos Tnbua1s ordmárws, fug·ndo às
na 4• Conferência Inter-americana dos Est~d·.,s da normas prescritas pela leg;stacrw con1ttm :. . (A ConsAmérica. Membros <la Organiza~f!O Internac1on·Jl elo lituicito
dera! Comentvda lii, 1949, :>âg ....:.l9l.
Trabalho, foi votada recomendarão no sentido f }P_ que
Assit
Cnrlos ;\Iaximiliano: .q:534 .Fôro Pri\'l~
sejam estabeleciâos, sempre que possível, orgmu~mo
leqiadQ rtl.o e:o.;iste no Brasil. nem podelia ser inst1~
- ~·
judiciit.tivs especializados ;>ara dirimir dúv~das de t~Cl- tuiclo: pofs não se coaduna~ia com a essência de um
b3.lho em certas intlústrias com cnra<_:tcr1sttca.s. pe..!ulH.i- regime democrático c de iguald?.de perante a lei. Conrcs, entre ag quais indicou a resolucao especJft-:·r~inente .sideram -se de excec:ão os tribun:tis. quando, em ,·ez
:;&J marítima! e portuária~ f'frjbunales .de Tr.l')'l ;0 (11
de decorrer a sua competencia de um t.~ receito geral.
Jr:nerica Latina, 1949, pg. 102). S. Pe10 expo-:t.o. ta· nbstrato,
ara todas as controvcrsias referentes a
recem-nos de todo fundadas :-s sugestões do ..;:-. C'a- uma c m sm~ calegmia de coisas ou pessoas; ao
pilão do Porto desta CapitaL Delegado do rralJnll:o r.rmtrátio, por meio de detenninacões conc,·etas, abran-:-.raritimo. e conYeniente o estudo do assuato, ele moúo ge cases singulares. especl!icados, nad~ importando
a qu~ seja e'aborado anteprojeto qt:e J>?SSa ser ore- QUi' a hipótese ,·ertente haj,. ocmrido ii. OlJ não.
sente à. e:evada consiclE.-ra ção da St·. Pre~ndente .fn H e- A lei quf os institui, ,·isa um número t'e~:trito de
;>úlJlka e enraminhaclo em :'.Iensagem ao Po~~r _L e- ato• ou falos. limitado >egundo a classe dos delitos:
gislativo. Para esse fim seria de ~·antagem msutwr- e tctira da alcacla ge:al dos pretórios pu:1itivos alguns
comissflO especial. 3.~sinan?o - se i!- mesmo prazo J'l'.~a O cr:mes e l'!oitabelece. :~drede, para o seu julgamento
otcrerimento dos seus traoalho.s' .
.
.
.
um juízo de ocasião, sem 9.S garantia!õi .. e :; depenDi,·crgiu. entretanto, As~:u s tente ~é~mco de 1\.f.}~ dencla ~ Idoneidade Pxigidas para a magistt·atura ren!stro. ponderando: "A utual <:;on~t~~u~~ão de 1\~6J guiar. Chjlma-se de exceção, potque nfn fazer parte
amda mais a~entu~:m o caráter .lll<hr.larlo da ,Just <:a 1 rla Orga
<:'Üo Judiciáda cumum <li ... ~ão se condo .:.r~abalho: _JncluJnrlo-a ~x_pres~am~ te . no Pooe~ .~u~' fundam o juizo pr~Yilegiado, nem os .de excec~o. com
1 .~~ 0 · \os especj
di~IallO:
tull!tcnn<lo
o
~I
:
mstér~o
Publ~c~
da
~l.;'
,
in~tltuidos v~~.ra o proce~st) (' julgamento
1
1
com a tnclusav a f Ua Proeura(}Oria do Tr:1oa ho: r~ ~-~HI I f1e eertas autoridades indiYiduO~ verten.::cn.tes :1 elasagora a JustkJ do T.1·al!~J~~ a ~er um org&n\~!~O lP- 1 ses espec
ada"i. 1 u 'ue-tt:"~·rn1narlas rateg1ria!; de atos
C'hado, de natu~e?.a JUdLr iarm, mteira~et~.le 1.o..-rln<ta t ou ratos:
or exemnlv. os cor.cernentcs ao CPef~ de
de qualquer re.;quitio tle. c~:mtrole ~dmmtstratl'.~: 05 EstarJo.
n f5\tff~S. nlagistrc-:dos. mi:itares, COin('I'Ci::m~u~os s~guem .os seus traml~es .l~g.aJs, ~~- pr Jnc ,r~ ~ trs. mt'no s ou 1\!aritimos; bem cnmo a tutlo o que
ul.tJma .lnstànrJa, dentro dos dJ\etSOR ~raus d.~ ~-t~~- ~e l'ela<'i~De cnm eleic-ões ou trabalho ('?'I ,. . fComt:"nlrJtn~naJs . usando _a s parte 5 do.r; recursos prn_· P.. • ~u!~ tár-ios à Con stituição Brasilejra, Ill, 1948 pàgs 125
~n~ngnndos em 1~ 1. puas .T~.m~a.s cabe recur~~ o\~~·
126 ).
nano p~ra os Tnbun~ 1 •. RegiOnaiS e. dai. rec~L·O _xYcmos •L Carlos Maximiliano prevendo juizos
traord1nar10 para o Trtbunat Supenor do 1 r<-~. baiLo,
.
t
.
t~·
e deste. ainda. para 0 Supremo ·;ribunal FPt\n:-td. cspec1ais para COJJlerctantes e .para n1ar u~os... .
Dis;>õe expressamente 0 artigo 157, pacágrafo único da
Tmpóe- e, assml, "· conclusa? ~e que suo constJtu Constituiril.o de 1946: "'ão se admitirá distinrlill .'ntre clonals os ulzos espeCiais em !azuo da natureza das
o trabalho manual ou técnico e o trabalho inte!er'•lal. causa•.
..
..
.,.
.
mesr:10 entre os profissionais respect~\'~s. no r..te r0n-~
. E. ~ r t.:s,to., enf'o~t.I a~10~; no ! ":Pt'1lO e ~a~ .Rep;r~
ctlrne a direitos, garantias e beneficiOs". E ·o ;.. 1·~ bhca atl". ho:!e· <.~ _ma1s ~ a1.wd os .1~11Z9s .especta s, ne:to
tigo 94. dclerm1na a mesma cart.a Magna~ ·o Pnc~r ~ó na chvlset~ , hc; s ~ ca: Cl\'.eJ:". c cr1mmnu~. ma: tat:t:- ~
Judiciário é exercido pelos segumteJ org~os: v h~m nas suhd1,;lsoe$:, do c.v11. da fazen?a, do c.omel.Tuizes e Tribunais do Trabalho'' . E no artigo t?:3. de 1 CIO, ~e or os f' ausentes. da ~ro,·edol'I}l e 1 rsJduo:s,
maneira genérica. conceituando a competência rta
de. ac1d~ntes do tr:;l~alho_. lle _reg1s~rcs pub!Jc:- s ou du
tica elo Trabalho: ucompete à Justi~a dv ['r!IJ~'-. !10 ~:lme: JUDtar; ('Q~Iector:al~ . ~nhun:'.!S mtlita!es, de mel'Onciliar e julgar os dissídio~ individuais ou :·olet!~.os nores: de ~xe~ucoe~ .C'rtmma1s...
. .
• .
entre empregados _e empregadores, e. bem assnl!. e:n_:t.• i\ a proprJa Jus~1ça. FedeJ~at de prn~en~a 1~1st.a~~1a
trovérsia'S de relaçoes de trabalho regidas por leg-1s :to: ao tl\emo~. aqu~ ::'O D1stnto. Federal, o Jmzo do ... Feitos
especial", Argumenta o Sr. Consultor Juridica ']Ue em da Sa~de Pubh~a...
_
torno das c-lasses marftimas constituiu-se um ~t:lnde
Jouo ~rtnte1ro propuzera._ a creac~i.O. em San~os,
acer\'o de costumes jurídicos autônomos e t•sui genE:. ris" de utn Ju zo .' para as que~l..?es de dtreJto marihmo
e que n tend~ntla uni\'ersal ,; para tratar eS'Sd<~: ,.,~te- tProresso C \'1!.~ f 47, esta J. t).
gorias PI'Ofissionai~ com legislarão também psper·tttl
E. Cast
!'unes s~ re!ena en:t 1936. a -tttma vara
quanto aos tribunai~ do trabalh;:>. A pre:xmderar "l ar~ pl'lvata,·a. p.,.ra os c1 Imes !edC'ra1s ou tlara 4u2stões
gumento de S . S. quanto aos usos e ro.stumes ~"·"·:in- de> dire.ito
!lritimo em determinado porto do país:. .
res aos po r tuários e maritimos, ter.iamos lambem que (Op. cot.,
gs , R21.
a dmitir a criacHo Ge uma justiça especial para '., f'OV. Ate <'a da Just:c:::t do Trabalho vigoJ am os
merciantes, conhecida que 't- a grande abuml't.~l ia rle mesmos pri lpios expostos pa · a a csperializac,;ão na
usos e costumes comerciais por es~e Brasil afora. l\ta.o; juslica !ede l ou local, nos juizos civeis ou ct i mia ter,dência moderna é justamente ao conlt•ário, <i e nais.
unificar todo ·esse direito coüumeiro e amorfo, traAs disp leões do artigo 94, V, enumerand!' ent1 c
zendo-o para a órbita do ~ire! to codificado, ~' ita!~1v- os 01 gãos
Poder Judiciário da União os Juizes
se as excer;ões odiosas . Data venia, em face dv ~e~to e Tribunais do Trabalho. e do artigo J23 definindo,
expresso da nossa conslitui~ão e da Lei Ordinária r,ue generieamentf. as atribuições da .Justica do Trabarege a organjza~ão da · Justica do Trabalho, rt1scor-= lho. não inapedem a especializaeão dos respectivrs
damos inleir•mente do ponto de vista de S. ::.. I'~' juizo• e t1ibunais .
principio a5isente em herm enêutica ·que não 2 cl:iüo
E a contra-prova !!!e encontra nos próprios textos
ao lntéiprete distinguir onde a lei nfto disling\1'. Oo'a. constitucional~ relatiYos àquela .TusliN, onde se presa Constituicão vigente não ~i1encla sõbre o ls!.unto. <'reveu: • I 4.9 Poderão ser criados p r r lei outros órantes. e'Xpre~samente, j)roibe- que se d~stinga entr:e. i~S g:ãos da. .Jus ·c a do Trabalho. 1 5.o:<. A Cons:;tuicão
conditões ou espécie de trabalho::, cna1_1do-se f!l'IV:Je- Jn,·e5tidura, jw isrlição. competênc1a. garantia r-; e congios de direitos. garantias . f'U heJ?.eric~os. Ader.::-1~. dicõe" de ex~t ciclos dns ,rgãos rla .Tustica do Trabapara tOda e qua•quer espéc1e de d1ssld!o tra'J~lh~t.ta. lho serfio l'!lj:Uiada• p·r lei. ficando osseger~da a
oriundo tias relacões de empr.êgo, exceto os :lC 1 '~e~Jtf's paridade de J·rpresen tação ~ õe empregado~ c C'11pregad~ trabalha. cri«m fOro espec1al, de natureza m~..etradores .... (art. 122).
mente jurisdicional, incorporado que foi ao Po<l~r ,"luEis. ai, a Consfitui~ão cone'e<lcndo ao legislado!
diC'iário. Como pretender-se, nesta altura, tr'l: rcr de o"dinário a. maior lntitude na organizacJ.o e na fixa~
Juntas de Concilia~ão e Julgame!'to do Trabal:\.J t.~.l- ~ão da. jurisdicáo e c• mpetencia da Jus ·c;" "&J"-..u:...~u•
l'llttno? Se os mar1l1mos e .JOrtut~rlo·s apresentam I'! .r..alh.~-;;__..;.;.:..~.....;--;..;.;;;;.,;.....;.i.,ióiiio..-.....~~
11
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do Direito m:uitimo
P!'cceitos do nosso Côcligo
tlava tratamento especlal :'!

ros
n \'igcr le,
das emba~.·a,:úes

a
I ou
tribunais de
s·strn'la judiciário

poderá cs!)CC'iali?.::'.l' iuizes 1
togados escolhidos c1u1

juize~

dt.""~ Projeto (arts. 67 f'. 10,.,: m ti·
"O tlG)J, dando-lhe~ competencla #jratinne m8letia.e::..
~vidcntemcn te tem s supt•riJu:dade, po!':Jt:e
ringucn1
jamais contestou, . nem contestará êssc pr~ncipio ele~
neees!-õário de organização da JUS~ i< a .
1nentnr

merr;.ntjs e estaria a comtlrO\.·ar a eotn·cniênci..L ":'lC':-:.sa
C!i~rializa('~lO. Por seu turnfl, o trn~alho pot·~.u:'trio
orerc,~e nspectos de vrganiztl<'fto pecuhare~.. os QU:1lS
entre nú.: ptecedcnun a legi~la~f.o qc··nl de t~·ahalho
e se impuzcrmn no !"eu r·espcito. stn cmbnrgo de ~ua
frequente car~ncia de tm:;cs jurirlicas c de se íunctar~m.
quase que exclusi\·n.m~nte. em situarões de fntn ~mpostHs pelo prcs1 igio <I e orgunizarões sindicais po•.le rosas. 6. Em abono desséls obsen·ae;õcs não cnC·"'!1~r~~mos melhol' apoio do que aquele que-J:.os fornece o CT'11nenlc sociólogo. nOS$0 i~ustre nnteccsso·· nesta CD:!fi.Ultoria o :\lin;~tro OliYeira Yülnna , quando. em "i 1 t:\ teCcnte' cbrn ~'Jnstitulrõf's Politicas Brasileirns", '~~~cntn
h
<iuc: "-:\'cida quero dizer do 'Jlle fle ::m ramos. so ,~te
hspcrto. no !'ietor da.._ aliddades do comlõrcio Jr:Ja!tO,

J

se:

a clãus a significa como parece. que a JeJ pudera
c·dar juizes ou trnl·.mai::o:: especiais, !ora do !-ii!:;tcmn
do projetu (art. 67 ~1 106 e ]16), ent:i.o é pcri~osn
• deixa a p.Tta ahe t ta ~os tribunais de exec.lo, que
0 Executi Yo romperá fie ti leres para. os mais cicsgraçados de~lgntos. A~~lm nasceu e ,·h-e'.! 0 ~·:· ii.mnal
d~ Scgun;mca, de triste crônica. V'alha-·, os a cxperid

Oncia. · . :.

d

· li

Previa e ndmitin. e mo 0 cxpt·es~o . a cspecuJ. ~
zacrw na Justiça do Trabalho, ao se re!et ir a espccializacão Wcnt··· ~ do sistcm:t judiciór:o do Projetf car·
tigos 67 a 1061:., pois. aquc 'a .Justi<-a ali se encon-

r:i~~IPJ~r;f'~\\~-i~~~c~Pf'1~~~~~L-irit~~é1~;~i~ii,-~~~nt~10 re!·~~-~~

trava df~ciplinada nos at'tigos 103 a 10{j .
aliás. Digo aJWl'US que as "rC\"Clnrões" mais nr~ui·~ais
E ê~~c ponto de ,-istn, dp QUC o e-stahelcC1 mC'nto
c impressionantes tleste direito latente nft.o nos ,.l<"zam da justica privativa ou rspccializada dispen~aYa aude~te-s ~tor·t'S e, sim, do que ue~cobl imo~ no -\C to r . torizacão expressa. i oi o acolhido pela SuiJ-Cr missão
\Plho de quatro séculos, do trabalho marllimo c da ao ac~i ta r a emenda.
cstiv~t. ~;stas duas atl\'iclade:;; Iorm;am duas !"\asses
Eis o que s:-o I~ no rcsprcti\·o pare cer: (De ple-no
ttabalhad•Jra:-- c.on~ideráveis Jo Brasil. F;ml><l·a ni·o arOrdo, com a emenda e com as r:1zõ<'s da ~u.• justi·
...,eiam us mais numero~as, ~no certamente. dentre as ficaçào. Para a compctencia tati0ne n1at~riac. ê inúrlitsses ~rabalhadora!l da Brasil. aquelas cuja e~·~~·u- t:J t. par a tribunais cf'pec!n is, foi a do sistema JUdiciá~
tura. jurít.lira <·on.~ueh,<llnária é mais rica de norrr~'!:. rio da Constituição, é
que P de haYer dr m •. s c.·unprnxes, t radirões e costumes perululrC!;, tl~ q ue p '-s:suem trário aQ regime democrático, confot 1ne acentuamos
a maior trama de princfpios r~guladore . todos d~ r••.ra no parPc
à emenda 918. Opinamos pela are.taç>ío>.
rri:u;ão nm. tr':l.i:endo a man~a crolõgira. po~ ar.:nn
E da: o· texto do atual artigú 111. J 10 rla Yi~
dizC!r, da terra e da massa que as , 1mt'õem. N:ío é gente Co&llftitui<:âo: ~. :--;i"to haverá !õro privilrgiado nem
só pela f\orescênrla de usos e normas peculini<'5 que ju!zf'~ & tt·ibunais de exceção ....
elas se :(azem n.Jtúvci~: mas, também pelas lns~itui Po:· Isto os comentad ores ntto \·irarr.. ne.s~e texto
rões .sociais que criaram para serYir à exn<:ãt> destas qualquer alteracfto da orientacão clássica do nos~o
normas e tradlcões: associncões cte benetl<-êncin. on · dilci to sobre u a•sunto.
dicatos, "Ref.istêndas" pocieros:_-~s ~. até há hem rortt·o,
Assim Themi!llteclcf' CaYalcanti: ,o ptincit.io da
onipotentes - dianteo elas quais a própria po~icia Uo igu3.\dadc perante a lei de que todos os de!it os se
nio e a dos portos diverso!~ c..lo pais recuavam 1u con - acham sUjeitos a um mesmo regime d e ;n\·estigacáo.
lPll"liJOriz;n·am. tom:"das de receio" . \1~ Vol. ;)g3. :i5- estii. consignado no texto, onde se r'orcduz , com ou16). 7. :\f a i~ próximo da tradicão esta Yn. pOis. o !e- tra redac v. o que já se encontrava en1 1R91 tart. 72
gislador de HI:H de que o de 1WO. c dessa data :-3ra I 23l c 1 34 (art. ll:Jl, esta ultima admitindo. ju'zes
<:á se ten1 rello sentir cadu vez mais a nccessici-Hle c~a e~prc:ais em ,· irtud~ da natu eza das . . ·ausa~ . .Nem
restabelecin1ento de organi!-<mGa judiciários ('Sji~d:!..i- seria possf\'(~-1 proibir a criacão de juize~ espccializazados que, nos portos. as.o:::cgur(lm J'ápic1 ~ e efiC\lZ ú1R - dos pata julgar certos e determinar prnccsso&. ~las
tribuieão da Justica aos rahalhadores portuãrh\;;;. n1n- essa cs~la lizarão nunca se poderi a confundir com
rHimos e pescadores. o que não é conseguhilJ "<'m nquilu que se denom in a na técnica jurídic.:a dt: oejuiz
Iuual vantagem pe!()!:; tribuna i~ de I• instância. co~ uns de cxcef:i.(l>. eriado para dete1 minar casos. dfi' com~
;' todos os trabalhadores. Ainllil recentemente, ;; !i:-ts, pcsicflo cat.ranhn à dos Tribuais ordinários, fug;ndo às
11a 4•
conferência Inter-americana tio!' .Esttld~Js da normas
escritas pela leg;stacao comum-. . (A ConsAmérica, Membros da Organiza~f•o Jnternacion·ll do tituicão
dera! Comentada lU, 1949, :nis;. â91.
Trabalho, foi votada recomenclR('ão no sentido 'lP que
Ass:
Carlos ;\Iaximiliano: '" 334 Fôro Pri\·i~
~ejam estabeleciàos, sempre que possi\·el, orgiltli.::mos lcqiado
o existe no Brasil. nem podctia ser inst1judicifarios especializados i}ara dirimir clúYiUas de tra - tuldo; p
não se coaduna~ia com a essência de um
b:>lho em certas indústrias com caract~rlsticas pc~ulia - regime d ucrático e de igualdr.de perante a lei. Conrc.!l, entre as quais indicou a resolut:ão e~pecifi::>i:inente :-;ideram-se de exceção os tribun~is . Quando. em \'ez
:ls marítima! e portuáriHs (Tribunales de Tr.tWl-l~ tn de decor~ a sua competencia de um vreceito gcr·al.
A!llerica Latina. 1949, pg. 102). S. Peio expoc:l.O. t·a· abstrato,
ara todas as contr-oYcrsias re(ercntes a
rece m.nos ele lodo fundadas cs sugc~lões do ~c. C'a - uma e mesmn calegOlia de coisas ou pessoas: ao
p1tão do Por!;> desta Capital. Delegado do rnl:lnll:u contrário. JlOI· meio de detel'minacõcs conc•·etas, abra!) ·
:\faritimo. e conveniente o estudo llo assunto, de- moeto ge . casPs singulares. especificados. nad~l ünportando
a quP seja e'aborado anteprojeto qt:e pos~a ~r D"'"e- CJU~ a t ótese ,·ertente ha.iJ ocorrido iú OlJ não.
sente à. elevada considerac:ão ela Sr - Presidente ~fn. He~ A lei q
ns ins titui, ,·isa um número t·esll i to de
;>úblka e encaminhado em ~Ten sagem an Poder Le- ato~ ou
tos . limitado segundo a classe dos delitos:
gislativo. Para esse fim seria de ,-antagem insi.ituir.:ae rcU!'a da fllcada ge:al dos pretórJos puJitivo~ alguns
comiss_ão especial. a~slnan9o~se ,~ mesmo prazo l•ê.•·a tJ cr'mes e ~~tahelece . ;. dredc. para o seu julgamento
oícrer~men!o dos seus traoalhn_s .
n
•
.
um jui?.o ô e o<·a~i~o. sem qs garanrias .ie ., deoen. Dt-.·ergm,. cntreta~.to, ~ssz s tentc _1 éc;n2co de ~}- dencia t'oneidade exigida~ para a magislrah.:ra re~l~str.J, ~nCierantlo:
A Gd.ta l ~on~t~~u~~ao, ele 1 ·:~6~ guiar. C ma-se de excec;ão. por que nã 1 Iazet· parte
ameia mats ac:entu~u o ca~áte~ JU<hrraru> ua .Just c. a ela Orga
t:>üo Judiciã, ia cumum ( 11... Não ~e con~
?o. :rrabnlho, .mrlumdo·a ~xpr~s~ame~te. no Por!~~ :!11 • / fundam
·uizo pr:Yilegiado. nem os de excec>;o. com
duna1. 'o: un:Jtcnndo o l\~·~'stcr,o Publ·J·c~ 1 da ., ..;'11 ;:~· 1 llS espcci , in~tituidos. p~~ra o proressiJ P juigamcnto
com a mel usa_.:> ai da Prm Ut adorla do Tl.loa ho:. 1 ~ s .Pu 1 r! e eertas utondade~ mdtYiduOs l)(lrten~cn.tes :1 C'! asagora a Juslu·o rio T_l·al~ét~~ 0. a ~er um orga.m;~~c 1 ~ ses espec
ada,;, 'u · de-tr!·ml na-ias C'atcg1rias de atos
rhado, de nnttt~fza. JWht'lUrtu, Jnteiran:et:te. J:~J · •rltHaa t nu ratos. or exemnl•J. os cor~cernentes ao Cl,e-f~ de
de qualquer re>qU!c lO de. controle admml llatLO.
Estado.
''tl't.S nlaf'!iStr"dos mi;ilares comerc'a'l1•
1
Ftutos seguem os seus trnm1tes legats, da pr1.n~·~ra a t
"'
. .
.
'
.'
~
5 ou ·~l a.r_Illmos.
(tltima instâr.<"ia. dentro do· dh·er Of' grâus de seus
~s •. Jn ~:~
b('l~ Cf\nlo ~- tudo .o que
tribunais. usandn as partes dos recur:ms pra-·f'~::u~~~s.
'cladl
com. e.!e1cões C_JU_ ~rabalho <#I-.. C
_CDmrn:
consignndos em l<!i. Duas .!untas rabe rerurso or< ,_ anns à
onsll tuiçao Brasil eu a, UI, 1948. pags 12o
náric para os Tribunais Regionais e daf. recur.~o ~X · 126' ·.
. ..
.
traordlnârio para o Tribuna! Superior do Tr.\balLo,
",cmos at, Cnrl~s Maximlhano prevendo JUizos
e deste, ainda. para o Supremo ·;ribunal FPI'~"':'ltl. espec.~ats para cor:ne~·c,antes e para mar-i11ll]OS... .
Uis.;>õe expressamente o arOgo 157, pa:--ágrafo tmicC' da
T:npõ e, ass1n1. a_ conclusa? <!_c que suo conshtuConstituirão de 1!!46: ··r-;;; 0 se admitirá distin<'ÜIJ .•ntre clona1s o
ufzos e~pec1als em 1azo.o da natureza das
o trabalho manual ou técniro e o trabalho tnte!C'r-•ual. causa~ .
mesr:1o entr~ 0 ~ profissionais respecti\·os. no r...1e
E. l? r i.:sto. enro~tramo~. no !rrypét io e ~a, Rep~
cerne a direitos, garantias e heneffcios". E ·o r. r - bhca at~. ~e . o~ _mms ~·at_wdos J~IZ?s _esp<'Cta ·s , nGJo
ttgo 94. dctermma a mesma Carta !Hagna: ·o P11ccr ~6 na dl\: a~ ba~·ca : CJ\'.el~ e cnmmntr-:, ma: ta~l· f
Judiciário c exercido pC'los seguinte~ orgãos: V - 1 h_em nas sqhdi,·isões. do c.vtl: da !azen~a. do c~nner
Juizes e Tribunais do Traba lho''. E no artigo l?:i. de rto, de o.rfi\os e ausentes . da nro,·edunn t~ 1í's1duos,
maneira gent!rica. concelluundo a competência rJa J.us- de. n.cld~Jttes do tr~lJ.alh~. de _regis~rcs p~b!Ic~ s ou do
tiça <lo Trahalho: "Compete à Justira dv r r 1'J~ .:10 1 r r1me: J'-""tac; t'O!_'leeJo~at~. ~nhun~Is m1hla!es, de me·
conciliar e julgar os dissldio~ individuais ou ;otet!·.os nor·e•: de ~xe~uçoe• enmma1• .. ,
. .
entre empregados e empregadores, e bem a~snn con. :\a propna Jus~1c~ Federal de pr·tmen·a Instância
tro\'t!rsia'S de relncões ele trabalho regidas por le~is'~l.\_ã O h\·emo:o;, aqu1 no DtstrJto. Federal, o Juizo doe Feitos
especial,.. Argumenta o Sr. Consultor Jurídica que em da Sa~dt.' Rüblica ...
torno das classes mat·itimas constitniupse um ;}t.:.lnde
Joao l\Ibnteiro propuzera . a creacão em Si~ntos,
acervo de costumes jurídicos autônomos e "sui gentris" de um Ju'zo' para a.s que$tôes de direito maritimo
e que a tencl~ntia uni\·ersal ,, p3ra tratar e,;sd• ··r.t,,. lProcesso Cl ·H. I 47, esta 171.
gorias profi~sionais com legislacão também rs pet·•HI
E Castr Kunes se referia em 1936, a cuma ,·ara
quanto aos lribunai~ do trabalho. A pre:>Onderar ,) :u·· privativa p~.1·a os Cl ime~ fed(' ra is ou tJara yuestões
g:umcnto de S. S. quanto aos usos e ros.turnes tw ... ·~jn. õe direito rt\a.rHimo em determinRdo porto do país :..
res aos po:-tuários e mari!imos, ter.iamos tamh~m que l Op. cit..
'gs. R2'.
admair a crlaC'fio cle uma justica especial para ,_, to~
V. Ate c-a da ,Just:t:~ do Trabalho vigOJam os
merciantes. conhecida que- "" a grande abunt.l't.~t ia de mesmos pri lplo~ e-xpostos pa · a a cspec-ia!iza~.;ão na
uso!; e costumes comerciais por es!õie Brasil afora. l\tas justica. !ede 1 ou local, nos jufzos civets ou crimf~
a tend~ncia moderna é justamente ao contrário, ti e nais.
unifi('ar todo esse direi to c<"lumeiro e amorfo, t'aAs disp leões do artigo 94, V. enumerando ent 1c
zendo·o para a órbita do &irei to codi!icatlo.
ita:..lv- os orgãos
o Poder Judiciário da ünião os Juizes
se a~ e..'-ceções odiosas .. D~t~ venia, em fac~ dv. te:-:to e T1·i_bunafs
o TralJ::tlho. e do artigo J~3 definindo.
expresso da nossa ConsUttwao e da Lei Ordmãi'Ia r,ue gener1camen . as ntribuicões da Justiça do Trabarege a . organizarão ela 'Justica do. Trabalho. 'il!C~r.: lho. não i~pedem a especializacão dos re~pectivf's
riamos mteh·3mente do ponto de V!sla de S. ::.. E' juizo• e tli nais .
principio assente. em. hermenéutira _que. n.ão 2 d;;üo
E a co 1·a-prova •e encontra nos P'óprlos texto•
ao '.nté1prete_ d!St.mgUir Oll_cle "· lel nao. d1stmgu •. O•a. conslituciona
relali\'OS áquela .Tustica. onde se pres·
a Consti~Ul('ao \'Jgcnte- n;~o !iitleneia s~)b~·e c lS~-~tn. <·. reYeu: " I
Poderf'to ser criados pr r lei ou tro• 6. r·
ante~, .. e'pre~same!lt.e, ;1r01be que se d!stmga ent1 __ . r~s g5.o~ da .Jus c a do Trabalho. t 5.1J. .\ Con~~ ifuicü.o
<:<_"'ndt<;oes ?U es~ecte de _fraba lhos, cr_,_at.ldo-se fll"t\':Je· investidu ra,
t'i sdição. competência, garantias f' congiOs de (lJr~tto.. garantia~. ru heJ?el~c~os. Atlem:...is, dicõe~ d~ e~tcici os dns >rgãos ela ,Justiça do Traba·
pa_ra t6da e qua'~uer espcc1e de di~SHilo tra 1 l~lhif,ta. lho serão rfigulada~ p· r lei. ficando ~~seg•:rnda a
oriUndo das rel~~oe~ de emp~êgo, exci'to os .'lct· i,('~:tf':.. paridade de f<'pre~e-ntac;;ão - rle empregados c c'l1pregade trab_an~~~>.,. c;nou fót? .esp_ocial, de n<;ttureza ~~~e~~~- dores .· (ai t. 122) . . .
me~t~. )unsmcwnal,. JncOl po1 a do ~Jue .ro1 ao Po~ .. r. · ,,.
. Ets, ai. a Conshtmção conC'edcndo ao legJsladOJ
dtrtatio. Como. ~re!cnder-se, ne!lta altu~a. trl ••t. de wdmãr 10 a malrn~ latitude na org 8 niza('Jo e na fixa·
Jtuyta~ de ConciiJa~ao e Julgame!'t? do rrabah> M.l- ção da. jurisdição e C• mpetencia da Juslica ~ 0 T •
rltm1o? Se os martttmos e .X>rtuarto·s apresentam c~n- halho
ra
clkõeh peculiar~s de t r·a ba1ho, t~das r.s oulra;c; da~~es
E.n.quadra.se. af, outrossim, a possibilidade de se
o ap~~s:.ntanl Igu~~lnlente. Daqm a ?Cuco tenamo.:: os 1nstituirem jqlzos especjai~J na .Tustiç~ do T.~ahalh~.
c~cro' tanos._ os mecJiros. os en~ermezros, o~ trt=~talhaE con!il,a-~e pelo histórico do invocad 0
t'
dores rurats J.lleJteando tribunats de excc(:ao, n que, 1 23 da Cnns uicão.
ar Jgo
nos parece. 1~1a contrariar .e frente o texto expr.J"SO
o textn tual corresponde com p
d'fl
da C'onstilutrao. Outro argumento contra: Co.; lO fun· cacãn ao arti
d
·.
equena. mo 1 . •
go 106
i' ProJeto e
apresen .. aram-se
,. . ionariant tais organismos? Seriam ~dminisfl·it:·;c.;'! dua! 'eme
5
Judlci!irios? Caberia rerurso para quer.l: para a >c'Ó):t·ia Iar 8 d Hd'.' • dr ns. 1.666_ e 2.661 pncuranrlo alteDelegucla? Para o Ministro? Ou para os Trõbun•is
E e n!cno .de d atrlbmcoe• dele constante.
.
Regir.nais? "'as duas primeiras hipóteses. tal nGo <N
P rece! . a. ~uh-Comissão Im o segumte:
poderia sureder, pois Yiria dar <'·lráter admini;t:·a•.t,·o
Tus1:i 1 · 6•6 . l?~'e set reJei~a~a. A competencJa da
a órgãos que a Constlluldlo '01• cou dentro do ?0cer ' · ca ri.ahallusta está defm1da em melho:es. têrJucli<'iário. E na última hi~ótese, caso se entrosa~~2In rusn nc ~~ ojeto #e. sem' pr;JU!ZO do seu rlesenvul\·unen~
0 a ~e 1 ordfnana. N · 2.~61 -;- Igual parec•n.
"' .!untas :llarilimas com os Tribunais Regiona .,, \'iria
criar uma justka de exce~ão para os portuácios e
Re !mente-: o artigo 123 ha.., de se~ >ntm;;nctado
maritimos. ferindo, assim, de frente a Consl!luirfio. de. conformidadt; com o artigo L.2. ,§_ "·•· sem P.re.
:Kão poderiam as nõvels Juntas formar instância. flela JUI 7.o. _do des~\olvime.nt? d~s . atr~bUICO,.ll. da Just1ça
atual orgnnizatào da Juslira do Trabalho. de ::1atu· do l!abalho .na legJslaçao cr:ctmárla.
t•eza paritária. pod~m os marítimos fazerem-se repre. \L A .d!SJ?OSICao_ oo § umco do ar~!go 15'1 prol·
sentar em seus tribuntt-is como ,-ogais esJ)(!cializndns . bmdo a dtscrnnJ~ac~o entre o trabaJh? _ln~e_lectual
Além disso, em faf'e do que dispõe o artigo 76J. da r 0 • ~nanu~l ou. l~t'llJ('{) ou entre os_ pro!Jsstona_1s. :-ts~
C . L . T .. que adotou o princfpio inquisitórío .lo priJ- pect~\ os nno é oluce à_ cre~cão de JUizos ~spectals ~a
cesso, poderilo os juizeR determina" qualquer diligência 1 ,Tustlca do Tr~balho nao so porque. na hipótese. nau
nereS>ária no es('larecimento dM cnus&s. lndusi\·e está em caus11 o trabalho mtelcctual. e<;mo porque
fazendo·se as•is.tir de um ace ..or técnico. que n,o cuo se t! ata d<:' Wll simples ecrolário do prmclpio. bás~co
pode ser marft1mo ou ;x>rtuá.rk), mclu!iol\'e ouvmrlo a da J~ualdadeo de tocto~ _ pe"!'antc a lei (Con~·.1mct~o,
nrópria Del~gucia. :"la atual organiza<·ilo da• D!le-~ art. 141. I t:. · que nao Jmped•. segundo já se \'iU,
··
s do Trabalh~ ~laritimo. a parte a!lministrati\·a. rumprindo, a
stitui~ão d~ juizos especiais -e privati·te corporativo da disciplina,. r·ontrole e hon Jrrlem 1 \'os . ..
. •
.
·abalhos da csli\'R e portuária já lhe eslã Heta.
Ahas a trad1cao d.!!- Jusl!ca do Trabalho no B··asU
·o recurso de suas decisões para o 1\Iinistro do se ltga A especJaJ 1zacao .
/
10, Indústria e Comércio. E tal controle abrange
. Citam os ~special:stas, entre os primeiro• tribu-balhadorC's autônomos, por ronta nrópria. ?.Ias na1~ de _ttaba. \t:· t'ntre nos. juízos e!oipecializctdos, os
te que se trate de litlgios de trabalho, oriund;>s <Tr1buna1s Rurais , c:·eados pela lei 1.ó69 de 10·10rela~ões de emprêgo. em que haja em;oregar'los c
1!!2~, do Estado de Sf10 Paulo, •em "ada comarca,
empregadores. o órgão competente para ronherer dos ~oc.las as ,·eze~ qu~ os litigios fossem ;, lecorrcrtes da
m.e~mos é a ,Justir:-a do Traba 1ho. :-em excecào a lguma.
mterpr·etacãn e execucj:io dns contratos de 1oc?cão de
nor fOrca mesmo da Consliluit.·ão de 1946. A vista sen·Ic' s 8!(r!co as ,·(art. t.o)>. (\h. 2-íonte·ro de
do exposto, ca"o queiro V. Excia. desde logo 1~ro,·'ar Barros Filho, .Tustica do Trabalho, 1951:l, piigs 32·
um tios dol' pontos de \'ista expostos nestes autos. Waldcmar Ferreira. A Juslica do Traba1ho vo:.
sugerimo,, com o devido respeito pela opinião cio Sr. 1938. pãg. 48l.
'
Consultor .Turfdico desta Casa. seja o processo cn,·iado
V li. Acercll da c01wenlencia da :nstitwcão de
à audl~ncia da douta Consultoria Geral dn Re,>úl>!ica Juntas de Conl'iliacão e Julgamento do Traba:ho ~Ia
tal o intercs~c. coleli\'o que encerra e por nos parecer 1H imo é de considerar que já existiram. verdade que
em causa as normas da pt•ópria Constituicão Federal". no regime antenor a da Justica do Trabalho. estahe·
ll. A questão jurídica focalizada na con,ulta l•cidas oue Iorfm pelo D•creto 24.743 de 4 de Ju- 1
di~ respeito à con•titucionalidade da inslitui~ão de
lho de 1934, artigo J2 e segs .
Juntas de Conclliatão c JJJigamento do Trabalho Ma~!as no Antcpi·ojeto d2 Justiça do Trabalho en.
ritimo .
_
·\'iado pelo Gov~mo ~'edoral da Câmara dos Deputados
A!lrma-se. nao ser pass!vel organizar um ante- 1 em 3 de Dezembro de 1936. no qual foi magna para 0
pr_c,tcto de !e1 RO brc o_ ai-i~ unto. a fun de se_r enca- 1 ilustre Dr. OIU·ei· a Vianna eram pre,·ist~s comismr~hn.do ao ~odet.: LegJslafi\~o, fare_ a-:rs prece1tos dos sões de Conciliapão e .Julgamento ncs pontos, anexas
art1gos 9-1, \, 1~ ... e 157 da Const•tuu:ão Federal de às Delegacias ~o Trabalho ~larflimo, 81 t. 11. «C»
1916.
I1 <Apud. Waldem*r Ferreira. op. cit. 1 • \'OI
pãgl-~
IH. Trata· e da conhecida questão da :-onsti- nas 24<1 e 2481 .
'
·
··
tucio~alid :ulé da justica pt·iy~tivn ou especializada. .
Se a organtac:iio final. já no regime- ditato· ·1a1,
\em d_o t~mpo do lnlP<'.l'l!'J._ quando ape~ar da una- não as previu. eixavél. entretanto, ao Prdt'r Executi~
da.il~ d? JUStH'a e flu_ iH'OibWuf? <le se criarem .ror:o
vo, art. ].o do ccteto~Lci n. 1.237 de 2 de ~\!aio de
Pl'l\'ll~g!ado nu comf~~oes e~pe~~als nas ca~tsa:i ct~'eJs 1939, a Iaculda c de pro,·ar pata sua creaçüo nas
ou CJ ime!'", "e_ ressah ~;tr~m a~ que por su.~. nat ur ~za localidades que
lgaE!'ie con\'rnientes.
p~rr."nr~m a JU~zos part!;utares, _na EOnfOrl!!ldade d~s
1\lilita a fR or da especiallzacão. no ass,•nto "
le1s ·~ Con,tt!Ulçao .ue. 18--1 . . arhgvs .1~1 ,e lr9. n. 1 •: e~i•lrn cia no pr prio .Ministério dn Trabalho, de •ór, comcntan9o o ult1mo texto e~cre"\ eu I Jm~nta rJueno. gao a dmtnrstrati 0 privativo d as Dcltg..lc·as
f,:\ T
_
1
'
'·Em regra, c sempre prcferiYel q.tl~ ~ Je1 cstabele~n balho :Marllimo.
'
ra
e mantenha fJUI"Int.J possfYel só o .1wzo ou fOro r;era l.
ni'to ~ó po.ta tOdas as pessoas. como para tôdas as
Nota-se, m_es o, _uma tendencia contcmpoL ·lnca, 1.
eauFns; al~m ria inteira igualdade, e\·itam->e zelos par- 1 !a\·o · da e•pec•a zaçao dentro do direito do t ra balho.
r·lais c questõc5 cie ccmp?t~ncin que são bem Jr<"jttdi~ ~
Assun o 1Iu re jurist:-~ venezuelan~. Rac.·el CRlciais. EntretuntQ, nfto sõ o núm('ro do!'i negócios. '"tlas dc_ra; vc.z:-sando o conteúdo desse novo ,~amo do d irei1o
a especial cOtuõiidern<ofJO (i e alguns, como já dlsf'~miJs. alt m~I UJll: --XI . Es l'laliza : ·
1
.I:tl!'ho dnl
1 ... ,.,._
de
e.tna.nda..tJ ::. d .i •i.R.!i.o
w . ..,u

o,,

f7, .

N"'n·l .
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''V

rs se ort's e, sim. o que tH~~bl"""lmo~q .no "'t!wr.
ho de qtwtro século!:, do lrDbRiho mar1t1mo c da
ivf. Estas dum; atividade.!' formam duas ~tasses

d

ao ac·P.itar a cmen a.

Eis o que s . . lê no respccti\'O parecer: ~De Pl<'no
rtcôrdo, cum a ementla e com as razõ<'S da !o\u ..• justificacão. Pa ra a compctencia ratione matertac. é inú-

balhnd·.n·n~ con~ideráveis Jo Brasil. Embo ·:1 ní1o
mnis numero~as. são certamente. dentr~ as
sscs trabalh:ulorus da Brasil. aque las cuja e~·t··ura jurít.liC'a cnn." uettHlln{1 ria é m.nis riea de norrr::.~ .
xe::=., tradirüe$ e costumes pel"'u!Jarcs. a~ que p ·~su<~m
1afor trama de prjncipios rc-gulador~s. todos ci~ r''.ra
inr,ho nm. l l':'!.zendo a marca cC'Olug ira. J'O':' a:~-·nn
cr, da terra e da massa que as c. Jm;.>õen:. N::io ê
pela ílorescênria de usos c normas pecuha;<'~ _Q'!..:_e
s se fazem notúYcis: mas, também pelas ms~llUI·
s sociais que criaram para sen·ir à exa('âl) destas
rmas e tradicões: associacõe· de benetic'ênr:a. !·ncalos, 11 Re~i tCncias" pocieros~s e. até hA bem íOlh'O,
li potentes - diant~ <ln.s quais a prúpria po~icia c10
(o e a dos portOS diverso~ dO pais rectta\8111 1 U tOn·

am a

mporizaYam, tomrdas de

1j . 7.

~lador

i\Iai~

rece_io~·.

n•

t: li. para trilmnais efõ:pec~nis, !ma do ~istcma JUdiciárh1 da l"onstituicüo, é o que P de IHtYer dr m . :s contrRrio n q regime dcmocrâtj(•o. c•onfOI me• acentuamos
no p ti..,( 'f" à emenda ~18. Opinamos pela are~tacfJo::..
Jl~ da\ o te:xto elo atual a.rtigtl 111. ~ 10 da YiJ:Cntc Co ortituiç:lo: · :"flo haverá Iõro pri\'ilf'giado nem
.iu!zr!' f" tribunais de excecão,.
Po:· Isto os comenlad orcs não \ -iram nesJ..e texto
qualqu~r al ter·acão da orientacão clássica do nosso
ditcilo solJre u a~sunto.
Assim Themistoclrs Cavalcanti: .. o J)Jinc!I.io da
igualdade perante a lei de que lodos os de!it os se
acham sujeitos a um mesrno lCgimC' d 2 !n\·estigação.

r

?g~. 1.~pot~. o .edl'lt" ~o~a

Vol.

próximo do-t tJ•adl('aO estavn.

cstli conslgnar!o no texto, onde se r'o1·cctuz, com outra reda.cãu. o que já se cncontrnva em 1891 tart. 72
l 23\ e 1934 (arl. 113\, esta ultima admitindo. ju;zes
cspN<ais em virtude rla na tu eza das . . ·ausa~. !\em

de 1934 de _que o de 1940 .. e deosa
se tem feilo sentir cada \'CZ ma1s a necesstd ule c,,)

stabelecimento de o1·ganis.mos judi~iários
llos que, nos porias. a,s.o.::cgurem râptC'l. e

~s;;·~d:!.-i-

geria po. sln•l proibir a criacão de juizes cspccializa-

dos pata julgal' certos e determinar prncc~sos. Mas
essa cspecializaçã.o nunca se poderia confundir com
nquilu que se denomina na técnica jurfdic~ de cjuiz
de cxcec:Ao>, criado para detet minar casos. dr compcsiçflO c ra nha à dos Tribuais ordinãrios. fug;ndo às
normas p escrita• pela leg;stacão comum ~ . (A Constltuicão
dera! Comentada lii, 1949, :>ãg . ...291.
Ass·
Cnrlos ;\Iaximiliano: (·:534 .Fõro Pri\·ilcqiado
o existe no Bras!!. nem podelia ser insllluido; p
não se coaduna!ia com a essência de um
lho em certas indústrias com caractcrisltcas pc ...·uh.a- rcglme d ocrático c de iguald?.dc perante a lei. Con·
.s, entre as quais jnd icou a re~olu(·ão especifi.:-;!il\P.nte sideran"1 -9e de exce<>ão os tribun:\is. quando. em ·~;ez
; marítima! e portuárit~ -9 f'fribunales de Tr.t'J"l~f:\ cn de decorr• o sua comJletencia de um preceito geral.
. erica Latina. 1949, pg. 102). S. Pelo expo~ 1 1). ta- abstrato,
at·a todas as c(lntroYcrsias referentes a
.cem-nos de todo rundadns : s sugestões do "':- . C'a - uma e rnesmn. C:'llegmia de coisas ou pessoas; ao
itão do Por!;> desta Capital. Delegado do fr•IJ rtl l:o contrârio , po1· meio de deter·mlnacõcs concretas, abranrarítimo. e conveniente o estudo do assuato, d~ moclO ge casc's singulares. cs!,)ecl!lcados, nadt-t imp rtando
que seja e'nborndo anteprojeto qt:e pos~a ser u·e· QU I? a t ióttse Yertente ha.it~- ocoii'ido iii oH nfw.
~nte à e:cvnda considerac:ão <.Ia Sr. Presidente .tn H e- A IPi q
os institui, ,·isa um número re~trito de
bblira e enraminharlo em i\Iensagem an Poder le- ato~ ou ft os. limitado ~cgundo a clnsse dos Jelitos:
islnlt\'0, Para esse fim seria de ··antagem insl.itulr .. e tc lit·a da a lçada ge : al dos pretúrlos puJitivos alguns
:>missf1o especial. a!'slnandO·Se it mesmo prazo 1·~ ...a ô cr:mes e l'r-;tabeolece. :~ dr~dr. para o seu julgamento
Ccrecimento dos seus traiJalhns".
.
um juízo d e ocac;:;ião. se-m qs garantias .le :; deoen·
Di,·crgiu. entretanto, Assis tente ~fé~n2co do 1f-}~ denc;a t"
oneidade rxígidas para n mugist1·at1.ITa reistrJ. pond~rando: "'A ntual ~on~t!tu~~uo. de 1.... ~6~ guiar. c ma-se de exceção, pmque nã1 .fnzer parte
~ft_c:lz

,i!~-

tbui~ão

da Justica aos rahalhadores porltulrl''-~- rMt.·
limos c pescadores. o que não é cOns('guhi.) "<"m
bal '•antagen1 pe:o~ tribunai!ç <ie 1• in!õõlãnria. CO:r'!'l!-:_n!5
lvdos os trabalhadores. Aind~ recentemente, c! I:+S,
4• Conferência Inter-americana cios Esl..td ,r, •ia
l"érica Memb"os da 0r11anizacão Jnternacion·l! do
rabalh~. foi ,·ota<.la recomendarão no sentido rjp que
jam estabeleciao~. sempre qu~ .JlOSSiY~l,. organhmos
ldiciiiri.:>s especializados ;>ara dtnmir du\·~das de t~a-

inda mais arentuou o caráter JU<hrtário ua .Just•c·a

rla Orga
r:ão Judiciáda cumum (1 J ••• Não se con·
fundam
juizo pr;\'ilegJado. nem os de esceciio. con1
uniffcnndo o ~J;nJstcrJO Publlc~ ela 1 !'ll;.lO , J os espct·l , in:-<tituido~ p:->ra. o proce~!'õfJ ,. julgamc:onto
om a inclusã_v a f da Procuradoria do Trnoa'h 0 : . P!' ~ \·otl 1 de <'ertns utoridades . indiYiduO~ llPrten~cnte>s 3 elasgora a Justu·a elo T_ral~c~n1~ a ~er _um org&.m~!~O 11': ses esw.:·c
ada~. ~ u Uetl":·mtnnrlas rateg1ria~ de atof'
hado, de natureza J1Hh<'lartu. mtetral'l!er:te 1 :1l~·rtr.u.t 1 ou raios: or excmpbJ. os C'Ol"~ccrnentt}s ao Cfleí~ de
e qualquer re.;qu1cio de. c~:mtrole ~dmuustra~~·.o_. 05 Estarlo.
nl~tn.s, n1agi~trudos. mi;itares, comercianutos se~uem _os seus tramtles"IC'gats, da. pn,lw~ra a tE's In<'no s ou Marilimos: bem r.0mo él tudo o que
ltima instàneJa. dentro dos otYersos graus df:' geu~ se 'relarh
rnm eleiCÕC'S ou trabalho l'?'l•. (C<Jmrnribuna is. usando as partes dos recursos pro·· •~•u:. i., iári•Js à
onsl!tuiçiio Brasileira, III, 1948. págs 125
onsignndos em lei. Duas .Tuntas l'abe re-rur~o on 1- 1? .,
6
para os Tt·lbunais Regionais e da!. recur.-o ex- ·,
•
,· . .
. .
.
lário
aordinário para o Tribunat Superior do Tril.balLo,
\ cmo
a 1. Cntl~s MaximllHlno pr e~endo JUizos
deste, ainda. para 0 Supremo '.~,.'r lbunal FPrll)rt1J. espec1ats para COJ!lercmntes e _para mar·it1n;.os... .
Disj)óe expressamente o artigo 157, pa:-Agrafo \mic0 da
T!l1piSe e. a~stm, a. ~onclusan ~e que Sé.!O conshtu~
~onstituirão de Hl46: ''Não se admitirá distinrüQ ~·ntre clnnats os u1zos e~pecta1s em raza.o da natureza das

o Trabalho. incluindo-a ~~pr~s~ame~tc . no Pocle~ .•!ut ~lár io.

I

trabalho manual 011 !clcnico e o trabalho inte!rc'Hnl. cau•a, ·
.
.
_.
.
pesr:1o entre os protl~sionais respEcti\'os. no r.1e rem - ~ . E. I? r i~to. cnron_ttamo~. no !n:pena e f!a. Rep~
l<'rne a direilos. garantias e beneficios". E ·o ;.r- ~Jtca atfl' ~o~e. c~ .;ma.ls ~-~l.wdns .Jt_uz~s _es.vec1a:s, nao
1go 94. dctrrmma a mesma Cart.a l\[agna :_ ·o Pnc I! I' :--6 na di\' caO; _.b'!~ ca. CI\_CI!'. e crl.n1tn<'ll~. ma.. laJ!lucliciário é exercido pelos segumtc:; orgaos: v h_em nas suhdl\ 1soe~. do r.v11. da fazen?a, do c?rnrr·
uizes e Tribunais do Trabalho''. E no artigo l~:l. de r10, de orliíos e ausentes. da provedon_a c 1rsJduos.
oaneira genérica. conceituando a rompetêncla rta Jus- de_ ac!derttes do trohalho_. úe .1·egl ·tros puhhccs ou do
Jça c.io Trubalho: ··compete A Justi~a u~ rr· J'J:' .!'lO cnme: JlÀlt a~ cortecw~at~. ~nl,un:.ts m thla! es, de mc'Onciliar e julgar os dis~ídio~ jndividuai! ou ;'Olet~-.os nores: . dp ~xe~ucõe~. _rrJmJnaHi:..
.
.
_ .
mtre empregados e empregadores. e_ bem a~sn~. cn!l.. ~a propna Jus~ca. FE>de1al de prt~en·a tnstat!Cla
ro,·érsia-s de rela~ões de trabalho regHlas por le~1s "'ao h\cmo~. aqu! no D1stnto. Federal, o JUizo doo Fe1tos
\speclal". Argum enta o Sr. Consultor Juridic() 'lUe em da Sa~de P.ubhca.. .
_
·orno da s rtasses mar!timas constituiu-se um ;-:t:tnde
Joao Mtnte1ro propuzera. a creacao em Santos,
tcer\'o de costumes jurfclicos autônomos e "sui gentris" de um Ju·;;o .' para ns que~tões de direito maritimo
• que 0 tend~ntia uniYcrsal ·' p~ra tratar e>ffid' •'O'•'- lProresso Ct ·,!. t 47, esta J7).
~orias profi~:-;ionais com legis lacão também rspe,·atil
E Castr Nunes se referia em 1936. a c un1a ,·ara
~ua nto aoR tribunai::! do trnbalho. A pre;>Qnderar "-) :'\t'· Pl'l\'ati\'a. p~,.,t·a os ct imes fedC'rais ou 11ara ~uestões
!Umento Ue S. S. quanto aos usos e costutnes ~,,, ... ;in- dP dire_ito
arHimo em determinado porto do pais .. .
gs. R2).
fes aos pOrtuários e marítimos, lerjamos tambrm que (Op . Cil.,
ldmitir a criacno Ge uma justira espe<"ínl para '., roV . A e ('a da Ju~t:C'::\ do Trabalho vigoiam os
tterciantes, conhecirla que {• a grande abunU'c~' ia <ict mesmos pri lp io~ expostos pa · a a csperia!izac..:ão na
1sos e costumes comerciais por esse Brasil afora. Mas justica !ede I ou !oca!, nos juizos civeis ou crim!~ ter.d~ncia moderna r justamente ao contrário, <.i e
nais.
~ ntficar todo ·esse direito ca•LumeiJ'<> e amorf{l. t:aAs disp lcõe• do artigo 94, V, enumerando ent1c
!'.:endo·o para a órbita do &irei to codificado. .::\i ta:..:.,:;. os or gãos
'l Poder Judiciário da União os Juizes
te as excec;ões odiosa~. Data venia, en1 face dv tr:-:1o e Tribunais lo Trah31ho. e do :1.rtigo J23 definindo,
•xpresso da nossa Constitui~ão e da Lei Ordinária '1ue genericament . as atribuições da .Jusli~a do Trabaege a

organizarão da · Justica do Trabalho.

1t!c::>r~

amos inteiramente do tlOnto de vista de S. ::.. 1:·
rincipio a~sentc em hermenêutira que não ~ <J;,tio

o intérpre.te_ dist.inguir OJ!de ~ lei. nfto .. d istingu .'· O .·~·
Cvnslltutçno \'tgcn te n<;to stlencta s~,h~e o ~s!:.'Jnt<~:
nte~. e"pre~same!l~e. ;')rmbc que se d!stlnga entr~~ .l~s
ondH:Õe!5 ou e~pecte de trabalho:-:, crw~do-s:e fll' I\';Je,.,ios de dir~itos. garantias. r-u het:efic~os. Aden:: J_!';.
pa_ra tOda e qua 1quer espl'ct<' de dt:i;;;idto tra'J'lht!,Lt,
rmr.Jo das re-la('ões de emprêgo, exceto os .'lci·lC'r1tP~
'e traball1a. crit)U Uno especial. de natureza 1nteira-

I lho.
não iJ1pedem
.fulzo• e t1ihl!nais.

I

lnen.te. jurisdicional, lnL'Orporado que foi ao Po~ ·r ·1ildtctano. Como ~we!cnder-se, nesta altura. tr ·t~,lr de
~unla> de Concllm~ao e Julgamento llo Trabal·.I•J M',\t•ttimo? Se oe marítimos e .lVrlu.ário's apre .. entam c;:r.dirõe; peculiar~s de t •ahaiho, l~das ::.s outra~ da~;es
p apr~s~ntmn tgualmente. Daqut a ~>Ouco tertamo;.: os
~erov1anos .. os méu!cos. os enfermeiros, o~ tr~ta!ha-

ovres rurats

~lettea ndo

trlbuna1s de exccr:-uo.

halho .

Enquadr a.se. a!, outrossim, a possibilidade de se
jUizos especiai'i na .rustica do T.-abatho .
E conriuna-;e pelo histórico do invocado artigo
123 da ConsUtuicão.
o text,, •tual corresponde. com pequena modH!cacão, ao artigo 106 d" Projeto e apresen::aram-se
duas emendas. d e ns. 1.666 e 2.661 pr'1curanrlo alte1ar a defini cão de atribuições dele constante.
E o parecer da Sub-Comissão foi o seguinte:
• N. 1.666 DeYe ser rejeitada. A competencia da
.Justiça T1·ahallusta es!á definid:a em melhmes têrmos nc Projeto e sem pre julzo do seu ilesenvul\'imen-

lOn_a:.!a~n .., ta~s ~rgamsm?s. ~er,am _ ad~'lt.mslt ~~-··~~ndtclart~~ . Caberm rer.m.~ P:ta quer.l. P(tra a }- ÓJ·~ 1.8
Delegacia~ ~~ra o Mllllo.tro .. ~u 11ara 08 Tl•bun,~JS

!.Além disso, em ra('e do que di!=ipõe o artigo 76:5. da

C. L. T .. que adotou o principio inquisitório .iv prnc·esso, poderiio os juize' determinar qualquer dlllgc!nri"
nercssària ao esciarerimento da~ cnus&.!'. Jnrlush·e
fazendo-se assistir df' um aces5or têcnico, que no ca~o
f}()(le .~er mnritimo OU j>Ortuário. inClU5-i\'e OU\'inr]t) a

to na lei ordinária.

N. ~.!'.661 -

Igual parectr:to.

Realmente: o attigo 123 hã de ser in te\ iJI etado
de conformidade com o artigo 122 § 5.•. sem prejuim do de~,·ol\•imcnto das atr'buic-••
0 ~ d a J us t·tça
d0 1. , bal
.
_
.
~
ho .na leg_:slacao <':dl_nána.
•
,
;a
1
. vi. A _diSJ?OS C_ao_ do § _umco do ar.Jgo
pro!bmdo _a dlsCtlmi~~ç~o entre ? trab~lh,? _m.elect_ual
r o. ~nanu~l oU to:ltllCO ou c~tJe os_ JHOftSS1ona_ts_ :fspect~\OS nao ~ óbiCe à_ cre~cao de JUizos, esJ;leCials ':la
1 Ju •~IC;t do Tl ~bnlho _na o "" porque, na .11po!cse. nau
esta C'm causa o. ttnbalho u~.telcctual. Clim~ PD_I'C{Ue
/ ~e t! ata dC' Uln Slm!Jlcs cu·ol<.lt·io do _vrm~ip1o. b':is!co
da JJtUaldad(' de todO!_ perantC' a lei H.:.o!ls· . tuJ(';.~ o,
f r1rt. 141. ~ 1._ J. _qu_e _nao J~p~dt, s~gm;d~ Já se_ \'lU,
f'_umprlndo, a
~tJtutcao d~ JUlzns espectals .e pnvati-

1?'

!

Dele-gacia. ~a atual organi7.ar·ão da~ D'!lt>·
do Trabnlh'1 l\Jaritim(1, a partP ncJministrativa,
rorp-()rati,·a da discipJinu .. controle e hoa 1rrtem 1 \O~. ..
. _
.
~
·aba lhos da estiva e portuária já lhe eFtá ·• feto,
Alias a trad1çao d_a Jusllca do rrabalho no .B"astl .
'o recurso de suas dcri~;õcs para o :\Iinistro rlo se lt~a à tspecJaltz_ac~o ·
.
.
.
J

n róprla
•

ref'pectivrs

instituírem

n qt.t e,

~

especializa cão dos

Eis. a!. a Constituição conc-edendo ao JcglsiadOJ
ordinário a. ma ior latitude na organiza('jo e na fixa(';iu da. jurisdicão e c• mpetcncla da Justlca do Tra-

nos parece, t~1a contrariar •.e frente o texto, expr.~··so
da Co_n•t!tulr';'o. Outro arg~ment<;J contra:. (o .• ~o fUI~~

~eg1r.!lols. Nas duas .. ~nme_rra .. ~\I pó teses. t~l .. f-•: 0
~.er1~ sureder, flOJS """- riar <·ltáter adm!n~ot:.;'l "~
a o_rg~o~ q~ a C_?n~tltlll('~o 'Oh cou dentro do · 0 \et
ud1t'lano. J!. ~~ ul_tm1a ht;>ótese. ca_so se .enlr~~o~~ ... m
as Juntas :llantunas com os _:rr!bunals Reg!Ona :· . \Iria
Cl'la~ . uma JUs~u:a de ~xceeao para os portuac!Os_ e
!_lntlmos,_ fermdo,. assim, de frente a ConstltUirno.
ao podenam as noveis Juntas formar mstânc1a. .t?ela
tua! organ!za{'dO dn Justlca do Trabalho. de :~a tueza paritária. podem os maritimos fazerem-se repre•entar em seus tribun .. is como ,·ogais espccializadns.

a

E a contra-prova se encontra nos P"óprios textos
const itucionar, rclath·~s áquela .lustica. onde se presr~e\'ett : -d
~."' Poder ao ser criado~ pr r lei outros ór:zaos da Justica do Trabalho. 1 5.tt . .\ Con;;:;tui('ão
in\'estidura . itrisrli<"ào. com.Pet.Cncia, garantias C' con·
dicõe~ de exércícios dos Jrgii.os rla .lustiça do Trabalho se1·Bo r•uladag p ·r lti , fieando :~s segl: rR da n
pat·ictadc de •·enresentacão ele cmpt-egados c C'llpregadores1-. (att. 1:22).

I
I

!>

~tP

. Ctlam os ,cspe~1a!:stas, e1llre os prJn:e~ro• trJbun at~ de . traba . r: <ntre nos. Juizos . ef':pecJallzddos, os
<Tnbuna1s Rura1s.. cr·eado• pela le1 1 ·"69 de 10-10192~, do Estudo de Sã<? . ~aulo, <'[ em .:ada comarca,
~odas as ...:e-.e• que os_ htu:ros fossem~ lccorrcrtes d!l
mtet:pt·etacno e execucHo clPs contratos de IocPção de
scrv1c• s 8)(1'ico as ''(art. 1. • h. <Th. ~1onte·ro de
Barros Filho, .Justiça do Trabnlho, 19:;!!, págs 32;
1\'aldcm!'r Ferreira. A Justiça do Ttaba•ho. vo:. 1.•,
1938. pag. 48>VU. Acerca da cm,,·en!encia da :nstilUitão de
Juntas de Conciliação e Julgamento do Traba:ho .lolatal o interes~c. coletivo que encerra e por nos parecer 1 Himo é rle considerar que já ex:sliram. \'erdadc qut: J
em causa as normas ela pr·,)pria Constituicão Federal". no regime antertor a da .Justica do Trabalho . estaheTI. A questão juridica foca lizo.da na con•ulta tecidas oue Ior•m pelo Decreto 24.743 de 4 de Ju- 1
diz respeito à constitucionalidade da tnstituirfto de I lho de 1934, artigo 12 e ••gs.
Juntas de Concliiacão e Jl)lgamento do Trabalho J\Ia'lias no AnJeprojeto d~ Justiça do Trabalho enr!timo.
viado pe;o GO\·el'no Federa! da Câmara dos Deputados j
A[irma-se não ser poss!Yel organizar um ante- em 3 de Dezemljro de 1936, no qual foi magna para 0
pr_o.icto de !e i ~O bre o_ as~unto. a fi~ de se_r enca- ilustrca Dr. 9.Ii\'t!F a Vianna eram pre\.·ist!l..s comisml':h:tdo ao !'Oder Leg~Fiah,·o, fare. a~s preceitos dos J ~ões de Conc1hapao e .fulg&mento ncs Dvntos, anexas
arugos 91. \, 123 e 157 da Consttluu:ão Federal de as Delegacias do Trabalho ~Iar!timo, a1 t . 11. • C>
1916
Ür. Trata-se da conhecida questão da :·on~tl- I A~~uS4a ~-aJ~~~·r Ferreira. op. cit., 1 ·• \'OI.. pãglluciol;alidnclc da j u•ti~a priyatlva ou especializa ela. . ' _ Se a organtar;fto final. j;i no regime ditato·:,a l,
\em d_o t~mpo do Tntp('n_o._ quando ape~ar da un1· nao as prc\·iu. eixava, entretanto. ao P•·d cr .Execuli-~
da_cl~ d~ JUSitra e ~Ju._ ~>roibJ~a<? de se cnarem .rõ r:v
vo, nrt. ].Q do
ccreto- Lej n. 1 . 237 de 2 de Maio de
pri\'II~g!atlo nu rom1~~ocs C.'i;pcrtals nas ca.usa'S civets 1939. a faculdatc de proYar para sua creaçüo. nas
ou crtme.co. o;,c. r('ssn l\'(lr~m a~ ·'que por sua. nalurezn localidades que
!gas:se con,·rnfcntes.
p~r~."nr~m a JU~os part~rulares_. _na s-onfon!!tdade d~s
1\lilitn a fn m· da especiaiizacão, no ass.•nto, a
lc1s . Con, ll ltucuo _ue. 182·1. a1·hgvs 1~1 ~ 119. 11. I· ·· existcncia no pr prio Min!~tério d n Trabau 10 , de õrComcntnn!lo o ultimo texto escreveu P1m~nta t3ueno: gão administrali o privativo, das Dclrg..l.Cias r.._, Tra·
''Em rcg1·n, e semp1·c preferh·e! que " !e1 cstnbelrcn balho J\Ial·!tinw.
e mantenha qunntJ possh·rt só o JUizo ou fõro o;eral.l
.
•
não ~õ pnta tôcla5 as pessoas como para tódas as
Nota-sr. m_E's o. _uma tendenc1a con~.emsxn.tnea, 1.
':au~a~; nléom da inteira igualdnde, e\·itam-. e zelos var- fa\·o · d::t e~pe~1a zaca? ?entro do direito üo trabalho .
rl ai~ {' qttestõr~ ele cnnp<>t~nrin que são bem 'Jr~judi 4
Ass1m o 1lu. re JU_fl~t:t \'enezuelanó. Rar.·cl Calr iais. Entretanto. ni\o só o número dos negócios. -nas dc_ra: \'c.r:sando o conteudo desse novo r·amo do d ircilo
a especial l'On~lderR(·fto de alguns, como já di~f'~m'ls. alt m~lulU: ot X.I. - _Espct'ializnción dei Dcrc~ho dei
podem demandar a cliYisão dc'"a jurisdirão comum. c TrabaJ., <trabaJo~onwst!co; trabajo a 1omicii!o; tl·aexigir algun' prejui70s particulares. Esse é o funrla- haJo rural: trab, o mar!bmo. trabajo inJigena. y demento da divisào dos juizo~ de paz. r!o c!ve!, rio co- más aspectos es_ c!ales)>. (Derecho dei 1.'raba)O, Camérclo, do crime. Se. pois; uma razão fundada de raca•, 1939, pãgs 58).
interesse_ público aconselhar a!guma outra dlvl•ão ou
E, a seguir, ao estuda-la, atirma: cEl Derecho
sub~l l \'t~a.:>, ~m<? Já t~mo~. nno !ta~'erá por qt~e cen·
del Tt·abajo, de n modo gcncrnl , y aunc1ue ha ido
'ura_-!a , ~ CDn·e1to Pt~bilco BrRs1le1r_9 e Anál~~e., da d_esprcndi_éndose
~sa característica pr'?pla, se reConstltUI~·!O do Impéno, ~85.!, n. 554: pgs. 4-<>-.-6).
swnte aun de su OI'Jgen industna!. Se luzo para re- ;'-~lm1ha, . ~o~s. a cr1a~'.10 _ de JUIZOS. pnvatl\'OS, guiar originariam nte fabricas y talleres. Ha,;- géneat~a.cs de dt\;lsocs 4~ subd t\; l~ues da JUstu:a r.omum,
ros de explotaci e-s, estab!erimientos v Iacnu~ que,
~e. a_co~selhada i"'()r
uma razao fundada de interesse nu~ cons2rYanflo do to QUe de comfn extste en aquclpubhco ·
Jos )lrinclpios cs cuales en su Pal'te Iunciumental
E enumerou os juizes pri\·ativos das "causas ~omer· deben innegablem te aplicarsc a todo caso de presta·
\ ciais", das "C"ausas fl~cais'', das "causa~ ou antes iuizos ciõn de ser.-icios c una persr na por .::ucnta y bajo
ele oriãos" e das "causas da pro\'edorla de capclns e la dopendencia d otra. 1eclaman una atención a
res!cluos".
sua característica peculiar••· ~~ t rahajo ctomcstico,
IV. E>"se modo de nr pre,·aleceu no Império e ed l1 abajo a rio
ilio, el trabajo en !amil1a; e! tra\ tei o se~:uido até o presente na. Rep~!>llca.
l.laJo l'Ural,_ el U' bajo multimo, li u-abaJo dt 1a1
10, Indústria e Comercio. E tal c01llr<;Jle abrange

balha.dorrs autônomos, por conta nroprfa.

:\Ias

•e qut> •e trate de llt!gios de trabalho oriund0s
. rclarões de emprêgo. em que haja em~regarJos c
empregadores. o úrgão rompe! ente para ~onheeer dos
me~mos ê a .lust!~a do Traba 'ho. rem excet:ão alguma.
llOI' l'On'a mesmo da Constitui<·ão de 1946. A \'ista
do exp~sto, ca"o queira v. Excia. de de logo ""rov·a r
um cios doi• ponto• de vista expostos nestes ' autos.
suge1·imos, rom o devido respeito pola opinião ào Sr.
Consultor .Jurldico desta Casa. seja o processo cn\'lAdo
à audll'nria da dout" Conoullorla Gera! da Jtc;>ública
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QUEST()ES CIVEIS, TRABALIDSTAS
E FISCAIS

As testemunhas e~ face do direito trabalhista

~ {) ~

SILVIO R. DUARTE

A legislaçll.o trabalhista compete, e todos o proclamam, uma função em1nen·
temente s~cial, qual a de promover o equilibrio entre o capital e o trabalho. Funclona, ass1m e primordialmente, como reguladora das divergencias entre empregados e empregadores, possibilitando ás partes um desenvolvimento u~Lrn~olllCO I:•
de suas relações. Vindo em soeorro do economicamente fraco a lei 06
Iguais, dá-lhes a mesma possibilidade de defesa.
'
Assim é que uns e outros, perante a Justiça do Trabalho, têm Iguais posslbllldades e meios de defesa. Acontece, porem, que por vezes o proee.sso se transforma em verdadeira rixa entre as partes, a que só o julgamento põe termo
Frequentes vezes, pois, os litigantes se ofendem no transcurso da causa
·
aso à rescisão do contrato de trabalho. E' que o a.mbito e a forma de i~terpre
tação da ofensa à honra e boa fama no direito trabalhista embora o conceito
seja o mesmo, oferecem distinção entre o direito penal e o soelal
Resolvidas as dificuldades quanto ao enquadramento das faltas praticadas
pelas partes no transcorrer da demanda, logico que o assunto assumirá aspecto
de maior simplicidade na hipotese de testemunha que em juLzo diz palavras
que fere~ a susceptibilidade de qualquer das partes, q'uando esu;ja para estas
na situaçao de empregado ou supenor hierarquico.
A Imunidade juàiciarla, é logico. só diz respeito às partes porque decorre
da necessidade de amplitude de defesa de seus direitos em jogC:, Se essa imunidade de que gozam as partes sofre, a nosso ver, na Justiça do Trabalho uma
certa limitação, pela natureza da subordinação e superioridade hlerarquic; inerente ao contrato de trabalho, com muito maior razão não é compreensivel' para
a testemunha.
··
Realmente, não pode esta ter intereSse no desfecho da causa: ela ha de falar
tão só e exclusivamente a verdade, sob pena de ser acoimada de suspeita
Acontece, não raro, porem, que, indo alem desse desinteresse e isenÇão de
animo, ao que se sujeita! a tes.temunha passa a ofender uma das partes. Tais
ofensas, mu1tas vezes serao pumveis, no ambito trabalhista, embora não 0 sejam
criminalmente. Exemplificando, poder-se-ia citar o superior hierarquico que
em seu depoimento, chama o empregado de vagabundo, ou o sub'-"'rtinado qu~
chama ao superior hierarqulco de bajulador, ou outros nomes !gualmentot: ~·~,
aivos àqueles que vivem numa comunidade.
Essas ofensas podem assim, assumir dois aspectos distintos: a) o falso testemunho, pun!vel mais severamente, por isso mesmo que é crime de ação publica, ou b) ofensas à honra e bC'a fama do empregador ou superior h!erarquico
e do empregado ou pessoa de sua famllla.
Como é bem de ver, o falso testefunho poderá carater!zar não s6 a. lncontlnencia de conduta, como tambem poderá assumir a dupla forma de !ncontinencia de conduta - pela sua propria natureza, e ofensa à honra e boa fama
d e qualquer das partes.
Realmente, crm~i.<;te o falso testemunho em "fazer afirmação falsa,
negar ou calar a verdarle como testemunha" (art. 342 da Oodigo Pena1) .;-l:~l-==-------------
a d~claração da testemunha imnortar em calunia, Isto é, Imputar a qualquer
das partes ou suas famil!as fato definido como crime; ou difamação, lmputan- 1100 - Desastre de bonde - Danos
materiais e ferimentos nos
do-hle fato ofensivo à sua reputação; ou Injuria, ofendendo à dignidade, logico
passageiros - Culpa do moque, sobre a falta grave de !ncontinenc!a de conduta, caraterizar-se-á, tambem,
torneiro - Justa causa para
a de ofensa à. honra e boa fama.
rccisão do contrato de trabaMas o falso testemunho em si constitui !ncont!nenc!a de conduta, porque
lho
esta. se verifi.ca na falta de moderação nas palavras, gestos •. nos modos de comportar-se na vida quotidiana, fugindo à norma a que se obrigam os que vivem
em sociedade. Fugindo à. serenidade que lhe é imposta, a testemunha, ao comeo Tribunal Regional do Trabalho
ter o delito de falso testemunho, age tambem Incorretamente, pelo que se torna da l.a Região decidiu: "o empregado
passível de penalidade.
que, no exerclc!o de suas funções, deAssim, a nosso ver a testemunha sujeita-se, no seu depoimento, frente à las se descuida, acarretando prejuízos
legislação trabalhista, não só às regras do direito penal, como tambem e pr-In- materiais à empregadora e a terceiros
cipalmente à do dlreitr) tr'l.balhista. Necessario, pois, distinguirem-se no di- e ainda ferimentos a outros, autoriza
reito trabalhista três espec!es de testemunhas: a) as que são colegas do em- a rescisão de seu contrato de trabapregado, parte no d!ss!dJco,; h) as que são superiores h!erarqu!cos deste; e c) as lho". (Proc. TRT - 865-48, D. J.
que não têm qualquer relação de emprego, com a firma em l!t!gio.
u. - Jurisprudencia - 25-9-48, pag.
Se for colega do empregado, sujeitar-se-á a testemunha, quando Inten- 2.499).
cionalmente faltar à. verdade, ou r)(nit!-la, alem do crime de falsidade, às peTRANSFERENCIA:
nalidades trabalhistas. Se ofender ao empregado, não terá este qualquer ação
Decidiu, ainda, o mesmo Tribunal:
contra a empresa mas se for esta a ofendida, poderá !mpôr a testemunha "a transferencia de empregado co
penalidades de acÔrdo com a gravidade da ofensa irrogada. A testemunha, por- Intuito de puni-lo, não é tolerada pel
tanto, colega do et!rpregRdo, mesmo que o ofenda, não lhe cria o direito de Direito do Trabalho". (Proc. TRT
declarar rescindido o contrato de trabalho, mas tambem não o prejudica, senão 984-48, D. J. U. - Jurisprudenc!
a si proprla.
- 25-9-48, pag. 2. 499).
Em se tratando de superior hlerarqulco do empregado, poderá, com seu
depoimento, fazer surgir a hipotese do art. 483, alínea "e", Isto é, "poderá o
empregado considerar rescindido o contrato e pleitear a devida Indenização",
por te-lo ofendido preposto do empregado em sua honra e boa fama ou de pessoa de sua fam!l!a.
1
O estranho, finalmente, aos quadros dE" empregados da empresa, apenas 15e
sujeitarão ao procedimento criminal, porque seu depoimento, quando ofensivo
não pode melhorar, nem piorar a situação de qualquer das partes.
u ..talif>ECISÕES
'lNI ab

E INTERPRETAÇÕES RECENTES·
11098

CIVEIS
1091 -

l
DespeJo de proprletarlo pelo :
Jooatarl" do seu predio. . • - ·

-

Despacho saneador, anulatorio de parte do processo - Recurso eablvel

1 Em uma ação executiva hipotecaria,

Ora, esta!

I

o juiz, no despacho saneador decre0 proprletarlo de um pred!o, no I tou a nulidade de uma penhora, deterD!strito Federal, locou-o a uma outra minar a redução dos juros à taxa !epessoa, tornando-se, depois, sub-!nqui- gal e declarou prescrita.. Partes destes,
Uno, por ter alugado um comodo da nos termos dos arts. 178. paragrafo
casa em questão. E como ele propr!e- l.o, III do Codigo Civil. Não se contar!o sub-inqu!l!no se recusasse a efe- formando com esse despacho. o vencido
tuar o pagamento dos alugueres, o lo- agravou de petl!;ão para o Tribunal de
catarlo chamou-o a juizo para respon- Justiça do D'strito Federal, que lhe
der a uma ação de desnejo por falta denegou ~erru!mento ao recurso para
de pagamento.
A ação foi julgaâa decidir: "Nã.o é agradavel, com funprocedente em primeira e segunda ins- damento no artigo 846 do Codi.go de
tancla, em acordão que tem esta emen- Processr) Civil (agravo de pet!cão). o
ta: "Se o propr!etario do predlo ar- despacho saneador que, embora anarendado torna-se sub-locatario de um !ando o processo em p.ute, mandando
dos comodos, está sujeito à acão de reduzir a taxa de juros e decrewndo
despejo se deixa de pagar os alugueis a prescrição de parte destes, ordena
devidos". Está assim fundamentado o se prossie;a o feito.
Tal dispositivo,
acordão : "Mais uma vês essa singular exceção feita dos casos que menciona,
h!potese fulmlna a veleidade darmeles só autoriza o agravo de petlcão das
que se aferram a uma v!nculacão es- decisões que Impliquem a terminação
treita entre a qualidade de senhor da do processo principal,• sem lhes resol-~
coisa e a ação de despejo. Aqui oeorre verem o mer!to. Daquele despacho cao Inverso. Não se cog!ta de um pro- berla o agravo no auto do processo,
pr!etario ou de um locador não pro- constante do Inciso IV do art. 851 do
pr!etar!o que se vale da ação de des- mesmo Codi~o". (Agr. n. 9.676, D.
pejo, mas da ut!l!zação desta ação J. U. - Jurlsprudenc!a - 1-10-48,
contra o proprietar!o, convertido, me- pag. 2.555).
diante contrato, em sub!nqu!l!no. E'
uma situacão perfeitamente possivel, e T R A B A L H I S T A S
contra o direito seria que um propr!eEmtarlo deixasse de pagar ao seu inqui- 1099 - Ato de Improbidade pre~ado que acha determinado
lino o aluguel correnpondente ao co•
objeto e o conse!"Yll. consigo \
modo ocupado na casa, sem haver na
- Inexlstencla ele fal ta crave, .
lei melo algum de por cobro a esse
pela lnexlstencla de clolo
inadimplemento de obrigações, enquanto, por outro lado, esse mesmo
inquilino se visse na contingenc!a de
O empregado de certa empresa ferreallzar o aluguel por Inteiro, sob pena rovlarla, achou uma. carteira pertende despejo. A alegação de caber ao 1 cente a determinado
passageiros e
tocatario o direito de compensação não guardou-a consigo. não a entregando
altera essa situação, desde que se con- ao chEfe da estação, como lhe compe-~
sldere que a compensação é um dirE"!to tia por d!snos!ção regulamentar da
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d fesa do devedor.

011P.

nnrlP. n.n niin

Pmnr~:~~a

Vn,..,.._,.. __ ,.~~_

--

--

•

•
QUEST()ES CIVEIS, TRABALIDSTAS
E FISCAIS

As testemunhas e21 face do direito trabalhista
.
~() 7J
SILVIO R. DUARTE
A leg1slaç!to trabalhista compete, e todos o proclamam, uma
temente social, qual a de promover o equUibrio entre o capital e o Ln<mllno F~m,_ f,~
clona, assim e primordialmente, como reguladora das divergencias entre
gados e empregadores, possibilitando ás partes um desenvolvimento ...,.c111uruc•o J
de suas relações. Vindo em socorro do economicamente fraco a lei os
iguais. dá-lhes a mesma possibilidade de defesa.
'
Assim é que uns e outros, perante a Justiça do Trabalho, têm iguais possibllldades e meios de defesa. AcontecE, porem, que por vezes o processo se transforma em verdadeira rixa entre as partes, a que só o julgamento põe termo
Frequente~ ~ezes, pois, os litigantes se ofendem no transcurso da causa, dand~
aso à resc1sao do contrato de trabalho. E' que o ambito e a forma de interpretação da ofensa à honra e boa fama no direito trabalhista embora o conceito
seja o mesmo, oferecem distinção entre o direito penal e o ~ocial
Resolvidas as dificuldades quanto ao enquadramento das faltas praticadas
pelas partes no transcorrer da demanda, logico que o assunto assumirá aspecto
de maior simpliclda<;Ie ~a hipotese de testemunha que, em juLzo, diz palavras
que ferell! a susceptibilidade de qualquer das partes, quando esteja para estas
na situaçao de empregado ou superior hlerarquico.
A Imunidade juàiciarla, é loglco. só diz respeito às partes porque decorre
da necessidade de amplitude de defesa de seus direitos em jogo: Se essa Imunidade de que gozam as partes sofre, a nosso ver, na Justiça do Trabalho uma
certa limitação, pela natureza da subordinação e superioridade hierarquic~ Inerente ao contrato de trabalho, com multo maior razão não é compreensivel' para
a testemunha.
··
Realmente, não pode esta ter interesse no desfecho da causa: ela ha de falar
tão só e exclusivamente a verdade, sob pena de ser acoimada de suspeita
Acontece, não raro, porem, que, Indo· alem desse desinteresse e isenÇão de
animo, ao que se sujeita! a tes.te~unha passa a. ofender uma. das partes. Tais
ofensas, mUltas vezes serao pumve1s, no ambito trabalhista, embora não 0 sejam
criminalmente. Exemplificando, poder-se-ia citar o superior hlerarquico que
em seu depoimento, chama o empregado de vagabundo, ou o sub""<iinado qu~
chama ao superior hierarquico de bajulador, ou outros nomes Igualmente --~.,aivos àqueles que vivem numa comunidade.
Essas ofensas podem assim, assumir dois aspectos distintos: a) o falso testemunho, punível mais severamente, por isso mesmo que é crime de ação publica, ou b) ofensas à honra e boa fama do empregador ou superior hlerarquico
e do empregado ou pessoa de sua familia.
Como é bem de ver, o falso testefunho poderá caraterlzar não só a lncont!nencla de conduta, como tainbem poderá assumir a dupla forma de !ncontinencia de conduta - pela sua propria natureza, e ofensa à honra e boa fama
de qualquer das partes.
Realmente, consi~te o falso testemunho em "fazer afirmação falsa,
negar ou calar a ver(larle como testemunha" (art. 342 da Oodlgo Penal).-c=r-= = - - - - - - - - --~--
a declaração da testemunha Importar em calunia, Isto é, Imputar a qualquer
das partes ou suas fam!lias fato definido como crime; ou difamação, !mputan- 1100 - Desastre de bonde - Danos
materiais e ferimentos nos
do-h1e fato ofensivo à sua reputação; ou injuria, ofendendo à dignidade, loglco
passageiros - Culpa do moque, sobre a falta grave de incontinencia de conduta, carater!zar-se-á, ta.."llbem,
torneiro - Justa causa para
·a de ofensa à honra e boa fama.
rccisão do contrato de traba, Mas o falso testemunho em si constitui incont!nencla de conduta, porque
lho
esta se. verifi.c a na falta de moderação nas palavras, gestos,. nos modos de comportar-se na vida quotidiana, fugindo à norma a que se obrigam os que vivem
o Tribunal Regional do Trabalho
em sociedade. Fugindo à serenidade que lhe é Imposta, a testemunha, ao cometer o delito de fa.lso testemunho, age tambem incorretamente, pelo que se torna da l.a Região decidiu: "o empregado
passivel de penalidade.
que, no exercício de suas funções, deAssim, a nosso ver a testemunha sujeita-se, no seu depoimento, frente à las se descuida, acarretando prejuízos
legislação trabalhista, não só às regras do direito penal, como tambem e pr,ln- materiais à empregadora e a terceiros
clpalmente à do d!reitn tr'l.balhista. Necessar!o, pois, distinguirem-se no di- e ainda ferimentos a outros, autoriza
r eito trabalhista três especies ds testemunhas: a) as que são colegas do em- a rescisão de seu contrato de traba]lregado, parte no dissidln; h) as que são superiores hlerarquicos deste; e c) a.s lho". (Proc. TRT - 865-48, D. J.
que não têm qualquer relação de emprego, com a firma em litlg1o.
u. - Jurisprudencia - 25-9-48, pag.
Se for colega do empregado, sujeitar-se-á a testemunha, quando inten- 2.499) .
cionalmente faltar à verdade, ou nmitl-la, alem do crime de falsidade, às peTRANSFERENCIA:
nalidades trabalhistas. Se ofender ao empregado, não terá este qualquer ação
Decidiu, ainda, o mesmo Tribunal:
contra a empresa, mas se for esta a ofendida, poderá !mpôr a testemunha "a transferencia de empregado co
penalidades de acôrdo com a gravidade da ofensa Irrogada. A testemunha, por- intuito c:ie puni-lo, não é tolerada pel
tanto, colega do empregado, mesmo que o ofenda, não lhe cria o direito de Direito do Trabalho". (Proc. TRT
declarar rescindido o contrato de trabalho, mas tambem não o prejudica, senão 984-48, D. J. U. - Jurisprudenci
a si propr!a.
- 25-9-48, pag. 2. 409),
Em se tratando de superior hierarqu!co do empregado, poderá, com' seu
depoimento, fazer surgir a hipotese do art. 483, alfnea "e", isto é, "poderá o
empregado considerar rescindido o contrato e pleitear a devida Indenização",
por te-lo ofendido preposto do empregado em sua honra e boa fama ou de pessoa de sua famil!a.
2
o estranho, finalmente, aos quadros d!' empregados da empresa, apenas se
suJf'!itarão ao procedimento criminal, porque seu depoimento, quando ofensivo
não pode melhorar, nem piorar a situação de qualquer das partes.

:"""'~DECISÕES

w..b

'

E INTERPRE'J'AÇÕES RECENTES·

CIVEIS
1091 -

J1098 -

l
Despejo de proprletario pelo :
Jocatarb do seu predio .•• - i
Ora, esta!
I

Despacho nneador, anulato. rio de pane do processo - Recurso cafivel

Em uma ação ·executiva hipotecaria,
juiz, no despacho saneador decre0 proprletarlo de um predlo, no I tou a nulidade de uma penhora, deterO:strito Federal, locou-o a uma outra minar a redução dos juros à taxa !epessoa, tornando-se, depois, sub-lnqui- gal e declarou prescrita. Partes destes,
Uno, por ter alugado um comodo da nos termos dos arts. 178. paragrafo
casa em questão. E como ele proprie- l.o, III do Codlgo C!v!l. Não se contar!o sub-inquilino se recusasse a efe- formando com esse despacho, o vencido
tuar o pagamento dos alugueres, o lo- agravou de petição para o Tribunal de
catario chamou-o a juizo para respon- Justiça do D'strito Federal, que lhe
_der a uma ação de despejo por fal ta denegou se~ruimento ao recurso para
de pagamento.
A ação foi julgaê!a decidir: "Nã.o é agradavel, com funprocedente em primeira e segunda !ns- damento no artigo 846 do Codlgo de
tancla, em acordão que tem esta emen- Processo Civil (agravo de petição) . o
ta: "Se o proprietarlo do predlo ar- despacho saneador que, embora anurendado torna-se sub-locatario de um !ando o processo em parte, mandando
dos comodos, está sujeito à acão de reduzir a taxa de juros e decrewndo
despejo se deixa de pagar os aluguels a prescrição de parte destes, ordena
devidos". Está assim fundamentado o se prosstga o feito . Tal dispositivo,
acordão: "Mais uma vês essa singular exceção feita dos casos que menciona,
hipotese fulmlna a velei dade darmeles só autoriza o agravo de petlcão das
que se aferram a uma vinculacão es- decisões que Impliquem a terminação
treita entre a qualidade de senhor da do processo principal,• sem lhes resol-~
coisa e a ação de despejo. Aqui ocorre verem o mer!to . Daquele despacho cao Inverso. Não se co!;(!ta de um pro- berla o agravo no auto do processo,
prletarlo ou de um locador não pro- constante do Inciso IV do art. 851 do
prietarlo que se vale da ação de des- mesmo Codlgo". (Agr. n. 9.676, D .
pejo, mas da utilização desta ação J. U. - Jurisprudenc!a - 1-10-48,
contra o propr!etar!o, convertido, me- pag. 2. 555).
diante contrato, em sub!nqu!lino. E'
uma s!tuacão perfeitamente posslvel, e T R A B A L H I S T A S
contra o direito seria que um proprletario deixasse de pagar ao seu lnqul- 1099 - Ato de Improbidade EmJino o aluguel correnpondente ao coprl'!~ado que acha determlna.do
modo ocupado na casa, sem haver na
objeto e o consei'Y& consigo\
lei melo algum de por cobro a esse
- Inexlstencla de falta çave, ,
Inadimplemento de obrigações, enpela lnexlstenela de dolo
quanto, por outro· lado, esse mesmo
Inquilino se visse na contingenc!a de
O empregado de certa empresa ferreallzar o aluguel por inteiro, sob pena rov!aria, achou ume carteira pertende despejo . A alegação de caber ~o \ cente a determinado
passageiros e
locatario o direito de compensação nao guardou-a consigo. não a entregando
altera essa situação, desde que se con- ao chEfe da estação, como lhe compe- '
s!dere que a compensação é um direito tia por disncs!ção regulamentar da
de defesa do devedor, que pod~ ou não empresa . Encontrada em seu poder
dele socorrer-se, ou então, pagar o seu dita carteira, foi ele suspenso e subdebito e posteriormente, pelos meios metld? a !nquer!to judicial trabalhista.
judiciais, procurar haver do seu deve- O Tribunal Regional do Trabalho da
dor o que lhe for devido. Não se trata l.a Região, todavia, confirmando dede uma forma cogente de execuções cisão proferida em primeira lnstancla,
de obrigação, mas de uma concessão decidiu: "Conservar o empregado con-

Io

I

I

,_,

~ ~--

-- · ----

,

..

·;:.

denações, como va i ser a. const!tu!da pe~o funcionamento dos Tribunais do Trabalho, ainda
novos e Ignorados, aplicando uma legtelaçáo
tambem nova e ;gnorada. num pai& de classes
econOmicas desprovidas de él!tes cultas e sem
trad!çõoo assentadas sobre a matéria".
,
Todas as razões justificam a ampliação do3
ensejos do pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho sobre os jutgados dos Trtbunais 1·egiona!s, quando o Tribunal Nacional
!!cou investido da ma.gn.a missão de garantir
a
e pureza do direito social não só
integrada a J-..:st:ça do Traba!:no t:ntre os ór- na.integridade
sua f o::-ça legislativa, como atendendo ?.os
gãos do Poder .Jud1..::1ár:o, não t em mai3 razão casos d!l Interpenetração da norma jurídica e
de ser a controv:írsia sobre a admlEEibllldade, das realidades sociais.
ampla ou restrita a casos de o!en.sa a leis traRe~tri ng!r tais ensejo~ é d ificultar a fixação
balhistas, do recurso extraordnário, para o supremo Tribunal Federal, de de::lsão de ul~lm~ do entendimento e Interpre tação de uma legislação nova e Ignorada, aplicando um direito
Instância d a Justiça do Trabalho
A anomal!a., que se nota no caso sub j'IJ.d.ice, em que multo est.á por. escrever.
Inumeráveis conceitos sá.o. no d:reito tra de se interpôr recuno extraordiuàr:o de decisão
jã proferida em re::urso
extrarordinário pela baihlsta ind eterminados e vagos. Suas 11ormas
são
apllca\·eis a. u:na. quantidade i!ldetermine.da
Juatlça do Trabalho, provém, do !at o de não
haver alnd:J. o Congresso Nacional, cumpTido de casos posslvei..s, e a conflgu.ração do conteudo
o que está. determinado no art. 12 § s.o da previsto nos textcs é imprecisa e multiforme.
Constituição, reestruturado por lei ordinária a A qualificação juríd!e..~ ?m cada caso poss1b111t!l
dita Justiça especial, piU'a ajustá-la à. sua nova erros graves dos julgaoore3 do ménto .quanto
situação de órgão integrante do Poder Judicià- a.oo elementos, integrant eB ou ncce~áno.s, da
relação questionada.
·rio federal.
Anômalo f oi o julgement o, pela Justiça do
V
Trabalho, de reourso extraordinário, Já vigente
o.; tr!buna!s n::o aplicam apenas o direito
a nova Constituição; nunca a lnterpos:ção do legisl ado. Os procesEOs por q ue as normas lupresente recurso para o Supremo Tribunal.
ridicas se estabelecem ou, na expres:;ão de Geny,
O art. 896 da Consolldaçil.o há de ser eli- "as !onte3 formais do direito", são o d!re1to
m~nado na. lei complementar a ser ela·bOr?.da.
escrito e 0 n ã o escrito. Neste s e incluem os cosA meu vêr, Já está re,•oga.do, por !.n,:o:npativel tumes e os u cos convenciona13. <m~. qu<tndo
com a nova Constituição."
)
correspondem a c\r<:unstâ~ci~s permanentes. e
I I I
não meramente a.-c1denta!s, sao de gr':nde m• .
.
.. ,
•
!luência no âmbito onde e.s r el açOes sao ainda
A maL r1 a d e recursos na J c.st.ça do T.a-~ !lutuantes, corr:o 110 d ll'eito comerCial e no dibalho deverá ser regulada t endo en1 vista , ac:- re•to do trabalho
ma de .tudo, a m!ss~o do Tribunal Supenor d~s• R~g!ndo contra a para!isação da \:da. sota. junsdlçâo espec1!lca.
.
.
c:a: têm eles força p rópria cria dora, a mesma
• No s:ntldo de p~even:r os ma.ea. c_a fl,utua: 1 !orÇa. que as leis sup:et:vas, e poderão ser
çao e illoerteza do s.gn!ficado real. uas le_s. so
praete·r lege;n.
c~a!s e o in-conveniente do :uborainar a f;xaE assim, a violação dos 1:sos e cos~u:nes
ç= desse entendimento à Lnta sedime,nt"ção 'jur!ãicos, sen ~:o de orde!!l politica e pa.trimoda. ju.r!sp=ttdênc!a, como aconte::e na just ça or- n!al na licão dos tratadistas, "equiva!e 2. vlodinárla, em divers?s países, segundo ob~er va laçã~ d a. Íe!, na qual eles devem reputar-se
Rasellt, - La. Ma.g-otratura de! lavoro. pagn:a cs::r!to' ; e, logicamente, o-.> tribunais, que Jul 138 - , foi atrlbuida à Justiça do Trabalho a
garem contra tais usos e costume.:;, JUlgarão
nalidade de
tee!par a inteligência de tais lets. 'contra d i reito 0 ouo implica a nul:dadc da
Fixa-a de m o gen€rlco e a impõe aos T!'ibu: sent:lH'a e a. 'con cüsão da reJ;ista".
nais inferiores.
E' aquilo a que Bartelemy chama "o poder
VI
de Interpretaçã o regu l amen ta~ ". Isto é. o poder
Se no direito cmnum a questão das fonte.>
de editar in abstrato !nterpreta.ºóes obr'ga.tóras formais do dil·eito pos!t!Yo deu l ugar "' um
para os t~ibunais ln!erlores (Traité de droit movimento de ren<»;ação que a~N>u e vem
constitucíonel, pág. 88-9).
lançandó por terra. a ye!ha concé~o de que
Estabelece, no conceito de O!ive!ra Viana, todo direito está na le!, "o direito é o Côd!.go",
wna competênch que reviYe, conforme Ra.1·1e- no âmbito trabalhistl\ hi a considerar que seus
letti, a antiga. jurisprudência pretoriana. "Da Tribunais aplicam tambem norma~:; de direito
mesma. !órma que os Pretores da antlga Roma. extra-estatal oriundas destas duas fontes do
com os .seus editos. o Tribunal 'Na~:o:1a!, com direito do trabalho: o contráto de trabalho e
os Eeus acórdãDs interpretativos, fixa a.d fu- a convenção coletiva e que os escritores qua.turum, para os tribuna13 que lhe são subordl- l!!!cam de Direito Privado do Trabalho e!an.a.dos,
o s entido dos textoo da legis!~ão bor3.do pelas coletividades organizadas.
social".
Em a lgun.:; palses·, segundo re!ere Fleiner,
J\IAtificando a atribu!ção dessa competên- essa ativi::lact,~ dos grupos sociais e coletividades
ela. ao '.!'ribunal Nacional, assim se manifestou organizadas chegou a superar cons1de;·a\·elmena contissão Ela.boradora do Projéto de Orga- te a do Poder Legislativo (Instltuicicnes de denizaçjo da Justiça do Trabalho: "W uma das rech:o admi ntstrativo, pá.g. 54) .
rlbu1C}6es mais originais da Justiça do Traba.
.
• ,
o: funda-se na própr'la natureza dos interesDe:nogue, aludindo ií:; "le<S -ca nvençoes ,
t ipo !nterm'Xl!ário entre o conháto ord\ná.!'!o
sobre que versa a sua atividade Juridicional. e a !n.st!tuição ou seja entre as leis e os conntro do ca.mpo da justiça ordinária, emba- tratos ordinários observa:
tem-se os interesses privados unicamente; nas
"En tous cas cela renverse les conce·~tiOll.>
jurisdições do trabalho, ao contrário, Eã.o, em pa.!'fois a.-clmises de la v!e du dro!t . c:ertainez
regra, os In teresses coletivos que preponderam persones n•ont vu commc agents créateurs de
e se ma.nifestam, mesmo quando aparecem
di i
ocultos nas rou.paaoens mOde.stas dos confllt<Js dro;ts que la lo! et le -contract or na ro. 0 r,
sous de.> formes diverses , des noms que l'on
div!dua!s do trabalho . Dai vem que este ou doit créer se manlfestent des agents interméuele sentido dado ao texto de uma !e! de pro- dia!res puissants qui organ!sent la vie pricée"
ção ao trabalhador póde determina,. uma ori- (Traité d es ObUgati ons em Génb-al.• vol. II,
ntaçlio geral dos grandes Interesses eeonõm!os ou soc!a!.s do pais neste ou naquele· sen- pé.g. 841) •
tido - e esta orientação, por sua vez, pôde ter,
VII
ua.sl sempre tem, sobre a. vida econõrnica
Como angustiar a funçi:.o e a ml~são do
!onal, repercussões da maior relevância. ora, Tribunal
Supr êmo da jurisdição tral>alh!sta nos
.seria. prudente suje1ta1' · Interesses coletivos
da aplic ação, e, portanto, da violação
<ie tal monta às in-certezas do significado real encerras
da
letra
expressa
da lei?
•
dru~ leis sociais ou fazê-los depender da. lenta
O controle do Tribunal Nacional cob::.-e os
se<iimentaçlo da jur!sprudênc:a, como ace>ntece .Tribunate
regiona.!J! terá necessar1a.Ip.ent3 de ser
na. ju.stlça ord!nãr!a" .
um cont;·õ!e de a.plic~ão e · interpt:_eta.ção no
IV
sent~do da exata obscnoanda do direito em seu
0 Tribunal ISUpel'!Or dO Traba:ho não e, tr!pl!-ce aspecto.
assim, apenas um órgão de sedimentação da JUEm con-cll.:são: a redação do :u-t. 89-6 da
risprudência . Tem, acima des tudo. a magna Consol:<i açáo d as L~is do Trabalho não pôde
!ssão de fixação interpretação das leis flO- subsistir e deve ser alterad.a. Eia 1mport~ e!n 1
cia:S. Impondo-a à.s Instâncias inferiores.
reõtringir ou castrar !unção ingên!ta e ImaNem ae olvide que ~ Instrumentos com nente d o Tribunal Suoerior do Tr~~ba!ho e
que a lei armou o Orgão Maior da nova Ju- a feta a sua magna m issá.o; a . rigôr, Já. é uin
rlsdiçá.o, se destinam., no dizer da. Exposição disposltl o morto com o adve:1to da nova Cons 1
e Motivos do projeto de sua organização; ''a t!tuiç[o.
.
a.5:segurar um pouco de ordem, num mundo
Edgard de Oliveira Limo
cheio de Incertezas, de incoerências, de incoo::.--

O art. 896 da Consolidação das Leis
~()~
do Trabalho
O Depu-::ado Fausto de F:e:tas Cast:o apre&entou à Uãmara em Outubro findo o proJeto
n. 1. 050, de l!J.lS, alterando a redação da Consollda;;ão das Leis do Trabalho n"' parte que
regula o chamado Tecurso extraordtnário.
A moct:n:açao p~oposta denomina 1·evista
(no E·:OU antigo o.:once1to é latitude) o apelo pa1·a
o Tribunal Superior e corrige o Inciso que o
subordina à ocurréncla da violação da "letra
expressa da lei". VIsa, segundo conclu1 a justificação: " Caracterizar o recurso ao Tribunal superior do Trabalho de acordo com a sua exata
1inalidade. A reda<;ão prop.Jsta Impedira a ••pl1cação restr!tlva do texto permissivo. Na interpretação das Je!s trabalhistas, no mais alt o tribunal da Justiça do Trabalho ee impõe o desempenho permanente e persistente da !unção criad.01'a que tem a jurisprudência, destinada a
pu,ench:r as lacunas da lei".
O recurso extraordinário n a Justiça do Trabalho é matéria que, · em verdade, exige reexame; e Imperativa é a modificação do texto permissivo, digno; e, que a Const!tu!ção Integrou
a j urisdição trabalhista entre os órgãos do Poder Judiclàr!o (art. 94, V).
Deflde então cessou no Supremo Tribunal
Federal a controvérsia sobre a a dm issib!!idade
do reour3o extraordinário, para aquela excelsa
Côrte, de decisão do última !nstâ.nola da Justiça do Trabalho:
"Integrada a Just!ça do Trabalno como órgão do Poder Judiciário, não ten't mais razão
de ser a ·controvérsia sobre a admlsslb!!idad3
do recurso
extraordinário de suas de: is5es"
(Acórdão do Supremo Tribunal Fecl.cna in r.evista Forense, v. CXI, pag . 419) .
"A Constltu!ção atual deu nov\ fe!çd.o, nova estrutura à. Justiça do Trabalho . Já, agora,
seus tribunais, posto que especializados, t~m
suas decisões sujeitas a re:urso extraordinário,
quando o! endem a letra da lei !ederal, ainda
que trabalhista" (.Acórdão do Supremo Tri-

buual, in Revista Forense, vo!. CXI, pag. 421) •
Sobrevindo a Constituição de 18 de· Setem-

. bro, é , pois, uma anomalia que um Tribunal
}'ederal Inferior, e o é o Superior Tribunal do
Trabalho em face do Supremo Tribunal Federal,
continu! a Julgar um recurso com o sentido e
a finalidade que a Lei Maior atribuiu à competência do Supremo Tribunal Federal.
Corresponde isso, ainda, a esta outra anomalia: a lnterpooição de re:urso extraordinário
de decisão já. proferida pelo Tribunal Superior
do Trabalho em gráu de recureo extraordinário.
II
A respe ' to do assunto a..:s:m vem de se
ma:11!estar, com a sua grande autoridade, o
eminente jurisconsu lto Ministro Carvalho Mourão, em parecer junto aos autos do recurso extraordinário n.o 13.418, de 1948, julgado pelo
Supremo Tribunal Federal no mês de Outubro
do corrente ano de 1
:
·
"Conforme já. dec idiu o Egr3glo Su~remo
Tribunal Federal em agravo no Recurso Extraordinário n.o 12.944 (a.:órdão unânime da
2.a Turma, de 1.0 de Outubro de 1946 na
Revista Forense, vol. CXI, págs. 419 a 421),
em !ace da Constituição em vi-gor, na qual fo(
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