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mática da pessoa excepcional, assim considerada a que, pelas 
suas condições sômato-psÍquicas, se afasta para mais (super
dotada) ou para menos (infradotada) dos padrÕes médioa,cons
tituindo exceções à regra geral. Foi propÓsito aproxjmar estu
dantes de direito do trabalho de problemas jurÍdicos situados 
numa faixa praticamente inexplorad~ e,o Departamento pode in
formar, com alegria, já estar~nst~t~~po de estudos, como 
conseqüência das informações transmitidas em aula. Participa
ram como convidados especiais para prestação de depoimentos: 
Maria Cristina Serra Von Zuben, Assistente Social, do Centro de 
Reabilitação .. Prof.Dr. Gabriel Porto", da UNICAMP (deficiêmia 
auditiva); Maria. Hecilda Campos Salgado, PreGidente do"Lar Es
cola S.Francisco" (deficiência fÍsica ortopédica); Ruth Silva 
Telles, representante da APAE de S.Paulo (deficiência mental) 
e Geraldo Sandoval de Andrade, Presidente da Associação Brnsi
leira de Educação de Deficientes Visuais e diretor do Serviço 
de Colocação de Cegos do SID~AI (deficiência visual). 

Entendemos ter sido a Justiça do Trabalho alvo de merecida homena

gem nestas comemorações: compareceu para iniciar a série de conferências 

o então Presidente do . Tribunal Superior do Trabalho e temos hoje, para 

conclUÍ-la, a presença honrosa do Primeiro Presidente do mesmo Tribunal. 

Convidado, o Prof. Dr. Evariste de Moraes Filho, impossibilitado 

de comparecer, pediu-me que o representasse, porque quer participar mais 

uma vez das comemorações do Sesquicentenário e também prestar homenagem 

ao eminente jurista Prof.Dr. Geraldo Bezerra de Menezes. Aproveitando a 

qualidade de representante, obtive do Prof. Evariste autorização para fa

zer minhas, agora, as palavras vibrantes, incisivas e elegantes por ele 

usadas na apresentação da mais recente obra do nosso convidado especial 

"O Direito do Trabalho e a Seguridade Social na Constituição", que venho 

indicando aos meus alunos como leitura indispensável. Assim fiz porque 

o Prof. Geraldo merece a melhor apresentação possível. 
.. 1. Geraldo Bezerra de :Menezes, 

de magistrado e de homem pÚblico. 

mílla, é um exemplo de compostura 

!!! bonus, sempre 

Patriarcal, chefe 

e desambição para 

foi um padrão 

de numerosa fa-

esses açodados 

atropeladores da hora que vivemos. Fez da carreira intelectual e do 

estudo a sua prÓpria vida. Destacou-se desde cedo entre os colegas de 

bancos escolares. Diplomado, muito jovem, em dezembro de 1936, na Fa

culdade hoje integrada à Universidade Federal Fluminense, já intensa 

e brilhante havia sido a sua carreira universitária. Orador oficial 

da sua turma e da sua formatura, presidira o Centro Acadêmico Eva

riste da Veiga e o Centro Fluminense de Estudos JurÍdicos. Partici

para da fundação do Diretório Central dos Estudantes do Estado do 

Rio de Janeiro, tendo sido igualmente um dos fundadores e membro 

da Academia de Letras dos Unive~os Fluminense~. Já o seu nome s e 
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• fazia projetar fora do seu Estado , quando em 1936 representou a sua 

Escola no Primeiro Congresso JurÍdico Universitário Brasileiro, rea

lizado na cidade do Salvador, Bahia. 

" O magistério o atraiu desde a adolescência, como meio de vida e co

mo vocação cultural. Ensinou diferentes disciplinas em ginásios, colé

gios e cursos anexos à Faculdade, tais como Português, História e So

ciologia. Tendo ajudado a fundar a Escola de Serviço Social do seu Es 

tado, incorporada à UFF, foram-lhe gratos os seus amigos, dando o seu 

nome à biblioteca da instituição. ( ••• ) Pouco antes de se consagrar 

como Catedrático, por concurso pÚblico de títulos e provas, de Direi

to do Trabalho da Faculdade em que se formara, cargo que exerce desde 

1955 até hoje, já havia atravessado a baía, vindo ensinar a discipli

na na PontifÍcia Universidade CatÓlica do Rio de Janeiro. 

" Ainda, e sempre no campo da educação e no seu amado Estado natal, 

por duas vezes foi diretor da Faculdade de Direito, em 1957 e 1967, 

preparando-a, ora para federalizar-se, ora para receber a reforma u

niversitária. Representou-a no Conselho Universitário, de cuja Comis

são de PÓs-Graduação fez parte. Finalmente, exerceu com brilho o car

go de Secretário de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro, 

tendo-o representado na IV Conferência Nacional de Educação, efetua

da em São Paulo no ano de 1969. · 

" 2. Essa uma das vertentes da vida pÚblica e cultural de Geraldo, onde 

puderam aparecer os oeus excepcionais dotes de inteligência e de bom 

administrador. Lms , ao lado dela, concomitante a ela, desenvolvia-se 

·outra manifestação da sua personalidade: a de magistrado, missão que 

dese~penhou durante trinta anos, sem desfalecimentos nem concessões. 

~ que já em 1939, passou a exercer o cargo de Juiz-Presidente de Jun

ta de Conciliação e Julgamento no ex-Distrito Federal. 

" O ano de 1946 vai surpreendê-lo Presidente do antigo Conselho Na-

cidLal do Trabalho, fundado com esta denominação em 1923. Foi o seu 

úllimo Presidente; passando a ocupar o mesreo cargo, e como primeiro, 

do atual Tribunal Superior do Trabalho, de 1946 a 1951, sempre por 

eleiçÕes e reeleiçÕes sucessivas e unânimes. Muito amigo do então Pre

sident e Eurico Gaspar Dutra, orientou e conduziu a reorganização do 

novo Tribunal, levando à assinatura do Chefe do Governo um dos seus 

Últimos decretos-leis, o de n2 9.797, de 9 de setembro de 1946, que 

de~ - ! Justiça do Trabalho sua atual organização, ao mesmo tempo que 

~ 
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J.PRESENTAÇÃO DO PROF.DR. GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

Salão Nobre a Faculdade de Direito da USP. em 17/06/77 
Conferência sobre "JUSTIÇA DO TRABALHO" 

O Departamento de Direito do Trabalho, com justificado orgulho, 

pode declarar que, com a solenidade de hoje, encerra seu programa de co

memorações do Sesquicentenário da Fundação dos Cursos JurÍdicos no Brasil, 

com a satisfação de terem sido realizadas todas as ativida des progr~das: 

1. Curso Interdisciplinar de Direito do Trabalho. 

2. Série de conferências: 

Prof.Dr. Luiz Roberto de Resende Puech: "O Estado-Emprega

dor perante a Constituição e as Leis Brasileiras". 

- Prof. Dr. Evaris te de Yoraes Filho: "Ses quicentenário dos 

Cursos JurÍdicos e o Direito do Tra.balho11 • 

Prof. Dr. Alexandre Berenstein: 11Direito Internacional do 

Trabalhou .• 

-E, neste momento, Prof. Dr. Geraldo Bezerra de Menezes: 

"Justiça do Trabalho". 

3. Seminário s obre a Nova Lei de Acident es do Trabalho, que con

tou com a col aboração dos Profs . Drs . Celso Barroso Leite, Se

cretário da Previ dência Social, do MPAS ; Ino cênci o M. Coelho, 

Professor da Universi dade de BrasÍl ia - Procurador da Repú

bli ca e Consultor JurÍ dico do 1.'lJ?AS; Amaury Mascaro Nascimen

t o e Octavio Bueno .Magano , r epr esentando os dois ÚJ.timos a 

nossa "prata da casa", e t anbém outros especialistas dos 1:i

nistérios da Previdência e Assi s t ência Social, do TrabaD1o e 

do I.N. P.S . 

4 . Aulas especiais entrosadas com os Cursos de Pós - Graduação , da

das pelos reconhecidos especi~listas Profs. Drs . Fern~~do Bo

collini (Reabi litação ) , Joaquim Augusto Junquei ra (Prevenção 

de Aci dentes do Trabalho ) e Ce l s o Barros o Leite (Previdência 

Social. Participou t ambém o eminente magistrado do trabalho 

e professor lL~ivcrsitário José Ajuricaba C. Silva (Trabal ho 

MarÍtimo ), cuja presença nesta Casa si@lif~cou atividade con-
l.._fcal~zada pelas 

junta d~ comemoração do Sesquicentená1~~ Faculaãdes de Di-

reito de S. Paulo e Recife , pioneiras e gêmeas , por que criadas 

pel o mesmo ato imperial de 1827. 

5. Aula especial dada às 4 turmas do 32 ano do Curso de Graduação 

Ciclo Institucional, na q:~tilarum aopectos da proble-

• 
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" instituis a autêntica magistratura trabalhista, com ingresso dos 

magistrados mediante concurso e com acesso de carreira, pelo me

nos, até os Órgãos regionais. 

" Durante esses trinta anos de magistratura, presidiu diversas 

comissões elaboradoras de anteprojetos legislativos ou delas par

ticipou. Presidiu uma das Turmas do Tribunal, ocupando por quatro 

anos o cargo de Corregedor ·Geral da Justiça do Trabalho (1954/1958). 

" 3. Membro de numerosas instituições,nacionais e estrangeiras,tam-

" 

bém numerosas são as condecorações por ele recebidas, diante dos 

seus merecimentos e dos serviços relevantes que vem prestando ao 

País. 

Membro da Academia Fluminense de Letras, da qual foi Presidente, 

por eleição e reeleição .(1970/1974), nunca deixou de ser fiel à 
sua vocação de ' homem sempre ocupado e preocupado com as coisas do 

espÍrito. Mas todos os seus títulos, que são altos e meritÓrios, 

empalidecem diante da sua vida espiritual. Homem de fé, pratican

te e convicto, agradecendo a Deus todos os dias a graça que lhe 

deu, não agride ninguém por não compartilhar da sua crença. Parti

cipou de vários congressos nacionais e internacionais do Apostola

do Leigo, inclusive em Roma (1951), New York (1959), Buenos Aires 

(1967), Bogotá (1968) e Medelin (1968), tendo r ecebido a Comenda 

de São GregÓrio 1hgno, outorgada por Paulo VI. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
" 1. Antes de encerrar esta breve apresentação, não quero perder a 

oportunidade para ressaltar e fixar o que considero o momento mais 

alto do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes em defesa da Justiça 

do Trabalho, ontem, como hoje, nem sempre bem compreendida nas suas 

funçÕes e na sua missão. Desde os primitivos pro jetos de Oliveira 

Viana, de 1936 e 1938, foi dada à Justiça do Trabalho a competên-• 
lbia de, mediante sentença coletiva, estabelecer novas normas e con-

• diçÕes de trabalho. Como a Justiça do Trabalho foi promulgada em 

1939/1940, e começou realmente a funcionar em 1941, em meio ao re

gime corporativo do Estado Novo, relacionou-se ideologicamente esta 

sua competência com as doutrinas totalitárias. 

" Pois bem, com a vigência da Constituição de 18 de setembro de 

1946, de cunho liberal, ou melhor, social-democrata, pensaram al

gumas pessoas, de boa ou d~que desde logo havia cessado 
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• o poder normativo da Justiça do Trabalho, tido como incompatível 

com o novo regime polÍtico dominante no País, que declarava a ní

tida separação dos poderes da RepÚblica e a proibição da delegação 

de atribuiçÕes. 

" Numerosos foram os dissÍdios coletivos naquele ano de 1946 ( ••• ). 

H 

Nunca, na histÓria da Justiça do Tr~balho, se lutou tanto pela sua 

sobrevivência, no que tenha de mais prÓprio e singular. Muito traba

lharam os advogados e os pareceristas patronais, volumosos memoriais 

foram escritos, reescritos e distribUÍdos, mas em vão. Como Presiden

te do Tribunal Superior do Trabalho, o Llinistro Geraldo Bezerra de 

Menezes entrava fundo na trat~ção da matéria, esmerando-se em reba

ter os argumentos negativistas, baseado na melhor doutrina e nos me

lhores fundamentos do Direito, Constitucional e do Trabalho. Os seus 

despachos foram .sempre aprovados e acatados no Supremo Tribunal Fe

deral, para onde recorriam, inconformados, os advogados dos susci

tados naqueles conflitos coletivos. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tudo isso precisava ser dito e contado, para que não suponham as 

novas gerações que a Justiça do Trabalho seja uma velha e tranqüila 

senhora, sem passado nem história, que não teve também seus momentos 

de luta e de afirmação, que muito exigiram dos seus magistrados em 

firmeza de propÓsitos e de princÍpios. Foram instantes quase épicos 

de barricada, quando se r edemocra tizava a Nação, num vertiginoso 

processo de abandono de todas as instituiçÕes que pareciam comprome-

tidas com o antigo r egime 

Tribunal Federal. ( ••• ) " 
Cito, finali:lente, J , 

Paaa &e~~,-u-t1tulo 

e não se sabia como iria reagir o Supremo 

do Prof. Geraldo que o Departamento ~ 

reitsxMwx!rM»Jlmw pede licença para, egoisticamente e com muito orgulho, 

considerar o mais import~te do ponto de vista sentimental: Assistente 

voluntú-io do antigo Seminário de Legislação Social, hoje Departamento de 
• 

Direito do Trabalho, pois, com ele, o corpo docente de~ta Faculdade ses-

quicentenária fica sumamente enriquecido. 

Fui longa, talvez demais, reconheço. Mas liçÕes de vida como as 

que nos ministra o Prof. Geraldo breve. 

, 
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~ i .3 \.~.:3 , i·s..:::1 t:léo~ u OJ.s.cu t.idos est.e& e&Jtca ·, 

da ~a!.2ri,;a . .\~.aüni:Jtrat.ip .J~T .:. i-R~-4~3 5/7~. ~lrt q ue aio .lnta

re$&aoos ''~CELl ~A t\nO!A C..I\ET .!l . ... D OA SI LUA E CUT~GS. 

Três r~ncio~árics, usendo do direita d~~ -
ti çio 3asagurado pelo § JO, do a~t . 153, ee Conatituiçãõ,êom 
ba.se n03 art~. 304 , do DC, a 130, do RI •. levantara a inC1'iãpe -tência dsata Tribunal, wiaandn e que o Plano anuls sua Reào-
luçio Adainistra~ no 31/77. 

0 art. ,04, d o C~~ COilCUf-le a fe.ita judi• 

cial·· ·o que não é o easc. l naj!licável, ptJrtento. 

C art. lCS, do RI• dsta~ina a integração 
no seu bojo caa normas ca CLT e do Direito Proc.asaual • 

. l evidêr~ia, gita integração destina-s• • 
aoa feitoa judi.c:i.ais? e não " JPatári:s eoministntiva.- regida 

po• ragraa peculiarfls. -Sem base 1a~al , portanto, a exccçao de in-
c:fl•petincia arc;Cida. · . .... "',. .. 

Não ooatante, ta. fuoda»en~o eoutrinirlc. 

Inep1:a-aa e• aneina&entos êe ~sly Lo~as-~&irellea,~ abono. 
cto a-au ponto da viste, :a~cicma um ucoroao "o Dcsc.bargadc~ 
Adr~ano Karrsy. Para não di~a~-se que ~ Único trataCiata • 
awataAta axiatir distinÇão entrs ale adminiatretivo a deci
são ac.~~i.niatrati"'a e. r:acvrso, c:it.a-sa o Pra:"aaao~ Rarca.Lo- • 

I 

taatano. Mo antanta~ G Qun~anianta ~agiatra~ que. .. Pe~~ 
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Portugual, há o Contencioso Administrativo, organização ine
xis t ente no Brasil. 

Por mais a~ali zada que seja a opiniao dou

~rin~rii, quando nio funda~a em lei , nio merece acolhida. 

Além do nais, os prÓprios pos tulantes ra~• -
lam incoerência. Se ent endem er rônea a RA- 31 , com base na 

Dispositivo consti t uciona l , e na opiniãc de Hely Meirellea 1 

pe r eles invo caaos , Levariam ter i ng r essado em Juizo, e nio 

r eq uerer anule o Plano a s ua prÓpria deci são. 

Po r outras palavras, os postulentes usaa • · 

oe uma fa culdade e re~usam a utilização da mesma ao Tribunal. 

Minda que assim não fosse , tal assertiva • · 
só foi feita pera demonst rar a incoerência da petição. 

Acon tece, po r outro laoo, que as decisÕe• 

administrativas em recursos se convolam e se confunde~ 

os atos administrativos, substituindo-se, ainda qu~ em . 

colegiada. 

coa \ 
via l 

Continua, pois, fntegra a SÚmule 473, do 

E. Suprema, que, conforme o caso, permite se jam anulados ou 

revogados os atos administrativcs. 

Atente-se, ainda: quando se excepciona a 
incompetência de um Órção j udicante, indica-se qual o coap~ 

tente para julgar o feito, sob pena de não conhecimento da 

argllição. 
.... 

Isto tudo, depois de o Pleno, JS por duaa 

vezes, haver decidi do ser competente· para o reexame doa 

atos em causa. 

Per toda essa gama de fundamentos, entan

to eem base legal a petição, motivo pelo qual não conheço • 

do pedido e passo a tomar os votos dos Senhora• Ministros, 

para os fins previstos na RA- 31. 

R E L A T Ó R I O 

Oa interessados, inconformadoa com a .elA• 
sificaçao como Técnicos;Judiciários, requereram •a retifi~ 
ção do seu enquadramento para Asaeaeor da Ministro, CÓdigo 

TST-

l 
I 
i 
I 

. 
' . 

t • 

( 
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r-,,,,. c I ~ - - • ~ ' ~ 3 -I 74 
t "' I \ l, • l f ...:...L:!..!.- ~ ~ "'\ - 4 .I .) 

Cédigo T ST- D~S- 102.2", aleiJando, em síntese : 

1 - ~ue os peticionários , titulares do ca~ 

go de Recatar , foram enquacra uos, pela lei de caráter provi

sé~io n D 5.223/73, como Técnicc s Judiciários , juntamente co• 

os Assistentb~Técnicos do PrJsident e; 

2 - Ao ce= a plicaca a Lei 6 . 003/73, de ca

r~ter def initiv o, os ~ss istentes T~cnicos do Presidente fo 

ram incluÍ oos no Grupo - vireção e Assessoramento Superiores , 

enquanto os requerentes foram classifica oos como Técnicos 3u 
- - . 

uiciárics, "não o!:Jst::1nte se rem c riados 15 ca r gos de Assessor 

de t·linistro ;" 

3 - Que 11 não há quem desconheça, neat• Tri 
. -

bunal, a especificidaoe dos serviços dos Redatores na colaba -
ração, assistência e assessorament o aos Senhores Hini~tro•• 

na f eitura dos acÓrdãos, j á tend o sido assinalada essa asa•• -
seria até em decisão jud~ial ••• do conhecimento deste Tri-

bunal, que baixou os atos oando cumprimento ao decisÓrio.• ~ 

Pelo AC- TP- 1. 663/74 , preferido em sessão• 

de 27 de novembro de 1974 , presentes os Senhores Ministra• • 

Renato Gomes Macha do, El ias Buf áiçal, Leão Valloso, Barata • 

Silva, Co1queijo Costa, Rudor Blumm, Orlando Coutinho, Star

ling Soares, fo r tunato Peres JÚnior, Lima Teixeira e AntÔnio 

Rodrigues de A111orim, este Tribunal deu uproviJaento _ao rec:ur- c 

so para conceder aos recorrentes, a título de vantagens pea

soais, a remunera ção corre spondente ao padrão DAS-2, nas mea 

mas condiçÕes deferiaas ao servidor Dalton Luiz Pereirawvan 

cidos os Senhoras Ministros Renato Somes Machado 9 relator , 

Orl~ndo Coutinho, Starling Soares, f•).~tunato Peres JÚnior , 

Leão Velloso e AntÔnio Rodrigues de Amorim. Oau-ae por isp~ 

dido o Senhor Mini stro,Thelio da Costa Mo nteiro. Redigiu o 

acórãão o Senhor Mini$tro Elias Bufáiçsl. -

V O T O 

Na ocasião, justifiquei o mau voto vanci -
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PRO C. N QTST - t~A-4935/74 

vencida ~a s aguin t e forma; 

"Fico na ;:> rer.üssa d e incompetên

cia cest e Tr ibuna l , pa ra criar cargo ou a~ 

mentar despesa (art . 57 , n ~ II) , e vincular 

ou equiparar remuneração a paradigmas rer~ 

ridos ( a rt . 98 , parágrafo Único, da Consti

tui ção ) . 

Por outro lado , falece, ou.troaa

s im , ·competência a este Tribunal, para tra..!'a 

fo rmar cargo em comissão em efetívo, ou~~~~ 

ter este cem altera ção de vencimentos. 

Além do mais, na espéci;; há até. 
dentre os f uncipnários recorren~es, alguna 
qu e não têm o titu l o oe bacharel exigido. i 

S , . - . 1 ti , - d . ' · o por v~a ~eg~s a va po er1a 

se r corrigida a +stiça. _ .-;;! 1 

Nego provimento." ·:-:-~ 

A este entendimento,,acrescento as razõaa • 

expostas no vbto que proferi no Proc. TST-M#-3.962/74, aoqual 

ma reporto . 
~ -Convem reaf irmar que, nao tendo os interes-

sados sofrido diminu ição nos vencimentos, quando da implanta

ção do novo sistema, não há falar-se em vantagem a titulo pe~ 

soal da qc~1;rata a Lei Complementar n Q 10, em seu artigo 4g. 

A Única forma de assegur~r, aas interessadas, o padrão· TST- 1 

DAS-102.2, ,._.;:ria transformar os Redatoras em Assessores da M.!:. 

nistro, preenchendo , com eles, as vagas criadas pela lai ••• 

6.003/73, A dificulfiade seria na especifiicação das vagas a S.,! 

rem ocupadas pelos __ me_s~_D-s. 

Ant a o expos to, voto na sentido da que aa ~ 

nula a decisão em exame. 

Isto Posto~ 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal Seperior 

do Trabalho declarar a competência desta Tribunal, anulando 

a decisão proferida no acÓrdão de folhas 20/22 (vinte a vin 

te e dois) , unanimement e . 

Ciente: 

Bras!lia , 18 de abril de 1977. 

Presidente -----------------------------------
RENATO r1A CHADO e Relator 

----- ... 

Procura.dor 
------------------------------------~ 

MAR CO AURtLIO PRATES DE MA CEDO 

. . 
. • ... '!~ 

.., . 

Geral 

... _, 

·. 

t -
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Rr--'/ RF 

~ 
Poec. nç TST-T-1A-3962./7l 

Vis~;:;:;, ::sl::t.:_t..os •J c..:.:.cu tidos e stes aut"os de 

i•lztl::.la Ac mi n i s r.rz :..::..v::> ;-; 1: T'3T-, ~ - ..19 62/74 , e m que á inte res sa 

~o c~LTO~ LU IZ ~EREI~ ~ . 

G i:.ta~essado , e~ lC c e junho de 1974~- ~or

r e u c o A t o Adminis t ::- a i: i v o n ~ :7/7 ~ , G ~stancendo a aposL--iJ.a • 

~a seu titulo ~como ~ssessor de ~i nistro, C6digo TST-DftS- ' 
l C2 . 2 , com t odos os üireit os e va ntagens desde 22/3/74n, ~sob 

os segu i ntes fundame ~ t c s: 

1 - C :ocorr~ nta , ai nda quando Oficial Judi 

c i .:. -::- io , exerceu, ;JO:- .. c: :is ce coi s z nos, funçjas préprias do 

car; o da Redator; 

2 - : ua , em cecorrincio deste fato, fo i rsa

da::n:.ado, por sen~ença . t :- RAsi -:.~en j ulgado, p~ o cargo ' 

efetivo de ; edator, s Í mbolo PJ - 2 ; 

3 - Com o ad vento· da Lei n; 5.923/7.3, os Red~ 

t c=e s f oram enqu edre~o~ oor.~ Tácnico de Serviços Judiciário~ 

na ~ssma ~l a ssa que cs : s sls te n tes Tá c nicos do Presidente; 

lt - 'J::.. :J ;-; ~e ~ L si o • G G ; , c e 14/ 12/ 7 3 1 c s A s 

si ~G n tas Técnicos co ; re s i.cen t e f o r: aro trens pos tos para o G.ru ... ,. ... , 
:Jo-· i r eçi;io a ;. ssess c rá.;: en t o ...; u pe rio .res, enquanto o recorren

te f oi transposto po~a a C3 ~e g orb ce Técni co Judidiário; 

5 - ~ ~on~snç c t =ansi t 3da em julgado reconhe

ceu GUS o recorren~e, c~mo ~e d ato= , e xercia t!tp~cas funç~es 

de a sse§J.ooramant o d e i· i nist::-o . 
-Este Tr i bu r. ~ , s m sessao plena, realizada em 

2 os outubro é e 1974, p resentes os Senhores Ministros Orlan

do Coutinho, Th~lio da Costa Montei.:ro, Hiltilabrando Bisaglia, 

Sta rli ng Soaras, Fortunato Deres JÚnior, Lima Teixeira, Rena · 

' - . . 
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'J!. '_v~, .... oquaijo Co.:;t. ~t ,-::u~o ::- Jlur·;:; , 7co ... cs ~ ol ta s •' OZ';}tt • 

v.:.cbor :'u3S011anc, ::-· ~r:~ v :u "r..:a:- :Jro'J 'i:.:onto no re curs o, em ' 

.,. l-: ' .... ,.... --·····"' --' 
o .. ~ ~ ~~r.o r; .. cs JÚnior e _net :> • 

~s ta ! ~nt.a .!.: c. 

_ ...... . 

IJ T --- ·-

. 
c--: :eexame, e 

d~ em acóro2o 

[' '":!. "'G:""e. _c '1u::.:..~;J: , _é; ;;:s ~isão admini~tra·~iva.

e exi~ t ú ~c~a C3 ~Ol&a ul~ada , consub&tancia- . 

do !: . "T.:.~!: tJ ,-, .:!1 Fel.etal c;a .1ecursos . (fu.59 ) .. \ 

fl5o v~ j o como oo·n t .. -:: u ro:- -se , na hipÓt.ese, a 

oco:- rância de cai s~ Jul ;aca . -- _ .... 
~J3 é.JC~ O, CU 'o . -;:: co::-cao transitou em jul~ada,o 

in:3rassado plai:e~u ~ c ~ :ove rea~so~aÇGO do cargo Cirüfic~ 

u~ J udiciária pa r3 o ~~~ - C ~e ~~~co~ , a o f undamen t o ~ático , 

jG c asvio funcion~l , 

44 , da Lei 3 . 78C, ~L . 

ca3q 2J toco co~o ac2tor, sÍmbolo PJ-2, por ' 
, . 

fo rça do trânsito c .... ' ..-l ;s.ao ~·o :oi'ü :-ido acórdão, o intare..!. 

cedo p~u, a~Óz e ~ ~pl3nt~çZo l.O novo sistema ce classi 

fi~ação de cargos, a ~~os~i~a da oeu título como Asses sor ' 

da t.a insstro, cÓci;o T.: T -~,.,...) -~.:.:. 2 , .:cu funciamanto da que os 

:~ sistentas Técn~ ~o~ ~ o : ~s siccnt~ foram transpostos para • 

cs re fericos car~o~, ~o ~~ u ~o-v i=2::o e ~ssassorak~nto Supe 

r~orss, enquan~o qua os c~r9os C3 ~~C3L~=es foram t~ansfor

:Jeé ~s em Técn.: ::cs .. l:h .. .t C~~ = -o~ , l. C :;_._ ,:o--.':ividace ds Apoio'S 

: u ~icl~ rio, Pu~ :o ~~ ~-or ~~Ln~ ç ~L~~o~ inte ; rassem a mesma • 

s2~ie de cl~ssesJ •çL~!nto a v~ oênci~ ce Lei 5 . 923/73 . 
Ca ~corda com o ~eu e ntendimento~ os pedidos 

n ~ o foram e nem pocari 3~ ser ioênt icos, porque, com a rea -

dap bação a o cargo oe ~eàator , se satisfez · o primeira e não• 

haveria r :3zeo par"l que o l. nte:-assado o postulasse novament•.· ·. 

Ora , ~c houv e um pedido diferente daquele ' 

qu9 Foi deferido na sen t e nça, a inferência lÓgica é que seu 

J 

\ 
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seu objoto n~o se cont8~ na có~c8 julg3da . 

Aliás, o interaas~do nêo ~ade ria t er requer! 

co e a sontanç~ não ~ aderio tet cafe~ito nem a reacapta ç~o, 

n8n a transpo..á içi:ío , n<:.r. <j <::·Jos til a no cargo d e Assesso r da 
, • , .J;.. 

1 ln.to .. .ro, 
- .. , 

porque este c~~ ~ o nuo c xiatia a s poca. 

Cs .~un -2i•=entos f-::ticos e j u r Ídicos. também • 

::;~ o oistintos . ::n ·IU-.!tiudl, na 2~êc,se ~=-Jü i u o d esv i o f uncio-

n~l co cargo da ~ flcicl Redator, no • 
r:C C8SSO BLminis ~t: ~V~ P!e C~-~e O ~=~ i ~Ual d ade d e t =a ta 

r.onto no t:-onsfc:-;-oa ~:o cu t :-=::ns;::cai çco c! os cargos c!a íiedatér 

e o~ Assistente T~ cnico ~o ~ residen te p a r a o novo sistema • 

_ c~ossificação .: ' .. ·: . ""~ 0 ~ . 

.. 
p-~ o foi proposta com f unoa 

r:Jv:-: ~ o nos arr.igos L, _, - ... .:.'-':::! i_9i 3 . 730/t:lO e o requerimênto ' 

~rcfUrou ambasaffien t o n~ s.ttu aç~o ast acelacida pJlla Lei t l -
I 

.; • 9 27/ 7 3 . I 
f 

~~ o ~~ ciJ3 ~ua o LCÓ ~dio do E. Trib~~aL fe- I 
daral de Racu•sos , a o ceferir o ~eadaptação ao carga~~e Ra- .l 
de t crt quali ficou 03 ocu~~ntes oos co:-gos ce Oficia1~~udi l 

r 
I . , . 

c .1 cr~o com~ :l sse sso::-ss de · ·inis t::-o e que, assim, estabele 

ceu coisa j ulc;ad a Gfil ~eus funéar.te n t o s . O voto do E~-: Sr. 

r inist~o Oscar Sa:~iv ~, co ~u ol so p ~ocu rou extrair o -reco

nnecimento, com t:~n ... ~ Lo ~J jul1ado, c e d iteito edquizido • 

3 0 · c ~ rgo a e Assessor ca i~~stro, está ossim formulado: 

" o Tri bunal Superior do Traba-. 
l •O , c r ~ t. o de participarem de sua ' 
co~~o~i~Go Juízes classistas, em nú
~c=o cs sais ••• . se~pre exigiu que~ na 
l~v ra tura c! o s acÓrdãos do Tribunal,' . 
fc us s m e sses ~ulzes temporários e em 
s ua oaio=i 3 le~gee, salvo em ilustras 
axcec~es , ass~R t idos por funcion~rios 
d o Tri~unel , o~ charéis em direit o,que 
~e~csse~ C7.olcurar, nos padrÕes judi
e-~ . .: .... , c.., s;_t.:s ;:. :-onunciamen t o s ". 

2:ru~~rtc , ~ :- eceito judicial que ' 

. 
... 

3Ssegurou a os a u tc:2s o ci:eito cs v ir9m a ocupar os futuros _ .... 
• • • . lo , ~ i t ·~ . .. , c2 rços de Assess o ::-es cu ~n~s~ ~o, e , ~a ta ven a, e ~.luu~r ao , 

julgaào objeto c ivo~so . Cc rw efeito, a C 3USa estendi é outra 

e nã o abriga a pret~r.s~o. ~c r isso, i nexiste a trÍplice iden 

tid ade e x ig!vel p 2~a c c nei s u rar a ~ tudicata 

. ~cnr i3 c ~ari zad a a coisa julgada, fica sem t 

fu ndamento a decisão administrativa ra~~8mindda. 



TRIBUNAL SUP ::110 
CONFt-1 ~.:. C M 

Em, ___ ~ce b 

I..A. '!..'f8 

~.=r 
~ ·-···-

]\,. '""· . 



. . --

• 
-4-

rroc . n 2 TS T-~A -3962/74 

rosxaminodo. 

Conv~m , todavia, os p ~ossiga na anil!se do ca 

90, ~Db cutro3 e s pe=t o ~ . 

O ~ri~ci~o ~~lac ~ ~u~ = dacisio r~vi~anJa 

r~n tcve o inte r~ssaco no car~o ce Técnico Judiciário, otri 

tu.:.ndo-lhe , <:l titu'..u .... G v ... n~ .l~L:.,l 1)c::ssoal 1 o vencimento cor

~~spon~en t~ ~o pe~~~o T~ T--~ : -2, d~ ~ccessor ~a Ministro . 

~u~~d9 qu~ , r.05 ~c~~03 ~o a .:tiqo 40, ca lai 

Ccr..·~la-:Jant<:! r- n: lL. c~::. c-:. r.:: . .:.c '-- lJ71~ 5 Ó_.9·'3 pode ossegu-
., ...... t< .. 1 - ,_ -~ -~~-,....} ~ • . ·o=-- nr- t . ... ~. , _ l. ~u o _a v_.~ ..... _ ... _. _ _,..;. ..... .... , __ ._, .. re ..,. s en re o vancl. ..,.. 
r; cr .o co c·.:- -o df Lt.:.v.J ~ ··; 'J _.-:_ ..... .:: ~ -~ -:; ua resultou da nova • 

L .. 

Resul~~ cl~:- o que , soe a denominaçio de vant~ 

~assoa.:, c .:.!"'t..:.:e3saéo, 
-
~ o co car;o c::: 

e~uiparação e vinc~ 

ao padrão .TST-DAS-
! 
í 

c~~ , : ~~c c cr.s~i :u .:. li~e ~2l violaçãõ-êê perá•i 
::J ~-f o único, c o <:l;:-t..:. .; c -;~ , ..; c o ..:. ;;c i:ro V, c o Artigo ~~~-.' .a. m- 1- · 

tos Ja Constituiç3o Feca ~al . 

~ o: ou Gro i~Co~ a t:~nsoosição dos câ~gõs da l 

~ssiste ntas Tscnicos t o :esicente pa r2 c Grupo-~ire~ e A~ 

~essoramsnto ~ upe rio•cs, ~m~o ~a p :oca~oaca por ato óeste Tr! 
bunal, por celegaç;o L2 L~i ~ . ~ ~ ~/ 70 , f oi ratificaqa :~elo e~ 

ti;o óQ , caLa~ 6 . CC3,73 . 25 a ~ ~ ~nsposição dos· carç os de R~ 

d~ tor para o Cru~o- ~t ~v.:. ~.occs C6 ~cio J udiciário procedeu-

se nos teroos ca Le i . 6~ /7r , fix~cos as vancimantos pela • 

Lei 6 .004/73. 

8 ~leG~C~ cifercnça entre as dua s cate 

çorias funcionois rc su!t~ ~o lei , ~6 podendo ser alterada ' 

por norma da içual natureza . 

c-lnalmentc, 5 ce consice r::n·-se que a decisão, l 

c::; foco, cor •' .• ·ariou t cc 3 c:: si:.tcr.:f:. íc::: do ;l l ano de Classifi- r . - -. 
c~-~o de Cargos, cu j~s ci~otrize3 b5sicas f orem fixa~as pela 

LLi ~ . 6Ajj7G e cu~o ~==~L=~c ~c i~~!~ntaç3o tev e , co~o mode

l e , as no=~os co Ce~.rc~p'·?C . 320/72. feia base do referido sis

tor.:a , est5 ~ ncr;:ê c;:; ~=:i:;c : .. , ~~ Lei 5.ó45/70 , distingui.!! 

co, e ntre os éive r~os ~~upos , o~ que são ce pxovimenào efeti 
- -

vo o os em comissão . De ecorco c om este dispositivo legal,oa 

cnrgos qua inte g ram o Gruoo-Direção a Assessoramsnto Super!~ 

re s são de pr ovimento em co~ssã o. Oir-se-á, telvez, que a 

Lei ~ . 003/73 abriu exceçÕes ~ara os c~rgos de que trata o ~ 

seu artigo 6Q . Isto á correto, Todevía, é certo que a lei po 

-------------'! 
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~ .... 1 1 . .. ' t • p~~o e~~ u~a acer r ~~-v~ ~ ou;r~ l8l , NZS a o 1n~e rpre e -
- , 

n~o ::; 

l e i. 

, t . 
"t.G'"l .... 1ca, como 

-[, c' c-~ , o, 
• r 

{ ·- ' 
' ~' 

• ." .. V:!.3 .\! t _ 1 

_;l ~ e no vn es tru t u : · , .. .. , ... ,.. ,... . .. . 
._- ~ ... ,.t_ I -

--~ - '•"-

• ' 1 - ' 

'J ~ ni 2 , trouxa a quebro da sis 

,.ü .:. ::. ~e::ancodeou a rutur-a t o-
, . 
c.~ . Com efeito~ at ::- ibui n-

coisa julgaaa e 3 tl 
~spondenta a c Cá 

~ r2 pleitos adwinist ra-

_ '..:GS ~cên: i c o s . ~..~:;-: .'~.: 1. :o , cu!. :;:: os íGCa b o res , q ue não podiam 
. . ... . vcc.:! r a cc:.sa 

. , . 
pr~nc1p10 d a ssono-

r.~~ , com o s ucesso . 
~·· 

........ - _:::;_e:-.::.·-ne c a exegese e~tansi-___ ,_ 

• 
Q ~-~~ ~~~-a- ~ t' d d ~ f or -~-~ , .... . o ~ ~, vo~o ~c sen 1 o e que ss .• 

2nuls a dacl são no :--JéJ ..,. _V :J :'c:-·-:ul ~dz ;~ o a ..:Órdão TP-l 216"/74 1 de l 
~ -~ e o u t u bro da 197 -> , ;n o f~riao no --: r oc. TST-MA-3962/'74~ \ 

;:.~ 1 f . w 

I ~ T c T o ..... I 
i 

;' CC -:.."' · 05 l' lni.;>t r o s c o Tribunal Su par1:o r do . 

1:::-abalho anula:- a c!acisZo no::-mati va ~Do:7 acÓrdão TP-

1:76 da 1974 , de 2 ce cc~ub~o cs 1974 , pro f erido no Proces~o , 

T3 T-i·1 A- 3962 de J97 t., cor.tr:: C3 vetos d.os E~ Senhore s Mi

ris tros The lio 0 2 Cc3tu : cnt3iro , Hilceb rando Bi saglia e C~-

q ueijo Costa . 

BrasÍlia, 18 ce abril de 1 977. 

Presidente ------------------------------------------8 r'eletor 

. ~~, 
.. 

. . 
Ciente : Pro curedor 

----------~--~~--~~~------~--~-----~arco ~ u ralio Prates C3 Macedo -Ger~l-

...... 

,.. 

--
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Às nove horas do d ia vinte e três de novembro do ano de mil novecentos e seten

ta e seis, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da Gitava Região, sita na 

c idade je Belém, Estado do Pará, insta lou-se o Sexto Encontro Nacional dos Cor

regedores da Justi ça do Trabalho, sob a pres idência do Ministro Corregedor Ge

ral da Justiça do Trabalho, MOZART VICTOR RUSSOMANO, e com a preser.ça dos Pre

sidentes de todos os Tribunais Regionais , à exceção do titular da ~~na Re g ião, 

ause~te por motivo de fo rça maior, tendo os trabalhos se prolongado por todo o 

dia vinte e três e a manhã do dia vinte e qua tro . Assim, estiveram presentes à 
abertura do Encontro e de le participaram, acompanhados dos respectivos assesso

res, o Presidente do Tribunal Regiona l do Trabalho da ~rimeira Região, doutor 

JÉS ELIAS CAJ~VAV-fO DE PAIVA; o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 

Segunda Região, doutor ROBERTO MÁRIO RODRIGUES MARTINS; o Presidente do Tribu-

-n,( :Regional do Trabalho da 'L'erceira Região, doutor PAULO EMÍLIO RIBEIRO DE VI-

LHE~A; o ?residente do Tribunal Regioml do Trabalho da Quarta Região, doutor j 
PAJ~:-!U r-.:ACEDO SILVA; o Presidente do .Tribunal Regioanl do Trabalho da Quinta Re-

I 
gião , doutor LUIZ DE PINHO PEDREIRA DA SILVA; o Presidente do Tribunal Regional 

do Trabalho da Sexta Região, doutor PAULO CABRAL DE MELLO; o Presidente do Trib~ i 

nal ~egional do Tr abalho da s ét ima Reg ião, doutor FRANCISCO OSMUNDO PONTES e fi- I 
nal:nente o Presidente do Trib.unal Regional do 'I_'rabalh~ ·da Oitava Região, doutor l 
ORLAi\DO TEIXEIRA DA COSTA. Participou, ainda, do Plenario o Presidente ele i to 1 

do Tribunal Reg ional do Traba lho da Oitava Região, doutor RAUL SENTO SÉ GRAVATA . 

Após a s~udação de boas vinda s do Presidente do Ttibunal anfitrião, respondida 

pelo Exmo.Sr. I~inistro Corregedor Geral, passou o Plenário ao exame do temário 

adrede estabelecido para o encontro, tendo sido adotadas as seguintes resoluções: 1 

l("•1b:neter ao Trib~nal Superior do Trabalho, ~través da Presidência, proposta no 

ser.ti~o de que o calculo das custas_~m execuçao se faça na forma do artigo 789 
da Consolidação das Leis do Trabalho, ou, como solução alternativa, em importân

cia proporcional ao valor da c a usa, a~ravés da fixação de um percentual fixo: 2 -

Sub~eter ao Tribunal Supe rior do Trabalho, através da Presidência, proposta no 

s·entido de que o cálculo das custas em reciaJl!à ção correicional se faça na forma 

de um nercentual fixo , ,calculado sobre o valor de re : :-! r·ência do salário mÍnimo 
~ . 

local - dez por cento - mediante recolhimento prévio, desprezadas as frações de 

centavos e respeitadas as isenções l egais; 3 - O ano correicional, por força de 

interpretação da le i vigent e , deve coinc idir com os anos de mandado na Presidên- I 
cia dos titu l ares dos r espec tivos Tr ibunais Region a i s; 4 - É facultado aos senho

res julzes corregedores ouvir ex- oficio a parte contrária interessada na manuten-1 

ção do ato iffipug nado através d e reclamação correicional, sendo-lhes, ainda, fa-

1 
cultado admit i r a intervenção de terceiros interessados n~mesmas r ec lamações:4-

?e la ti vamente aos preca~Órios -requis itórios não pe.gos pelo Poder PÚblico , ficou I 
enten1ido que, nas Reg ioes em que tal anomalia ocorre, os r espectivos Presidentes 

devem se dirigir formalmente ao Corregedor Geral da Justiça do Trabalho, a fim de 
\ 

Gr,H•ca do TST I 
I 

I 
J 



/ . 

) 
~ 

P. J. · J. T. · TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO Fl . - ? 

de que o mesmo gestione junto ao Ministério da Justiça, a fim de que o im~asse 

possa ser resolvido, sendo de notar que o fenômeno ocorre, apenas, em algumas 

regiÕes da Justiça do Trabalho, notadamente nas Quinta e sétima RegiÕes ; 5 - o 
Juiz Substituto, funcionando como substituto ou auxiliar, pode promover e jul

gar a execução de sentença, ainda que a decisão haja sido proferida pelo titpla~ 

da Junta ; 6 - Re lativamente ao anteprojeto de lei que cria as Corregedor.UE Regi 

nais, resolveu o Plenário delegar competência ao Excelentíssimo Senhor Ministro 

Corregedor Geral, no sentido de que seja reiterado, junto ao Ministério da Justi 

ça, o interesse das RegiÕes na aprovação do referido anteprojeto sem maiores de

longas . No particular , não obstante aceitar o encargo que lhe foi cometido expri 

miu o Excelentíssimo Senhor Ministro Corregedor Geral suas reservas relativas a 

uma soluçãq a curto prazo,· eis que a matéria está inserida no contexto da Refo! 

ma do Pode~ Judiciário . 7 - Com relação ao tema apresentado pelo Tribunal ~egi ~ 
nal do Trabalho da Quinta Região , relativo ao pagamento do valor da condenação 

_ « procurador das partes, decidiu o Plenário que os senhores Corregedores Regio

nais devem expedir r ecomendações aos senhores Juízes Presidentes de J unta no ser 

tido de terem caute l a e prudência nos pagamentos feitos às partes, quando acomp~ 

nhadas e representadas por advogados, a fim de que fiquem resguardados os inte~é 

ses das próprias partes e dos senhores advogados: 8 - Quanto ao item um das sug 

tÕes apresentadas pelo Egrégio Tribunal do Trabalho da Sétima ·Região, relativo c 

recolhimento de custas e emollli~entos pelas partes, decidiÚ o Plenário, p~r maiú 

ria de votos, pela manutenção do sistema atual, continuando a vigir, dessa 

os artigos dez e Bnze do Regimento de custas, venc~dos , no particular, os Presi

dentes das Segunda e Sétima RegiÕes; 9 - Resolveu o Plenário que o número de vi· 

do DARF pode u l trapassar o número de quatro, a critério das RegiÕes : 10 - Quant 

ao tema re l ativo a um estudo sobre a oportunidade de r ecolhimento de emolumento 

para fins de interposi ção de recursos na execução de sentença, a matéria foi re~ 

r~~a de pauta , par a exame mais acurado, fa~e aos pontos de vista divergehtesdos 

componentes do Plenário; 11 - Com referência aos projetos de lei que tramitam nq 

Congresso Nacional, ne número dois mil trezentos e cinquenta e dois, de mil nov~ 

centos e setenta e seis e noventa e quatro, de mil novecentos e setenta e seis, 

este do Senado, que transferem ao Presidente da RepÚblica a faculdade de nomear 

os vogais dos Tribunais Regionais , decidiu o Planá~l~ que cada Presidente de Tr~ 

bunal encaminhará o problema aos seus pares, para um exame mais acurado da maté 

ria, com a deliberação conseqÜente; 12 - Relativamente às quatro sugestões ori~ 

das da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, relativas 

à uniformização do procedimento correicional nas Juntas de Conciliação e Julga

mento, bem como na adoção de livros obrigatÓrios , ficou resolvido que o assunto 

será estudado por uma comissão de quatro membros, que elaborará um anteprojeto 

respeito , para adoção c omum por parte de todas as RegiÕes . Essa comissão será 

constituÍda pelos Presidentes das Primeira, Seg11nda, Sétima e Oitava ?.egiÕes,de~ 

tro de um critério de zoneamento, ficando o Presidente do Tribunal ~egio~al do 

Trabalho da Oitava Região encarregado de elaborar • .. .. .. ........ . ............. . 
\ 
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• 
a minuta-base do referido anteprojeto . Esgotada a pauta do temário, passou o 

Plenário a discutir e examinar os temas ~1vres . Nesse particular, o Presiden 

te do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 19linta Região expôs, dificul

dades que está encontrando na sua área com o Banco do Brasil, que exige a a 

posição nas guias do DA~F do n9 do CPF e do CGC das partes que vão efetuar. 1 

recolhimentos - exig~ncia essa já dispensada pela Secretaria da Receita Fede 

rBl . Ficou resolvido que sua Excel~ncia levará o problema , formalmente à Cor 

regedoria Geral da Justiça do Trabalho, que dil igenciará junto ao Banco do ~ 

Brasil no sentido de obviar a dificuldade apontada . Finalmente, transmitiu o 

Excelentissimo senhor Ministro Corregedor Geral ao Plenário a sugestão feita 

pelo Excele~issimo senhor Ministro Presidente do Tribunal Superior do Traba-
. 

lho,no sentido de ser estudada a possibilidade de guardarem os Regimentos In 

ternos dos Egrégios Tribunais Regionais uma certa uniformidade, inclusive 

tendo como refer~ncia o Regimento Interno do Tr ibunal Superior . A mat~ria 1 

( :>i apreciada com o maia.r interesse por parte dos senhores Presidentes dos 

Tribunais rtegionais, não sendo objeto de deliberação e votação imediat a pelrn 

componentes do Plenário, em virtude de depender de apreciação por parte dos 

senhores juizes componentes de cada Órgão Regional , a cujo juizo cada Presi

dente de Tribunal Regional levará a proposta da Presidência do Tribunal Su

perior do Tr abalho , para deliberação posterior . Nada mais h a v e n do a tratar 

o Exmo. Senhor Presidente do Tribunal Regional do Trabalho -da 3étima Região 

propôs moção de distinguido apreço aprovada-pelo Pl enário , pela destacada I · 

e vibrante atuação do Ministro Mozart Victor Russomano à fre~te dos desti 

noa da Corregedoria Geral da Justiça do Trabal ho, moção aprovada - unânimi -

mente pelos componentes do Encontro, que aplaudiram de pé Sua Excel ênc i a . 1 

Com o agradecimento do Ministro Mozart Victor Russomano, encerrou~se o VI 1 

Encontro dos Corregedores da Justiça do Trabalho , de t udo o que , para cons 
l • ·- .• - -
~ Jar , foi l avrada a presente ata, por mi m, CM.;JV/1. ·.) au ~·J--í·. Pv'w<.-o :7-[fu:..._ 

:1 

secretário da Corregedoria Geral, levando ainda o documento o visto de sua 

Excel~ncia, Ministro Mozart Victor Russomano , Corr egedor Geral da Just i ça 1 

do Trabalho . Dada e passada nesta cidade de Belém, aos vint e.)atro dias 
. I 

mês de novembro de mil novecentos e setenta e _ s~is . . . . - c· ..... ' 
)kA Cf711~ 1L-z~ 

do 

\.!' 

\ 

TST • t. 1.323 
Grâhca do TST 



\ . 
I 
\ 

I 
I . i 

VI tNCONTRO N ACIONAL DOS CORREGEDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

* R E S O L U Ç Õ E S * 
===== ==== =-=-=~===~ 

01 . Submeter ao Tribunal Superior do Trabalho, atraves da 

Presidência , proposta no sentido de que o cálculo das 

custas em execução se faça na forma d o art9 7 89 da Consoli

dação da s Leis do Trabalho, ou, u ma solução alternativa,que 

o cá l c u lo se dê na forma de um per c entual f i xo , calcu l ado 

com base no valor da reclamação. 

02. O va l or das custas em recl amaçã o correicional deverá 

ser f ix ado num perce ntual determinado , tomando como r e 

fe r ênc i a o va lor de referência do s alário mÍnimo local 

10% do mesm o - mediante rec olhimento prévio. 

O 3 . O V I E n c o n t r o d e C o r r e g e d o r e s R e g i o n a i s e s t a b e l e c e u q u e, 

por via de interpretação da l ei vig~nte, ·a ano corre1c1 

anal deve coincidir com o s anos de mandato do Pr es idente 

dos respectivos Tribunais . 

04 . É facultado ao Juiz-Corregedor: 

19 - ouvir ex-of fici o a parte ~ontrãria interessada na 

manut ençao do a to ~mpugnado atr a vés de medida cor 

rei cion a 1.; 

29 - admitir a · intervençao do terceiro interessado nos 

process o s correic ionais . 

05. Relativamente aos precatÕrios -req uisi torios nao pagos, 

ficou entendido que as RegiÕes qu e sofrem o impácto de~ 

se problema, devem se dirigir formalmente ao Corregedor 

Geral, a fim de que ele gestione junto ao Minis t ér io da 

Justiça . 

06. Ficou resolvido qu e o Juiz Subs tituto, funcionando como 

substituto ou auxiliar, uv de promover e julgar a execu

çao da sentença, ainda q u e a decisão t enha sido proferida 

pelo Juiz titular da Junta resp ec tiva . 

07. Ficou entendido, ainda, que os Senhor es Corregedores Re 

gionais devem expedir recomendaçÕes aos Presidentes d e 

Junta no sent ido de t e r em cautela e prudência nos pagamen -

t os feitos às partes quand o r epresentadas po r advogados , no 

F 
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:Jc 2 :Jc 

sentido de ficarem resguardados os interesses de todos 

partes e advogados. 

08 . Com relação ã alteração proposta pelo Pres i dente da 

7a . Região , no sentido de serem alterados os artigos 

10 e 11 do Regimento de Custas , f i cou decidido mantê - los, 

por maioria de votos, vencidos os Presidentes ·das 2a. e 

7a . Regioes . Assim, continuará em v i gor o sistema atual, 

que determina que os funcionários das Juntas devem reco 

lher na rede bancária autorizada as guias de recolhimen 

to efetuadas pelas partes , a t ravés de um servidor especi 

almente designado . 

09. Ficou ainda resolvido que o número de v1as do DARF 
-sera sempre em numero de 4 (quatro) , 

~ . 
no ffi1nl.IDO , 

dendo ser acrescido de tantas outras, em carater faculta 

tivo, quantas entenderem necessárias os Senho r es Presi -

dentes de cada Região . 

10 . Com referência aos pro j etos - de - lei que t r amitam no 

Congresso, no sentido de transferir ao Pod er Execut i 

vo a faculdade de nomear os Vogais das J untas que com 

poem seus Tribunais (Pro j etos-de- Lei n9s 94}76 e 

2.352}76), ficou entendido q u e cada P r esidente levará ao 

seu Tribunal o problema , para um exame mais acurado da 

matéria , com a deliberação conseqliente. 
- -11 . Relativamente as quatro sugestoes oriundas da Presi-

dência do TRT da 8a. Região , relativas ã uniformiza

çao do procedimento correicional nas Juntas de Concilia

çao e Julgamento , bem como na adoção de livros obrigató 

rios , ficou resolvido que o ass· ·nto será estudado por 

uma comissão de quatro membros, que elaborará um antepr~ 

jeto a respeito, para adoção comum por parte de todas as 

Regioes. Essa comissão foi composta pelos Presidentes 

das la . , 2a . , 7a. e 8a. Regioes, sendo o Presidente da 

Ba- Região o elaborador do antepro j eto . 

"''" 
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la. P.egião 

2a. Região 

3a. Região 

4d-.. Região 

5a. P.egi.ão 

· 6a . Região 
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2 4 0.541: 10.691.161 
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c 

153 .. 883 4 . 314.094 

78. 910 2.764.275 

1.438.794 48 .1.02.135 
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6.592.402 ? ... 64~.2~7 
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Senhores Iíinistros 

r.l'enho a honra de submeter e. elevade. apreci 

ação de Vossas Excel@:ncias, em cunprü:J.ento ao disposto no 

e.rt . 15, do Regimento Interno da Corregedoria Geral da J'usti-
, 

ça do Trabalho, o Rela.torio Geral das Atividades desta Corr e -

gedoria, referent e ao ano de 1976. 

Devo, inicialmente, observar, não obstante 

transposta para o m&s de maio do ano subsequente a apresenta -
, 

ção do Relatorio , ainda perdurar a i~1possibilidade materia l 

de seu oferecimento dentro do prazo estabelecido, dependendo 

de elementos e~tatisticos de inicrativa dos Tribtmais Regio -

nais do Trabalho . 

Possuindo, agora , tais elementos , sub~eto 

à anális e deste E . Tribunal os seguLl'ltes dados relativos ao 

Últi mo exercÍcio, durante a gestão do Hinistro Mozart Victor 

rt'.lssomano, então Corregedor Ge.ral , 

i:IOVI~1ENT.f\ÇJ!O D-'\ CO::<HEGEDORIA GE~L 

F.OVHIENTOS 

!1pe::1e.s um (1) provimento baixado no decurso de 1976 
, . 

- cop1.a 

:<erox . 
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R:i!:SOLUÇOES -

1C COi·iEITDt, cors POJ\TAPii\ S 

J:..r,l 1976 :L'"'o1·am ajuizadas dezessete (17) l'eclamações correic i o -

nais , recebidas dues (2) representa ções , todas decididas , ex -

pec~idas oito (8) r2soluções , seis (6) circulares , u~"":la (1) re -

co:nende.ção e U! ,1a (l) po1·taria. 

COR:REICO~S PR.-qiÓDICl\S ORDTIJJ\RIJ\S 

Foram rae.lizadas correições em todos os Tribunai s Regionais ' 

do Tr abalho , e~cetuado o da 9a . Região, sediado em Curi t i ba 

(PR ), instalado em sete _de setembro de 1976, resultando 
, 

va -

rias r ec omendaç ões , observadas pelos Egrégios Regionais , a t é 
; 

ago1·a vis i ta dos, conforme regi stram as .t'\tas publi cadas no o r -

gão ofi c i a l . 

R:GUNIJW .AinJ.AL DOS COE\REGE:DORES REGION"f1IS · 

Tradi ção segui da pelo e~inente Ministro Uozart Vic t or Russo 

t:.ano , no sentido da " unifol~mizaçfro dos estilos proc essuais a 

dotados nas distintas Regiões da Justiça do Trabal ho 11
, objet i 

v2ndo , de outro lado, 
• • ,. rOJ 

e1::pres-car apolo aos orgo.os regionai s , 

pela e.t uação do Tri bunal Supe:r;i or do Trabal ho , c omo salient a -

do pelo meu i lustre ant ecessor . 

Reunião levada a efeito na cidade de " Bel em 

(PA) no per:f.odo cor.lpreendido entre 23 e 2!~ de novembro de 19·76, 
, . 

cujos assw1tos tratados con stam de cop1a xerox . 

ATD!IDl\DES DA S ECRE:TARIA DA CORREGEDOniA GERAL 

( 

raquel e perlodo, forD.m expedidos duzentos e quinze (215) of i 

(49 ) , cios de diversas natureza , recebidos quc.renta e nove 
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8~-:)càidos qu.::,.troc cntos c cinquent2 e sete (!~5'7 ) tele0rar.1as , 

recebidos sessenta (60) e expedidos cento e quarenta e set e 

(-1 ~'.-7) t l e ez ) e:1 u:a totrü de oitocentos e dezenove (819 ) mensa 

G8~s . Foru1J ainda , expedidas duzentos c sessenta (266) guias J 

~eccbidas ce~to e trinta c cinco (135 ). 

=~:~~= Dli PROD1J?TviDi\DT!; D03 TRIBUILLUS REGIOaA IS DO THARLILEO E 

D. S JU:JTi\3 D=: CO:\CILIJ\ClíO r; JULG.I',I.IENTO 

De a cordo co~ os dadoc recolhidos ) diretamente , por esta Cor-

r~sedoria Cer~l e através do Se1~iço de Estudos Econ~icos e 

Est a tísticos deste Tribunal Superior) verif ica - se a seguinte 

produtividade 2nual dos Esréc ios Tribunais Regionais do Tra -

balho : 

MOVTIIENTO DE 1976 

T .R.T . RECEBIDAS JULGA DAS 

l a . Recitro 6 . 543 7 . 625 . 
2a . Re.::::;iB:o 13 . 028 13.844 

3e . . Região 3 -392_ 3 .660 

l~u . ReGião 4 . 819 5 . 587 

5a . Re0ião 2 .1~ 69 2 . 872 

6(' . . Recião 1."762 1 . 659 

7o. . i1c:;ião 991 795 

Stl . nezj_co 603 594 

9•-. ""' . Re.::::;ião - -

':L' o T f i L 33 . 607 ?;,... 6_,.. _,.o . .)O 
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' E1,1 l'cl.:->çf'o cr Junte.s ele Concilioc;~o e .Jul.:;e.:::e1.1 -

ffi O C :C:J:r':; C I.!~ ~_,:c~IDf\,S JULGJDJS 

l a . Recião 90 .920 77 .983 

2a . Re.:;itro 169 .946 
I 

153 .739 

3<:: . Regitl.'o •.r 2~2 'o-0 . ;; 1~3 .812 

4a . Recitro 42 .350 41 .623 

5a . Resião 2"? .869 2"?.047 . 
6[! . Re~ião 23 .653 23 .564 

7a . Re3i Elo 9 .5)0 9 .792 

8a . P..ec;i f o 20 .084 20 . 131~ 

9a . Re~itro 7 ._069 6 .681 

T o T A L 4 37 .65-3 lj.Q4 . 380 
. 

. .... 
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Donde se conclue ~ em rápida análise~ confron

te.dos os dl'.d os acima co::1 os obtidos em 1975: 

Os Tribunais ReGionais do Traba1ho,em. 1976~ 

e1.1bora recebendo a menos novecentos e cinquenta e wn (951) 

processos em relação a 1975, proferiram naquele periodo ~ trgs 

mil cento e sete (3 . 107) decisões a mais que no ano anterior~ 

demonstração inequivoca do maior esforço de seus juizes . 

No que concerne às Juntas de Conciliação e 

Julgamento, en 1976~ receberam a mais sete mil duzentos e no

v enta ('? . 290) reclamações individuais? julgand o ta~bém a w.ais 

mil quatrocentos e seis ( 1 . 1~06) , em relação a 1975, acusando~ 

portanto~ um saldo positivo . 

É de se observar que de um total dos proces

sos recebidos pelos Órgãos de segunda e primeira instâncias, 

em 1975, da ord em de quatrocentos e setenta e um mil duzen

tos e sessenta (471 . 26'0) , em sendo jul gados , no mesmo perio

do, quatrocentos e trinta e sete mil quatrocentos e trinta e ' 

um ( 437 . 431) processos, para lli~ total de feitos recebidos em 

1976, englobadamente, num 1nontant e de quatrocentos e setenta 

e WTI. rail duzentos e sessenta (471 . 260) , foram apr ec iados pe 

los Tribunais Regionais e Jun~as de Concil iação e Julgamento, 

quatrocento- : quarenta mil novecentos e quarent a e quatro 

(440 . 944) processos. 

Assim sendo, dos seis Lül trezentos e 

e nove (6 . 339) process os a mais recebidos em 1976, por 

trinta 

ambas 

as instâncias, em sendo absorvidos trgs mil quinhentos e tre 

ze (3 . 513), resta u~ saldo negativo de cinquenta e sete mil 

oitocentos e seis (57.806) ações para 1977, irrelevante ~ fac e 



6. 

o se:-:1pre crescente movit:ento judiciário, de ano par<:t ano, con 

sider~ndo-se, ainda , o b1suficiente número de Juntas de Conci 

liaç&o e Julgaitlento, apenas duzentos e setenta. e oito 

e~ toào o territÓrio nacio~al . 

Cwnpre ace~tuar , não co~putado, nos dados aci 

ma , o r.1ovinento estat:f.stico, relativamente ao Tribunal Supe -

rior do Trabalho (Pleno 2 Turmas) , acusando em núr.1eros redon

dos , em 1976, ene;lobadanente, treze mil oitocentos e setenta 

e w.1 (13 . 8·71) e onze mil setecentos e vinte e trgs (11 . 723) 

processos , r~~pectivament_e, entrados e apreciados . Diga-se de 

passagem, daquele nÚmero encontrar - se en poder da douta Pro-

c uradoria Geral elevado contingente, pendentes de parecer, em 

fins de 1976, dois mil setecentos e seis (2 .706) processos , 
( 

conputado o res1duo de 1975 . 

O mesmo ocorre com os Juizados de Direito in-

vestidos de jurisdição trabalhista , acusando.quatro mil duzen 

tos e sessenta e oito (4. 268 ) reclamações recebidas, contra ' 

trgs mil cento e oitenta e quatro (3 .184) decid idas. 

Em res~~o , teriamos, quatrocentos e oitenta e 

nove mil trezentos e noventa e nove (489 .399) processos em e -

xame, contra quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e 

vinte e trê~ (455 .923 ) efetivamente apreciados em todos os ni

veis da Justiça do Trabalho, em 1976 . 

Donde se conclue que, tendo recebido, em 1975 

quatrocentos e oitenta e um mil e oitenta e cinco (481 .085) 

feitos e apreciado quatrocentos e quarenta e nove mil setecen 

tos e setente. e dois (4!~9 . 772), houve wn acréscimo de oito 

~il duzentos e cinquenta e quatro (8 .254) e de seis mil cento 
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e cinqu.entH e un (6 .151) , respectiv~mente, naquele ano, entre 

p1·ocessos entrados e apreciados , em toda a Justiça do Tra -

Nos Tribunais Regionais do Trabalho, inc l usi -

v~ o da 9n. :rte3iã'o, recen instalado, e nas Juntas de Concilia 

ç::o e Julge.r.:ento, foram arrecadados, em 19'76, quarenta e nove 

:lilhéJes quini1cntos e quc.renta mil novecentos e v int e e nove 

cruzeiros (Cr$ 49 .540.929, 00) , contra trL~ta e s ei s r!lil hões 

duzentos e dezessete mil e oitocentos e quar ent a e quatro cr u 

zeiros (Cr$ 36 .217 .8LJ.4 , oo ), em 1975, representando ur.1 acrésci 

~o de t r eze milhões trezentos e vinte e tr&s mil e oitenta 

cruzeiros (Cr$ 13 .323 . 080, 00 ), conforme quadro denonstra t ivo 

e.~1exo. 

Este Tribw1al Superi or, nas rub rica s de c us 

tas e emolQ~entos , a r recadou cento e c inquenta e doi s mil e 

oitocent os cruzeir os (Cr $ 152 .800, 00 ) em nú~eros red ondos , 

cont ra sessenta e tr&s mil quatrocent os e quar enta e um cru-

·zeiros (C r~~ 63 .441, 00 ), em 1975, ou se j a , oi tent~ e n ove mil 

trezentos e cinquenta e nove cruzeiros (Cr $ 89 .359, 00 )a mais 

que n o exercÍcio anterior . 

Assim sendo, em t oda a Justiça do Tr abal ho ve 

rificou- se u:na arrecadação global, àe quarenta e nove r,1ilhões 

seiscentos e noventa e tr&s mil setecentos e vinte e nove cru 

zeiros (Cr$ JT9 .693 .729, 00) , ou seja, uma diferença a rc.ai s, 

entre os dois exercÍcios , da ordem de treze mil hões quatroc en 

tos e doze ilil quatrocentos e quarenta e quat r o 

(Cr$ 13.412 .444 , 00 ) . 

c r uzeiros 1 
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Senhores ':lnj_stros: 

De todo o exposto, de ocordo com os dados co-

Eüdos e observações fe:!.tc..s pelo meu ilustre antecessor, 

Y!istro l1ozart Victor Russo:·;1ano, constantes elas f1to.s das Cor -

2-~e::!.ções realizadas em todos os Triblmais Resionais do ":'raba -

2.ho , pode - se afirmar satis:'atÓrio o ftmcionm.lento da Institt.J.i 

~ê:o em todo o Pais . Cone i_'1strumento de pacificação coletiva, 

CUL1prindo sua elevada destinação constitucional, procura, a -

través de seus Juizes, levados r:!.uitas vezes ao sacrificio de 

sua prÓpria saÚde , inte8rar o fato social na orde~ juridica, 1 

objetivando o proGresso e a paz social, para seu maior desen -

volvi mento e tranquilidade de que tanto carece . 

Nest e suscinto.RelatÓrio as considerações que 

ne cabiam apresentar a VV . Exas ., Senhores Hinistros, bem co

mo a este Egré8io Tribunal Superior- do Trabalho, a sf~tese da 

atividade da Justiça do Trabalho no ano findo , do que ela .re 

presenta no cenário politico, econ6mico e social da nação. 

Brasilia , 19 de junho de 1977 
~u·•·Y 

THÉLIO DA COSTA HOUTEffiO 

Hinistro Corregedor Geral ·da 

Justiça ào Trabalho 
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TST • 1.1.323 

P. J. · J. T. • TRI BUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

PROVL-IE1-TTO N9 l /76 

PU~llCAOO NO DIÁRIO "DA JUST:ç.s. 

EM .:2 b o c: J)~\.~ .. e t.u.b-t .. o o;;:: 2a .J:éb 
YJa:f.. --?30 iL ~ 1 0 JO . .v'. " :'-7t'-t.LU-Q(.t.LÔO c: 

L , 

O Ministro Corregedor Geral da Justiça do Trabalho, no uso 
das atribuições que lhe conferen o art. 709, incisos I e II, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, e o art . 29, inciso II, do 
Regi.nento Interno da Corregedor ia Geral da Justiça do Trabalho , 

RESOLVE expedir, sob for::~a de provi:tento, as presentes re
co.:iendações aos excel entíssic.os senhores Presidentes dos Egrégi
os Tribunais .Regionais do Trabalho, e;n s ua condição de ·corr egedo 
res Regionais, e, através deles, aos Juizes do Trabalho de todo 1 

o País : 

1 .- Se;lpre que a parte fizer aco:tlpanhar, e:u juÍzo, de a_g 

vogado por ela constituÍdo e os poderes de representação sejan 1 

ao .nes•1o outorgados e.-:1 audiência, deve o fato ser certificado na 
assentada da audiência . :::a mes.:1a for .:a, quando solicitado , as 

Secretarias dos Egrégios Tribunais Regionais do Trabalho e das 
l·1eretíssblas Juntas de Conciliação e Julga.-:1ento fornecerão 
partes certidÕes da procuração "apud acta 11

• 

' as 

2 . - Acentua- se que essas medidas são reco~endadas tendo em 
vista o acÓrdão do Egrégio Tribunal Superior do Trabaiho, e~ sua 
co~posição plenária, no Processo n9 TST 2030/75, co~ déta de 2 
de junho do corrente ano, no qual se decidiu que esta Corregedo

ria Geral tO ilass e as providências aqui a dotadas . 

Regi s tre-se e publique- s e. 

Grãhca do TST 



------

DEPARTAMENTO DE DIREITO DO TRABALHO DA USP e SESQUICENTENÁRIO 
O Departamento de Direito do Trabalho, da Faculdade de Direito da USP , com 
pletando a série de conferências programadas em comemoração ao Sesquicen
tenário da Fundação dos Cursos JurÍ dicos no Br asil , promoverá no dia -
17/06/77 , às 18 horas , no Sal ão Nobre da Facul dade - Largo S oFrancisco , 95-
conferência do eminente juslabori sta Fr of.DroGERALDO BEZERRA DE MENEZES 
sobre a "Justiça do Trabalho". Aguarda- se com grande inter esse a confe-
rência porque o especialista convidado, além de ~rofessor de Direito do 
Trabalho , da Faculdade de Dire i to , da Universidade Federal Fluminense , 
foi o pri meiro Pres i dente do Tribunal Superior do Trabalho , cargo que e
xerceu de 1946 a 195l o ENTRADA FRANCA 

Aulas sobre a pr oblemática da pessoa excepcional 

Os alunos do 3º ano do Curso de Graduação , da Faculdade de Direito USF , 
no dia 16/05/77, comemorando o Sesquicentenário da Fundação dos Cursos 
JurÍdicos no Brasil , tiveram aul a de Direito do Tr abalho , na qual se veg 
tilaram aPpectos da pr oblemática da pessoa excepcional , ass i m considera
da a que , pe l as suas condições sômato- psÍ quicas, se a f asta par a mais (su
perdotada ) ou para menos (infradotada) dos padrões médios , constituindo 
exceções à re~ra ger a l o Pretendeu-se aproximar estudant es de Direito dos 
problemas jur1dicos que a probl emática indicada envolve, procurando esti
mular o estudo numa faixa praticamente inexplorada. ~articiparam como co~ 
vidados especiais para prest ação de depoimentos : Maria Cristina Serra 
Von Zuben , Assistente Social , do Centro de Reabilitação "ProfoDro Gabriel 
Porto" , da Universidade de Campinas, que falou sobre deficiência auditi
va, Maria Hecilda Campos Salgado, Presi dente do"Lar Esco l a S oFrancisco" 
(deficiência fÍe ica ortopédica) , Ruth Silva Telles, r epr esentante da 
APAE de S . Paulo (deficiência mental) e Geraldo Sandoval de Andrade ,Pr e 
sidente da Associação Brasil eir a de Educação de Deficientes Visuais e 
diretor do Serviço de Colocação de Cegos do SENAI (deficiência visual) 



Segunda-feira, 13 de Junho de 1977 

Semana Econômica 

IMEPA - lnltituto Metropolitano de 
Pesquitas Aplicadas. A rua a
ficlncla Portugueta. 29 .. 

Suinocultura na FHsp - A F• 
deraçOa da Agricultura da Estada de 
5ao Paulo realizo. 61 14h30. em sua 
sede, reunillo da Comislllo T6cnico 
de Suinocultura para deboter a. 
problemas da setor. 

Perlclaa iucllcials - "Conduta Tlc· 
nico da Perito em Mo"rlo de En· 
ganharia" e "A Perlcla sabre a lncln· 
dio do Edificlo Jaelma". serllo 
apresentadas 6s I 6h30 pela enge
nheira Jo.. Carla. Pellegrlna na 
Semin6" o de Pericial Judiciais que 
se realiza no Instituto de Engenharia 
<viaduto Dona Poulina, 80, 8.0 on· 
dar). 

SEXTA· FEIRA 

"Justiça da Trabalha"- O Depor· 
lamento de Direita da Trabalha. da 

JõL'dade de Direito :;;iv:z:· dí SOA Paulg p , • 
ferlrxlp sobre '"''"''çn do Tmho'ho" 
C:lo lrotezor Gtrplcfo Rezerm de 

enezes. Rio de Janeiro 61 18 
iiíiiQL no talllo nobre da Faculdade 
de Direita. entre as atividades 
programados para as comemoraç6es 
da Sesquicenten6rio da Fundoçllo 
dos Cursas Jurldicos no Brasil. 



CURS.OS JURIDICOS. -NO BRISI1 
INO DE . COMEMORIÇIO : 
11/08/1976 11/08/1977 

DE 

CURSO DE EXTENSA O UNIVERSITÁRIA 

18 DE SETEMBRO I 27 DE NOVEMBRO DE 1976 
' 

(SÁBADOS: DAS 8 AS 12 HORAS) . 
..... 

TEM AS CONFERENCISTAS 

Temas fundamentais de filosofia do trabalho 
A nova lógica da interpretação do contrato do trabalho 

Princípios constitucionais de direito do trabalho 

MIGUEL REALE 
GOFFREDO DA SILVA TELLES JÚNIOR 
MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO 

As relações de trabalho em fa n~ do direito internacional IRINEU STRENGER 
Infortunística e previdência social NAIR LEMOS GONÇALVES 

Temas polêmicos do processo trabalhista AOA PELLEGRINI GRINOVER 

Transferência de empregados AMAURI MASCARO NASCIMENTO 

Influência do processo trabalhista no processo civil brasileiro WAGNER D. GIGLIO 

Relação de emprego, a empresa e o Estado empregador CASSIO DE MESQUITA BARROS JÚNIOR 

Problemas fundamentais da transferência internacional de tecnologia MARIA EUGENIA RAPOSO SILVA TELLES 

~----------------------------------------------------------------------------------------------~· ...... 
N 

REQUISITOS PARA. I~SCRI~AO: Pro \f a de ser graduado ou graduando do turso superior 
e do pagamento da taxa de CrS 300,00 (graduados) ou CrS 150,00 (graduandos). 

Requisitos para obten~ão do terli(itado de tontlusão do Curso: 
70% de irequêntla e apro\fa~ão na pro\'a de a\'alla~ão do aprendizado. 

II\lFORM!l~ÕES · E II\lSCRí~ÕES 

~ 

DEPi\RTflMEI\lTO DE DIREITO DO TR!lBi\LDO, da Fatuidade de Direito da USP 
Largo São Frantlsto, 95 - . 3.0 andar - Telefone 3:!·4875 

ORGAI\liZiltiO 
Instituto de Direito Comparado do Trabalho 

e da Seguran~a Sotlal, anexo ao 
Departamento de Direito do Trabalho 

1/} 

PATROt:II\liO 
Coordenadoria de Atl\'ldades Culturais 

C O D A C 
u s p 

• 

I 



SESQUICENTENÁRIO DI FUNDDÇIO DQS 
CURSOS JURIDÍCOS NO . BRISIL 
INO DE . COMEMORIÇIO : 
11/08/1976 11/08/1977 

DE 
I 

CURSO DE EXTENSA O UNIVERSITÁRIA 

R 

18 DE SETEMBRO I 27 DE NOVEMBRO DE 197& 
(SÁBADOS: DAS 8 AS 12 HORAS) 

TEMAS 

Temas fundamentais de filosofia do trabalho 
A nova lógica da interpretação do contrato do trabalho 

Princípios constitucionais de direito do trabalho 

CONFERENCISTAS 

MIGUEL REALE 
GOFFREDO DA SILV.\ TELLES JÚNIOR 
MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILIIO 

As relações de trabalho em facn do direito internacional IRINEU STRENGER 

Infortunística e previdência social NAIR LEMOS GONÇALVES 

Temas polêmicos do processo trabalhista ADA PELLEGRINI GRINOVER 

Transferência de empregados AMi\URI MASCARO NASCIMENTO 

Influência do processo trabalhista no processo civil brasileiro WAGNER O. GIGLIO 

Relação de emprego, a empresa e o Estado empregador CASSIO DE MESQUITA BARROS JÚNIOR 

Problemas fundamentais da transferência internacional de tecnologia MARIA EUGENIA RAPOSO SILVA TELLES . . -
-REQUISITOS PARi\ I~SCRI~AO: Pro \la de ser graduado ou graduando do curso superior 

e do pagamento da taxa de t:rS 300,00 (graduados) ou t:rS 150,00 (graduandos). 
Requisitos para obtentão do terlifitado de tontlusão do Curso: 

70% de irequêntla e apro\'atão na pro\'a de a\'allatão do aprendizado. 
- -I~FORMA~OES · E ll\JSt:RI~OES 

-

DEPi\RTi\ME~TO DE DIREITO DO TRi\BflLDO, da Fatuidade de Direito da USP 
Largo São Francisco, 95 - . 3.o andar - Telefone 32·4875 

ORGAI\JIZi\ tiO 
Instituto de Direito t:omparado do Trabalho 

e~da__S_e_our_anta S_otlal, anexo ao 

Pi\TROt:Íl\JIO · 
Coordenadoria de Atl\'ldades tullurals 

[ o o il [ 
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PORTARIA REDUZIU TRU PARA VEÍCULOS ESTRANGEIROS 
Vila Nh.ocuné reclama 
.da falta d·e recursos 

A Vila Nhocuné, um dos· 
bairros da zona Leste, teni sido 
relegad a segundo plano pelas 
autoridades administrativas , 
segundo afirmaram os mora· 
dores do bairro. Algumas ruas 
não são asfaltadas, o que causa 
grande transtorno para os 
habitantes e o problema se 
agrava quando chove, jó que as 
vias se transformam em um 
imenso lamaçal. praticamente 
intransitóvel. tanto por veículos 
como para pedestres. 

Hó cinco anos morando na rua 
Alberto Flores , o sr. Desilindo 
de Almeida, apesar de nunca ter 
procurado a Prefeitura ·ou a Ad· 
ministração Regional 0 qual per· 
tence seu bairro para formular 
qu eixo expressa, gostaria que 
os organismos competentes 
tomassem provídencias neces· 
s0 rias para resolver o problema 
de sua rua, que, segundo ele, 

. "pQssui um grande buraco que 
não permite . o trófel)o de pe· 
quenos carros sem que estes 
~0~~·. ~ 
· O morador disse ainda que a 

única atitude que tomou com 

relação ao problema de sua rua, 
foi conversar com o secretório 
de um vereador, que, depois de 
formulado o pedido, conseguiu 
que "umas móquinas . de 
terraplenagem viessem aqui e 
afundassem mais aind·a o 
buraco. Ao invés de melhorar,. 
piorou a situação" , lamentou-se 
Desilindo de Almeida. ·' 

A Vila Nhocuné, quanto aos 
outros serviços de i nf ra-es
trutura estó quase que "sem 
queixas", explica o morador. O 
serviço de ógqas jó fo i ins
talado, mas a Sabesp ainda não 
procedeu ós ligações. Quanto ao 
esgoto, jó instalado em 80% do 
bairro, não causa problemas 
óqueles que não o possuem, 
pois se utilizam de fossa. Existe 
iluminação nas residências e 
ruas, r.om exceção da rua Alber
to Flores, que ainda nõo tem 

· iluminação públíca. E o sr. 
Desilindo de Almeida conclui 
que "na realidade, o que aflige 
os moradores da rua Alberto 
Flores, são os buracos e a de
mora para a ligação da rede de 
ógua". 

Serviç.o de Veterinária 
é lembrado em Brasília 

I 
BRASILIA (FT) - Uma 

parada militar do Setor 
Militar Urbano, onde estarão 
presentes o ministro do Exér
cito, Sílvio Frota e diversos 
oficiais-generais em serviço 
na Capital marcará, hoje, as 
comemorações, em Brasília, 
do dia consagrado ao Serviço 
de Veterinária, cujo patrono, 
João Muniz Barreto de 
Aragão, será exaltado 
através de boletim do atual 
diretor do Serviço, general-

de-brigada Adalberto Pinto · 
Azevedo. 

A programação para a 
solenidade prevê, além do 
desfile," uma missa no . Ora
tório do Soldado 

BOLETIM 
Em seu boletim alusivo à 

data, o general-de-brigada 
veterinário Adalberto Aze
vedo lembra o empenho com 
que Muniz de Aragão implan
tou o Serviço de Puericultura 
no Exército e no Brasil, 

COLÉGIO CLARETIANO DE SÃO PAULO 
ABANDONO DE EMPREGO 

De conformidade com o artigo 482 letra I do Cl T conv idamos o Sra. Regina 
Célio Faria Amaro , portadora cb Carteira de Trabalho n . 0 62. 209 -Série 264. o 
ccrnparecer em nossos escritórios, rio prazo de trê-s dias , sob peno de ficar 
corocterizodo oobondonode emprego. (em falto desd? 1. 0 10 76). 

São Paulo. 08 de Junho de 1977 

(a.) Presid . P•. N~STOR A. lATT 
(o) Tesour. I rmõo HEL V V. OINIZ 

(a) S•cr ... P•. CLAUDIO GIIEGIANIN 

DECLARAÇÃO À PRAÇA 

HOMÔNIMO 

Já está em vigor a portaria do ministro Dirceu Nogueira, dos 
Transportes, alterando parcialmente os valores para cobrança, 
este ano, da Taxa Rodoviária Unica incidente sobre os automó
veis, camionetas e utilitários de fabricação estrangeira, que 
constituem a classe "G" da tabela de preços para cobrança da· 
TRU no atual exerc!cio. 

Pela nova tabela do Ministério dos Transportes houve redução 
de 30 a 50% nos valores da TRU para os ve!culos de fabricação 
estrangeira licenciados-no Brasil de 1966 a 1971. 

A referida portaria determina ainda que aqueles que no autal 
exerc!cio já efetuaram o pagamento da TRU com finais de 
chapas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 estarão assegurados quanto a restituição do 
valor pago p. mais, mediante a apresentação de requerimento 
junto ao órgão competente de cada Estado da União. ·Em São 
Paulo o órgão responsável é o DER. 

PROBLEMAS 
O"'beneflcio, entretanto, vai trazer alguns problemas para os 

proprietários dos ve!culos, principalmente quando se sabe que o 
Serpro, empres-a responsável pela distribuição da TRU, já 
iniciou a entrega pelo correio das referidas taxas, corres
pondentes ao mês de julho. As TRUs já estão sendo entregues e 
quelcs que quiserem ganhar tempo e se enquadrar dentro dessa 
nova portaria pagarão a quantia estabelecida ou procurarão 
inutilizar aquele documento, promovendo o preenchimento de 
outro que é entregue gratuitamente nos guichês do DER já com a 
nova tarifa . Aqueles que já efetuaram o pagamento poderão 
solicitar o retorno da quantia paga a mais. 

Para alguns despachantes entendidos, a providência adotada 
atende a uma velha reivindicação d de proprietários de ve!culos 
de fabricação estrangeira, até 1971, que estavam pagando um 
preço "absurdo" da Taxa Rodoviária imica, quando algumas 
tarifas suplantavam até o preço dQ valor real do veiculo. 
Ressaltaram ainda um outro problema ou seja a devolução para 
aqueles que pagaram a TRU em duplicidade, há muito tempo, e 
até agora não foram ressarcidos do prejuizo. 

A TABELA 

A nova tabela da Taxa Rodoviária Unica incidente sobre os 
automóveis, camionetas e utilitários de fabricação estrangeira 
que constituem a classe "G" é a seguinte: 

Surto de 
disenteria 

ameaça índios 
BRASIL/A (FT) - Surto de 

"disenteria ameaça os 1-7 grupos 
indígenas do Parque Nacional 
do Xingu, segundo nota oficial 
distribuída ontem pela Funai. O 
surto teve início na aldeia 
Ramayuró, próxima ao Posto 
Indígena Leonardo Vi lias Boas e 
se alastrou, em seguida, pelas 
outras aldeias provocando, até 
o momento, a morte· de duas 
crianças. 

A Funai ainda não pOde infor
mar sobre as causas da doença 
mas, inicialmente, foi ,afastada 
a hipótese da disenteria 
originar-se da ógua ou da 
alimentaçêlo, uma vez que 
grupos totalmente separados 
pela distllncia, e servindo-se de 
diferentes mananciais de ógua 
e regime alimentar diverso, 
foram igualmente atingidos. · 

A equipe de saúde constituída 
de um médico, duas enfer
meiras e seis atendentes de 
enfermagem jó iniciou a coleta 

Campanha 
para consumo 

da soja 
O Governo do Estado de São 

Paulo, através da Secretaria da 
Agricultura, lançaró, em agosto, 
uma campanha pelo consuma 
doméstico da soja, desde a 
maneira educativa de como con· 
sumi-la até o seu valor nutritivo. 

Do lançamento dessa cam
panha participarão o gover: 
nadar Paulo Egídio Martins, da. 

Lila Byoington Martins, os se
cretórios Pedro Tassinari, José 
Bonifócio Coutinho Nogueira e 
Walter Leser. 

VEICULOS FABRICADOS EM 1970 E 1971 

Faixa da TRU 
G-1 

Preço antigo 
Cr$1.800,00 
Cr$2.500;00 
Cr$3.500,00 
Cr$5.000,00 
Cr$7.200,00 

Preço atual 
Cr$1.150,00 
Cr$1.875,00 
Cr$2.675,00 
Cr$3.350,00 
Cr$4.400,00 

G-2 
G-3 
G-4 
G-5 

G-1 
G-2 
G-3 
G-4 
G-5 

G-1 
G-2 
G-3 
G-4 
G-5 

G-1 
G-2 
G-3 
G-4 
G-5 

VEICULOS FABRICADOS EM 1968 E 1969 

Cr$1.540,00 
Cr$2.240,00 
Cr$2.940,00 
Cr$4.340,00 
Cr$6.300,00 

VEICULOS FABRICADOS EM 1966 E 1967 

Cr$1.080,00 
Cr$1.570,00 
Cr$2.060,00 
Cr$3.040,00 
Cr$4.400,00 

VEICULOS ANTERIORES A 1966 

Cr$ 770,00 
Cr$1.120,00 
Cr$1.470,00 
Cr$2.170,00 
Cr$3.150,00 

Cr$ 920,00 
Cr$1 .350,00 
Cr$1.750,00 
Cr$2.420,00 
Cr$3.780,00 

Cr$ 540,00 
Cr$ 750,00 
Cr$1.050,00 
Cr$1.520,00 
Cr$2.200,00 

Cr$ 320,00 
Cr$ 320,00 
Cr$ 515,00 
Cr$ 750,00 
Cr$1.210,00 

A redução na faixa atinge velculos automotores até 40 Hp; 
acima de 50 até 100 hp; acima de 100 até 150 Hp; acima de 150 até 
220 Hp; e acima de 220 Hp. 

Associação Comercial 
faz sugestão .a Setúbal 

-------TRÃBALHO~-----
ITAMARATY MARTINS 

Ontem, na DRT, 
uma positiva abertu_ra 

Ontem, na Delegacia 
Regional do Trabalho, foi as
sinado convênio entre a Fun
dacentr~Fundação Centro 
Nacional de Higiene e Me
dicina do Trabalho-e a 
Federação dos Trabalha
dores nas Indllstrias de 
Fiação e Tecelagem no Es
tado de 8ao Paulo, através do 
qual a primeira entj.dade as
sistirá tecnicamente aquela 
entidade operária na preven
ção de acidentes do trabalho 
e doenças profissionais, e, de 
sua parte, a Federação 
orientará os sindicatos do 
grupo. E o primeiro convênio 
do gênero, com assistência a 
entidade operária. 

De outra parte, a Fun
dacentro e o Sindicato dos 
Estivadores de Santos es
tudam a celebração de con
vênio para a organização de 
serviço especializado em 
prevenção de acidentes do 
trabalho na orla marila. Tal 
convênio está praticamente 
estruturado, e, para presidir 
a stia assinatura, o ministro 
Arnaldo Prieto, do Trabalho, 
irá a Santos, em dia e hora a 
serem marca dos. 

socorrer da Justiça do 
Trabalho, para reeeber o 
pagamento dos seus servi~ 
ços". Proc. TRT-SP 421n6-
Recurso, Junta de Conci
liaçao e Julgamento de Itu, 
DOE de 11.6.77, ac . 4720/77, 
relator juiz Roberto Barreto 
Prado. · 

CONFERE:NCIA, HOJE, 
NA USP 

Com entrada franca Pá 
convite para hoje, formulado 
pelo Departamento de 
Direito do TrabalhO da Fa
culdade de Direito da Univer
sidade de São Paulo, no largo 
de São Francisco, no Salão 
Nobre daquela casa de en
sino. Vá, às 18 horas, para as
sistir à conferência do jus
laboralista prof. Geraldó 
Bezerra de Meneses da Facul
dade de Direito da Univer
sidade Federal Fluminense, 
que discorrerá sobre "Jus
tiça do Trabalho." O con
ferencista foi, aliás, o pri
meiro presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho, de 1946 
a 1951. 

A conferência em tela é 
mais uma iniciativa do 
Departamento de Direito do 
Trabalho da USP, em co
memoração à instituição, no 
Brasil, dos Grupos Jurídicos. 

ESTUDANTES 



Luiz de Paula. brasileiro, desquitado, portador da Cédula 
de Identidade R.G . n.0 2.994.501 e do CIC 028137188, 
residente nesta Capital à Ruo Emygdio Corbonori, 306 -
Residencial Porque Santa Terezinha- Mandaqui, declara à 
Praça, Bancos em geral e a quem possa interessar que a 
Execução Judicial requerida pela Caixa Econômica do Estado 
de São Paulo, contra Luiz de Paula, não se refere à sua 
pessoa, tratando-se, portanto de homônimo. 

SINDICATO DOS PUBLICITÁRIOS, DOS AGENCIADORES DE 
PROPAGANDA E DOS TRABALHADORES EM 
EMPRESAS DE PROPAGANDA DE SÃO PAULO 

Assembléia Geral Ordinória. 1. 0 e 2. a c~nvocaçc5es 

Pelo presente "EDITAL" ficam convocados todos os associados deste 
Sindicato. quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para 
comparecerem à Assembléia Geral Ordinària no dia 22 de junho de 1977, 
às 17,00 horas em 1. • convocação ou em 2. • convocação ás 19,00 horas com 
qualquer niunero de associados presentes, A<>sembléia essa que será 
realizada na Rua 7 de Abril, 230- 8' andar, com a seguinte Ordem do Dia: 

a )oo Leitura,discussãoe votação da ata da assembléia anterior; 
bi- Leitura do relatório das ocorrêllcias. sociais referentes ao 

exerciciode 1976: 
cl - Leitura, discussão e votação do balanço e contas referentes ao 

exerciciode 1976, com parecer favorável do Conselho FiscaL 
De acordo com os Estatu(os Sociais as aprovações serão feitas pelo 

sistema de voto secreto. 
SãoPau1o.l7dejunhode 1977 

. <a I ~'HANCIS('ONUNES 
Presidente 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
EMPRESAS DE GRAVAÇÃO 

DE DISCOS E FITAS DE SÃO PAULO 
A•embléla Geral Ordlnórla · 1.0 e 2.0 convocaçll• 

Pelo presente "EDITAL" ficam convocada; toda; os associados deste 
Sindicato, quites e em pleno gaw de 5a1S direitos sindicais, para 
comparecerem à Assembléia ~era! Ordinária no da 22 de jurbo de 1977, 
às 17,00 h<ras em L • convocaçlloouem 2. • convocaçao às I9,00h<ras com 
qua lqter n(Jmero de associams presentes, Assembléia essa qte será 
realizada na Rua 7de Abril, ZlO- 8.0 amar, com a seguinte Ordem do Dia: 
a> -,Leitura, discusslloevotaçllodaata da assembléia anterior; 
b> -Leitura do rela ~rio das ocorrênc~ sociais referentes ao exercfcio 

de 1976; 
c>- Leitura discussão e vltação do balanço e contas referentes ao 

exerciclo de 1976, com parecer fav<rável do Conselho Fiscal. 
De acordo com oo Estatutos Sociais as ajrovações serão feitas pelo 

sistemadevotosecreto. São Paulo, 17dejurbode 1977 
<a) PEDRO ALEXANDRINO GOMES 

Presidmte 

SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DE 
CONSÓRCIO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

EDITAL 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Pelo presente edital ficam convocams toms os associados deste 
Sindicato, quites e em pleno gaw de 5als direitos Sindicais, para 
-participarem da Assembléia Geral Ordmária, a ser realizada no da 22 do 
mês de junro de 1977, ás 15:00 <Quinze) h<ras, em primeira coovocação, à 

Rua XV de Novembro, I84- 18. • andar, ConJuntos 1804 e 18~, nesta cidade 
a·nm ·re deliberarem sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia: ' · 

a> - Leitura, discussão e votação da ata da assembléia anterior; 
b>- parecerdoConselhoFiscalsobreo Balllnçodoexercfcio dei976; 
c>- Leitura, discussao e votação do Relatório da Diretoria e Balanço 

do e(ercício de 1976. 
Nào hawndo, na h a-a acima indicada, n(Jmero legal de associados, 

para a instalação da; trabalha> em primeira convocação, a Assembléia 
será realizada duas h<ras apbs, no mesmo dw e local, . em seguooa 

. convocação com quakjuer número de associada> pz"'!sentes. 
. SãoPaulo, ndejunhodel.977 

<a> JULIO CESAR BEL.l..ONI Presidmte 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
EMPRESAS DE TURISMO DE SÃO PAULO 

Auembléla Geral Ordlnórla · 1.0 e 2.0 convocoçlles. 
Pelo presente "EDITAL", ficam convocams toms os associados 

deste Sindicato, quites e em pleoo gazo de seus direitos sindicais, para 
comparecerem à Assembléia Geral Ordinária no da a> de jurbo de 1977, 
às 17,00 h <r as em L • coovocação ou em 2. • voncoaçao às I9,00 h<ras com 
qualqter niunero de associams presentes, Assembléia essa Qte será 
realislda na RIB 7de Abril, ZIO- 8.• andar, comaseguinte Ordem do Dia: 
il)- Leitura, discu!llão evotaçlloda ata da assembléia anterior; 
b> · Leitura do rela i!rio das.oc<rrências sociais referentes ao exerclcio de 

1976; 
c>- Leitura, discussão e votação do balanço e contas referentes ao. 

exerctcio de 1976, com parecer fav<rável do Conselho Fiscal. 
De arordo com oo Estatutos Sociais as ajrovaçOes serão feitas pelo 

sistema de voto secrelo. 

.... 

Si o Paulo, 17 de )lnho de 1977 
<a> L.UJZVECCHIA 

Presidftlte 

lll'lõõll .... ~ V ;;tVIO) \ôllVII\;ICI'III':f:) U., 

enfermagem j6 iniciou a coleta 
de material para pesquisa a fim 
de definir as origens do doença. 
O presidente do órgão, general 
lsmarth de Araujo, mantém-se 
permanentemente informada e' 
determinou o isolamento do 
Parque provisoriamente por 15 
dias , proibindo qualquer visita, 
além das equipes de saúde. 

_ -· ·--:---··-··-~· .., -,··-·-·~~~-.o.-··""--"':.c inscrições ao estágio par~ ~s- 1 moto vo-s pel~o~c=on=s~u=m=o~âa so1a se tação da obra - prossegue o call~ados e ditos avisos re- LEI DO GOVERNADOR tudantes de Direito. 
baseiam no fato de que esta oficio -, após o recebimento colhidos ao lblrapuera, for-
l~guminos·a ap~esenta maior í~- do "habite-se", deve ele, canforçando-os a se diri- Alcança viva repercussão 
d1ce de proteonas. cus~a maos obrigatoriamente, se dirigir girem àquele local, para sua projeto de lei do governador 
ba~?!0 que outros alor:nentos à Secretaria das Finanças retirada. Quando o contri- E<rictio Martins (proJ'eto de (feo1ao e carne) e é um alimento . . ' - · ~ 1 
nutritiva. • no centro da Cidade, com VIS- buinte. nao e encontrado, a lei complementar 17 ?1 ,men-

tas ao cálculo do Imposto autoridade competente sagem 69) a autoriZar "o 

MALÁRIA 
Uma lndia sui6, do Parque 

Nacional do Xingu, morreu na 
manhã de ontem. no hospital de 
base de Brasflia, onde foi inter
nada com mal6ri a na tarde 
quarta-feira . . A fndia foi 
transportada por avião da FunC!i 
e, segundo acompanhantes, 
embora muito fraca chegou a 
trocar algumas palavras durante . 
a viagem. Ela foi internada no 
centro de tratamento intensivo 
do hospital , onde veio a falecer. 

No município de Orlôndia, por 
exemplo, em hospitais e escolas 
j6 h6 o consumo intensivo da 
soja como alimento bÇJsico e 
dietético. Segundo o secret6rio 
da Agricultura, o governador 
Paulo Egídio Martins est6 
preocupado em oferecer ao con
sumidor paulista melhores con
dições de abastecimento e para 
que isso ocorra. além de instituir 
o Conselho de Defesa do Con
sumidor, ió aprovou o programa 
de expansão da rede de novas 
variedades de feijão, garantindo 
melhores qualidades desse 
alimento bósico. 

História de· pescador 
ADRIANO CAMPANHOLE 

Um dia desses, às margens da chamada "Represa Azul", na 
Estância Climática de Caconde, um pescador me contou esta 
história. Era também um mês de junho,. há muitos anos. Resol- . 
veram·- ele e um amigo- ir pescar no rio Sapucal. Arrumou a 
sua motocicleta, pôs o companheiro na garupa e sairam· de 
madrugada, levando dois frangos. Chegaram lá de tardezinha e 
trataram de cozinhar os galináceos. 

"Nilo é por falar, mas sou um bom cozinheiro". 
Entre parêntesis:demodogeral, todo pescador se gaba de ser 

um bom mestre-cuca. • 
"A comida estava muito cheirósa. E nAo é que, de repente, 

apareceram logo ali, no lugar onde estavamos acampados, dois 
conhecidos nossos, de automóvel? Já {amos começar a comer, 
oi erecemos". 

"NAo, nós já jantamos. Vamos só experimentar, tá com um 
jeito de comida especial. 

sobre Servtços, com a fi· promove a devida publicação Poder Executivo a compu- . 
nalidade de se verificar a ob· no "Diário Oficial" e, de- tar para fins de aposenta-
servãncia das exigências corridos 30 (trinta dias), es- doria nas condiçOes que es-
legais relativas a esse trl- tará ele sujeito às penali· tabel~e. o tempo de serviço 
buto. Se o cálculo estiver dades cabíveis e deverá prestado no regime previ-
correto, está tudo solucio- recolher a multa correspon- denciário federal pelos fun-
nado, mas, em caso con- dente" - continua a nota. E cionários de . sua Adminis-
trário, na hipót~se de qual- conclu~: tração". O proJeto d~ lei 
quer engano, ve-se ele na . "A vista do exposto, sugere complementar foi remebdo à 
contingência de retornar ao esta entidade que os avisos, Assembléia Legislativa. 
seu bairro, para efetuar novo cujos contribuintes não 
levantamento, o que o levará forem localizados, perma- EMENTA DE PEDREIRO 
a voltar ao centro, posterior- neçam nas Administrações "E · ta E 'tad 
mente. Regionais, para maior fa- men - mprei a 

"Destarte, tendo em vista a cilidade de localização por dJe mti ao-dde~r~ ~ face da 
demora e as dificuldades parte dos interessados, sem , us ça 0 a a 0 · 
ocasionadas por estas via- necessidade do procedimento 
gens, seria sumamente lento e oneroso que se obser-
prático que as Administra- v a presentemente". 

Aqui está · .o .8rasil 
Dos mais proveitosos foi o estado 

em Piracicaba, de 6 o 8 últimos, do 
nosso companheiro Fausto Santos 
Filho, do Departamento de Pro
moções dos "FOLHAS". Essa viagem, 
real izodo o pedido e sob o coorde
nação do prof. Nelson Bertolini, · 
chefe do Departamento de Comu
nicação do ·Universidade Metodista 
de Piracicaba - UNIMEP (q'ue en
globo oito faculdades). teve o inteiro 
aprovação do prof. Clei!on de Oli
veira, coordenador dos Cursos Bó
sicos do UNIMEP. Nosso enviado teve 
o oportunidade de fazer o apresen
tação dos nossos coleções de "si ides" 
coloridos. As projeçõ Artístico e de 
Comunicação e, no dia 8, no Salão 
Nobre, poro os alunos do Colégio · 

·Técnico Universitório (especialmente 
os cursos de Eletrônico e de Proces· 
sarnento de Dados). 

No dia 7, o apresentação foi feito 
no auditório de outro estabelecimen
to, o Centro Inter Escolar "Fernando 
Febeliono do Costa", nível colegial. 
Ao todo, foram efetuados 37 pro
jeções durante os três dias, assis
tidos por milhares de estudantes e 
educadores. Externamos os agro· 
decimentos pelo carinhoso acolhido 
e cooperação, particularmente do 
prof. Nelson Bertolini , ,profo. Se
nhora Bertolini, prof. Cleiton de · 
Oliveira, prof. Vilson, Do. Edna, prof. 
Edla. prof. Chagas e Roberto (do 
Setor de Meios do UNIMEP). 

"O jledreiro que se respon
sabiliza pelo serviço con
tratado, como pequeno em
preiteiro, se sujeita à com
petência da Justiça do tra-

. balho, com relação às con
trovérsias que surgirem do 
contrato celebrado, por força 
do artigo 652, alihea "a". 111 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho". 

"Nao importa que contrate 
outros pedreiros ou serventes 
para o auxiliarem na exe
cução do serviço. Basla que 
ele próprio exerça sua ati
vidade profissional". 

"Embora profissional 
autônomo, nem por . isso 
deixa de ter direito de se 

QUIMICOS 

Alcy Nogúeira, presideQte 
da Federação dos Tra
balhadores nas Indústrias 
Químicas e Farmacêuticas 
do Estado de São Paulo, con· 
voca os sindicatos do setor 
para assembléia, às 8 horas 
do dia 24, para tratar de 
reajuste salarial. 

HOTÉIS 

Segunda-feira, às 18 
horas,no largo do Arouche, 
290, sede social, tomará pos
se a nova diretoria do Sin· 
dicato de Hotéis e Similares 
de São Paulo. 

ABASTECIMENTO 

Dia 22, quarta-feira, na rua 
Dr. Vila Nova, 228, o Instituto 
Brasileiro Machado Neto, ór
gão de debates e es~udos da 
Federação do Comercio do f 
Estado de São Paulo, pro-~ 
moverá debate sobre pro- 1 
blemas do abastecimento de : 
gêneros alimentícios. Há, 
segundo Francisco Mollo, 
presidente do Sindicato. do 
Comércio Varejista nos Mer
cados de São Paulo, pro
blemas crônicos a reclamar · 
soluções. O Forum de De
bates 'reunirá empresários e 
técnicos do Governo Federal, 
Estadual e Municipal do 
setor de abastecimento. 

"E foi assim que, experimentando, comeram os nossos dois 
frangos e nós ficamos sem comer. Entllo, prometi que nunca 
mais na minha vida ia f.azer comida para ninguém durante as 
pescarias. Tenho um rancho numa ilha aqui perto, no rio Par
do.Se o senhor quiser ir lá, tá às ordens. Mas fazer comida n~o 
vou fazer, o senhor leve a sua matula. 

--~-------------UMBANDA-----------------

"Bem, se um dia eu for à sua ilha, irei prevenido. Mas como 
acabou a sua história no rio Sapucai? Comeram peixe frito? 

"A{ é que aconteceu o mais engraçado, ou o mais triste. Tem· 
po frio, pescaria ruim. Mês que nAo tem erre nAo tem peixe, o 
senhor sabe? 

"Sei: maio, junho, julho e agosto. O resto todo tem "erre" e 
tem peixe. Certo? 

"Certo. 
"Mas nessa ruindade toda, ainda de noite, o companheiro 

apanhou -um bom peixe. Ele nAo entendia nada de pescaria, é 
claro que acabaria .pescando. Nem sa6ia que peixe era, puxou 
para a margem, chegou perto do lamplAo.Mvimos. Um dourado. 
Era uma soluçAo, para quem nAo jantara. 

-"Vamos comer esse dourado. 
"i!: dourado? 
"i!:. 
"Puxa! Peguei um dourado. NA o, nA o vam~ comer nA o. Eu 

vou levar esse peixe para mostrar à minha famllia, aos meus 
amigos, eles vAo ficar contentes. Até com Inveja, porque eu pes
quei um dourado. 

"Deixe disso, homem, vamos comer o peixe. 
"Tenha paciência, Zé. Mas esse peixe eu tenho de levar para 

casa. 
• "Concordei, fiquei ali na pescaria, com fome e com frio. Quem 
sabe pescarlamos outros peixes. Nada. EntAo resolvemos voltar, 
já clareando o dia, esbodegados e com fome. Cada vez mais com 
fome. O companheiro amarrou o plcuá com o peixe na garupa da 
motoclcle~a e lá fomos nós, por aqueles ruins caminhos, cheios 
de buracos e de solavancos. Aí, quando chegamos em Botelhos, 
fomos diretos para um bar, tomar um café, comer um sanduí
che. E foi a( que meu amigo verificou que, com tantos socos pela 
estrada, o picuá se desamarrara, o peixe nAo viera conosco, 
ficara para trás, Deus sabe onde. Voltar? Era lmposstvel. "Por 
Isso é que eu digo. NAo faço mais comida para ninguém, quem 
quiser ir pescar comigo leve sua matula, que eu levo a minha. M, 
se o senhor pescar um dourado, uma pi_abas das grandes, ou uma 
tabarana, pode levar para mostrar aos seus parentes e amigos. 
Cada um pode levar o seu peixe. Mas fome em pesca_ria, nunca 
mais!" 

MARLENE DEON 

Lei básica: entrar em harm.onia com _o Astral 
Nos rituais de inúmeras cidade de concentração men

religiOes encontraremos um tal e entre em harmonia com 
sentido comum, o de invocar ·o astral, pois as intidades 
as divindades, as potências atuam dentro do seu plano 
celestes ou melhor, as forças através de vibraçOes de bar
espirituais, deixando trans- monia pelos seus mediadores 
parecer que o objetivo é o na invocação - isto é: o 
mesmo; preparação, atração médium, em sintonizaçao 
dessas forças à concepção da mental, morai e espiritual, 
corrente religiosa que a: em harmonização com o as- · 
pratica. A . invocação dos trai superior. Nao havendo, 
deuses é conhecida desde a s portanto, elevação no psi
mais remotas épocas. En- quismo de um médium, afim 
tretanto, na Umbanda a in- de obter o equilíbrio do corpo 
vocação vem direta e a · mental com o corpo astral, 
matéria (corpo) tem o pri- para harmonizar sua facul
vilégio de sentir a aproxi- dade mudiúnica com vi
maç!o da divindade ou guia- braçOes superiores das en
espiritual, fenômeno da tidades espirituais que mi
mediunidade de incorpo- litam na fei de Umbanda, 
ração, que desde a mais alta dentro de ritos exdriDtuloSr' 
antiguidade é considerada 1 sem base ou fundamento, 
Lei Básica e Ma ter, método pode surgir o desequilíbrio 
que os sacerdotes exerci- psi'quico daquele que usar as 
tavam,chama"dosde "corpo- concentraçOes ou efetuar 
térreo em conjunção com o sessOes espirituais com pen-
corpo-etéreo". sarnentos egoi'stas e sem 

- ·: humildade, deixando que, na 
O ~bandista ~de ser incor_poração, _se reflita o 

posswdor dos malS altos deseJo inconsctente para o 
segredos da magia. Entre- consciente, interferindo com 
tando, é indispensável que o a divindade em vibração e 
médium ou sacerdote de Um- usando a incorporação para 
ban~ ~esenvolva a capa- beneficio própno, interesses 

terrenos. tornando-se um 
tendente à destruição. · 

Nota-se esse desequilíbrio 
com o astral pela falta de ir
mandade, pelo anseio de 
posição, títulos, preocupação 
pelo vestuário e ornamentbs 
luxuosos dentro da espiri
tualidade. Tem-se obser
vado, também, que, ao invés 
de continuarem a subida dos 
ddegraus dentro . da prática 
espiritual, iniciam a partir 
destes atos, a descida, porém 
com certa rapidez, perdendo
se, muitas vezes, inteligên
cias que, espiritualmente 
equilibradas, seriam de 
grande utilidade para trazer 
ensinamentos à humanidade. 
Os parapsicólogos dizem ser, 
estes, neuróticos; entretanto, 
dentro da Lei Hermética, e . 
principalmente para os in~ 
tegrantes da Umbanda, 
trata-se do es'tado desar
mônico da mente com o as
tral, estando assim em sin· 
tonia positiva com os guias-. 
espirituais, deixando que o 
seu desenvolvimento siga a 
"lei dos orixás", ou divin
dades, e não simplesmente a 

do homem. Devemos nos con· 
scientizar de que a matéria 
falha, porém o espírito não, e 
o que muitas vezes para nós 
parece ser errado, não o pe, 
para o SUPREMO, que na· 
turalmente, sabe o que o 
planeta terra e seus seres 
viventes necessitam para 
chegar à perfeição. · 

A IMPORTANCIA DE LER 

''ARUANDA'' 
"Aruanda" traz aos um· 

bandistas e espiritualistas de 
todo o Brasil, através de suas 
mensagens, a autêntica 
palavra de fé , portadora do 
conhecimento iniciático e dos 
segredos da evolução me
piúnica. Jornal mensal da 
família espiritualista. Fone: 
881-4239. 

CORRESPONDENCIA 

Esta coluna coloca-se à dis· 
posição dos irmãos umban
distas para a divulgação de 
solenidades e sessões es· 
pirituais gratuitamente. En
vie o nome do babalorixá ou 
yalorixá do Templo . 

·~ 



INAUGURADA ONlEM NOVA UNIDADE NO HC 
O governador Egídio Mar

tins inau~urou ontem de 
manhA, oficialmente, o Cen
tro de NeW'ocirW'gia Fun
cional do Instituto de Psi
quiatria do Hospital das Clí
nicas da F acuidade de 
Medicina da USP. 

Essa instituição cienhfica 
já funciona há mais de três 
anos, pois foi criada no dia 25 
de fevereiro de 1974, com a 
designação de Centro de 
Neurocirurgia de Clínica 
Psiquiátrica, como socie
dade civil e obtendo recW'sos 
orçamentários através de 
doaçOes e do estabelecimento 
de convênios para a conse
cução de seus objetivos cien
hficos · e no campo de pes
quisa. 

CONV~NIO 
No mesmo ano de sua 

criação, a 11 de novembro, 
foi assinado um convênio 
com o Hospital das Chhicas, 
que obedece a algumas 
cláusulas tais como: utilizar 
a "área física da Chhica 
Psiquiátrica do HC; pro
mover ensino e pesquisa 
para o progresso cientifico 
da fisiologia cerebral hu
mana; oferecer .ao HC re-

MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA 
SUPERVISOR: DR. JOS~ SYL VIO DE CAMARGO 

latórió e conclusOes de seus 
trabalhos e ainda manter 
programas de espeçialização 
de pessoal através dos mem
bros do Centro. O Cenepsi, 
por esse convênio, se propôs 
ainda atender pacientes das 
diversas chhicas do HC, des
de que eles se enquadrem nas 

· finalidades do próprio Cen
tro. 

De sua parte, o Hospital 
das Chhicas se propôs, den· 
tro de suas possibilidades, 
prover o Cenepsi de pessoal 
técnico e médico, além de 
equipamentos, material de 
consumo etc., em troca do 
trabalho que o Centro oferece 
- sempre sob a aprovação 
do diretor. O HC, fornecendo 
esses recursos, passou tam
bém a exercer controle 
econômico e financeiro sobre 
o Cenepsi. 

INSTALAÇOES 
O Centro dispOe atualmen

te de instalação própria, cen
tro cirúrgico, enfermaria 

com 41leitos e área adniinis
trativa de apoio técnico. 
Além disso, conta com 
equipamento cientúico al
tamente especializado, a 
parte mais sofisticada doada 
pelo Governo do Estado. 
Vários desses equipamentos 
também foram doados pelo 
Governo Federal ou obtidos 
com recursos do próprio 
Cenepsi. 

Possui ainda vários se
tores, como laboratório de 
neuroquúnica, · radiologia, 
documentação, fotografia, 
desenho

1 
laboratório de 

bioengennaria e computa
ção, parte de cirurgia chhica 
( operaçOes e bíofisiologia 
(testes psicofísicos, taquis
toscópicos, exames eletroen
cefafográficos especiais e 
telemetria). Há ainda a parte 
de neuropatologia. 

O objetivo fundamental do 
Cenepsi é o desenvolvimento 
das atividades de pesquisa, 
de ensino em nível de pós--

H.ospital: Caril ara aprova verba 
Incluído na pauta em regime de ur

gência, a Câmara Municipal de São 
Paulo aprovou, ontem, em primeira dis

~ cussão; o projeto de lei n. o 82/77, do 
: Executivo, concedendo a subvenção de 
~ Cr$ 10 milhões à Sociedade PaUlista 

Gilberto <MDB) denunciou na Assem
bléia Legislativa as demissões su

. márias de médicos, dentistas, assisten
tes sociais e nutricionistas, pelo ·INPS, 
depois de aprovados em concurso pú
blico realizado através do DASP, afir
mando ser necessário um esclareci
mento do órgão pre,videnciário sobre a 
absurda decisão. Após fazer a leitura da 
nota oficial do Sindicato dos Médicos de 
Pernambuco, protestando contra a 
medida e as distorções no preenchimen
to de vagas pelos concursados, segundo 
as previsões do DASP, o representante 
emedebista afirmou que os profissio
nais · demitidos atravessam uma si
tuação aflitiva, sem ter a quem apelar. 
Disse ainda o deputado Manoel Gilberto 
que a dispensa de mais de 300 profis
sionais da Medicina, funcionários do IN-

p9ra o Desenvolvimento da. Medicina, 
entidade mantenedora do Hospital São 
Paulo, que está passando por dificul
dades econômicas. O vereador João 
Aparecido de Paula <Arena), justificou 
da tribuna a importância do auxilio. No 
mesmo sentido, falaram os vereadores 
Tércio Tosta, Eurípedes Sales, Almir 
Guimarães, José Storópolli e Samir 

· Achoa; do MDB, e Brasil Vita, da 
Arena, defendendo também uma sub
venção mensal para o hospital, para 
que suas atividades não sejam in
terrompidas. 

p 1 PS em Pernambuco, vem agravar o 
esqu sas problema do desemprego no Estado. 

NOVA YORK <AP-FT) -Após quatro "Não se entende- acentuou- que no 
anos de pesquisa com a droga Laetrile, momento em que se amplia o atendi-
çientistas em Nova York disseram que mento previdenciário no País, a própria 
serão necessárias novas provas clínicas autarquia de previdência venha a 
para afirmar ou negar a sua eficácia no exoherar dos seus quadros centenas de · 
tratamento do câncer. A investigação médicos, dentistas, assistentes sociais e 
foi feita com ratos e os resultados r()Jtricionistas que têm prestado rele-
parecem ter demonstrado que o Lae- vantes serviços". 
trile não serve nem para impedir, nem 

·para curar. o câncer, segundo informe A,tendimento médico precário 
divulgado quarta-feira. Segundo o 

~-~-- documento. o Laetrile não e;msa dano .... ---~A~UERI (FT)- Além de não pos-

graduação e de prestação de 
serviços na área de neuro
cirurgia funcional. 

No momento está sendo 
desenvolvido um amplo 
projeto subdividido em 
quatro subprojetos nas áreas 
de: neW'ofisiologia chhica e 
experimental ; cirurgia e es
teriotaxia; área chhica e_ad-
ministração. · · 

Por volta das 9h30 o gover
nador, ao lado do superinten
dente Oscar César Leite do 
Hospital das Cllhicas, e do 
diretor Raul Marino Júnior, 
do Cenepsi, começou a per
correr as sofisticadas . ins
talaçOes da nova divisAo do 
Instituto de Psiquiatria do 

,HC. 

O novo centro, único no 
PaiS, já atendeu perto de 400 
pacientes, especialmente 
epilépticos. e tem seu custo 
estimado em 100 milhOes de 
cruzeiros. Conta, entre 
médicos, psicólogos e en
genheiros (estes últimos 
ligados aos complexos sis
temas de · computação do 
Centro), com 25 profissio
nais. 

Encontro de 
cirurgiões em 

São Paulo 
Novas técnicas para o 

tratamento da dor, para a 
eliminação dos derrames 
e das tromboses cerebrais 
e para enfrentar as lesões 
traumáticas da coluna 
cervical (muito comuns . 
nos acidentes de auto
móvel e de motocicleta) 
serão examinadas, em 
São Paulo, por dois mil 
cirurgiões de 50 países, 
entre ·os quais os princi
pais especialistas mun
diais, durante ·o VI Con
gresso Internacional de 
Neurocirurgia, que ini
ciarâ seus· trabalhos no 
Palácio das Convenções 
do Parque Anhembi no 
dia 20 de junho. O encon
tro é organizado de quatrp 
em quatro anos, pela 
Federação Mundial de 
Sociedades de Neuro
cirurgia para realizar Úm 
balanço das descobertas e 
das novas técnicas desen
volvidas no tratamento 

SIMPOSIO 

Depois de visitar alguns 
pacientes em recuperação 
pós-operatória, o governador 
foi convidado a assistir à 
abertura do Simpósio Inter
nacional . de NeurocirW'gia 
Funcional. Na ocasião foram 
projetados "slides" mos
trando o funcionamento do 
HC e suas 17 clínicas. 

O encontro internacional, 
promovido especialmente 
para comemorar a inau
guração oficial do Cenopsi, 

que ainda não conta com 
laboratório de anatomia 
(utiliza, por enquanto, o da 
Faculdade de Medicina da 
.USP); e reunirá até sábado 
130 especialistas, muitos 
deles dos Estados Unidos, 
Suíça, França, Canadá, In
glaterra, Colômbia, Espanha 
e Japão. Entre os temas a 
serem tratados estão a cirur
gia da epilepsia; o uso de 
computadores em neuro
cirurgia funcional e o estado 
atual da cirurgia psiquiá
trica. 

Sindicato de médic.os: 
votação termina · h.oje 

A urna principal está na sede da entidade 

Hoje é o último dia para a eleição da qova diretoria 
do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. Para 
que haja quorum são necessários cerca de 800 votos e, 
até ontem, apenas 300 profissionais tinham votado nas 
duas chapas existentes. Devido à abstinência foram 
instituídas, além da urna fixa na sede do sindicato, no 
viaduto Da. Paulina n. o 78, duas outras que percorrem 
os maiores hospitais de São Paulo. 

Os locais de votação hoje são, além da sede, a Bene
fic~nl'i:~ PortJJ11.1lf>Sa. o osnital das Clínicas e. no 

. Planti.o de cerejeiras 
h.omenageará ·o ·Japão 
A Prefeitura vai colaborar com a colônia japonesa, que já 

faz preparativos para a comemoração, a 18 de junho do ano 
que vem, do 70. • aniversário da imigração nipônica no Brasil. 
Hoje, às 9 horas, serão plantadas 300 cerejeiras no Parque do 
Carmo, em cerimônia que deverá contar com a presença da 
Banda da Polícia Milit11r e de . 600 escolares, além de repe
resentantes de 18 associações nipo-b.rasileiras da ZQna Leste. 
Representará o prefeito Olavo Setúbal, na solenidade, o ex-
vereador Mário Osassa, atual diretor da Comgás. 

Segundo o secretário de ServiçOs e Obras, Aurélio Araujo, 
a situação atual é propícia pa'ra o desenvolvimento das 300 
cerejeiras, porque elas já passaram por um longo período de 
aclimatação em Campos do Jordão, cidade com caracterís
ticas climáticas parecidas às das regiões do_ Japão onde exis
tem essas árvores. Disse, ainda, que esse prazo de um ano 
será suficiente para que as cerejeiras estejam florida~ na 
primavera de 78. 

SETENTA MIL 
De setembro do ano passado até maio último, a Prefeitura 

plantou quase 70 mil árvores na cidade, segundo relatório en' 
viado ontem ao secretário das Administrações Regionais, 
Celso Hahne. Durante esse período, foram plantadas 67.858 . 
árvores , restando outras 31.362 mudas a serem plantadas até 
setembro, quando será iniciado o novo programa de arborh-
zação de São Paulo. . · 

A distribuição do plantio de árvores, por Administração 
Regional, nos últimos sete meses, foi esta: Butantã; 4.629 
unidades; Campo Limpo, 2.133; Freguesia do O, 3.597; Ipiran·· 
ga, 5.106; Itaquera-Guaianases, 669; Lapa, 3.141; Moócà, 
5.371; Penha, 4.468; Pinheiros, 5.263; Pirituba-Perus, 2.672; 
Santana, 5.509; Santo Amaro, 6.256; São Miguel Paulista, 
4.967; Sé, 3.591; Vila Mariana, 5.094; Vila Prudente, 4.245· e· 
Vila Maria-Vila Guillierme, a mais noya AR, com 517 árvo~es 
plantadas. "J 

Cogep:· adiantado· o 
Orçamento Plurianual 
Os trabalhos de elaboração do Orçamento Plurianual para o 

triênio 1978/79/80 estão bem adiantados na Coordenadoria 
Geral do Planejamento. Essa informação foi transmitida on
tem ao prefeito Olavo Setúbal, pelo titular da COGEP, Cân
dido Malta Campos Filho. 

Neste Orçamento, que deverá ser encaminhado à Câmara 
Municipal até o dia· 30 de setembro, juntamente com o Or
çamento-programa (referente ao ano de 1978) da Secretaria 
de Finanças, a COGEP projetará os investimentos e custeios 
que a prefeitura fará para aquele triênio nos setores d1;1 
educação, saúde e vias públicas. 

De acordo com Cândido Malta, esse trabalho permitirá à 
COGEP adquirir o "Know-How" .~uficiente para que, a partir 
do próximo ano, possa elaborar, também o Orçamento Plu
rianual para todos os demais setores, num trabalho entrosado 
com a Secretaria de Finanças. A IJroposta final do Orçamento 
Plurianual que a COGEP está elaborando será entregue ao 
prefeito até o dia 30 de agosto. 

Ele adiantou que, na área de vias públicas, haverá ba· 
sicamente uma revisão do POV-11 (Programas de Obras 
Viárias), cujas obras estarão concluídas até 1980. E nos se
tores da educação e saúde pretende-s~ dar andamento aos 
programas que vêm sendo elaborados, podendo-se· acrescen
tar novos ítens em função de prioridades. 

----HISTORIA-. ---
THE ASSOCIATED PRESS 

16 defunho 
1665 - Os espanhóis são derrotados por portugueses e bri
tânicos em Montes Claros, assegurando-se a independênçia 
de Portugal. 
1789- O Terceiro Estado na França se proclama em Assem· 
bleia Nacional para elaborar uma nova Constituiçl'io, inician-
dn-"" -"-"im n ""minhn na~: · J:e~olucão franceÃa~. _____ ___. 
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trile não serve nem para lmpeâir,- nem 
·para curar o câncer. segundo informe 
divulgado quarta-feira. Segundo o 
documento, o Laetrile não causa danos, 
excetoquandoministradoemdoses orais. 
excessivas ou mal injetado. Os cientis
tas também não puderam comprovar se 
o medicamente possibilita a diminuição 
dador. 

cancer 
A Fundação Centro de Pesquisa de 

Oncologia, órgão da Secretaria do . 
Governo de Controle do Câncer, dará 
prosseguimento ao Programa de Con
trole do Câncer na periferia de São 
Paulo, integrado ao Programa Nacional 
de Controle do Câncer, do Ministério da 
Saúde. A solenidade será realizada no 
Posto de Saúde de "Santo Amaro", 
localizado na Av. Adolfo Pinheiro, n. o 
122, no dia 21 de junho, às 9 horas. 

Demissões no INPS . 
RECIFE (FT)- O deputado Manoel 

Atondlmc;;nto módleo preeórlo 
ÊARUERI (FT)- Além de não pos

suir siquer um posto de atendimento do 
INPS, Barueri conta com um serviço de 
atendimento médico em precárias con" 
dições: mal instalado, com número de 
médicos insuficiente, o Semasb - Ser
viço Médico e Assistência Social · de 
Barueri - precisa receber mais aten
ção da Prefeitura, para poder ser 
motivo de tranquilidade da população. 
Das 7 às 21 horas, apenas três médicos 
atendem a todos os casos. Atualmente, 
um dos médicos está de férias - e o 
Semasb não colocou um substituto por 
falta de condições. Durante a noite não 
há médico de plantão, · funcionando 
somente as duas ambulâncias da mu
nicipalidade, que removem os doentes 
para hospitais particulares. O prédio 
onde o Semasb está instalado nunca 
teve condições para servir como casa 
de saúde. 

......... -.... --"A.~o ... - ~- ... - ... _._ .... ___ ----

balanço das descobertas e 
das novas técnicas desen
volvidas no tratamento 
cirúrgico das lesões 
cerebrais. · 

Menopausa 
Será no dia 30, às llh30, 

a palestra do dr. Cássio 
Ravaglia, no Hospital do 
Servidor Público Muni
cipal. O tema a ser abor~ 
dado será "Aspectos 
Clínicos e Metabólicos da 
Menopausa". Esta pales
tra faz parte do ciclo de 
conferências organizado 
pelo Centro de Estudos da 
Clínica Endocrinológica 
do HSPM. O dr. Ravaglia 
é chefe da Clínica de En
docrinologia e Meta
bologia do Hospital das 
Clínicas. 

-------NOTÍCIAS MILITARES,-------
eolroR: CARLOS DIAS TORRES 

Marinha do Brasil lança .o seu 
primeiro· navio . de desembarque 

RIO <FT) - O ministro da 
Mari:ilia, ·almirante Geraldo 
Azevedo Henning, viu com 
entusiasmo o trabalho do Ar
senal de Marinha do Rio de 
Janeiro, ao presidir ontem à 
solenidade de lançamento ao 
mar da embarcaçao de 
desembarque de carga geral 
IAO, "Guarapari", primeira 
desse tipo construi'da no 
Brasil, adaptada àe modelo 
norte'-americàno. · 

Como é tradicional, o barco 
foi batizado com a quebra de 
uma garrafa de champanha 
contra o casco pela madri
nhl\, Maria Cajaty Gonçal
ves. O diretor do Arsenal, 
contra-almil'ante Hugo 
Friedrich Schieck Jr., disse 
que dentro do programa de 
reequipamento da Marinha, 
certamente caberá parti
cipação de sua unid;ide fa
bril. 

Altas autoridades civis e 
militares, alunos da Escola 
Técnica do Arsenal de Ma
rinha, .operários, enge
nheiros e mestres assistiram 
o "Guarapari" escorregar 
lentamente do dique para as 
águas da bai'a da Guanabara. 
O barco ficará em testes an
tes de entrar em serviço no 
Corpo de Fuzileiros Navais, 
unidade da Marinha a que se 
destina, por ser transpor
tador de tropas e armas, 

O contra-almirante Schiec
k JR. disse que uma segunda 

· embarcação do mesmo tipo, 
já em construção, deverá. ser 
lançada ao mar em. fim de 
julho ou durante agosto 
próximo. Operários e téc
nicos trabalham •na cons-

trução do novo barco, ontem 
visto ao lado do "Guara
pari". Esses barcos de proa 
móvel p95sibilitam o desem
barque de tropas e materiais 
bélicos nas praias, ·como os 
utilizados na 11 Guerra Mun
dial, na tomada da praia de 
Dunquerque, · pelos aliados. 

Tem 41 metros de com
primento, desloca, quando 
carregadó, 390 toneladas, 
possui dois eixos com hélices 
de tubos Kort, com três le
mes para cada eixo, e mo
tores principais a diesel; 
desenvolve velocidade de 11 
nós e o raio de ação é de 1.200 

. milhas. O armamento é cons-
titui'do de metralhadoras 
ponto 50. 

O ministro da Marinha 
·referiu-se, após a solenidade, 
a uma materia publicada on
tem por um matutino e en
volve o desejo da Bolivia pos
suir uma sai'da P.ara o mar, 
pelo Oceano Pactfico. Como o 
reporter lhe perguntasse se 
queria fazer uma retüicação, 
disse o almirante Azevedo 
Henping que já mandara à 
imprensa nota oficial sobre o 
caso. 

Na integra, é a seguinte a 
nota oficial distribui'da pelo 
ministério da Marinha: 

"O ministro da Marinha, a 
fim . de dirimir quaisquer 
dúvidas a respeito de opi
nioes que teria emitido por 
ocasião da condecoração do 
Mérito Naval que recebeu do 
governo da Bolivia, faz tran
screver, na integra, o texto 
da oração que proferiu, em 
agradecimento à honraria 
que lhe foi conferida: 

"É motivo de grande satis
fação a honra que nos presta 
o governo. da Boli'via, con
ferindo-nos tao alta distin
ção. Entendo que esta conde
coração nao exprime o re
conhecimento de feitos pes
soais, mais sim significa tes
temunho da amizade frater
nal que une as nossas Ma
rinhas e nossos povos. 

A história tem continua
mente demonstrado um 
relacionamento cordial e 
proveitoso entre bolivianos e 
brasileiros. 

Estamos hoje empenhac;los 
em construir uma comuni
dade livre de preconceitos e 
hegemonias, fundada nos 
princípios e tradições que nos 
legaram os ancestrais. 

Os muitos percalços que as 
nossas Pátrias têm enfren
tadó, ·em busca de um lugar 
entre as nações mais desen
volvidas, ·estão sendo ven
cidos, lá e .cá, através do 
patriotismo de todos e da 
vocação desenvol vlmentista 
das Forças Armadas. 

O crescente intercãmbío de 
conhecimentos, entre nós, é 
um fator de grande valia 
para tornar mais sólida a 
base de nosso relacionamen
to. Os serviços realizados em 
cooperação - e aqui cabe 
ressaltar os levantamentos 
hidrográficos do rio Para
guai e a Impressão de cartas 
do lago Titicaca <setor 
boliviano) - para citar 
apenas um exemplo - , têm 
alcançado pleno êxito e são 
um estimulo para futuros 
trabalhos conjuntos. 

'Voltados para os elevados 

princípios que nortei(lm a 
nossa luta comum em busca 
do desenvolvimento, unim:jo 
esforços aos dos povos ir
mãos no anseio de um mundo 

· melhor, temos a certezq de 
que o porvir nos reserva um 
lugar de destàque no concer
to das nações. 

Senhor embaixador 
É com emoção que peço a 

V.Excia. fazer chegar ao ex
celentissimo presidente da 
República, general · Hugo 

. Banzer Suarez, e ao almiran
te Barroso Hurtado, seu dig
ntssimo ministro, · o nosso 
reconhecimento pela ho
menagem que, em minha 
pessoa, é feita à Marinha do 
Brasil. Aos exmos.senhores 
presentes, agradecemos sen
sibilizados o comparecimen- · 
to". 

Nomeações 
para oSTM 

O presidente da República 
assinou . decreto nomeando o 
tenente-brigadeiro-do-ar 
Délio Jardim de.Mattos para 
exercer o cargo de ministro 
do Superior Tribunal Militar, 
na vaga decorrente da 
aposentadoria · do ministro 

· tenente-brigadeiro-do-ar 
Carlos Alberto Huet de 
Oliveira Sampaio. 

Por outro lado, assinou 
decreto nomeando o almiran
te-de-esquadra Júlio de Sá 
Bierrenbach para exercer o 
cargo de ministro do Su
perior Tribunal Militar, na 
vaga decorrente da aposen
tadoria do ministro almiran
te-de-esquadra Sylvio Mon
teiro Moutinho. 

v-.a.uuw.:;v ~ ..... . ..,.. ... ..... -...-a&.a:- a& . • '"" ' ---...... -------~- -:1 

os maiores hospitais de São P aulo. 
Os locais de votação hoje são, além da sede, a Bene

ficência Portuguesa, o Hospital das Clínicas e, no 
Interior, as seções do sindicato, das 8 às 20 horas. Se 
não houve quorum, a Delegacia Regional do Trabalho 
poderá nomear uma junta interventora, que pode ser, 
inclusive formada pelos membros da atual diretoria. 

A qualidade do. ar em SP 
Segundo dada;; divulgados pe~ Cetesb, foi a seguinte a 

qualidade doar, ontem, na capital e Grande Sao Paulo: 
Aclimação ........ .. .. . ..... . ...... ....... ...... ... .... aceitável 
Campos Elisios .. ........ .... . . ................ . .. . · ... aceitável 
Cerque ira Cesar ... . .. . . .. . .... . . . . .. . .. . . ......... . .. . .. . . . boa 
Moema . . ..... .. .. . . .. . ...... ... .. . . . ... ... . . .. . ... . . . aceitável 
Praça' da República .. ... ...... .. . ...... ..... .. .. .... .. aceitável 
Vila Anastácio ..... . .... .. ............ ... . .. .......... aceitável 
Capuava residencial . .. . .. . .. . .. . ... .... .... ... ...... . aceitável 
Cap.~a v a industtial . .. ...... .. . .... . .. .. .. .. .. ... .. .. . . aceitável . 
Guarulhos ... . ....... . . . ..... . .. . . . . ......... . . . .... .. aceitável 
Osasco . . .. .. . ... . .. . . . . .. . .... .... : . . .. . . .. . . . . .... ... ... ,. boa 
São caetanodoSul . ... , .... .... .... . .. . .. .... .. . ... ... . aceitável 
SaniD André ... ..... . .. .. .. .. .... .. ..... . . .... .... . . .. . . aceitável. 

ae ·rorrugai. 
\789 - O Terceiro Estado na França se proclama em Assem
bleia Nacional para elaborar uma nova Constituição, inician
do-se assim o caminho para a ·revolução francesa. 
1807- De Montevideu, ocupada pelos ingleses, a expedição.do 
General Whiteloke parte para Buenos Aires com o propósito 
de ocupar a cidade. 
1813- Como motivo da festa de Corpus Cristi, a junta gover
namental do Chile manda hastear a bandeira tricolor; ver· 
melho, branco e azul. 
1821 - Em consequência de ferimentos recebidos em com
bate, morre o general Juan Martín Gomes, wn dos heróis da 
independência argentina. 
1867 - Famosa corrida de Touros, em Cadiz, na qual o touro 
"Caramelo", .. ferido '1:1 vezes, mata nove cavalos, derruba 
sete toureiros· que o fustigavam, de suas montarias e fere o do 
matador. · 
1932 - Novo movimento revolucionário no Chile, também de 
caráter socialista, mas oposto ao comunismo. 
1940 - A França pede armistício com a Alemanha, ante a 
série de derrotas que os alemães lhe infligiam. 
1949 - O México anuncia ao Fundo Monetário Nacional que· 
reavaliou o peso em relação ao dolar. 
1958- Anunciada a execução de Imre Nagy, líder da rebelião 
húngara contra a ocupação soviética. 
1967 - A China anuncia que explodiu sua primeira bomba de 
hidrogênio. 

Dirigentes de ·transportes reúnem-se· 
A comissão organiza

dora Associação Nacional 
de Transportes Públicos 
estará reunida hoje, na 
sede · da Companhia do 
Metrô paulista, com re
presentantes de entidades 
de transporte das prin
cipais capitais bra
sileiras, pra para discutir 
pormenores da assem
bléia de criação da ANTP, 
programada para o 
próximo dia 30. No encon
tro de hoje dois pontos im
portantes serão debati
dos: a indicação do Con
selho Diretor e as dire
trizes par~ taxas de ad
missão e manutenção dos 
associados. 

Da reunião, a ser im
ciada às 10 horas, par
ticiparão: Plínio Assmann 
(presidente do Metrô 
paulista), Rogério Belda 
(chefe de Planejamento 
de Tráfego do Metrô ), 
Carlos Aloysio Weber 
(diretor da Divisão de 
Subúrbios da Refesa no 
Rio de Janeiro), Jarbas 
Luiz Macedo Haag 
(diretor da Empresa 
Municipal de Transportes 
Urbanos de Porto Ale
gre), Jarbas M.A. 
Maranhão <assessor da 
presidência da Fepasa), 
Luiz Silva Leal (diretor 
da Companhia de Trans
portes Urbanos de Re
cife), Ferando L.C. Mac 
Dowell da Costa (diretor 
de Planejamento do 
Metrô do Rio de Janeiro), 
Sérgio Resende <chefe de 
Planejamento do Metrô 

carioca) e Maurício E.G. 
Cadaval · (assistente de 
Planejamento de Tráfego 
do Metrô paulista). 

PESQUISA 
Segundo o eng. o 

Maurício Cadaval, já 
foram enviados ques
tionários a 100 cidades -
todas com mais de 100 mil 
habitantes .. com pergun
tas sobre transportes. Es
ta pesquisa - ainda em 
curso - deverá incluir 
todas as cidades bra
sileiras com serviço de 
transporte coletivo. 

"A cidade com maior 
número de passageiros 
por ônibus/ano , é 
Araraquara, com 557 mil 
- observou o eng. o Ca
daval - e este efetivo é 
maior, que o de São Paul01 
(245 mil), porque em 
Araraquara existe sis
tema muito bevn montado 
de tróleibus" . A surpresa 
na comparação com a 
Capital paulista é justi
ficada ainda pelo fato de 
que " em Araraquara a 

população está muito 
acostumada ao uso de 
ônibus e a rede funciona 
com muitas linhas em es-

r/ 

paços curtos, facilitando o 
deslocamento de pas
sageiros em qualquer dis
tância''. 

'""'\ 

Balcão :' 
de 

. 

·Anúncios-
Folhas~ 

· Arameda Barão de Limeira, 401 
\.. 

VENDEM-SE 
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PERFURADORA$ 
TELETY PESSETER'S 

.. 

Modelo "T .T .S." Eletro Mecânicas . Em perfeito estado de 
funcionamento . Trator à Alameda Barão de limeira, 425 - ' 1..0 

andar c/Sr . A lvaro Piazon. 
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ciplinas dão aos excepcionai~s-r;etras aauruversictaae~Ma:c

como acontece com a so- kenzie. 
ciol~gi_a, a psicol~gi_a, .a ----U- M_C_O_N_V_I_T_E---4 
medicma, a assistencia . . 
social. É a professora e Sexta-ferra, às 18 horas, no 
doutora Nair Lema; Gonçal- Salão Nobre da Faculdade de 
ves, chefe do Departamento Direito da Universidade de 
de Direito do Trabalho, da São Paulo, largo de São 
Faculdade de Direito da Francisco, o professor e 
Universidade de São Paulo. doutor Geraldo Bezerra de 
Neste ano, em que se co- Meneses, do Rio de Janeiro, 
memora o Sesquicentenário proferirá conferência sob o 
da Fundaçao dos Cursos ti:lulo "Justiça do Trabalho". 
Jurídica; no Brasil (ano de Ele foi o primeiro presidente 
comemoração de 11.8.76 a do Tribunal Superior do 
11.8.77), ela verifica que há Trabalho, de 1946 a 1951, após 
alunos do terceiro ano do a Justiça do Trabalho se ter 
Curso d~ Graduação, da transformado em poder 
Faculdade de Direito da judiciário. 
Universidade de São Paulo, A entrada é franca e quem 
motivados para a pesquisa e convida é a professora Nair 
interessados em integrar Lema; Gonçalves, chefe do 
Grupos de Trabalho com vis- Departamento de Direito do 
tas a aprofundar. o assunto Trabalho, da Faculdade de 
sob aquele ângulo. · Direito da Universidade de 

São Paulo. A conferência a 
UMA AULA ser proferida por aquele 

Há dias, os alunos do 3.o professor de Direito do 
Ano do Curso de Graduação T~Flb~lho da Fa~ulda~e de 
daquela Faculdade tiveram Direito da ,Umversida~e 
aula comemorativa do cen- Federal Flummense,_ é mais 
tésimo quinquagésimo um ato co~emoratiyo da-
aniversário de instalação, no quele Sesqwcentenáno. • 
País, daqueles cursos, re-
ferente a aspecta; da pro- DA EMPRESA 
b~emática da pessoa excep- "Ementa: Autonomia da 
c~onal, que, por , s~as con- empresa. Reestruturação do 
diçOes somato-psi_qwcas, se pessoal e direito dos em
afasta para mais (sup~r- pregados aos cargos efetivos 
dotada) ou para menos (m- que vinham ocupando." 
frad.otada) ~os. padrOes "Admite-se a autonomia da 
médios, constitwndo exce- empresa na organização do 
çOes à regra.. / . seu pessoal. Nada impede 

A a~a foi tentativa de que reestruture os seus ser
a~r~xim~r estuda~tes de vidores adotando nova clas
D_rr~Ito dos problem~ jun: sificação que julgar con
dtcos que a proble"'!át~ca en- veniente. Sempre, porém, 
volve, procurando ~sttmula; deverá respeitar os direitos 
o estudo ~uma faiXa pr?,tt- adquiridos pelos empr~gados 
camente m~xplorada ·. É aos cargos efetivos que vi
terreno praticamente mex- nham ocupando " 
piorado, na par,~ jll!ídica. "A regra é q~e os cargos 
Quase mvel ze~o , assmala a sejam efetivos, e não pro
professora Nair Lem~ qon- visórios. o longo exerc1cio do 
çalves. Ma~. tudo mdiC~, cargo gera a presunção de 
parece, que chegou a vez .• sua efetividade. E na falta de 
com. a ~olaboração de um- prova em contrário, justo 
versitáriOs, de que são exem- que se considere o cargo 
pla; alguns do 3. 0 Ano do como efetivo. Ainda que se 
Curso de Graduação da USP adote nova nomenclatura as 
para se supe~ar este asp~t~. anteriores funçOes devem 

Como convidados es~cirus subsistir, embora adaptadas 
para prestação de dep01me!l- à nova estruturação ado
tos na aula em foco: Mana ·tada" 
Cristina Serra Von Zuben, · 
assistente social, do Centro · ENFERMEIROS 
de Reabilitação "Prof. Dr. Péricles Eugênio da Silva 
Gabriel Porto", da Uni ver- Ramos, secretário do Gover
sidade de Campinas, que dis- no do Estado de São Paulo, 
correu sobre deficiência autorizou (resolução SG 
auditiva; Maria Hecilda 45/77) o afastamento de ser
Campos Salgado, presidente vidores públicos estaduais da 
do "Lar Escola São Francis- categoria de enfermeiro, 
co" (deficiência físico-ar- para participarem do 11 Con
topédica); Ruth Silva Telles, . gresso Internacional da 
representante da APAE de Federação Mundial de En
São Paulo (deficiência men- fermeiras Neurocirúrgicas, 
tal) e Geraldo Sandoval de a se realizar de 19 a 25 do 
Andrade, presidente da As- corrente, em São Paulo, 
sociação Brasileira de - capital. 
Educação de Deficientes Os superiores hierárquicos 
Visuais e diretor do Serviço dos enfermeiros deverão 
de Colocação de Cegos do verificar se os interessados 
Serviço Nacional de Apren- preenchem as condições es
dizagem Industrial (defi- tabelecidas no artigo 3. 0 do 
ciência visual). Decreto 52.322/69. 

t ,. 
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nélio Procóp io e N ovo Fó ti ma , a f im fa ção poro 0 con hec imento vulgar d o 
de reave r a posse d? fi l ~a . A ré que, po r exe m plo, a e x is tênc ia de 
chega va a o local , na s 1med1açOes de .u m inconsc ie nte no hom e m ou no 
u ma venda, quando Maria Caroli~o realid a de d os m últiplos condicio-
co rre u em direçõo do m õ e. Mona :1o mentos soc ia is. " 
He le na, armando-se com u ma faca , 
ma nd ou que a ri val se afastass e . 
Ma rio Je rôn imo inves t iu contra e la e 
a desarmou. A outro conseguiu u m 
pedaço de pau e atacou. Na bri ga , a 
ex-a mante atingiu o desafe:ta com 
.uma locada no peito , causando-lhe 
morte insto~tânea . 

TESTEMUNHA T~CNICA 

O s def enso res da homicida , 
Vitória Constantino (professor de 
Direito Penal da Universidade Es
tadual de Londrina). José Arreb ci la 
Gonçalves e Mauro Ticionelli , ar
rolaram apenas uma testem unho. No 
(OSO f o i uma testemunha técni ca , is
to é , um a figura a mais no elenco dos 
defensores ao qual coube nOo um 
de po im ento nos moldes tradi cio nais , 
m os a ex posiçOo cienti1ic:a sobre o 
compor ta m e n to da ré , em face de 
modernos conceitos da v itimo logia. 

O Júri foi presidido pelo iuiz An- • 
qe lo Scu cato Zattar, tend o como 
promotora Florisbela Goés Genari. 
A pós o ito horas de debates, Maria 
Je rônim o e sta v a abs o lv ida por 
u nanimidade. 

VITIMOLOGIA 

Essa testemunha técnica, Heber 
Soares Vargas . hó algum tempo vem 
se d edicand o a o e studo do crimi 
no log ia , com o professor do matéria e 
també m de psiquiatria na Univer
sidade· de Londrina. Ele abordou o 
proble ma do v itimo logia co m re-

" Mos - - di sse e le -- a partir, 
p rec isa men te, d o conhecime nto moi s 
exato. a ser co nsegu ido no conv iv io 
rem o s r iênc ias , é que se ab re a pos
sibilid ade e se man if es to o neces
sidade de um novo tipo de com
preensõ o ou u m a compreensO o de 

·novo tipo. Compreensõo que hó de 
bro tar, não ió di retamente da ex
pe r iê nc ia cien tifi co , mas do trabalho 
eflex ivo epis temológico e m cujo 
J• i've l ex clu sivo se podem co locar 
dete rrn inodos ques tões" . 

Segu ndo o professo r Heber, ain
da, m a is d o qu e qualquer arrazoado 
teó ri co, é a própria v itimo logia em 
açã o que nos foz sentir sua impo r
tõ nc ia , reve lando-n os todo o seu 
po tenc ial , que só ago ra começo a ser 
romp reendid o. Nem sempre o ho
mem é vi'ti ma de outro, à s vezes é 
v i'ti m o de si mesmo, no querer v i
ti m izar alguém. Conti nua vólido o 
célebre aforismo de Steckel ao es
tudar o sui ci'dio : "Todo pessoo .que 
te n to se motor ou se mato, no 
realidade es tó tentand o matar ou 
matand o outrem" . 

A CONTRA-VIOLWCIA 

Pelo ponto-de-v ista adotado pelo 
ps iquiatra Heber Soares Vargas, 
" tudo se descobre no necessidade: é 'á 
prim ~ ira r e laçOo totolizante d o 
homem , co m o ser material , como 
r oniu n to mate rial de que faz parte. 
_Esta re laçõ o é uni'v oco e de inte-

''Ess e senti mento de culpo nO o e s
tó ligado a um deleito d o si stema 
condicionado ou inculcado po r um 
denominador qualquer, mais estó 
ligado o uma v io laçõ o d e u m pri nc(
pio superior, quando repugno es
magar ou aproveitar d e u m seu 
seme lhante: fra co, infeliz , d oe n te ou 
incapaz de reaçõ o. 

" É, igualmente a es te n(ve l que se 
deve defini r o agresslvidade . co m o 
um d os elementos no rmai s d o oçõ o 
humana. Esta agress iv idade, quando 
rõ o subli mado ou conveniente mente 
equilibrada pelos diversas mecanis
mos regulad ores da personalidade, 
tran sformo-se em violência. Es to , 
pode estar inerte, nos f o rm os de 
grande passi v idade interno e ex ter
no , consitui nd o-se no aviolência , 
po ré m o comum d e suas monifes
toçOes é verif icada po r u ma cOntra 
violência , como u ma ré pli ca o e s t(
mu los v iolentos d os outros. Esta 
v io lênc ia d o outro nõ o é u m a rea· 
I idade obieti va, senao na medida e m 
que e x is te em todos, como moti
voçõ o universal de contra-v iolênc ia: 
é muito simples mente um est1'mul o 
i nsu po rtó ve l da re c iproc idade 
que brado e o utilizoçõo sistemóti co 
d o homem para realizar a destruiçOo 
do hu ma no. 

. Pondera He rber Vargas que a 
contra·violência é e x atamente isso, 
enqua n to a resposta a um est(mulo 
irr itpti vo, nõo é bem rechaçada ou 
re primido: destruo no qdversório a 
desu manidac:\1> do contra-homem, 
deste modo, nao laço senao destruir 
nele, a humanidade do homem e 
reali zar em mim o sua desumani· 
dade". 

---A PREVIDÊNCIA E VOCÊ:---
A. PENNA 

Previdência Social no exterior 
A admissão de empregado 

brasileiro no Exterior lhe as
segura os beneficios da le
gislação previdenciária 
brasileira, pois, neste caso, 
aplica-se imperativamente a 
legislação brasileira, ainda 
que a admissão· do empre
gado seja através de re
presentação diplomática. 
Segundo a Secretaria de 
Previdência Social, do Minis
tério da Previdência e Assis
tência Social, o órgão de 
representação diplomática 
brasileira goza de privilégio 
de extraterritorialidade, que 
estende o exercício da so
berania nacional aos limites 
territoriais de sua represen
tação exterior. Dessa forma, 
a representação do Brasil no 
exterior é um virtual prolon
gamento do território na
cional, como o são as re
presentações estrangeiras no 
Brasil, submetidas às respec
tivas legislações nacionais, e 
não às nossas leis. No caso de 
estrangeiros admitidos em 
representações ou missões 
oficiais brasileiras, o critério 
não é alterado. Em principio, 
o empregado contratado por 
órgão de representação 
brasileira no Exterior, in
dependente de sua nacio
nalidade, se rege pelas leis do 
pais contratante, no que tan-

ge a salários, jornada de 
trabalho e aplicações do 
Direito Administrativo às 
suas .relações de trabalho e 
previdência sociaL 

RESPONDENDO 

"Reportamo!nos à consulta 
de Dora Souza, desta Capital, 
public-ada na coluna a 16 de 
março de 1977, recomendan
do-lhe que procure o Posto de 
Pensões, praça Nina Ro
drigues, 153 <Várzea do Car
mo), munida dos documentos 
de seu marido, para segura 
orientação sobre seu caso. 
Por falta de dados - tempo 
de filiação, época em que 
teria deixado de recolhel! 
'contribuições etc. -, nadà 
podemos adiantar a respeito. 
-Reiterando nossos agrade
'cimentos pela costumeira 
'atenção, subscrevemo-nos 
cordialmente. - Superinten
dência Regional do INPS no 
Estado de São Paulo" . 

PERGUNTA O LEITOR 

" ... gostariam os de saber 
sobre a Lei Previdenciária, a 
entrar em vigor, sobre 
aposentadorias aos 65 anos 
de idade. Estou gozando de 
beneficio de 20% de abono de 
permanência em serviço,, 

,desde 04.01.77 e meu colega, 
se se ~ aposentar agora, a 

·alíquota será de 96%, segun
do foi informado. Pergunto : 
seria vantagem · nós IMs 
aposentarmos agora, ele com 
96% e eu com 80%, ou essa lei 
tem algum item que favorece 
as pessoas como nós, sem 
termos que usar dessa vál
vula de escape <aposentar
mos-nos agora?) :- Milton 
Lopes- São Paulo''. 

" .. . Neste mês, completo 65 
anos de idade . Contribuo na 
qualidade de autõnomo, para 
o INPS, há 7 anos. Pago sobre 
cinco salários. Pergunto: a) 
- minha aposentadoria será 
calculada sobre esses cinco 

-- salários-mínimos? b) - se 
requerer minha aposenta
doria neste mês, qual será o 
reajuste percentual sobre as 
24 contribuições anteriores 
aos 12 últimos meses de 
recolhimento? c) - no meu 
caso, de quanto por cento 
será minha aposentadoria 
sobre a média obtida nos 36 
meses? Joaquim Fernandes 
Barbosa- São Paulo' '. 

r 

OBS: Qualquer orientação 
sobre o INPS, escreva para 
FOLHA DA TARDE, ala
meda Barão de Limeira, 425 
:___ e aguarde sua resposta por 
·esta coluna, que circula 
diariamente. 

Dois conhecidos em
presários da cidade, Helcio 
Serrano<Hi-fi) e Dino Assad 
Abud < Center Fabril ) 
acabam de receber o 
prêmio de consagração 
pública e preferência po
pular. A entrega aconteceu 
no último sábado, na 
televisão Record. 

Vaivém 
• A atriz Tonia Carrero, 

que faz temporada em São 
Paulo com a peça Constao
tina, foi homenageada, na 
semana passada, por An
tonio Barreto, na sua boate 
Regine. Tonia empolgou-se 
tanto com a recepção e a 
voz romântica de Dick Far
ney que, agora no final da 
sua peça ela diz: "Ter
minamos aqui, mas vamos 
continuar no Regine,..,. 

• Depois do sucesso da 
primeira viagem Vo
gue/Seitecin, vem al a 
segunda. Desta vez um 
roteiro que inclui Cannes, 
Montecarlo e Paris e um 
cruzeiro à Escandinavia in
do até a Groenlândia. A 
salda é dia 9 de julho e res
tam pouquissimos lugares. 

• Angela Maria fará um 
show, dia 1. o de julho, no 
Ginásio da Portuguesa de 
Desportos-Portugal/Brasil, 
·aproveitando o lançamento 
de seu novo L.P. "Os mais 
famosos fados". 

• Jantando noite dessas, 
no Muro D'Hera, o novo en
dereço gastronômico da 
cidade, Lucita Maluf Neme 
e Romeu Alves Pinto, Mar
cos Gurgel do Amaral, e 
Clelia Camass~. 

•.Rodeado de amigos e de 
muito Scotch e champanha, 
Paulo Duelos comemorou, 
no fim de semana, seu 
aniversário. 

• O técnico da seleção 
brasileira, Cláudio Cou
tinho, conversando com o 
craque Gil dizia que quer 
uma equipe polivalente. E o 
jogador, rápido: "Olha seu 
Cláudio, valente eu sou. E 
muito. Só que quanto a esse 
tal de poli eu ainda tenho 
que me aprimorar'' ... 

• O filme D. Flor, de 
Bruno Barreto tem estréia 
marcada em setembro em 
Roma e Paris, simulta
neamente em 10 cinemas 
de cada capitaL 
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·problema humano e social, dando condições legais de 
refaier a vida numa segunáa oportunipade"; ALINE 
WOISKY: Favor- "O divórcio torna a segunda ligação 
lícita e livra a mulher da marginalizaçllo" ;_LOURDES 
LEHMANN : Favor- "Resolve os problemas sociais da 
mulher e dá mais proteçllo aos filhos"; _ EDITH VEIGA 
METNE: Favor - "Dá direito a wna segunda opor
tunidade";_ AMANDA MANTALVÃO: Favor- "Acho 
que o desquite nllo resolve e marginaliza. o divórcio tor
na a mulher mais respeitada e com direito a wna si
tuaçllo mais honesta e menos humilhante";_ JUDITH 
PACHECO: Favor- "É uma necessidade em deter
minados casos";_ GILDA MEDEIROS: Favor- "Torna 
a moral menos imoral" . 

l'bva loja: :Exclusiv 
A cidade ganha hoje mais uma loja especializada em te

cidos para revestimentos de paredes, torrações e outras 
aplicações para casas, escritórios e lojas. Trata-se da Ex· 
clusiv, l9calizada na Alameda Campinas e com uma equipe de 
designers, supervisionadas por Tania Yshay, a dona. A exem
plo do nome, a loja vai vender padrõe'!l realmente exclwll,b. 
De início, serão 60 exclusividades que, com variações de 
cores, somam a 180 tipos. Hoje, durante um .coquetel de 
inauguração, a grande bossa será um de<!l/ile onde os casais de 
manequins circularão entre os convidados cobertos apenas 
pelos mais variados tecidos da Exclusiv. 

I< 

~~~SFINAS 
... \n· MASCULINA V"' FEMININA 

Rua Oscar Freire 450 Fone: 853-9994 

~egine 
bar e restaurante 

DICK FARNEY TRIO 
Todas as Noites 

COZINHA INTERNACIONAL 
A PARTIR DA 20 HS. FECHADO AOS DOMINGOS 
ESTACIONAMENTO PROPRIO C/ MANOBRISTA 

R. SANTA IZABEL 261 FONE: 221.41 81. 

ESPECIALIDADE : 

COMIDA CABOCLA 

almoço e jantar 
/ 

Rua Pinheiros, 272 - S. Paulo 
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IMÓVEIS IRREGULARES: PREFEITURA AGIRÁ COM RIGOR 
Filantropia: convêni.os 

terão norma no Estado 
O governador assinou ontem decreto, a ser publicado 

hoje no " Diário Oficial", estabelecendo normas para 
celebração pelo Estado de convênios ou contratos e 
concessão de auxílios e subvenções às instituições de 
natureza filantrópica . 
. No seu ar tigo 1. o , o decreto estipula que "as institui

ções de natureza filantrópica , que atuam nas áreas da 
promoção e assistência social e da saúde, somente 
firmarão convênios ou contratos com órgãos da ad
ministração, centralizada ou descentralizada, ou rece
berão ajuda financeira do Estado , por meio de auxílios 
ou subvenções, desde que, entre outros e em caráter 
permanente, satisfaçam" a .10ve requisitos , referentes 
ao cumprimento de normas legais , manutenção 
atualizada de registros estatísticos e procedimentos 
contábeis etc. 

Para as instituições que atuam na área da assistên
cia médico-hospitalar , além dos requisitos anteriores, 
deverá haver a necessidade de comprovação da 
manutenção de funcionamento de uma Comissão de 
Etica Médica, na forma recomendada pelo Conselho 
Federal de Medicina . 

Ap.ós estabelecer outr as exigências à concessão de 
auxílios ou celebração de convênios e contratos , o 
decreto determina que " fica estabelecido o prazo de 90 
dias, a contar da publicação deste decreto, para que as 
entidades ~r ele abr angidas se adaptem às suas 
disposições '. 

--~---TRABALHo-· ------
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n AMARA TY MARTINS 

UniverSitários e o 
sonho da professora 

Desde 1958 professora 
acalenta sonho, cultiva es
perança de que a proble
mática da pessoa excep
cional; sob o angulo jur(dico , 
se alce ao mesmo nível de 
tratamento que outras dis
ciplinas dão aos excepcionais 
como acontece com a so
ciologia , a psicologia, a ·I 
m QcH rd n!l n c:.c:.ic:.tan ni_n 

A professora Nair Lemos 
Gonçalves levou o mesmo 
tema a universitários do Ins
tituo Mackerizie, por ocasião 
de conferência que proferiu 
em ciclo de estudos pro
movido pela Academia de 
Letras da Universidade Mac-
kenzie. t 
__ ,...UM CONVITE 

O secretário das Adminis
trações Regionais disse on
tem que os atuais proprie
tários de imóveis construidos 
irregularmente e que, de 
comum acordo com servi
dores municipais, conse
guirem obter o alvará de con
servação mediante fraude, 
isto é, utilizando documento 
idêntico concedido para 
outra habitação, mas não 
retirado pelo seu proprie
tário, também sofrerão as 
consequênda~ pela prática 
dessa irregularidade, que es
tá sendo apurada por comis
são especial de sindicância, 
constituída anteontem pelo 
prefeito. 

Acrescentou o sr. Celso 
Hahne, que os membros da 
comissão terão total liber
dade para atuar nas ARs, 
podendo, inclusive, requi
sitar, para assessorá-los, os 
funcionários que julgarem 
necessários. 

Com relação à implicação 
dos proprietários de imóveis 
que quiserem usufruir de 
uma vantagem concedida a 
um cidadão que requereu 

uma anistia e nunca mais 
buscou solução para s~u 
processo, o titular das ARs 
declarou que eles sofrerão as 
penalidades que fo rem 
propostas pela comissão e 
que poderão incluir até a 
abertura de ação comina
tória, resultando inclusive na 
demolição do prédio cons
truído irregularmente. 

Ele reconhece que, além de 
fiscais, existem funcionários 
de diversas outras categorias 
envolvidos nas irregulari
dades. "A comissão de sin
dicância vai apurar respon
sabilidades e quando tiver 
concluído seu trabalho, 
apresentará relatório. Aí o 
prefeito terá condições de 
tomar as providências ca
bíveis". 

A Prefeitura contacom 
1.100 funcionários que fis
calizam as mais diversas 
atividades · no mumcipJO, 
como obras, indústria ,' co
mércio, feiras-livres, teatros, 
cinemas etc. Disse o se
cretário que. na atual ad
ministração, já foram afas-

tados de suas funções, pela 
Prática de irregularidades, 
mais de vinte fiscais, numa 
Punição sumária. Afora isso, 
ele já determinou a abertura 
de cerca de 250 sindicâncias, 
das quais a maioria foi en
caminhada à · Secretaria de 
Serviços Internos, para a 
competente abertura de in
quérito administrativo. 

CONTRA A CORRUPÇÃO 

Perguntado da possibili
dade de se eliminar a corrup
ção na Prefeitura, disse que 
" é evidente que dificilmente 
a corrupção terminará em 
qualquer lugar. O que fa
zemos é combatê-la, evitar 
que ela aconteça. Mas, todos 
sabem que para guerrear a 
corrupção é preciso que haja 
o corruptor e o corrompido. 
Esse é um problema difícil de 
se acabar, não apenas na 
Prefeitura de São Paulo, mas 
em todo o mundo. Mas o que 
temos feito é a determi
nação para que todo o ser
vidor tome conhecimento e 
use de toda a vigilância para 

Vitim.ol.ogia absolve h.omicida 
RAMÃO GOMES PORTÃO 

Com a defesa es triba da na moder
no concei tuação da v iti mo log io , e a 
pa rt icipaçã o espec ia l d o méd ico 
psiq u iatra Heber Soa res Vargas 
como tes temu nho técnica , no Ju r i 
rea l izado na cidade de Cornélio 
Procópio, Pa ro nó, M a ri a Jerôn imo -
acusada de homici'd io -- fo i a bsol
vid a por se te a zero, const i tui ndo 
acon tecimen to inéd i to no campo da s 
inovações jun'dicos. Tud o leva a cre r 
q ue, pel a pr ime i ra vez no Bra sil , a 
defeso d e uma tese crim inológica 
qo n ho ênfa se no seu sentid o pró tico, 
~endo aca tada o op iniOo de u m es
pec ia lis ta , na hora do julga fne nto, no 
in terp retoç13o dos moti vos psico-
soc ioi s qu e i nflu i ro m no compo r
to men t o c r imi n oso, se nd o essa 
homicida a pon tada com o vr'ti mo de 
circu nstâncias coa to ras. Pe lo teoria 
d esenvo lv ido pe lo cr i mi n olog is ta 
Heber V argas, f o i leva ndo em con ta 
'o com p lexo re laciona men to d o b i
nômio de linquente-v(t ima . 

De a co rd o co m os autos, Ma r io 
Je rônimo, conhec ido por Mor ildo , 
viv ia a ma siado no c idade pora no en
se de Londrina com Carl os Ro berto 
Alves, com q uem teve uma menino 
chamado M a r io Caro lina . O casal 
sepa rou-se, mos a f ilho continuou 
morando com o mãe, a té que, u m 
dia, o pa i resolveu levó-la pa ra 
res idi r com os a vós pa te r nos. A ré 
concor d o u . Ent re tanto, pos t e ri or
m e n te, veio o sabe r q ue o garo to nO o 
v ivi a com os ovOs, mos com Ca rlos 
Rober to e suo novo o m ó sio, Mario 
He lena G arcete Rabe ll o. 

No dia 26 de abr i l do a no pas
sado, Mario Jerônimo d i rigiu-se à 
cOso do antigo companheiro, no 
qu i lôme tro 16 do BR-160. en tre Cor
nélio Procópio e Nova Fó ti mo, a f im 
de reaver a posse da fi lho. A ré 
ch.eaova ao l ocal. no s imed iações de 

f e rênci o a o a lcoo lismo e às d r ogas 
Pu ma tese a presen tado no 111 Sim
pósio Internacion al de Cri mino lo g ia 
real izado em São Pau lo, de 25 a 29 
de outubro de 197 6. promov ido pe lo 
Insti tuto de M ed ici na Especial e de 
Crim ino log ia des ta Capi tal , antigo 
Ins ti tu to " O sca r Fre ire" . 

Poro o tes temu n ho, fala r e m 
vit imolo.g io é falar da v it ima que 
a p reende "suas di ve rsos conotações 
b io-psico-socioi s, este ndend o- se com 
isso não só o v i'ti mo em sua inte
qr idade, ma s a o crimi noso, e leme nto 
Pri mord i al d o b inôm i o c ri m i no
so vi't im a". 

Pe la sua ex pos içõ o, o v itimo
logia se inte resso , porta n to, po r tud o 
q ue se ligo o u m a e ven tual v i'ti m a . 
ind ici ado cr iminal men te com o au to ra 
de de l i to: sua pe rsonalidade, seus 
t roços b iológ icos. psicológ icos e 
mora is , su a s caracte r ls ti ca s sócio
ru ltu rois, suos relaçOes co m a pessoa 
a gredido , ehf im seu pape l e sua con
tri bu ição à gênese d o cr ime. 

Como o próp rio cr imi nologia , o 
q ua l per tence, q ue es tuda não so. 
men te o cri me, m a s ta mbé m o s con
d uta s desv iadas, o v i timologia , ta m 
bém deve enf oca r nõ o só o binôm io 
c ri minoso-vi'tim9 , n:a s aquil o que 
rha mou de conduta vitlmalóg lca dl>s· 
vi ada. 

Poro o prof essor Hebe r Soares 
Va rgas, "ninguém duv ida, ho'\e, da 
Pecess idade -- e nã o só da uti idade 
. - de o vit imo logio se ali mentar nu m 
con hecimen to do v i'tima cada vez 
mai s apura d o, mais m inuc ioso, mai s 

rior idode. A tra vés da necess idade, 
com e fei to, apa rece na matéria o 
pr ime ira negaçã o d e negaçã o e o 
primeira to talizaçã o. A necess idade, 
é negaçã o de negação, no medido 
em que se de nu nc io como u m a falho 
,,o in teri o r do o rganism o, é posit~ 
vidode no medida em que por elo o 
total idade o rg6 n ica te nde a conser. 
va r-se como ta l." 

Ele acho que homem, não pode 
fi car indifere nte a o sof r imen to de 
seus congêneres. Se ,ele vê um seu 
semelhante fra co, fi car d oente ou 
aíndo se r acidentado ao seu lado, ele 
tem a obri goçilo, de ajudar, de 
cuidar. Donde ve m esta obrigoçõo ? 
Prova ve lmente, em g ra nd e porte d o 
pri nc1'p io psicológico da Identifi
cação . Ele pe nso insti n ti vamente em 
si; se nOo ajudo m e u semelhante 
a gora , sere i ajudado, se tal coisa 
acontecer com igo? N ota-se aqui a o 
lodo do iden t il icoç15o o noç 15 o do 
reciprocidade , é o noçil o de Taliã o. 
Esta noçõ o nõ o pod e r se r v ista 
un ica men te como u ma le i d e v ingan
ça e crue ldade. A realidade psi co
lógico é toda outra . A le i de Taliã o 
es tó li gada a reciproc idade, le i ins
crito no fu ndo da natureza humana e 
que quer d ize r : " Eu sere i trotad o 
co m o eu trate i os outros" . Conforme 
noss o t ipo d e personalidade e nosso 
g rau de maturidade podemos assim 
m te rp retar a lei dP Taliõo: " Eu troto 
aos outros e a n; irr m esmo, com o eu 
penso que os outros es tão ou pod e m 
me- t rotar". 

exato como s.ó os ciênc i.as p od em - " Se, (on tud o, u m a pessoa normal 
fornecer.~ ma rs do que ev idente que fi ca indife rente a o sofri mento d os 
Pão ba ~ to, fomo ponto de pa r tida , o outros quando e le p ode ajudar 
conh~nmento vulgC:H ·. ta nto mai s .produ ~ ne le uma rea çõ o espec ial qu~ 
fa laCIOSO quanto mo~S Ingenuamente é 0 sentimento de culpabilidade. 
ev1dente. N ado mo1s fora de cog i-
tação poro o conhecimen to vulga r do 
que, po r exemplo, a e x is tênc ia d e 
. ........ : ... ,. .......... ,..: ....... ..... ........ h ........................... . ..... _ 

" Esse senti men to d e culpo nõ o es
ligodo a u m deleito d o siste ma 

~~r;;ac~~~~:~:~.~~ das nor- Fazenda c.oloca 1.500 
Ele reafirmou que vai agir 

com rigor e observou: "Não 
vamos tolerar qualquer ato na "Operaça-~ 0 Om 1·ssos" ilegal de funcionários, seja 
.;ervidor novo ou com trinta 
anos de casa. Vamos abrir Cerca de 1.500 agentes 
sindicância, vamos solicitar fiscais de Renda, da 
abertura de inquéritos e, se 
estes concluírem pela demis- Secretaria da .Fazenda, 
são de servidores envolvidos estão sendo utilizados em 
em irregularidades, eles todo o Estado na chamada 
serão demitidos. Além disso, "Operação Omissos" , 
a Prefeitura poderá também para colher dados omi
solicitar abertura de In- tidos e examinar a si
quérito policial contra esses tuação das empresas que 
mesmos funcionários". deixam de entregar a 

Para ele os maus servi- Guia de Informação e 
dores só servem· para man- Apuração do ICM, co
char a dignidade dos bons. nhecida co mo GIA. 
"E isso aborrece a adminis- Para os contribuintes 
tração. ~ que ainda existem inscritos em regime nor
elementos que teimam em mal, a GIA - que é um 
agir como malandros. Por- documento que registra o 
tanto, o apelo que fazemos à movimento de entrada e 
população é que denuncie ao saída de mercadorias e o 
meu gabinete tudo o que há 
de irregular, que nós iremos saldo do ICM - deve ser 
agir com 0 máximo rigor na entregue mensalmente, 
apuração dos fatos, doa a entre os dias 9 e 15, de 
quem doer." - acordo com o código de 

atividades da empresa. 
Os contribuintes em re
gime de estimativa de
vem providenciar a en
trega do documento uma 
vez por ano 

Perto de 10 mil firmas 
que se encontram em 
situação irregular estão· 
programadas para re-

- ceber a visita dos fiscais 
até o fim de junho. 

A informação é dos téc
nicos da Secretaria da 
Fazenda, encarregados 
de acompanhar a lista
gem dos comput adores 
que emitem a relação dos 
comerciantes e indus
triais que não estão cum
prindo aquela obr igação 
fiscal. 

· Kissinger 
na.NOC Tema: .divórcio 

• O ex-secretário de Es
tado norte-americano Henry 
Kissinger, recusado pelos 
alunos da Universidade de 
Columbia para lecionar 
relações internacionais, por 
ter pertencido ao Governo 
Nixon, acaba de ser con
tratado pela cadeia de te
levisão NBC.Kissinger será 
conselheiro de politica es
trangeira e receberá mais de 
350 mil cruzeiros mensais·, 
com um contrato de cinco 
anos. 

• Além do ·salário esti
pulado, ele terá dii'eito ao , 
pagamento (pela NBC) de 
seu apartamento em Nova 
Iorque, uma empregada 
doméstica, um carro com 
motorista e a proteção de 3 
agentes de segurança. Por 
outro lado, Kissinger est• es
crevendo seu livro de me
mórias- será publicado em 
1979 - e já recebeu da edi
tora um adiantamento de 2 
milhões de dólares . Nada 
mal. 

Troféu . 

} ' ·~ - lide Lacerda Soares 

i 
• o Congresso se reune hoje para votar a emenda à' 

Constituição, de autoria do senador Nelson Carneiro, 
que institui · o divórcio no Brasil. Para ser aprovado 
precisa de 213 votos. No entanto, nem todos os congres
sistas têm posição firmada em favor da medida, prin
cipalmente alguns da oposição. O deputado Genival 
Tourinho (MDB), por exemplo, diz que votará contra e 
justifica: "Não voto em legislação para minoria quando 
serve de incitamento para a maioria" ,Sinval Boaven
tura, da Arena, também votará contra e justifica: "O 
Bispo dom Belchior e eleitores me telegrafaram exigin
do que votasse contra", _E segue por aí. 

8 Esta coluna foi ouvir a opinião de algumas mu
lheres da nossa sociedade sobre a instituição do divórcio 
no Brasil. O resultado segue abaixo: 

• ILDE MAKSOLD: Favor - "Dos males, o menor" ;_ 
.LETICIA SUZANO: Favor - "O divórcio é uma cirur
gia, não um paliativo";_ ILDE LACERDA SOARES: 
_Favor - "Acho que o divórcio vem resolver um 
problema humano e social, dando condições legais de 
~!lfai~~~ ~ida num_~-s:~u_n~a oportunipade".; ~INE 
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VALE DO PARANAPANEMA: POLUI AO PREOCUPA 
ANGATUBA (FT) - Os 

moradores e pescadores do 
Vale do Paranapanema 
unem-se preocupados com a 

EUA ratificam fim 
da ajuda militar , • poluição dos seus rios. O 

protesto, já externado em 
publicação que levou o título: 

WASHINGTON (UPI,FT) - A ComissCio de Verbas Governamen
tais da COmera dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, 
pntem, a emenda pela qual ficam suspensas as venda~ de material 
bélico ao Brasil, que denunciou a acordo militar com os Estados Uni-
dos, em fevereiro último. · 

A emenda ao projeto de ajuda externa para o ano fiscal de 1978, 
que começa a 1. 0 de outubro, determina que seja tomada a mesma 
medida com relaçCio à Argentina, El Salvador e Guatemala. A 
mesma emenda cancela a ajuda militar de qualquer espécie à 
Etiópia, Nicarógua e Uruguai. 
. O projeto passa, agora, ao plenório da COmera, onde seró 
examinada dentro de duas semanas. Provavelmente, seró preciso 
ajustó-lo às emendas introduzidas durante sua passagem pelo 
Senado, antes que o projeto suba à sançCio presidencial. 

Ao justificar a medida tomada com relaçCio à Etiópia, Nicarógua e 
Uruguai, a comissCio afirmou que "o nlvel atual de repressCio interna 
praticado pelos governos de algumas noções qo.~e recebem ajuda 
dos Estados Unidos exige o cancelamento desta ajuda". 

Quanto ao Brasil, Argentina, EI Salvador e Guatemala, a comissCio 
declarou qué tomou a medida porque os quatro palses informaram 
previamente que rejeitariam a ajuda se os Estados Unidos manti
vessem o condiçCio, apresentada pelo presidente Jimmy Corter, 
relativa ao respeito aos direitos do homem. 

De qualquer maneira, a comissCio conservou uma verba de 700 
mil dólares destinada a treinamento de militares argentinos. 

A comissCio reduziu em 3 milhões de dólares a ajuda militar, em 3 
milhões os créditos para compras de armas e em 200 mil dólares a 
verba destinada a treinamento nas filipinas: também por "violações 
dos direitos humanos" cometidas pelo governo desse pais. As 
Filipinas continuam, porem, comumaverba de 16 milhões e 600 mil· 
dólares. 

A comissCio destinou ainda uma verba.de 300 milhões de dólares 
para ajuda aos órgaos de segurança de Portugal, que nao constava 
do projeto inicial preparado pela subcomissao de ajuda ao exterior. 
Também foi incluído um dispositivo que prolbe o uso de qualquer 
verba constante do projeto para ajudar os governos de Uganda, 
Camboja. Laos e Vietna. 

Diz a comissao que "também examinou a possibilidade de en
cerrar a ajuda a Indonésia, TaiiOndia, República Dominicana, Haiti e 
Paraguai" e acrescenta: "A comissao espera continuar a ser infor
mada dos atos do governo em toda esta órea dos direitos do 
homem, com importOncia especifica dada aos palses mencionados 
neste relatório". 

Outro trecho do documento diz que "a comissao exprime sua pro
funda preocupaçao com relaçao as informações dos direitos 
humanos no Ponamó e pede ao Departamento de Estado que 
examine cuidadosamente aftas informações, para determinar se 
existe um podrao em grande escala de violações dos direitos 
humanos". 

O projeto prevê a distribuiçao de verbos no valor de 6 bilhões e 
700 milhões de dólares, dos quais 2 bilhões e 700 milhões se 
destinam a quatro palses do Oriente Médio: Israel, Egito, Slria e 
JordOnia. 

I 

"Paranapanema, Nosso Vale 
Ameaçado", continua ecoan
do na regiãq e eles esperam 
que o Governo tome provi
dências para que a ameaça 
não se concretize. 

I 

Os pescadores, que fazem 
seus ranchos à b~ira do rio 
Paranapanema, entre os rios 
ltapetininga e Apiaí, pro
curam por todos os meios 
alertar as autoridades para o 
problema. Afirma o pescador 
Márcio: "A fábrica Papelok, 
situada às margens do rio 
ltapetíninga, e outra em 
projeto, a Braskraft, serão as 
poluidoras da região." E ele 
Explica: "É bem verdade 
que essa~ fábricas cons.tróem 
lagos para a depuraeão .de 

' . 

seus resíduos industríals, a 
lixivia negra,· material al
tamente tóxico e poluente, 
mas isso não resolve in
teiramente a situação, pois, 
nas enchentes dos rios, os 
tanques' são · inundados e o 
líquido venenoso é carregado 
para o caúdal". Lembra o 
que aconteceu no rio Mogi
Guaçu, em 7 de março de 
1976, quando até os cascudos 
morreram em consequência 
da poluição pela Champion, 
fábrica de papel e celulose. 

Os moradores reconhecem 
os benefícios que as Indús
trias trarão à região, como 
origens de maior número de 
empregos e a contribuição de 
mais di~isas para o País, 
mas act<~ditam que os pre
juízos que a poluição trará 
para a lavoura, que usará es
sa água venenosa · na irri
gação, a mortandade de 
peixes e a poluição total das 
águas, com dano muito gran
de para a ecologia local, são 
maiores que os benefícios. 

A verba israelense prevê 785 milhões de dólares em ajuda militar 
e 1 bilhao de dólares em créditos. Para os palses órabes, estilo pre
vistos verbas de 750 milhões de dólares para o Egito, 93 milhões 
para a JordOnia e 90 milhões para a SI ria. As indústrias ameaçam a ecologia do Paranapanema. prejudicando a população local· 

Reescalonamento em SP é inviável Metrô· entrega agasalh.os a da. Lila 
superiores aos olconçodosnoano 
passado. admitindo que "foram 
recebidos cerco de um milhão de 
objetos ." 

Paulo, cerco de 80 por cento dos 
donativos ontem entregues ao 
Fundo de Assistência Social do 
Pol6cio do Governo estão em 
perfeitos -condições de uso. Todo 
o material' foi transferido poro o , 
Cetrem - Central de Triagem e 

ATOC 
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COUTINHO~ UM T~CNICO MUITO 
APLICADO, MESMO NA SELEÇÃO 
CONTINUA LENDO SEUS LIVROS ES
TRANGEIROS SOBRE FUTEBOL AGORA 
MESMO L~ UM QUE ,LHE ESTA RENDEN
DO óTIMAS ID~IAS PARA USAR NO 
FUTURO: ~ .SOBRE UMA SELEÇÃO QUE 
GANHOU A COPA DE 58 ... 

••• 
Heleno Nunes. comparou Paulo Caju 

a Garrincha. E estó certo, os dois se 
par~cem. mesmo muito. Atualmente, 
né? ... ... 

GUARANI ESTA MUITO ANIMADO. 
TALVEZ AT~ EM EXCESSO, PARA QUEM 
SO FEZ GANHAR DO CORÍNTIANS ... 

• •• 
Obleto \•oador em formato de 

ferradura apareceu no céu de 
Sapopemba. Pessoal não Identificou do 
que se tratava, mas logo percebi onde 
anda aquela chuteira que escapou do pé 
do Paranhos ••• 

' • •• 
COUTINHO VAI PREMIAR SÃO 

, PAULO COM UM LANÇAMENTO IN~DI-. 
TO. PREP }\REM-SE! NÃO, NÃO ~ NEM 
TÁTICA NOVA, NEM JOGADOR NOVO: 
~MAIS UMA PALAVRA NOVA! 

••• 
Presidente do Palmeiras quis 

tranquilizar Dudu, saiu dizendo que ele 
est6 prestigiado. Coitado, agora é que 
não .consegue mais dormir ... 

••• 
ARENA ESTA PRONTA PARA 

DIALOGAR. QUER DIZER, RENOVOU O 
ESTOQUE DE "SIM ' SENHOR" ... ... 

"Os membros da comissão tudar a mudança nos ho
encarregada de estudar o rários das atividades da 
reescalonamento em São - cidade de São Paulo não é 
Paulo entenderam que esta é imutável. Nessa primeira 
uma cidade bastante "sui fase , segundo Ferraz Torrez, 
generis" e complexa, de- a comissão paulista (co
vendo nessa pri- mposta do prefeito Setúbal; 

1-~---""'oii=.JF.<><::A_<:nf'""''""''-''·"'·"·''"'"'"-"-d;,..,tn" tla DSV Robedo 

O secretário acrescentou 
que os •resultados até agora 
obtidos não são muito re
presentativos porque os ór
gãos da administração direta 
federal ainda não estão cum
prindo o novos horários, o 
nu<> imn<>d<> um» »mnl':tr»-

Os donativos arrecadados 
pelo Metrô, através dos 41 pos
tos instalados nos suas 19 es
tações totolizondo 68.319 ob- · 
jetos, entre roupas , bolsas , cin
tos , sapo tos e livros , foram en
tregues ontem à sro. Lilo Bying-. 
ton AA.a r.t ir..\ r:u :oc.id,c.oto do 

Quanto aos critérios de .dis
tribuição dos roupas e objetos, 
afirmou que "inicialmente oten-•------· 



r PãillO entenaeram-ljUt: t:::n:cn:: 
uma cidade bastante "sui 
generis" e complexa, de
vendo portanto, nessa pri
meira fase sofrer as menores 
e mais acessi"veis alterações 
de horário em suas ativi
dades econômicas". Foi o 
que afirmou ontem o dele
gado regional do Trabalho, 
Vinicius Ferraz Torres, ao 
comentar o parecer técnico 
do r ela to r do projeto de rees
calonamento de São Paulo, 
entregue à Comissão Inter
ministerial de Reescalo
namento de Horários, que· 
concluiU pela inexistência de 
alterações nos horários das 
atividades da Capital, "tendo 
sido mantida, praticamente, 
a situação atual". O relator, 
ao entregar o projeto na úl
tima segunda-feira disse ser 
impossi"vel adotar o ree
scalonamento em São Paulo 
e salientou que a única 
modifitação substancial diz 
respeito aos bancos, cuja 
determinação partiu do Con
selho Monetário Nacional. 

Salientando que o prefeito 
Olavo Setúbal presidiu a 
Comissão ,paulista de ree
scalonamento e que a 
DeJegacia Regional do 
Trabalho se limitou a ouvir 
as entidades sindicais e em
presariais, encaminhando 
posteriormente as sugestões 
à Comissão, Viniciu Ferraz 
Torres disse ser particula
rmente favorável à alteração 
nos horários de outros se
tores. 

"Para mim - disse o de-, 
legado - o setor comercial é 
um dos que deveriam ter 
seus horários alterados, com 
os estabelecimentos do ce
ntro fechando suas portas 
mais cedo, enquanto as lojas 
dos bairros continuassem 
funcionando. Assim · a po
pulação poderia evadir-se da 
área centra1 da cidade mais 
cedo, sem prejui"zo próprio, 
pois os que quisessem fazer 
suas compras teriam os es
tabelecimentos comerciais 
para atendê-los". 

Na opinião de Ferrz Torres 
os horários das repartições 
públicas também deveriam 
sofrer alterações, através de 
um rodlzio entre o funcio
n~lismo municipal, federal e 
estadual. "Para tanto ba
staria que cada uma das 

· repartições encerrassem 
seus periodos de trabalho em 
horários diferentes. Os fu
ncionários públicos esta
duais, por exemplo, sairiam 
às 16 horas, enquanto os 
municipais deixariam o 
trabalho às 17 e os federais às 
18. Os horários de entrada 
sofreriam modificação 
proporcional". 

Para o delegado regional 
do Trabalho, a decisão da 
comissão encarregada de es-

' 
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fase, segundo Ferraz Torrez, 
a comissão paulista (co
mposta do prefeito Setúbal; 
diretor do DSV, Roberto 
Scaringela; secretário dos 
Transportes, Olavo Cuper
tino, além dos representa
ntes do governo do Estado, 
Ministério das Minas e Ener
gia e do próprio delegado vai 
observar o comportamento 
da população e os beneficios 
para ·a economia de co
mbusti"vel. Se os resultados 
não forem favoráveis novas 
medidas serão estudadas. 

• ' 
"Mas toda e qualquer 

modificação nos horários das 
atividades econômicas lo
cais, a meu ver, - salientou 
Ferraz Torrez - deve 
obedecer a um critério in
tangi"vel: não prejudicar 
nunca os trabalhadores e 
funcionários porque a Con
solidação das Leis do Tra
balho é de ni"vel federal e 
deve sobrepor-se a qualquer 
outra decisão". 

COMERCIO 

Para a Secretaria Muni
cipal' de Transportes não 
existe ainda a necessidade de 
alteração no horário de 
trabalho do comércio, segun
do pesquisas efetuadas re
centemente pela CET -
Companhia de Engenharia 
de Tráfego - e pelo Instituto 
Gallup. Embora as infor
mações básicas da Pesquisa 
Gallup indiquem que o maior 
número de funcionário por 
setor de atividade reside na 
área comercial, com 
39,4% <cerca de 100.894 pes
soas), os números obtidos 
pela CET referentes ao uso 
de ônibus mostram que a 
mesma área conta com a 
maior parcela: 43.90%. 

Ainda sobre os dados da 
pesquisa da CET, as enti
dades representativas do 
comércio em geral propu
seram a manutenção do 
horário atual - entrada em 
serviço das 8 às 9 horas e 
saída das'18 às 19 horas- e 
justificaram esta posição 
alegando que "existe ra
zoável dispersão" e a "fi
xação de um horário deter
minado provocaria concen
tração". 

SATISFATÓRIO NO RIO 

RIO CFT)- A criação de 
uma comissão permanente 
para avaliar periodicamente 
os resultados das medidas de 
reescalonamento de horários 
no centro da cidade foi anun
ciada ontem pelo secretário 
de Transportes, José Barat, 
ao revelar que a análise 
preliminar da primeira se
mana de implantação do sis
tema foi considerada satis
fatória. 

,r·esem;auvos- purque- os- or
gãos da administração direta 
federal ainda não estão cum
prindo o novos horários, o 
que impede uma amostra
gem mais real. Entretanto, 
frisou, a pesquisa realizada 
pela Companhia do Metro
politano do Rio de Janeiro na 
última terça-feira, nas duas 
principais vias de acesso da 
Zona Sul ao centro da cidade 
- aterro do Flamengo e 
avenida N.S. de Copacabana 
mostrou uma diminuição 
sensível no uso de transpor
tes coletivos. 

EM MINAS 

BELO HORIZONTE CFT) 
- O reescalonamento de 
horários do comércio, indús
tria e repartições pública em 
Belo Horizonte deverá ser 
igual ao adotado no Rio e im
posto a partir de julho, 
embora exista uma comissão 
especial estudando as carac
terísticas locais e as varia
ções que seriam adotadas. A 
cópia do modelo carioca 
seria adotada porque os 
vários membros da comis
são, que têm até o dia 30 para 
apresentar sugestões, es
tariam divergindo muito e 
cada um tentando fazer 
prevalecer os próprios in
teresses. 

"tOÇoes romnzon·ao~o.,.,-.n'1-oo

jetos, entre roupas, bolsas, cin· 
tos, sopa tos e livros, foram en
tregues ontem à sra. Lila Bying-0 

ton Martins - presidente do 
Fundo de Assistência Social do 
Palácio do Governo no 
presença de diversas outori · 
dades, entre elas o presidente 
da Companhia do Metropolitano 
de São Paulo, Plínio Assmann. 

Ao agradecer a participação 
do Metrô na "Campanha do 
Agasalho", d. Lila afirmou que 
" é crescente a participação 
comunitária nas campanhas que 
vem realizando, principalmente 
nas cidades do Interior do Es· 
todo, onde a comunidade é 
muito ativa." 

Depois de percorrer o local 
onde se achavam armazenados 
os donativos, falou aos jornolis· 
tos, ressaltando que "nossa in· 
tenção é motivar as comuni· 
da?es à uma crescente parti· 
cipação nas campanhas de ossis· 
tência social. a exemplo do que 
ocorre no Interior do Estado, on· 
de os problemas sociais- são 
resolvidos com a ajuda e em· 
penho de todos." 

' 
Questionada a respeito dos 

resultados alcançados até agora 
com a "Campanha do Aga
salho". d. Li lo não soube 
precisar o número de objetos 
arrecadados, porém afirmou 
que os resultados são bastante 

·oorercr~. 

Quanto aos critérios de .dis
tribuição das roupas e objetos, 
afirmou que "inicialmente aten
deremos as entidades sociais 
cadastradas no Fundo de Assis
tência Social do· Palácio do 
Governo. Em seguida, aten
deremos as pessoas necessi
tadas que não estejam regis· 
Iradas, através das Adminis
trações Regionais da Prefeitura,, 
integradas na Campanha, além 
do atendimento através da 
Cetrem- Central de Triagem e 
Encaminhamento", 

Ela afirmou ainda que "é nos
sa intenção não marcar um pon· 
to final poro a "Campanha do 
Agasalho" , mas mantê-la sem
pre em atividade, permitindo a 
participação de maiores grupos 
nas cÔ!i"panhos em benefício da 
população". 

OS DONATIVOS 

Aos 68.319 objetos arreca
dados pelo Metrô, somam-se 
outros 722, achados nas esta
ções e trens e que até agora não 
foram reclamados. 

Entre os objetos arrecadados 
formam maior volume roupa~ de 
baixo, num total de 28.300 
peças, seguidas por blusas, 
saias e vestidos, que totalizam 
21.040 peças; 8.113 calças e 
3.929 casacos. Seqv!ldo o setor 
de relações publicas da Com
panhia do Metropolitano de São 

perfeitas .condições de uso. Todo 
o materiaf foi transferido paro a 
Cetrem - Central de Triagem e 
Encaminhamento, onde os in
teressados deverão procurar in
formações. 

Perto de duas dezenas de pes
soas pobres, a maioria 
mulheres, alegando ter ouvido 
no rádio que a distribuição de 
agasalhos se~ia procedida 
naquele mesmo horario e local, 
compareceram também à es· 
tação São Bento. Informadas de 
que isso seria feito oportuna
mente, através da Cetren, 
muitas delas reclamaram que 
haviem gasto seus últimos 
trocados para chegar até ali, 
precisando recorrer aos tran· 
seuntes para cc~nseguir o di
nheiro da condução de volta. 

Da. Berenice Mascarenhas, 
que disse também ter ouvido a 
noticia no rádio, deixou seus 
cinco filhos em ltapecerica, onde 
mora, e gastou os únicos Cr$ 
10,00 que tinha para chegar à 
Estação São Bento. Sem dinheiro 
e sem as roupas que esperava 
receber, teve que recorrer aos 
pr..,sentes para arrumar dinheiro ' • 
e vol~~ õXJra caso, mas mesmo · 
assim afirme·. a : "Não tem im
portância, amanhã eu vou lá no 
Cetrem e se ::>eus quiser vou 
conseguir umas roupi"nhas para 
meus filhos" 

Exp.osição de animais: júri dá resultad.o h.oje 
Promovidas pela Secre

taria da Agricultura do Es
tado, a XXI Exposição de 
Gado Leiteiro. Cavalos de 
Trabalho, Esportes e Fins 
Militares, Ovinos, Caprinos e 
Aves e a I Exposição Centro
Brasileira do Cavalo Arabe, · 
em nossa Capital, terão hoje 
encerrado o julgamento das 
diferentes raças inscritas. 

A mostra apresentará, até 
o seu encerramento. a se- ' 
guinte programação: Hoje 9 
horas - julgamento (final) 
dos animais para premiaÇão; 
à tarde - atrações diversas. 
Amanhã - atrações e pales
tras técnicas. Sexta-feira -
atrações e palestras técni
cas. Sábado - 10 horas -
desfile ~dos animais ore-

miados; llh30 - solenidade 
de entrega dos prêmios; 14 
horas - início do leilão de 
bovinos; às 15 horas - rodeio 
e atrações variadas. 

JULGAMENTO 
O julgamento dos animais 

à premiação está sendo feito 
por técnicos nacionais e es
trangeiros, a saber: bovinos 

das raças Holandesa Preta e 
Branca e Holandesa Ver-

. melha e Branca, pelos 
uruguaios Raul Pastorino e 
Rubens Crespi; e bovinos da 
raça Jersey, pelo gaúcho El
ton Butierrez. Os caprinos es
tão sendo julgados pelo 
zootecnista paulista Bianor 
Correa da Silva Neto. 

Jurista: pena de ·morte é inviável no País 
OURINHOS CFT) - Abrindo a 3. a Semana de Estudos Pe

nitenciários, promovida pela Faculdade de Direito do Norte 
Pioneiro, de Jacarezinho, Paraná, em colaboraçao com a Se~ 
cretaria da Justiça daquele Estado, o professor René Ariel Dotti 
abordou· os diversos aspectos 'do sistema penal brasileiro, 
proclamando a inviabilidade da aplicaçao da pena de morte no 
Brasil. 

"' Ele revelou que uma única :vez, e isso na época do Brasil Im-
pério, é que D.Pedro se valeu da pena capital, quando deter
minou a execuçao de Mota Coqueiro e mesmo ag9ra, com o,s dis
positivos incluindo essa pena para os casos de assalto seguido de 
morte, envolvendo fatos atentatórios à segurança nacional, o 
Tribunal Militar nao decretou a pena de morte. 

AnalisÓu ainda os diversos aspectos da poli'tica carcerária no 
Pafs, destanco os avanços do sistema no Estado do Paraná, Prin
cipalmente a adoçao do ensino profissionalizante dentro dos 
,presfdios e que vem resultando num esquema ideal para a re
cuperaçao do delinquente. 

REFORMA DO CÓDIGO 

Enaltece• o conferencista a reforma do Código Penal Brasi
leiro, com a introduçao de dispositivos que mudam para melhor 
a possibilidade de recuperaçao do homem presidiário e que deu 
ao processo de aplicaçao de multas pena'is umacertadignidade, 

(' 

elevando ós seus fndices para a realidade de nossos tempos e 
oferecendo uina série de opções para ·aplicaçao <J.o poder penal. 

Enfatizou que uma das grandes inovações introduzidas pela 
reforma do Código Penal foi a extensao da autoridade ao juiz na 
avaliaçaÕ do grau de periculosidade do delinquente para, em 
funçao dela, impor a pena justa ou mesmo a sua simples nao 
aplicação, discriminando o fato considerado como ilfcito penal. 

Com essa medida - preconiza o conferencista - abre-se 
uma nova e promissora perspectiva para a soluçao gradual dos 
graves problemas penitenciários, evitando-se a promiscuidade 
de presos primários com bandidos perigosos que, ao invés de 
recuperar agrava a personalidade do condenado que muitas 
vezes, contra a vontade, cometeu um crime. 

' REFLEXOS SOCIAIS 

Ainda aplaudindo a reforma do Código Penal, o professor René 
Ariel disse que ela teve o condao de amainar os reflexos do crime 
e do criminoso sob o ponto de vista social e por concentrar a 
preocupação do Governo na reintegraçao do presidiário ao meio 
social e principalmente num ambiente de trabalho. 

"Isto- ressaltou- para evitar que eles sejam um peso morto 
para Q Estàdo, uma figura estática, pois atrás dele viu-se tam
bém o quadro da famllia- esposa e filhos- sem o chefe que, 
privado dos recursos para a subsistência, avulta os problemas 
sociais". 
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••• 
Comparar Paulo Cafu a Garrlncf1a é 

infustlça. Pelo menos quanto ao Ql. O do 
Garrlncha era sabidamente pequeno, 
não dava nem o dobro do que o Cafu 
tem ••• 

••• 
COMO DIZ O AMIGO BASTOS, OTO 

GLÓRIA DEV~ TER ALGUMA COISA 
CONTRA A MUSICA CAIPIRA: DESFEZ A 
DUPL·A TOINZINHO E TOTONHO ... ... 

Centenas de pessõas viram 
voador em Sapopemba. Agora, 
"C", que todo mundo prQcura ... 

••• 

di~co 
leite 

COUTINHO TEM MEDO DAS VAIAS 
DA NOSSA TORCIDA: ACHA QUE ELA 
PODE DAR TODAS AS QUE MERECE I 

••• 
Encontro Nacional dos Estudantes 

foi adiado. Estava marcado com uns, 
mas apareciam outros ••• 

••• 
TORCIDA PREPARA-SE PARA UMA 

RECEPÇÃO CONDIGNA AO SELECIONA
DO. JA TEM GENTE SE PREPARANDO. 
PARA COMEÇAR AS VAIAS LOGO NO 
AEROPORTO ... 

DESSA VE-2. ElJ 
CoM~{-o VAIANDO DO 

:PoRTEIRO 1·. •o 

t 

~ 

' 
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COMUNICADOS 

largo de são francisco, 34 - 13.0 andar 

fone: 258-8355 

AASP - Tabela de Honorários - Encontra-se à venda, no Departamento de Associados da AASP (Largo de São Francisco, 
34 - 12.0 andar) , a nova Tabela de Honorários Advocatícios. 
Preço: para associados . . .... . .... ... .. .... .... . . ........... ....... . .. . . . . ....... . . ...... ~- ........ ...... Cr$ 10,00 

para não associados . ... . .. ... · . .......................... ...... . ... .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 20,00 

COMARCA DE ARAÇATUBA- Intimações- Publicação pela imprensa local- Através da Portaria n.o 25/77, o MM. Jui 
de Direito da 3a. Vara da Comarca de Araçatuba determinou a utilização da imprensa local para a publicação de atos 
oficiais, como ocorre na Capital. 

FORUM JOAO MENDES JR. - Posto de Serviços do BANESPA- Foi inaugurado, no mês de abril, o Posto de Serviços do 
BANESPA, junto ao Tribunal de Justiça do Estado, no 11.0 andar do Forum João Mendes Jr. Funcionará das 9,00 às 17,00 
horas ·e desenvolverá todos os serviços prestados pelo Banco. 

FUNDO DE SOLIDARIEDADE - Majoração do benefício .:.._ O Conselho Diretor da AASP, em reunião de 11 . 5. 77, delibe
rou aprovar a majoração do benefício constituído pelo Fundo de Solidariedade para Cr$ 14.000,00 a partir daquela data. 
Em virtude dessa deliberação, as contribuições para o Fundo, a partir de 11 . 5 . 77, passaram a ser de Cr$ 140,p0. Em con
sequência, será expedida uma circular a todos os integrantes do Fundo, para pagamento da diferença de Cr$ 40,00 entre 
a contribuição já recolhida e a ora fixada. 

ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO 

PALESTRA SOBRE "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL DA UNIAO" - Professor Geraldo Ataliba - A Associação 
dos Advogados de São Paulo convida os seus associados e os advogados em geral para comparecer dia 15 do corrente, 
às 18,30 horas, ao seu auditório, onde se realizará um encontro com o .Prof. GERALDO ATALIBA, que vem de ser escolhido 
um dos membros da comissão redatora do Anteprojeto de Lei do CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL DA UNIAO. 
O ilustre convidado fará breve exposição da matéria, examinará as sugestões que forem encaminhadas e responderá a 
perguntas . 
Os colegas que tiverem sugestões devem enviá-las aos cuidados do Departamento de Cultura, entregá-las até o dia 14 às 
12,00 horas, na sede da Associação, Largo de São Francisco, n.o 34, 12.0 andar. 

CICLO DE PALESTRAS SOBRE "AS RECENTES ALTERAÇõES DA LEGISLAÇAO PENAL E PROCESSUAL PENAL" - A As
sociação dos Advogados · de São Paulo - AASP - promoverá de 13 a 23 de junho próximo, no horário das 18,30 às 19,30 
hs., em seu auditório (Largo de São Francisco, 34, 12.0 andar), um Ciclo de Palestras sobre "As Recentes Alterações da Le
gislação Penal e Processual Penal" . 
As pal-estras estarão a cargo dos seguintes professores: · 

- Dia 13/06 - Dr. Rogério Lauri·a Tucci. ...... 
- Dia 17/06 - Dr. Dirceu de Mello. 
- Dia 21/06 - Dr. Ricardo Antunes Andreucci. 
- Dia 23/06 - Dr. Miguel Reale Júnior. 

Serão conferidos " Certificados de Freqüência • aos que comparecerem a três aulas, no mínimo. 
InscriÇões e maiores informações: Departamento de Associados da AASP (endereço supra), das 8,00 às 12,00 e das 14,00 
às 18,00 horas. 
Preços: Para associados e estudant es - Cr$ 250,00. 

Para não associados - Cr$ 500,00. 
NúMERO LIMITADO DE VAGAS. 

a reprodução, no todo ou em parte, da matéria publicada neste boletim só é permitida desde que citada a fonte 



SEMINÁRIOS DE PERfCIAS JUDIC1AIS - A Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo, com a colaboração 
das -entidades: Associaçoã Paulista de Magistrados, Associação dos Advogados de São Paulo e Instituto de Engenharia, 
promoverá, na semana de 13 a 17 do corrente mês de junho, no Salão Nobre do Instituto de Engenharia (Viaduto Dona 
Paulina, 80 - 8.0 andar -. Capital), um Seminário de Perícias Judiciais. Maiores informações no endereço supra. 

DEPARTAMENTO DE DIREITO DO TRABALHO - Conferência pelo Dr. Antonio Lamarca ~O Departamento de Direito do 
Trabalho promoverá conferência a ser proferida no próximo dia 14/06/77, às 17,30 hs., no Auditório da Justiça do Tra
balho, à Av. Cásper Líbero, 88 - 3.0 andar, pelo Dr. Antonio Lamarca, sobre os seguintes temas: 
1 - A propalada base fiduciária do conceito de subordinação. 
2 - A despedida não é pena. 
3 - Justa Causa, Justo Motivo. 
4 - Justa Causa e Inadimplemento. 
5 - Conceito de Justa Causa. 
6 - Justa Causa e ônus da prova. 
7 - Caract-erização da Justa Causa. 
8 - A controvertida questão da imediatidade. 
9 - Determlnatividade. 

DEPARTAMENTO DE DIREITO DO TRABALHO - Realizou-se no último dia 25 de maio a reunião ordinária do Departamen
to· de Direito do Trabalho, presidida pelo Conselheiro José Carl-os da Silva Arouca e secretariada pelo membro Paulo 
Cornachioni, presentes os advogados Valter Uzzo, Mário Guimarães Ferreira, Orlando Fernandes Capella, Argemiro Gomes 
e Ari Beltran, tendo sido relatados os seguintes processos: Justiça do Trabalho, ta: Instância; Reforma dos Estatutos do 
Departamento de Direito do Trabalho; Publicação de Acórdãos no Tribunal Regional do Trabalho; Execução e 1a. Reunião 

. emestral dos Advogados Trabalhistas. 

PROCESSOS INSTAURADOS - Para conhecimento dos associados, a Diretoria da AASP comunica a relação dos processos 
em andamento no Conselho Diretor, bem como a fase em que se encontram : 
- Proc. 2.239-04/77 - Assunto: Crime - Suspensão de obras administrativas sem justa causa - Projeto de lei n.o 
2057-A/76, do Sr. Emanoel Waisman- Proposição da Diretoria "Ex officio". Andamento: Vista ao Relator, Conselheiro 
Carlos Alberto Hernández. 
- Proc. 2.240-04/77 - Assunto: Certidões - Expedição pela Administração Pública Federal - Projeto de lei n.o 1012-
B/75, do Sr. Celso Barros- Proposição da Diretoria "Ex officio". Andamento: Vista ao Revisor, Conselheiro $érgio Mar
ques da Cruz. 
- Proc. 2.241-04/77 - Assunto: Concursos - Prazo de validade - Projeto de lei n.o 3296/77, do Poder Executivo 
Proposição da Diretoria "Ex officio ". Andamento: Vista ao Relator, Conselheiro Briand Collin Ferreira. 
- Proc. 2.242-04/77 - Assunto: Convênio de Assistência Médico-Hospitalar à classe dos advogados - Proposição de 
associados. Andamento: à Diretoria para deliberar. 
- Proc. 2.245-04/77 - Assunto: Crimes contra a Segurança Nacional - Acrescenta dispositivo à legislação - Projoeto 
de lei n.o 3210/76, do Sr. Oswaldo Buskei- Proposição da Diretoria "Ex offlcio". Andamento: Vista ao Relator, Cons-elheiro 
Antonio Claudio Mariz de Oliveira. 
- Proc. 2.247-04/77 - Assunto: Honorários Advocatícios - Pagamento antes da sentença final, como condição para sua 
prolação- Projeto de lei n.o 1144/75, do Sr. Emanoel Waisman- Proposição da Diretoria "Ex officio". Andamento: Vista 
ao Relator, Conselheiro Sérgio Marques da Cruz. 

• Proc. 2.252-04/77 - Assunto: Prisão - Regulamentação do dir-eito de representação e o processo de responsabilidade 
administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de autoridade - Projeto de lei n.o 28/77, do Senado - Proposição da 
Diretoria "Ex officio ". Andamento: Vista ao R-elator, Conselheiro Ruy Homem de Melo Lacerda. 
- Proc. 2.253-04/77 - Assunto: Justiça Federal de 1a. Instância- Alteração na Lei n.o 5.010.- Projeto de lei n.o 3376/76, 
do Sr. Jorge Arbarge - Proposição da Diretoria "Ex officio". Andamento: Vista ao Relator, Conselheiro Márcio Fernandes. 
- Proc. 2.255-04/77 - Assunto: Cartório de Distribuição da Seção Judiciária de São Paulo, da Justiça Federal - Propo-
sição de associado. A.nda~ento: Em pauta para julgamento. · . 

- Proc. 2.256-04/77 - Assunto: Constituição Federal - Proposta de alteração da redação do § 2.0 do artigo 147, para o 
fim de permitir o alistamento eleitoral aos policiais militares - Proposta de emenda à Constituição - Proposição da Di
retoria "Ex of!icio". Andamento: Vista ao Relator, Conselheiro Carlos Alberto Hernández. 

- Proc. 2.257-04/77 - Assunto: Solo Urbano - Parcelamento - Projeto de lei n.o 18/77, do Senado - Proposição da 
Diretoria "Ex officio ". Andamento: Vista ao Hei ator, Conselheiro Carlos Alberto Hernández. 

- Proc. 2.258-05/77 - Assunto: Honorários Advocatícios _;_ Sua estipulação e cobrança regular-se-ão pelas disposições 
do Código de Processo Civil (Lei n.o 5:869/73) e Estatuto da OAB (Lei n.o 4.215/63) - Projeto de lei n.o 2295-A/76, do 
Senado Federal - Proposição da Diretoria "Ex officio ". Andamento: Vista ao Dr. Jorge Lauro Celidônio. 

- Proc. 2.259-05/77 - Assunto: Código da Propriedade lndustri·al - Privileglabilidade de processos de obtenção de se
mentes - Projeto de lei n.o 3072/76, do Sr. Oswaldo Buskei - Proposição da Diretoria "Ex officio ". Andamento: Vista ao 
Relator, Conselheirt> Sérgio Marques da Cruz. 

- Proc. 2.260-05/77 - Assunto: Cheque - Identificação do emitente - Projeto de lei n.o 3123/76, do Sr. Daso Coim
bra - Proposição da Diretoria "Ex off-icio ". Andamento: Em pauta para julgamento. 

- Proc. 2.261-05/77 - Assunto: Código de Processo Civil - Acrescenta parágrafo único ao -artigo 36 da Lei n. 5.869, de 
11 . 1 . 73 - Projeto de lei n.o 1497-A/75, do Sr. Pacheco Chaves - Proposição da Diretoria "Ex officio". Andamento: Vista 
ao Relator, Conselheiro Alcyr de Toledo Leite. 

- Proc. 2.262-05/77 - Assunto: Tribunal do Júri - Estabelece normas para separar os julgamentos - Projeto de lei n.o 
3355/77, do Sr. Eduardo Galil - Proposição da Diretoria "Ex officio". Andamento: Vista ao Relator, Conselheiro Antonio 
Glaudio Mariz de Oliveira. 
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- Proc. 2.263-05/77 - Assunto: Códig 
n.o 5.869, de 11 . 1 . 73 - Projeto de lei 
mento: Vista ao Rel·ator, Conselheiro R 
- Proc. 2.264-05/77 - Assunto: Corre 
n.o 1477, de 26.8 . 76- Proposição da 
Leite. 
- Proc. 2.266-05/77 - Assunto: Códi~ 
do Sr. Daso Coimbra - .Proposição da [ 
Leite. 
- Proc. 2.267-05/77 - Assunto: Códig 
vos pertinentes à "inspeção judicial" -
officio". Andamento: Vista ao Revisor, 
- Proc. 2.268-05/77 - Assunto: Códiç 
Sr. Jorge Arbarg-e - Proposição da Di1 
Cyrillo. 
- Proc. 2.269-05/77 - Assunto: Refor 
de Valorização Profissional do Advoga 
- Proc. 2.270-05/77 - Assunto: Defe~ 
Recomendação do 11 Seminário de Valo1 
Arida. 
- Proc. 2.271-05/77 - Assunto: Ediçã 
em ações de arbitramento de honorári• 
Advogado. Andamento: Vista ao Relat 
- Proc. 2.272-05/77 - Assunto: Veda< 
mento desta, que oculte ou exclua o dt 
vogado. Andamento: Vista ao Relator, C< 
- Proc. 2.274-05/77 - Assunto: Previt 
Relator, Conselheiro José Carlos da Si 
- Proc. 2.275-05/77 - Assunto: PIS e 
- Projeto de lei Complementar n. 128/ 
Vista ao Relator, Cons-elheiro Homero , 
- Proc. 2.276-05/77 - Assunto: Códi~ 
Sr. Jorge Arbarge - Proposição da O 
Cyrillo. 
- Proc. 2.277-05/77 - Assunto: Códi~ 
Projeto de lei n.o 3401/77, do Sr. Celso 
selheiro Antonio Claudio Mariz de Oli'll 
- Proc. 2.278-05/77 - Assunto: Códiç 
ensino primário e do ensino médio -
mento: Vista ao Conselheiro Ruy Home 
- Proc. 2.279-05/77 - Assunto: Direi 
Projeto de lei n.o 3446/77, do Sr. Jost 
ro Ruy Homem de Melo Lacerda. 
- Proc. 2.280-05/77 - Assunto: Temp 
nicipais e do Distrito Federal - Projet 
Vista ao Relator, Conselheiro Briand C< 

SEMINÁRIO SOBRE "A NOVA LEI DA! 
em seu auditório, de 20 de junho a 1.' 
ordenação do Prof. Dr. José AlexandrE 
- Dia 20/06 - Segunda-feira - 19:0 

"Constituição e Estrutura Administ1 
- Dr. Eduardo Domingos Botallo. 

- Dia 22/06 - Quarta-feira - 19:00 
"Lucros, Reservas e Dividendos". 
- Dr. José Alexandre Tavares GUE 

- Dia 24/06 - Sexta-feira - 19:00 11 
"Hesponsabilidade das Maiorias e P 
- Dr. Rubens Requião. 

- Dia 27/06 - Segunda-feira - 19:0 
"Aspectos fiscais da Nova Lei das 
- Dr. Fábio Leopoldo de Oliveira. 

- Dia 29/06 - Quarta-feira - 19:00 
"Adequação dos Estatutos à Nova 
- Dr. Walter Ceneviva. 

- Dia 1.0 /07 - Sexta-feira - 19:00 
"Atuação por Via Processual dos I 
- Dr. Antonio Carlos de Araújo C 

Serão fornecidos certificados de freq1 

Taxa de inscrição: Associados da A1 

Inscrições abertas no Departamento d 
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:ado de São Paulo, com a colaboração 
São Paulo e Instituto de Engenharia, 

tstituto de Engenharia (Viaduto Dona 
•rmações no endereço supra. 

arca ~ O Departamento de Direito do 
1 hs., no Auditório da Justiça do Tra
uintes temas: 

tio a reunião ordinária do Departamen-
3 e secretariada pelo membro Pau·fo 
o Fernandes Capef·fa, Argemiro Gomes 
L Instância; Reforma dos Estatutos do 
I do Trabalho; Execução e 1a. Reunião 

ASP comunica a relação dos processos 

m justa causa - Projeto de lei n.o 
nento: Vista ao Relator, Conselheiro 

~a Federal - Projeto de lei n.o 1012-
ao Revisor, Conselheiro $érgio Mar-

ei n.o 3296/77, do Poder Executivo 
'iand Collin Ferreira. 
:se dos advogados - Proposição de 

ta dispositivo à legislação - Proj'Elto 
lamento: Vista ao Relator, Cons·elheiro 

entença final, como condição para sua 
iretoria "Ex officio •. Andamento: Vista 

ação e o processo de responsabilidade 
•
0 28/77, do Senado - Proposição da 
Jlelo Lacerda. 
~i n.o 5.010.- Projeto de lei n.o 3376/76, 
telator, Conselheiro Márcio Fernandes. 
ão Paulo, da Justiça Federal - Propo-

redação do § 2.0 do artigo 147, para o 
a à Constituição - Proposição da Di
ández. 

• 
0 18/77, do Senado - Proposição da 

ernández. 

>rança regular-se-ão pelas disposições 
- P·rojeto de lei n.o 2295-A/76, do 

lorge Lauro Celidônio. 

fade de processos de obtenção de se
orla "Ex officio ". Andamento: Vista ao 

de fel n.o 3123/76, do Sr. Daso Coilll-

l único ao artigo 36 da Lei n. 5.869, de 
ir-etoria "Ex officio •. Andamento: Vista 

tr os julgamentos - Proj-eto .de .lei n.o 
Vista ao Relator, Conselheiro Antonio 
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- Proc. 2.263-05/77 - Assunto: Código de Processo Civil - Acrescenta dispositivo ao artigo 791 , instituído pela Lei 
n.o 5.869, de 11.1.73- Projeto de lei n.o 3393/77, do Sr. Jorge Arbarge- Proposição da Diretoria "Ex officio". Anda
mento: Vista ao Rel·ator, Conselheiro Rubens Ignácio de Souza Rodrigues. 
- Proc. 2.264-05/77 - Assunto: Correção Monetária - Liquidação extrajudicial ou falência das entidades - Decreto-lei 
n.o 1477, de 26 .8 . 76 - Proposição da Diretoria "Ex officio •. Andamento: Vista ao Relator, Conselheiro Alcyr de To fedo 
Leite. 
- Proc. 2.266-05/77 - Assunto: Código de Processo Civil - Nova redação ao art. 1.070 - Projeto de lei n.o 2416-A/76, 
do Sr. Daso Coimbra- .Proposição da Diretoria "Ex offfcio". Andamento: Vist;1 ao Revisor, Conselheiro Alcyr de Toledo 
Leite. 
- Proc. 2.267-05/77 - Assunto: Código de Processo Civil - Alteração do Código vigente, suprimindo-lhe os dispositi
vos pertinentes à "inspeção judicial" - Proj-eto de lei n.o 3416/77, do Sr. Siquei·ra Campos - Proposição da Diretoria "Ex 
officio" . Andamento: Vista ao Revisor, Conselheiro Alcyr de Toledo Leite. 
- Proc. 2.268-05/77 - Assunto: Código de Processo Civil - Alteração no artigo 399 - Projeto de lei n.o 3415/77, do 
Sr. Jorge Arbarg·e - Proposição da Diretoria "Ex officio •. Andamento: VIsta ao Relator, Conselheiro Joaquim Pacheco 
Cyrillo. 
- Proc. 2.269-05/77 - Assunto: Reforma do Código de Ética e do Estatuto da OAB - Recomendação do 11 Seminário 
de Valorização Profissional do Advogado. Andamento: Vista ao Relator, Conselhetro José Edmur Vianna Coutinho. 
- Proc. 2.270-05/77 - Assunto: Defesa conjunta pelos órgãos e Entidades de Classe, das prerrogativas profissionais -
Recomendação do 11 Seminário de Valorização Profissional do Advogado . Andamento: Vista ao Relator, Conselheiro Salim 
Arida. 
- Proc. 2.271-05/77 - Assunto: Edição de dispositivo legal que torne privativa do advogado a função de perito do Juízo 
em ações de arbitramento de honorários advocatícios - Recomendação do 11 Seminário de Valorização Profissional do 
Advogado. Andamento: Vista ao Relator, Çonselheiro José Edmur Vianna Coutinho. 
- Proc. 2.272-05/77 - Assunto: Vedação dos atos privativos da advocacia, d-e uso do nome da empresa, ou de departa
mento desta, que oculte ou exclua o do profissional - Recomendação do 11 Seminário de Valorização Profissional do Ad
vogado. Andamento: Vista ao Relator, Conselheiro Salim Arida. 
- Proc. 2.274-05/77 - Assunto: Previdência Privada - Anteprojeto - Proposição de Conselheiro. Andamento: Vista a 
Relator, Conselheiro José Carlos da Silva Arouca. 
- Proc. 2.275-05/77 - Assunto: PIS e PASEP - Nova redação ao § 1.0 do art. 4.0 da Lei Complementar, n.o 26, de 11 , 9. 75 
- Projeto de lei Complementar n. 128/77, do Sr. César Nascimento - Proposição da Diretoria "Ex officio" . Andamento: 
Vista ao Relator, Cons·elheiro Homero Alves de Sá. · 
- Proc. 2.276-05/77 - Assunto: Código de Processo Civil - Alteração do artigo 739 - Projeto de lei n.o 3414/77, do 
Sr. Jorge Arbarge - Proposição da Diretoria "Ex offlcio •. Andamento: VIsta ao Relator, Conselheiro Joaquim Pacheco 
Cyrillo. 
- Proc. 2.277-05/77 - Assunto: Código de Processo Penal - Altera dispositivo do Decreto-l·ei n.o 3.689, de 3. 1 O. 1941 -
Projeto de lei n.o 3401/77, do Sr. Celso Barros - Proposição da Diretoria "Ex officio". Andamento: Vista ao Relator, Con
selheiro Antonio Claudio Mariz de OI iveira . 
- Proc. 2.278-05/77 - Assunto: Código de Processo Penal - Outorga de regalia da prisão especial aos professores de 
ensino primário e do ensino médio - Proj-eto de lei n.o 47/77, do Senado - Proposição da Diretoria "Ex officio" . Anda· 
mento: Vista ao Conselheiro Ruy Homem de Melo Lacerda. 
- Proc. 2.279-05/77 - Assunto: Direito Agrário - Disciplina obrigatória nos Estabelecimentos de Ensino Superior ~ 
Projeto de lei n.o 3446/77, do Sr. José Maurício - Proposição da Diretoria "Ex officio". Andamento: Vista ao Conselhei
ro Ruy Homem de Melo Lacerda. 
- Proc. 2.280-05/77 - Assunto: Tempo de Serviço - Contagem recíproca aos servidores públicos civis estaduais, mu
nicipais e do Distrito Federal - Projeto de lei n.0 56/77, do Senado - Proposição da Diretoria "Ex officio ". Andamento: 
Vista ao Relator, Conselheiro Briand Collin Ferreira. 

SEMINÁRIO SOBRE "A NOVA LEI DAS SOCIEDADES ANONIMAS"- A AAS.P, em convênio com 
em seu auditório, de 20 de junho a 1.0 de julho, o Seminário sobre "A Nova Lei das Sociedades 
ordenação do Prof. Dr. José Alexandre Tavares Guerreiro, com o seguinte programa: 
- Dia 20/06 - Segunda-feira - 19:00 horas. 

"Constituição e Estrutura Administrativa das Sociedades Anônimas·. 
- Dr. Eduardo Domingos Botallo. 

- Dia 22/06 - Quarta-feira - 19:00 horas. 
"Lucros, Reservas e Dividendos" . 
- Dr. José Alexandre Tavares Guerreiro. 

- Dia 24/06 - Sexta-feira - 19:00 horas. 
"Hes.ponsabilidade das Maiorias e Proteção das Minorias" . 
- Dr. Rubens Requião. 

- Dia 27/06 - Segunda-feira - 19:00 horas. 
"Aspectos fiscais da Nova Lei das S. A . •. 
- Dr. Fábio Leopoldo de Oliveira. 

- Dia 29/06 - Quarta-feira - 19:00 horas. 
"Adequação dos Estatutos à Nova Lei das Sociedades Anônimas·. 
- Dr. Walter Ceneviva. 

- Dia 1.0 /07 - Sexta-feira - 19:00 horas. \ 

o IDEPE, fará realizar, 
Anônimas" , sob a co-

"Atuação por Via Processual dos Direitos Decorrentes da Nova Lei das Sociedades 
- Dr. Antonio Carlos de Araújo Cintra . 

Anônimas ~ . 

Serão fornecidos certificados de frequência aos que comparecerem no mínimo a quatro sessões. 
Taxa de inscrição: Associados da AASP e estudantes: Cr$ 500,00 

Não associados: Cr$ 750,00 ... 
Inscrições abertas no Departamento de Associados (Largo de São Fr!!ncisco, ~4 - 12.0 andar) . . 
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NOTICIARIO DOS TRIBUNAIS 

... 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO - Regimento Interno - Alteração - Através das Resoluções Ad
ministrativas ns. 51, 52, 53 e 54, de 13 .05. 77, o Tribunal Superior do Trabalho aprovou as seguintes emendas, alterando 
o Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho: 
Emenda n.o 1/77- O§ 2.0 do art. 1.0 passa a vigorar com a seguinte redação: "§ 2.0

- O Corregedor-Geral será substi
tuído pelo Vice-Presidente". 
Emenda n.o 2/77 - Acrescenta o § 3.0 ao art. 1.0

, com a seguinte redação: "§ 3.0 
- A substituição, na hipótese de estar 

o Vice-Presidente no exercício da Presidência ou nos casos de vacância, impedimentos, férias e ausências legais, re
cairá no Ministro togado mais antigo". 
Emenda n.o 3/77 - Renumera e altera a redação do § 3..0 do art. 1.0

, o qual passará a § 4.0
, com a seguinte redação: 

"§ 4.0 - O Corregedor-Geral ficará dispensado das funções normais de Juiz, salvo quanto à matéri·a constitucional, atos 
administrativos do Tribunal e aos processos em que se achar vinculado em virtude de: "visto". 
Emenda n.o 5/77 - Dá ao art. 15 a seguinte reda'ção: "Art. 15 - Até 31 (trinta e um) de maio de cada ano, será apre
sentado ao Tribunal Superior do Trabalho, pelo Corregedor-Geral, um relatório circunstanciado das atividades da Corre
gedoria Geral correspondente ao ano findo" (DJU 23.0'5. 77, p. 3.306). 

JUSTIÇA FEDERAL- S_eção de São Paulo - Varas Cíveis e Criminais - Escala de plantão- Junho/77 - Portaria n. 
27/77, do Diretor do Foro da JFSP: Estabelece ·a seguinte escala de plantão dos MM. Juízes e das Secretarias das Varas 
Cíveis e Criminais da JFSP, para o período compreendido de 1.0 a 30 de junho de 1977, nos dias em que não há expe-

- 'i·ente do Foro: 

Dias Varas Cíveis Varas Criminais 

04 e 05 . ...... ..... . ............ . .. . . .... . . . ... . Ba. Vara ...... .... .... ..... ... ........ 2a. Vara 
09 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o •• o o • • • • •• • o o o o o o •• o o o o o o o o 7a. Vara • • o •••• • •• • •• o o • ••••• o •••••••• 2a. Vara 
1,1 e 12 ... . . ....... . ... .. .. . .. . ... ....... . .. . .. . 9a . Vara ••• o • •• • • • •• o • • o o o. o •• o o •••• o o 3a. Vara 
18 e 19 . ........... ...... .... .. .. ..... .. .... 00 .. 1a. Vara • • • •••••••• o ••••••••• o ••• o o ••• 2a. Vara 
25 e 26 .... ... ................... .. . .. . . ..... .. . 4a. Vara • ••• o •••• o ••••• o . o. o o •••• o o •• o 3a. Vara 

O expediente das Secretarias, nos dias acima, será das 9,00 às 12,00 horas (DJE 31 . 5. 77, p. 33). 

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - Aposentadoria - Almirante-de-Esquadra Sylvio Monteiro Moutinho, no cargo de Ministro 
do Superior Tribunal Militar (DOU 27.5.77, p. 6.477, Seção 1- parte 1). 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRAB.ALHO - Aposentadoria - Dr. Aldílio Tostes Malta, no cargo de Ministro do Tribunal Su
perior do Trabalho (DOU 25 .5 . 77, p. 6.345, Seção I- parte 1). 

~IBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - Dissídios coletivos- Relator- Através da Resolução Administrativa n. 59, de 
18.05. 77, o Tribunal Superior do Trabalho, comunica que, em Sessão Plenária realizada naquela data, resolveu, vencido 
o Exmo. Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia, que, nos Dissídios Coletivos, será designado Relator o Ministro vencedor em 
todos os itens da matéria julgada (DJU 24 .05. 77, p. 3.342). 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - Regimento Interno - Alteração - Através das Resoluções Administrativas ns. 
55, 56 e 58, de 13 .5 . 77, o Tribunal Superior do Trabalho aprovou as seguintes emendas, alterando o Regimento Interno 
do TST: 
Emenda n.o 6/77 - O item XXIX do art. 19 passa a vigorar com a seguinte redação: ·Art. 19 - ... XXIX - Apresen
tar ao Tribunal· anualmente, na segunda quinzena de março, a resenha dos trabalhos do ano anterior, e, até 30 de junho, 
o Relatório Geral da Justiça do Trabalho". 
Emenda n.o 7/77 - O § 1.0 do art. 15 passa a vigorar com a nova redação, no seguinte teor: • § 1 .0 

- Funcionarão junto 
ao Gabinete, e diretamente subordinadas ao Presidente, uma Assessoria de Divulgação e uma Assessoria de Distribui-
ção". 

1 
Emenda n.o 9/77 - O § 4(0 do art. 15, tem a seguinte redação: "§ 4.0 - O Presidente submeterá à aprovação do Tribu
nal Pleno, no il')íéio de s~u mandato, a lotação numérica:- de seu Gabinete e dos Gabinetes do Vice-Presidente, do Cor
regedor-Geral e do Diret or-Geral" (DJU 23.5. 77, p. 3.306). 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - Regulamento Geral- Alteração- Resolução Administrativa n. 57, de 13.5. 77, 
do Tribunal Superior do Trabalho: Aprova a Emenda n.o 8/77, que dá a seguinte redação aos artigos 6.0 e 7.0 do Regula-
mento Geral do TST: -
"Art. 6.0 

- Integram o Gabinete da Presidência, diretamente subordinadas ao Presidente, as Assessorias de Divulgação 
e de. Distribuição·. 
"Art. 7.0 

- Ao Ass•assor de Divulgação compete ... • (DJU 23.5. 77, p. 3.306). 
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JUSTIÇA MILITAR - Servidores - ' 
lei n.o 1.530, de 24 de março de 197 
nentes e Suplementares do Superior 
27.5. 77, Seção I - parte 1). 

JUSTIÇA DO J"RABALHO - Servidort 
ereto-lei n.o 1.529, de 17 de março de 
bunais do Trabalho e dá outras provi 

IMPOSTO úNICO SOBRE LUBRIFICA~ 
ção dos recursos - Dec. lei n. 1.555, 
nientes do adicional do Imposto únic 

FUNCIONALISMO PúBLICO FEDERAL 
justa os valores da gratificação pela 
1976 (DOU 25 . 5. 77, p. 6.344, Seção I 

FUNCIONALISMO PúBLICO FEDERAL 
da Indenização de Representação fixat 
- parte 1). 

IMPOSTO úNICO SOBRE LUBRIFICAN' 
ção dos recursos - Dec. n. 79.742, de 
Decreto-lei n. 1.555, de 27 de maio d' 

ACIDENTES DO TRABALHO - Reajusl 
Assistência Social: Considerando que, 
n. 77.077, de 24/1/76, o valor dos ben 
mínimo e que os índices de reajustan 
de 29 de novembro de 1974; Consider 
o que dispõe o Decreto n. 79.688, de 
1 - Os benefícios em manutenção, C• 

lho, que devem ser majorados por oca: 
guinte tabela, elaborada pela Secretari 
estabelecidas nos artigos 28, § 3.0 e 3 

Época do início do benefício 
Até maio de 1976 ... . ........ . ... . . 
1976 - junho .... . . . ........... . .. . 
1976- julho 00 00 .. 00 .... - 00 .... 00 00 

1976 - agosto . . ......... . .... .. . . 
1976 - setembro .. . .. .. .. . ....... . 
1976 - outubro . ......... . ....... . . 
1976 - novembro ... . .. .. . . ..... . . . 
1976 - dezembro .... . . . . . ... . .... . 
1977 - janeiro 
1977 - fever·eiro 
1977 - março .... . ..... . ..... . .... . 
1977 - abril . .................... . 
2- A partir de 1.0 de maio de 1977, te 
Decreto n.o 79.688, de 11 de maio de 1 
p. 6.307, Seção I - parte 1). 

ACIDENTES DO TRABALHO - S.eguro 
cia Social: Considerando que o artigo 
24/12/76) estabel·eoe que a contribuiçã{ 
de "cada estabelecimento, como tal c~ 

zenda"; 
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'Iteração -Através das Resoluções Ad
iprovou as seguintes emendas, alterando 

'§ 2.0 
- O Corregedor-Geral será substi-

•
0 

- A substituiçã<J, na hipótese de estar 
:limentos, férias e ausências legais, re-

1ssará a § 4.0
, c<Jm a seguinte redação: 

1lvo quanto à matéri-a constitucional, atos 
1de de: "vist<J". 
1 e um) de maio de cada ano, será apre
r:ircunstanciado das atividades da Corre-

1a de plantão - Junho/77 - Portaria n. 
MM. Juízes e das Secretarias das Varas 
de 1977, nos dias em que não há expe-

31 .5. 77, p. 33). 

Varas Criminais 

2a. Vara 
2a. Vara 
3a. Vara 
2a. Vara 
3a. Vara 

Monteim Moutinho, no cargo de Ministro 

a, no cargo de Ministro do Tribunal Su-

ís da Resolução Administrativa n. 59, de 
~alizada naquela data, resolveu, vencido 
gnado Relator o Ministro vencedor em 

vés das Resoluções Administrativas ns. 
mendas, alterando o Regimento Interno 

1ção: • Art. 19 - ... XXIX - Apresen
lOS do ano anterior, e, até 30 de junho, 

guinte teor: • § 1.0 
- Funcionarão junto 

ligação e uma Assessoria de Distribui-

iente submeterá à aprovação do Tribu
Gabinetes do Vice-Presidente, do Cor-

>lução Administrativa n. 57, de 13.5 . 77, 
edação aos artigos 6.0 e 7.0 do Regula-

~sidente, as Assessorias de Divulgação 
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LEGISLAÇÃO FEDERAL 

JUSTIÇA MILITAR - Servidores - Vencimentos - Decreto legislativo n. 45, de 26.5. 77- Aprova o texto do Decreto
lei n.o 1.530, de 24 de março de 1977, que reajusta os vencimentos e salários dos s-ervidores civis dos Quadros Perma
nentes e Suplementares do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar, e dá outras providências (DOU 
27.5 . 77, Seção I - parte 1). 

JUSTIÇA DO YRABALHO - Servidores - Vencimentos ..:._ Decreto legislativo n. 46, de 26.5. 77 - Aprova o t·exto do De
creto-lei n.o 1.529, de 17 de março de 1977, que reajusta os vencimentos e salários dos servidores das Secretarias dos Tri
bunais do Trabalho e dá outras providências (DOU 27.5 . 77, Seção I - parte 1) . 

IMPOSTO úNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTfVEIS LfQUIDOS E GASOSOS- Adicional,_, Distribuição e aplica
ção dos recursos - Dec. lei n. 1.555, de 27 .5 . 77 - Estabelece normas para a distribuição e aplicação dos r-ecursos prove
nientes do adicional do Imposto único sobre Combustíveis Líquidos e Gasosos (DOU 27 .5 . 77, Seção I ...:.... parte 1). 

FUNCIONALISMO PúBLICO FEDERAL - Representação de gabinete - Gratificação - Dec. n. 79.721, de 24 .5 . 77 - Rea
justa os valores da gratificação pela representação de gabinete, fixados pelos Decretos ns. 77.242, 77.806 e 77.900 , de 
1976 (DOU 25 .5. 77, p. 6.344, Seção I - ·parte 1). 

FUNCIONALISMO PúBLICO FEDERAL - Indenização de Representação - Dec. n. 79.722, de 24 .5 . 77 - Reajusta valor(). 
~ da Indenização de Representação fixados pelo Decreto n. 77.805, de 10 de junho de 1976 (DOU 25 .5. 77, p. 6.344, Seção • 

- parte 1). 

,~ 

IMPOSTO úNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTlVEIS LfQUIDOS E GASOSOS- Adicional - Programas de aplica
ção dos recursos - Dec. n. 79 .742, de 27 .5. 77 - Dispõe sobre os programas de aplicação dos recursos de que trata o 
Decr-eto-lei n. 1.555, de 27 de maio de 1977 (DOU 27 .5 .77, p. 6.476, Seção I- part·e 1). 

NOTICIÁRIO NACIONAL 

ACIDENTES DO TRABALHO- Reajustamento de benefícios- Portaria n. 727, de 13 .5 .77, do Ministro da Previdência e 
Assistência Social: Considerando que, de acordo com o art. 30 e respectivos parágrafos da CLPS, aprov-ada pelo Decreto 
n. 77.077, de 24/1/76, o valor dos benefícios em manutenção será reajustado sempre que for alterado o valor do salário
mínimo e que os índices de reajustamento serão os mesmos da política salarial do Governo, nos termos da Lei n. 6.147, 
de 29 de novembro de 1974; Considerando que o fator de reajustamento salaria l para o mês de maio é de 1,40, consoante 
o que dispõe o Decreto n. 79.688, de 11/5/77, Resolve: ~ ~ 
1 - Os benefícios em manutenção, concedidos nos termos da Legislação de previdência social e de acidentes do trabi• 
lho, que devem ser majorados por ocasião da variação do salário-mínimo, serão reajustados de conformidade com a se
guinte tabela, elaborada pela Secretaria de Estatística e Atuária, observadas a data de início do benefício e as normas 
estabelecidas nos artigos 28, § 3.0 e 30 da CLPS: 

Época do início do benefício Fator de reajustamento 
Até maio de 1976 . ... ............. ..... . . ..... . ..... . ...... . ....... . .. . .......... ·.. . .... . .. 1,40 
1976 - junho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,37 
1976- julho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,33 
1976 - agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,30 
1976 - setembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,27 
1976 - outubro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,23 
1976 - novembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 
1976- dezembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,17 
1977- janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,13 
1977- fever-eiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10 
1977 - março . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,07 
1977 - abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,03 
2 - A partir de 1.0 de maio de 1977, tendo em vista o disposto no artigo 5.0 da Lei n. 6.332, de 18 de maio de 1976, e no 
Decreto n.o 79.688, de 11 de maio de 1977, o limite máximo do salário de contribuição é de Cr$ 20.820,00 (DOU 24.5. 77, 
p. 6.307, Seção I - parte 1). 

ACIDENTES DO TRABALHO - S.eguro - Custeio - Portaria n. 719, de 12 .5. 77, do Ministro da Previdência e Assistên
cia Social: Considerando que o artigo 65 do Regulamento do Seguro de Acidentes do Trabalho (Decreto n.o 79.037, de 
24/12/76) estabel·eoe que a contribuição para o custeio desse seguro variará de acordo com o grau de risco da atividade 
de "cada estabelecimento, como tal caracterizado pelo Cadastro Geral de Contribuintes - ~GC, do Ministério da Fa
zenda"; 
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Considerando que algumas empresas mantém estabelecimentos distintos não caraC'ferizados mediante inscrição separada 
no CGC, 
Resolve: 
1 - A empresa que, téndo mais de um estabelecimento, porém apenas uma inscrição no Cadastro Geral de Contribuin
tes - CGC, obtiver o desdobramento dessa inscrição e promover junto ao Instituto Nacional de Previdência Social -
INPS o registro da nova situação, passará a contribuir para o custeio do seguro de acidentes do trabalho de acordo com 
o grau de risco de cada estabelecimento, nos termos do artigo 65 do Regulamento do Seguro de Acidentes do Trabalho. 
2 - Na hipótese do item 1, o INPS fica autorizado a restituir a diferença de contribuições pagas a maior, desde que o 
desdobramento seja obtido até 31 de outubro de 1977. 
3 - Até 31 de outubro de 1977 o INPS não expedirá notificação para recolhimento de débito proveniente de diferença 
de contribuição para o seguro de acidentes do trabalho de empresa que estiver pleiteando o desdobramento da sua ins
crição no CGC. 
4 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1.0 de janeiro de 1977. 
5 - Ficam revogadas as disposições. em contrário (DOU 20 . 5 . 77, p. 6.122, Seção I - parte 1). 

AÇúCAR E ALCOOL - Alcool anidro carburante - Safra 1976/77 - Distribuição no Estado de São Paulo - Portaria n. 
86, de 16.5. 77, do Presidente do Conselho Nacional do Petróleo: Reformul·a a distribuição da quota de álcool anidro, 
da safra de 1976/77, no Estado de São Paulo, fixada pela Portaria n. 176, de 22 de outubro de 1976, e dá outras pro
vidências (DOU 25.5 . 77, p. 6.358, Seção I - parte 1) . 

BANCO CENTRAL DO BRASIL - Departamento de Câmbio (DECAM) e Departamento de Operações Internacionais (DE· 
PIN)- Criação- Circular n. 345, de 12.5.77, do BCB: Comunica aos ·interessados que, por desmembramento do De
partamento de Operações de Câmbio, foram criados o Departamento de Câmbio (DECAM), com a incumbência da con
dução das atividades a cargo do BCB relacionadas à área cambial no País, e o Departamento de Operações lnternacio-

- iJiS (DEPIN). que terá basicamente a seu cargo a condução das transações do BCB no mercado internacional. Os no
vos Departamentos entraram em funcionamento di·a 16/5/77, nos seguintes endereços: DECAM - Edifício Palácio da 
Agricultura, 10.0 andar, Setor Bancário Norte, Brasília, DF, telefone: 25-2140, telex: 611702; DEPIN- Edifício Palácio da 
Agricultura, 14.0 andar, Setor Bancário Norte, Brasília, DF, telefone: 23-2223, telex: 611702 (DOU 20.5.77, p. 2.006, Se-

. ção I - parte 11). 

DEPARTAMENTO FEDERAL DE JUSTIÇA- Regimento Interno- Portaria n. 417, de 25 .5. 77, do Ministro da Justiça: Aprova 
a reformulação do Regimento Interno do Departamento Federal de Justiça, do Ministério da Justiça (DOU 27 .5. 77, p. 
6.480, Seção I - parte 1). 

ENSINO - Ensino de 1.0 grau - Auxiliar de Enfermagem- Resolução n. 8, de 18.4. 77, do Presidente do Conselho 
Federal de Educação: Institui, em caráter emergencial , a formação do Auxiliar de Enfermagem ao nível do ensino de 1.0 

grau (DOU 24 . 5 . 77, p. 6.293, Seção I - parte 1) . 

ENSINO- Ensino de 2.0 grau- Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem- Resolução n. 7, de 18.4. 77, do Pre
sidente do Conselho Federal de Educação: Institui a habilitação de Técnico de Enfermagem e de Auxiliar de Enfermagem, 
ao nível do ensino de 2.0 grau (DOU 24 .5 . 77, p. 6.293, Seção I - parte 1). 

..... 

~JNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - Estatuto - Portaria n. 230, de 17 . 5. 77, do Ministro da Fazenda: Aprova 
a Estatuto da Fundação dos Economiários Feder·ais. Revoga a Portaria n. 364, de 24 .9. 75 (DOU 27.5. 77, p. 6.496, Seção I A 
-parte 1). ~ 

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - Certificado de Regularidade de Situação.- Modelo - Determina
ção de Serviço FGTS-POS n. 4/77, de 5 . 5 . 77, do Coordenador-Geral do FGTS : Aprova novo modelo de Certificado de 
Regularidade de Situação (CRS) e dá outras providências (DOU 19 . 5 . 77, p. 2.001, Seção I -parte 11). 

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - Contas vinculadas - Transferência - Circular n. 2, de 11 . 5 . 77, do 
BNH: Comunica aos Bancos Depositár ios do FGTS, quet 1) nas relações a serem emitidas pelo BNH, as contas apre
sentadas pa'ra ·transferência passarão a ser classificados por empresa, em grupos distintos de empregados optantes e 
não optantes, observando-se a ordem alfabética tanto para os empregados quanto para as empresas, sendo, por esse mo
tivo, conveniente que seus arquivos sejam mantidos segundo os mesmos critérios; 2) não mais serão feitas exclusões 
de contas. vinculadas que se encontrarem ainda em processo de transferência, ficando, desse modo, abolido o formulá
rio " Pedido de Exclusão de Conta-PEC ". As contas que forem objeto de saque, de apresentação indevida ou de transfe
rência para outro Banco D·epositário, durante a fase de seu processamento pelo BNH, serão excluídas, quando da con
tabilização do respectivo Aviso de Transferência - AT, mediante o uso do novo formulário "Relação de Contas a Ex
cluir - RCE" , a ser fornecido oportunamente aos Bancos Depositários pelo BNH, razão por que sugerimos o arquiva
mento dessas contas em separado, objetivando a futura emissão da competente RCE; 3) a partir de 1978, a apresenta
ção de contas vinculadas ao BNH para transferência deverá ser realizada no decurso do segundo trimestre civil (1.0 de 
abril a 30 de junho), conforme instruções consta'ntes do MANUAL DE OPERAÇõES que será distribuído aos Bancos De
positários no mês de dezembro do corrente ano (DOU 20.5 . 77, p. 2.021, Seção I - parte li). 

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - Débitos - Parcelamento - Ordem de Serviço FGTS-POS n. 1/77, 
de 2 . 5 . 77, do Presidente do BNH: Tendo em vista o disposto na Portaria n. 163, de 19 de abril de 1977, do Ministro do 
Interior, publicada no Diário Oficial da União do dia 28 do mesmo mês, baixa a seguinte Ordem de Serviço: 
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Vistos, relatados e discutid< 

ACORDAM, por votação u 
Criminal do Tribunal de Justiç 
ordem impetrada, a fim de detet 
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mesmo havia se envolvido em crim 
forme as peças de um inquérito p 
apresentadas. "Nesta ocasião- acres, 
- e perante este juiz, o paciente af 
mais contato com o casal S., devido 
cida sobre sua pessoa. Aliás, robora 
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já estava indiciada ... " (textual, fls. ~ 

Diz então o dr. informante que " 
nifestada pelo menor para com seus n 
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TJSP - Seção Criminal 
HABEAS CORPUS N.o 130.751 -SÃO PAULO 
RELATOR - DESEMBARGADOR ADRIANO MARREY 
JULGADO EM 19.10 . 76- V.U. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos ... 

ACORDAM, por votação unânime, os Juízes dà Seção 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, conceder a 
ordem impetrada, a fim de determinar cesse a incomunica
bilidade do ora paciente. 

1 - Segundo se relata na inicial, o menor S.C., com 
17 anos de idade, chamado, a 13 de setembro, ao Departa
mento Estadual de Investigações Criminais. - DEIC -
ali compareceu acompanhado do advogado J.A.S.C., que 
desde alguns meses antes se tornara por ele responsável 
perante o Juizado de Menores, mediante termo lavrado e 
subscrito pelo MM. Juiz dessa Vara. 

Deliberando a autoridade policial reter o aludido 
menor, sem outras explicações, passou seu responsável a 
procurá-lo, ficando então ciente de ter sido ele encaminha
do ao Juizado de Menores da Zona Leste. 

Soube, a propósito, seu responsável que S.C. aí se 
achava, mas, em estado de incomunicabilidade. Um pedido 
que formulou, para avistar-se com o mesmo, ao menos 
para saber se estava bem, foi indeferido pelo MM. Juiz de 
Menores daquela Zona. 

Daí a impetração desta ordem de "habeas corpus", a 
fim de que se ponha termo à incomunicabilidade em que 
se encontra S.C. e possa o mesmo ser visto diretamente 
pelos seus responsáveis. 

2 - Prestou informações o Dr. 3.0 Juiz Auxiliar da 
Vara de Menores, confirmando haver o casal de J.A.S.C. e 
M.H.E.S. obtido a entrega do menor S.C., para ficar em sua 
companhia e sob sua responsabilidade. Entretanto, pouco 
tempo depois estivera em seu gabinete o Delegado de Polí
cia D.T.G., levando S., para entregá-lo ao Juizado, "pois o 
mesmo havia se envolvido em crime de homicídio", con
forme as peças de um inquérito policial igualmente ali 
apresentadas. "Nesta ocasião- acrescentam as informações 
- e perante este juiz, o paciente afirmou não querer ter 
mais contato com o casal S., devido a má influência exer
cida sobre sua pessoa. Aliás, roborando esta assertiva, o 
próprio menor declarou querer ir residir com seu 'padrinho' 
L.G.M., residente em Moji Mirim ... " (textual, fls. 7). 

Além disso, ao que se informou, solicitara o Delegado 
se evitasse o encontro do aludido menor com os seus res
ponsáveis, um dos quais é o Dr. S., impetrante desta ordem 
de "habeas corpus", porquanto - acrescentou o Dr. Juiz 
informante - "ambos estavam bastante comprometidos no 
homicídio perpetrado, agora em fase de investigações. A 
responsável, M.H.E.S., esposa do impetrante, inclusive 
já estava indiciada ... " (textual, fls. 8). 

Diz então o dr. informante que "ante a aversão ma
nifestada pelo menor para com seus responsáveis, face os 
gravíssimos fatos a serem investigados e visando, sobretudo, 
o bem-estar e a segurança do menor-paciente, foi determi
nado o seu recolhimento. Ademais, suspendi a validade do 
'termo de entrega sob responsabilidade' e determinei que 
o casal S. estava proibido de conversar com o menor, con-

for~ xerox n. 4. Ao que se nota, não condiz com a verdade 
as alegativas contidas no remédio heróico, de que o casal 
S. ainda é responsável pelo menor e de que o mesmo en
contra-se incomunicável. O paciente está recolhido em Uni
dade de Triagem da FEBEM, conversando e contatando 
com pessoas certas. Em suma, tudo procurando ser ·feito, 
dentro de nossas parcas possibilidades, no sentido de pre
servá-lo de influências deletérias, com o único intuito de 
se obter sua pronta ressocialização" (textual de fls. 8). 

Finalmente, informa ainda S. Exa. o MM. Juiz que 
"ao depois, foi formulado, por escrito, pedido pelo impe
trante para se avistar com o paciente, o que foi negado ... " 
(textual, fls. 8, item 5.

0
). ' 

· 3 - Ouvida, opinou a douta Procuradoria Geral dit 
Justiça pela denegação da ordem (fls. 18/20). ~o relatório. 

4 - Isto posto, e sem embargo do que aduz o digno 
magistrado informante e apesar do ponderado no parecer 
do Ministério Público desta Instância, cumpre seja conce
dida a ordem impetrada. 

Acha-se, sem dúvida, o menor S.C. recolhido a uma 
Unidade de Triagem da FEBEM e em estado de incomuni
cabilidade, confirmado pelo MM. Juiz informante. O ora 
impetrante, que é advogado e o responsável pela sua 
guarda, constituído por ato do MM. Juiz Titular da Vara 
de Menores, está proibido de com ele entender-se, pois 
assim determinou o MM. Juiz Auxiliar dessa Vara. 

Esse estado de incomunicabilidade prolonga-se desde 
a data de sua entrega ao Juizado de Menores, presumida
mente no dia 14 de setembro p. findo, em que prestou as 
declarações em fotocópia a fls. 14, e subsiste até agor&
decorridos mais de 30 dias, por não ter sido alterado. 

5 - Por certo, ao que informa o MM. Juiz Auxiliar, 
estaria S. sendo objeto de sindicância, por ter "se envol
vido em crime de homicídio" . Consta ainda, e já foi refe
rido, de ofício do dr. Delegado de Polícia estar indiciada 
no inquérito policial instaurado a Sra. M.H.E.S. (fls. 13). 
Daí ter o magistrado suspendido, como disse, "a validade 
do termo de entrega sob responsabilidade", desse menor 
ao casal S. Em co?sequência, houve S. Exa. por bem de
terminantemente proibir que o casal do ora impetrante se 
aviste com o aludido S., reiterando seu despacho de 14 de 
setembro (em fotocópia a fls. 14-v.), noutro datado do 
dia 30 desse mês, dizendo assim decidir "a bem do menor 
e da perfeita elucidação dos gravíssimos fatos delituosos 
narrados nas peças policiais .. . " (textual, fls. 15-v.). 

6 - Contudo, não era lícito a S. Exa. manter o me
nor S. incomunicável, como se acha, por tempo tão prolon
gado. A incomunicabilidade dos indiciados, segundo a lei 
geral, que é o Código de Processo Penal, somente se admite 
nos inquéritos pelo prazo máximo de 3 dias, nos termos do 
respectivo art. 21. 

E não há razão por que se suponha que no processo 
por infração praticada por algum. menor se deva proceder 
de modo diverso, isto é, subtraindo-se, pela incomunicabi
lidade, o infrator às pessoas que por ele de qualquer modo 
se interessem. 
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Aliás, não falta quem entenda ab-rogado o art. 21 do 
C.P.P. pelo art. 153, §.,.12 da Constituição Federal. Outros 
opinam pela sua inconstitucionalidade. Mesmo quando se 
tenha por mais acertada essa última corrente de opiniã.o 
(cf. MAGALHÃES NORONHA, "Curso de Dir. Proc. 
Penal", 6a. ed., pág. 22) ,' não se duvida de que o prazo de 
3 dias em que admitida a medida severa e excepcional é 
improrrogável (cf. MAGALHÃES NORONHA, loc. cit., e 
BENTO DE FARIA, "Código de Processo Penal", vol. I, 
coment. ao art. 21) . 

E se isto sucede no tocante aos réus maiores e até 
perigosos, o mesmo deve ser considerado em relação aos 
infratores inimputáveis, os quais precisam ser reeducados, 
para a sua ressocialização, como disse o MM. Juiz infor
mante, o que não se logrará com o seu isolamento absoluto. 

7 - Mesmo quan'do devidamente fundamentada a 
ordem de incomunicabilidade, em despacho judicial, teria 
de ser respeitada, em qualquer circunstância, a faculdade 
assegurada no art. 89, n. 111, do Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil (Lei n. 4.215, de 27 de abril de 1963), 
de se comunicarem os advogados com seus clientes, ainda 
quando estes se achem presos ou detidos em estabelecimen-

(.u':, civil ou militar, e mesmo se tornados incomunicáveis. 
~~I f 

A determinação de que se observe tal faculdade, diri
gida particularmente às autoridades policiais e judiciárias, 
se acha consagrada na redação do novo parágrafo único 
do art. 21 do CPP, acrescentado pelo art. 69 da Lei n. 
5.010, de 30 de maio de 1966, a mesma que organizou a 
Justiça Federal de Primeira Instância. 

Ora, o impetrante desta ordem de "habeas corpus", 
além de advogado é o responsável pelo menor S.C. , não 
havendo sido destituído, por enquanto, da responsabilidade 
assumida, pelo MM. Juiz Titular da Vara de Menores, que 
o investiu na guarda daquele. O MM. Juiz Auxiliar infor
mante não se animou à sua destituição, e apenas suspendeu, 
como disse, a eficácia do termo de guarda e responsabili
dade (cf. despacho a fls. 14-v.). 

Nem se argumente que o menor não é "cliente" desse 
advogado. Ou que não tenha cabimento a ingerência de 
advogado no processo por infração praticada por menor 

. ;nimputável. · 

\in B · 1·d· · · b'l'd d - astanam, por ora, para e 1 1r a mcomumca 1 1 a e 
em relação ao impetrante, a condição deste, de responsável 
perante o Juizado de Menores, pela guarda de S.C. e, 
possivelmente, o seu natural defensor, além do evidente 
excesso do prazo em que permitido o isolamento dos in
diciados. 

Outrossim, e conforme escreve o eminente Juiz de 
Menores do Rio de Janeiro, Dr. ALYRIO CAVALLIERI, 
há processos relativos à menores em que a presença de advo
gado é indispensável pelo estabelecimento do contraditório 
ou pela assistência à parte. "Além do mais - acrescenta o 
ilustre magistrado - é útil , no melhor encaminhamento e · 
formulação das pretensões" . O que não se pode admitir 
é transformar a audiência dos processos dos menores infra
tores "em uma batalha judicial. O Juiz deverá ter o advo
gado do menor, de sua família ou do lesado ou ofendido
a seu lado, propugnando todos por atingir a meta da reedu
cação e do encaminhamento daquele que é o objeto de 
todos os esforços" (v. "Direito do Menor", Livraria Freitas 
Bastos S.A., editora, 1976, pág. 266). 

8 - A assertiva do MM. Juiz informante, de estar 
o aludido menor "conversando e contatando com pessoas 
certas" (sic - textual, fls. 8), no estabelecimento a que 
recolhido, é mais uma evidência de sua incomunicabilidade 
com o mundo exterior, por mais de um mês, quando a lei 
somente a admite excepcionalmente, e pelo prazo máximo 
de 3 dias. 

06/06/77 p. 68 

Nesse sentido o expressivo comentário de ESP1NOLA 
FILHO - "a incomunicabilidade do indiciado, no inqué
rito, é uma providência que só se pode admitir com caráter 
absolutamente excepcional. Somente alto interesse social, 
que esteja em jogo, poderá justificá-la ou, então, se for 
uma exigência imperiosa da própria investigação. B preciso 
evitar, naturalmente, que a incomunicabilidade seja um 
instrumento de compressão, para obter confissões ou, de 
outro modo, cercear a defesa" (cf. "Código de Processo 
Penal Brasileiro Anotado", 3a. ed., vol. I, n. 68). 

O alto interesse social em elucidarem-se devidamente, 
como disse o MM. Juiz, em seu despacho em cópia a fls. 
15-v., "os fatos gravíssimos relatados no inquérito policial", 
a exigir que "o menor não mantenha qualquer convivência 
com os seus ex-responsáveis" (ih), não pode superar o pra
zo legal, em que se justifique a medida da incomunicabili
dade. Esse prazo, a lei o fixou justamente para evitar o 
cerceamento da liberdade do indiciado, a caracterizar-se 
por seu prolongado isolamento, sem contacto com parentes, 
estranhos ou possíveis defensores. 

Acrescente observar que o dr. advogado impetrante 
não se acha sob suspeita, no inquérito instaurado . Nada 
consta a respeito na prova trazida com as informações, 
rtem se aludiu a que tal aconteça. 

9 - E, afinal, se houvesse inconveniente em ambos, 
o dr. advogado impetrante e o menor ora paciente se avista
rem, isto a lei presumiria pudesse suceder no prazo de 
3 dias, para as investigações necessárias, e não por tempo 
maior. A incomunicabilidade permitida no Código de Pro
cesso Penal está subordinada ao prazo não excedente de 
3 dias. 

10 - O contato do menor S. com o dr. advogado 
impetrante deve ser permitido, cessado o isolamento dele. 

Observou o Dr. Juiz informante ter-lhe garantido o 
aludido menor, em conversa que mantiveram, "não querer 
falar com os seus ex-responsáveis" (textual, fls. 13-v.). 

Ainda que se reconheça a idoneidade da informação, 
cumpre notar que semelhante assertiva não ficou registrada 
nas declarações de S., prestadas perante S. Exa., o MM. 
Juiz Auxiliar da Vara de Menores, lançadas no termo de 
declarações em cópia a fls. 12. O que ali consta é o desejo 
de ir para a companhia do padrinho L.G.M., em Moji 
Mirim (fls. 12). Isto não significa repulsa de S. às pessoas 
por ele ainda responsáveis. Se ele a quiser manifestar em 
seu primeiro encontro com o dr. advogado impetrante, 
nada o deve impedir de fazê-lo, e a impossibilidade deles 
se encontrarem novamente se tornará evidente. 

Por enquanto, a ilegal incomunicabilidade em que 
mantido S. sequer permitiu sinta o impetrante a atitude 
deste para consigo, embora seja um seu direito o de avistar-
se com o pupilo. · 

B claro que ao verificar-se o encontro de ambos, po
derá o MM. Juiz Auxiliar da Vara de Menores tomar as 
cautelas que entenda próprias, para evitar que o contato 
degenere de qualquer forma. 

Concede-se, portanto, o "writ" impetrado, para deter
minar cesse a incomunicabilidade do paciente, com as cau
telas acima referidas. 

São Paulo, 19 de outubro de 1976. 

Desembargador Adriano Marrey - Presidente e re
lator. 

Participaram do julgamento, com votos vencedores, os 
Srs. Desembargadores: Denser de Sá, Camargo Sampaio, 
Weiss de Andrade, Carvalho Filho, Hoeppner Dutra, Men
des França e Humberto da Nova. 

f 
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PORTARIA CAT N.o 27 

Fixa coeficien 

sobre débitos 

O Coordenador da Adminis 
gulamento do ICM, aprovado pelo 

Considerando que os coefi 
débitos fiscais relativos ao imposte 
das Obrigações do Tesouro Naciom 

Considerando que o valor 
o mês de junho de 1977, conform 

Art. 1.0 
- Para cálculo da 

culação de mercadorias, inscritos c 
cientes de atualização constantes 

Art. 2.0 - Esta portaria e 

Tabela de Coeficientes de ' 

I 

ANO 
* 1969 1! 

M~S 
I 

JANEIRO 4,! 

FEVEREIRO 4,1 

MARÇO 4, 

ABRIL 4, 

MAIO 4:1 

JUNHO 4.~ 

JULHO 5,377 4,! 

AGOSTO 5,305 4,· 

SETEMBRO 5,269 4, 

OUTUBRO 5,230 4, 

NOVEMBRO 5,183 4, 

DEZEMBRO 5,100 4, 
--

• Mês/ Ano a partir do qual incide 

(Publicada no "Diário Oficial do Esl 
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l de outubro de 1976. 

>r Adriano Marrey - Presidente e re-

:lo julgamento, com votos vencedores, os 
>res: Denser de Sá, Camargo Sampaio, 
Carvalho Filho, Hoeppner Dutra, Men
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PORTARIA CAT N.o 27, DE 31.05. 77, DO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇAO TRIBUTARIA 

Fixa coeficientes de atualização para cálculo de correção monetária incidente 

sobre débitos fiscais relativos ao Imposto de Circulação de Mercadorias . 

06/06/77 p. 1 

O Coordenador da Administração Tributária, com fundamento no que dispõe o parágrafo 1.0 do artigo 554 do Re
gulamento do ICM, aprovado pelo Decreto 5.410, de 30 de dezembro de 1974; -

Considerando que os coeficientes de atualização a serem utilizados para cálculo da correção monetária sobre 
débitos fiscais relativos ao imposto de circulação de mercadorias serão determinados, em cada mês, com base no valor 
das Obrigações do Tesouro Nacional - Tipo Reajustável , fixado para o mês anterior; 

Considerando que o valor de cada Obrigação do Tesouro Nacional-Tipo Reajustável foi fixado em Cr$ 206,90, para 
o mês de junho de 1977, conforme Portari·a do Ministério da Fazenda, expede a presente Portaria: 

Art. 1.0 
- Para cálculo da correção monetária incidente sobre os débitos fiscais relativos ao imposto de cir

culação de mercadorias, inscritos ou não para cobrança executiva, serão utilizados, no mês de julho de 1977, os coefi
cientes de atualização constantes da tabela anexa. 

Art. 2.0 
- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Tabela de Coeficientes de Atualização dos Débitos Fiscais do ICM a vigorar no mês de julho de 1977 . 
.~;-~ 

ANO 

* 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
MES 

JANEIRO 4,995 4,176 3,405 2,953 2,617 1,963 1,580 1 '151 

FEVEREIRO 4,885 4,096 3,363 2,919 2,566 1,938 1,552 1 '127 

MARÇO 4,778 4,022 3,323 2,891 2,540 1,909 1,522 1,107 

ABRIL 4,684 3,970 3,279 2,861 2,502 1,878 1,489 1,086 

MAIO 4,632 3,930 3,253 2,827 2,471 1,843 1,455 1,062 

JUNHO 4,590 3,8'85 3,200 2,795 2,431 1,807 1,419 1,032 

JULHO 5,377 4,547 3,831 3,147 2,760 2,381 1,766 1,378 1,000 

.. r 
AGOSTO 5,305 4,478 3,756 3,091 2,730 2,304 1,735 1,338 

~ I 
SETEMBRO 5,269 4,439 3,683 3,048 2,705 2,207 1,706 1,305 

OUTUBRO 5,230 4,397 3,607 3,022 2,683 2,106 1,679 1,270 l 

NOVEMBRO 5,183 4,346 3,530 3,001 2,657 2,030 1,646 1,229 I 

DEZEMBRO 5,100 4,265 3,460 2,972 2,639 1,988 1 ,611 1,186 

• Mês/ Ano a partir do qual incide a Correção Monetária do Débito Fiscal. 

(Publicada no "Diário Oficial do Estado" do dia 1.0 de junho de 1977, p. 21). 
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PREVIDENCIA SOCIAL - Benefícios vinculados ao salário-mínimo 

PORTARIA N.o 728, DE 13 DE MAIO DE 1977, .00 MINISTRO DA PREVI<DENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL 

O Ministro de Estado da Previdência e Assistênc·la Social, no uso de suas atribuições, 
CONSIDERANDO a proposta da Secretaria de Estatística e Atuár.ia d~te Ministério, 

Resolve: 
1 - Os valores de referência de que trata a Lei n.o 6.205, de 29 de abril de 1975, reajustados mediante aplicação do 
coeficiente de atualização monetária fixado pelo Decreto n.o 79 .611, de 28 de abril de 1977, são os constantes da tabela 
anexa ao referido decreto, a seguir reproduzida. 

Valores anteriores 
(Dec. n.o 77.511/76) 

Cr$ 

VALORES DE REFERENCIA 

Novos valores 
(Dec. n.o 79.f?11 /77) 

Cr$ 
Regiões e Sub-Reg.iões 

451,00 620,10 4a ., 5a ., 6a., 7a., 8a ., 9a. - 2a. Sub-Região, Terr·itório Femandr 
de Noronha, 1 Oa.. 11 a., 12a. - 2a. Sub-Região. 

499,40 686,70 1 a., 2a., 3a., 9a. - 1 a. Sub-Região, 12a. - 1 a. Sub-Região, 
20a., 21a. 

544,00 

593,70 

638,30 

748,00 

816,30 

877,70 

14a., 17a.- 2a. Sub-Região, 18a. - 2a. Sub-Região. 

17a. - 1 a. Sub-Região, 18a. - 1 a. Sub-Região, 19a. 

13a., 15a., 16a., 22a. 

2 - Os novos valores de referência aplicam-se, a contar de 1.0 de maio de 1977: 

a) ao auxílio-natalidade e ao auxílio-funeral de que trata a Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de 1960; 

b) aos pecúlios previstos na Lei n.o 6.367, de 19 de outubro de 1976; 

c) ao auxílio-funeral devido por morte de empregador rural na forma da Lei n.o 6.260, de 06 de novembro de 1975; 

d) aos demais valores monetários referidos na legislação da previdência social para cuja atualização não haja disposição 
específica. 

3 - A partir de 1.0 de maio de 1977, tendo em vista o disposto no artigo 6.0 da Lei n.o 6.332, de 18 de maio de 1976, e 
no Decreto n.o 79.688, de 11 de maio de 1977, a escala de salários-base de contribuição passa a ter os seguintes va
lores: tJU 

ESCALA DE SALÁRIOS-BASE 

Tempo de Filiação Salários-base 

Até 1 ano ............. . ..... .. ....... . .... . .. . .. ... . . ........ . . . ....... .. .... . ..... . . . 

Mais de 1 até 

Mais de 2 até 

Mais de 3 até 

2 anos 

3 anos 

5 anos 

salário-mínimo regional 

Cr$ 2.082,00 

Mais de 5 até 7 anos 

Mais de 7 até 1 O anos 

Mais de 1 O até 15 anos 

Mais de 15 até 20 anos 

Mais de 20 até 25 anos 

Cr$ 3.123,00 

Cr$ 5.205,00 

Cr$ 7.287,00 

Cr$1 0.410,00 

Cr$12 .492,00 

Cr$15.615,00 

Cr$18.738,00 

Mais de 25 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$20.82Cl,OO 

4 - A partir de 1.0 de maio de 1977, tendo em vista o disposto no artigo 160 da CLPS e seu parágrafo único, e no artigo 
8.0 da L·ei n.o 6.332, de 18 de maio de 1976, o cálculo das contribuições arrecadadas pelo INPS em nome de outras enti
dades ou fundos, excetuados o FUNRURAL e o salário-educação, não poderá incidir sobre importância superior · a Cr$ 
8.777,00 (oito mil setecentos e setenta e sete cruzeiros) . 

5 - O INPS e o FUNRURAL expedirão as instruções complementares que se f izerem necessárias à observância da pre
sente Portaria . 

(Publicada no " Diário Oficial" da União, do dia 1.0 de junho de 1977, p. 6.737). 
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01 - RECURSO- Apelação- Apresentação tempestiva 
da petição - Autos devolvidos com atraso - Consequên· 
cias- Protocolado o recurso com as razões, no prazo legal, 
a demora na devolução dos· autos pelo advogado acarreta 
as sanções do art. 195 do Código de Processo Civil, que 
não incluem a intempestividade do recurso (STF-2a. Turma; 
RE n. 83.450-SP; rei. Min. Cordeiro Guerra; j. 25.11 . 75; 
conhecido e provido nos termos do voto do Min. relator; 
v.u.; DJU 20 .2. 76, p. 1.088, ementa). 

02 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Denegação de se
guimento - Agravo de instrumento interposto fora de prazo 
- Remessa não obstante ao STF - Reclamação procedente 
- Ainda que interposto fora do prazo, o agravo de instru-
mento contra despacho que negou seguimento a recurso 
extraordinário deverá ser remetido ao STF (Código de Pro
cesso Civil, art. 528) . Preservação da competência da Su
prema Corte (Regimento Interno, art. 161) (STF-Pieno; Rei. 
n. 50-PB; rei. Min. Leitão de Abreu; j. 19 . 11. 75; julgaram 
procedente a reclamação nos termos do voto do Relator; 
v.u.; DJU 20.2. 76, p. 1.082, ementa). 

03 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Prazo de interposi
ção- Quando começa a fluir - O prazo de interposição 
do recurso extraordinário é o de 15 dias contados da publi
cação do acórdão (art. 542 do Código de Processo Civil). 
independentemente da natureza do processo. O parágrafo 
único do art. 508 se refere, tão-somente, aos despachos 
e sentenças do juiz de primeiro grau nos processos suma
ríssimos, como deixa clara a restrição, " correndo em cartó
rio" o prazo. Recurso tempestivo, porém, não conhecido, 
por inocorrentes os pressupostos constitucionais (STF-2a. 
Turma ; RE n. 83.156-RS; rei. Min. Cordeiro Guerra; 
j. 3 . 11 . 75; não conhecido; v.u. ;· DJU 20.2 .76, p. 1.087, 
ementa). 

04 - REGISTRO DE IMóVEIS - Retificação de transcri· 
ção - Decisão considerando que, se o engano ou erro foi 
do título de domínio, este deverá ser retificado em primeiro 
lugar, para depois se poder retificar a transcrição. Extraor
dinário conforme as letras a e d. Recurso não conhecido, 
à mingua de seus pressupostos, inclusive devido ao peque
no valor da causa lSTF-1a. Turma; RE n. 81.741-SC; rei. Min. 
Bilac Pinto; j. 5. 12. 75; v.u.; DJU 20 .2. 76, p. 1.086, ementa). 

OS - ·RESPONSABILIDADE CIVIL - Automóvel entregue a 
posto de serviço para lavagem - Danos causados a tercei· 
ros pelo manobrista - Inexistência de responsabilidade do 
proprietário do veículo - O proprietário do automóvel que 
o entregou a posto de lavagem não é responsável pelos 
danos causados por preposto deste ao manobrá-lo (T JSP-
4a. Câm.; rei. Des. Henrique Machado; j. 13. 11. 75; v .u.). 

06 - RESPONSABILIDADE CIVIL - Independência da cri· 
minai - A deficiência de provas, para a condenação crimi
nal, não impede o reexame da culpa e sua demonstração 
para fins de responsabilidade civil. Conforme tranquila 
jurisprudência (STF-2a. Turma; RE n. 82.925-RJ; rei. Min. 
Cordeiro Guerra; j. 3. 11. 75; não conhecido; v.u.; DJU 
20 .2 . 76, p. 1.087, ementa). 

07 - SOCIEDADE ANôNIMA - Sequestro de 50% das 
ações pertencentes a casal requerido pela mulher - Auto
rização por ela pretendida para, como acionista, participar 
das deliberações - Inadmissibilidade - Aplicação dos 
arts. 233, 11 do Código Civil e 13 e 85 da Lei 2.627/40 -
Não há possibilidade jurídica de divisão das ações comuns, 
na constância do casamento, para que cada cônjuge partici
pe da assembléia como titular da metade delas (TJSP-5a. 

Câm. Civ.; ag . inst. n. 255.505-SP; rei. Des. Macedo Bitten
court; j. 2 . 12.76; v .u.). 

08 - TAXAS - Cobrança por estabelecimento bancário 
em contrato de mútuo- Legalidade- Não estão sujeitas 
à Lei de Usura (Decreto n. 26.626, de 1933), vez que se su
bordinam apenas aos limites fixados pelo Conselho Mone
tário Nacional, através do Banco Central (Lei n. 4.595 , de 
31 . 12 .64) (STF-1a. Turma; RE n. 82 .508-SP; rei. Min . Cunha 
Peixoto; f 9 . 12. 75; conhecido e provido o prime·iro recurso, 
julgado prejud icado o segundo, à unanimidade; DJU 20 .2 . 76, 
p. 1.087, ementa) . 

09 - PRESCRIÇÃO CRIMINAL - Reconhecimento pelo 
Juízo das Execuções, tendo em vista o fato delituoso e o 
recebimento da denúncia - Ofensa à coisa julgada -
Decisão anulada - Nula é a decisão do Juízo das Exe
cuções que reconhece a prescrição da ação penal verifi
cada antes da sentença condenatória, ainda que continue 
esta recorrível, uma vez que não só inova o magistrado no 
decisório, como também constitui aberta violação da coisa 
julgada (TACRIM-1a. Câm.; Rec. crim . n. 148.695-SP; rP' 
Juiz Geraldo Pinheiro; j. 23 . 12 . 76; v.u.) . 

10- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA- Para sua 
verificação, em face dos prazos estabelecidos no art. 109 
do Código Penal, não se desconta da pena imposta pela de
cisão de 2.0 grau a parte que já foi cumprida pelo paciente 
(STF-2a. Turma; HC n. 54.939-SP; rei. Min. Moreira Alves; 
j. 7 . 12 . 76; indef. o pedido; v.u.; DJU 18 .3 .77, p. 1.525, 
ementa). 

11 - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - Aplicação ao período 
entre o fato e o recebimento da denúncia- A prescrição 
pela pena concretizada, de que trata a Súmula n.o 146, 
retroage, tanto ao período regressivamente contado da sen
tença condenatória ao despacho de recebimento da de
núncia, quanto àquele compreendido entre este e o fato 
criminoso. Restabelecimento da orientação do STF, ante
rior a 1972, que dava interpretação compreensiva à referida 
Súmula e dela extraía todas as consequências lógicas (STF-
2a. Turma; RHC n. 53.448-SP; rei. Min. Cordeiro Guerra; · 
31 . 1 O. 75; provido o recurso para conceder a ordem n o~ 
termos do art. 155, § 3.0

, do Regimento Interno ; v .u.; DJU 
20 .2 . 76, p. 1.083, ementa). 

12 - PROVA - Confissão extrajudicial - Confissão na 
polícia , que encontra receptividade na prova testemunhal 
produzida em Juízo constitui elemento de convicção para 
a fixação da responsabilidade criminal. De nenhuma valia, 
porque desautorizada, a versão do denunciado de que . a 
intenção não era assaltar o Banco, mas padaria próxima 
(STF-1a. Turma; RCr. n. 1.256; rei. Min. Cunha Peixoto; 
j. 2. 12. 75; neg. provto.; v.u.; DJU 20 .2 . 76, p. 1.082, ementa) . 

13 - REINCIDENCIA ESPECIFICA - Furto e roubo - Me
dida de segurança - Presunção de periculosidade - Fixa
ção da pena - Para o efeito de caracterização da reinc i
dência específica definida no art. 46, § 2.0

, do Código Penal, 
o furto e o -roubo são considerados crimes da mesma es
pécie. Ponderação da circunstância atenuante da menorida
dê. O prazo de cinco anos, estabelecido no art. 78, § 1.0 , 

da lei penal para que não prevaleça a presunção de 
periculosidade, na hipótese de reincidência em crime dolo
so, conta-se entre a data do novo fato delituoso, que gera 
aquela presunção, e a da sentença que o julga, e não a 
partir do crime antecedente, ou da Slffitença a este relativa 
(STF-1a. Turma; RECr. n. 82.298-SP; rei. Min. Eloy da Rocha; 
j. 23.9. 75; conhecido e provido; v.u .; DJU 25 .3. 77, p. 1.733, 
ementa) . 
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1 - A empresa que se encontrar em débito para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e que desejar 
obter o seu parcelamento, deverá solicitar a medida à Coordenação Regional do FGTS até o dia 27 de abril de 1978. 
2 - O parcelamento do débito será concedido em prestações mensais, bimestrais ou trimestrais, até o prazo máximo 
de 60 (sessenta) meses, não podendo, porém, exceder o dobro do número de meses em atraso. 
3 - O valor de cada prestação deverá corresponder a uma ou mais parcelas, definidas no sub item 3. 1, não podendo 
estas, em qualquer hipótese, ser fracionadas. 
3. 1 - O valor de cada parcela cor responderá a determinado mês de competência e compreenderá depósitos , juros e 
correção monetária, bem como a respectiva multa. 
4 - A empresa deverá antecipar a efetivação dos depósitos parcelados referentes ao empregado sempre que ocorrer, 
durante o período do parcelamento, rescisão ou extinção do contrato de trabalho do optante, ou de não optante com me
nos de um ano de serviço, ou, ainda, sempre que ocorrer utilização de conta vinculada para aquisição de moradia ou 
para atender a necessidade grave e premente no caso de doença. 
5 - As prestações serão acrescidas de taxa de remuneração de seQ/iços técnicos e administração, na razão de 6% 
(seis por cento), calculada sobre o seu respectivo montante. 
6 - Os Bancos Depositários somente poderão aceitar recolhimentos relativos a parcelamento à vista da autorização con
cedida pela Coordenação Regional do FGTS. 
7 - Caberá à Coordenação Geral do FGTS baixar os atos que se fizerem necessários ao cumprimento desta POS, bem 
como dirimir as dúvidas que na sua aplicação sejam suscitadas. 
8 - A presente Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura (DOU 20 .5 . 77, p. 2.022 , Seção I- parte 11). 

GAS- Gás liquefeito de petróleo- Preços de venda no Estado de São Paulo- Portaria n. PD-15, de 20 .5.77, do Pre
sidente do Conselho N·acional do Petróleo : Aprova, com vigência a partir de O (zero) hora do dia 1.0 de junho de 1977, a 
nova tabeJa de preços de v·enda de gás liquefeito de petróleo em municípios do Estado de São Paulo (DOU 25 .5 . 77, p. 
6.361, Seção I - parte 1). 

HABITAÇÃO - Empresas privadas 
do Conselho de Administração do 
terrenos, vinculando-se o valor do 
Seção I - parte 11). 

nacionais - Empréstimos para aquisição de terrenos - Resolução RC n. 2, de 27 .4 .771~ 
BNH: Autoriza as entidades do SBPE a concederem empréstimos para aquisição de 
empréstimo à capitalização de empresas privadas nacionais (DOU ~9. 5. 77, p . 2.000, 

HABITAÇÃO - Sistema Financeiro - Reajustamento das prestações - Resolução RC n. 1, de 27 .4 . 77, do Conselho de 
Administração do BNH: Dispõe sobre os Planos de Reajustamento das prestações do Sistema Financeiro da Habitação. 
Revoga a Instrução n. 5/66, a Res. RC n. 36/69, a Res. RC n. 37/69, a Res. RC n. 31/71 e a Res. RC n. 12/73 (DOU 
19.5.77, p. 1.999, Seção 1- parte 11) . 

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - Resoluções do Conselho de Política Aduaneira, dispondo sobre: 
- Fixação de preço de referência para importação de r·enina (coalho líquido). classificado no Código 29 .40.10.00, da 
TAB (Res. n. 2.956, de 10 .5 . 77); 
- Prorrogação do prazo de vigência da Resolução CPA n. 2.765, de 7 . 5 . 76, que elevou a alíquota incidente sobre a im
portação dos aparelhos e equipamentos médicos e hospitalar·es, nela constantes (Res . n. 2.957, de 1 O. 5 . 77); 
- Fixação de preço de referência para importação de "Parafusos e Porcas", classificados no Código 73 .32 . 03 . 00, da 
TAB. Revoga aRes. CPA n. 2.655, de 27 . 1.76 (Res. n. 2.958, de 10.5.77) (DOU 20.5.77, p. 6.104, Seção 1 - parte 1). 

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO- Taxas de câmbio - Junho/77 - Ato Declaratório n. 151, de 13.5 . 77, do Coordenador do 
Sistema de Tributação: Fixa, para ef·eito de cálculo do Imposto de Importação, as seguintes taxas de câmbio, a vigora
rem no período de 1.0 a 30 de junho de 1977: 

Moedas 

Dólares Convênio 
Dólar dos EE. UU. 
Libra Esterlina ... . . .. . . . ......... . . ....... . 
Marco Alemão . ... .. . .. ... .. . . .... .. . . . .. . . 
Florim 
Franco Suíço .. ... . . ... . .. . .. . ... ... . . . ... . 
Lira Italiana ..... . . . . ..... . . ...... . .... ... . 
Franco Belga .. .. . ... ...... . .. . . ... . . .. . . . . 
Franco Francês . ... . . .. . . . ... .. . . ... .. .. . . . 
Coroa Sueca .. . . .. . ... .... ... .. ... . ... . .. . 

(DOU 24.5. 77, p. 6.290, Seção I - parte 1). 

Cr$ 

13,365000 
13,365000 
23,181590 
5,696160 
5,47831 o 
5,329960 
0,015222 
0,372883 
2,709080 
3,107360 

Moedas 

Coroa Dinamarquesa .... ... . .. .. . ....... . 
Coroa Norueguesa .... .... . . . . . . ....... . . 
Xelim Austrí-aco . . . . . . ... .. . ...... . ... . . . . 
Escudo Português .... . .... . . . . ..... . . .... . 
Peseta ........... . . . . . ..... .. . . ........ . 
Dólar Canadense .. . ... .. ... . .. . .. . . ...... . 
Iene ..... .. . ..... . . ... ... . . . .... . ...... . 
Dólar Australiano .. .. ... . .. . .. . ... .. . . ... . 
Novo Dólar de Formosa ...... .. . . .. . .. ... . 

Cr$ 

2,265360 
2,558060 
0,812590 
0,360855 
0,207558 

12,897220 
0,048648 

14,986170 
0,355108 

IMPOSTO DE RENDA - Incentivos fiscais - Pessoas físicas mutuárias do Sistema Financeiro da Habitação - Instrução 
Normativa n. 9-A, de 8. 3. 77, do Secretário da Receita Federal: Aprova formulários e estabelece rotinas complementares 
para a utilização do crédito, no exercício de 1977, de que trata o Decreto-lei n. 1.358, de 12 de novembro de 1974, alte
r.ado pelo Decreto-lei n. 1.491, de 1.0 de dezembro de 1976 (DOU 24 .5 . 77, p. 6.285, Seção I - parte 1). 

IMPOSTO DE RENDA - Pessoa física - Despesas com instrução - Parecer Normativo n. 31, de t 3. 5 . 77, da Coordena
ção do Sistema de Tributação, com a seguinte ementa: "Abatimehto das despesas com instrução do contribuinte ou de 
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dependente que esteja matriculado em estabelecimento de ensino situado no exterior" (DOU 24.5.77, p. 6.290, Seção I 
- parte 1) . 

.,. 
·IMPOSTO DE RENDA - Pessoa física - Exercício de 1977 - Formulários - Instrução Normativa n. 1, de 1 O. 1 . 77, do 
Secretário . da Receita Federal: Aprova modelos de formulários de Notificação, Certificado de Compra de Ações (CCA) e 
Cheque de Restitu ição do Imposto de Renda - Pessoa Física, exercício de 1977 (DOU 20. 5. 77, p. 6.1 05, Seção I - parte 1). 

IMPOSTO DE RENDA .- Resultado de transações eventuais - Exclusão dos resultados na alienação de imóveis - Ato 
Decl·aratório Normativo n. 11, de 11 . 5 . 77, do Coordenador do Sistema de Tributação: D-eclara, em caráter normativo, às 
Superintendências Regionais da Receita Federal e demais interessados, que não pode ser objeto do benefício fiscal ins
tituído pelo Decreto-lei n. 1.260/73 o resultado apurado na alienação de imóveis, ou de direito real sobre imóveis, cuja 
existência e/ou valor não constem da escrituração contábil da pessoa jurídica com lançamento efetivado pelo menos 5 
(cinco) anos antes da data em que se -der a alienação do bem ou do direito (DOU 24.5. 77, p. 6.289, Seção I - parte 1). 

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRiALIZADOS -Classificação de mercadorias- Através do DOU de 19.5 . 77, p. 6.027, 
Seção I - parte I, a Coordenação do Sistema de Tributação divulgou os seguintes Pareceres sobre classificação de mer
cadorias na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, emitidos em abril de 1977: 
- Parecer CST n.o 737, de 05.04. 77 - 2-etil-6-metil-n (1-metil-2-metoxietil) cloroacetamilida (metetilachlor técnico) (Códi
go 29.25.99.00 da TAB). 
- Parecer CST n.o 738, de 05 .04 . 77 - Fertilizante natural comercialmente denominado "Agrostemin" (Código 31.01.99.00 
da TAB). . • 
- Parecer CST n.o 739, de 05 .04 . 77 - Bebedouro automático, para suinos (Código 84.28.03.00 da TIPI). 
l.·- Parecer CST n.o 740, de 05 .04 . 77- Argila expandida, usada como agregado leve em concreto, denominado comercial-
•.lente " Cinasita 0600 " (Código 68.07.02.02 da TI.PI). · 

- Parecer CST n.o 741, de 05 .04. 77 - Bebedouros .para gado, constituídos por reservatórios com · fundo de concreto e 
paredes laterais de chapas de aço, capacidade superior a 300 litros, e apetrechados com válvulas de bóia em câmara de 
pressão (Código 68.11.05.00 e 73.22.00.00 da TIPI). 
- Parecer CST n.o 761, de 11.04. 77 - Descascador de -mamona e amendoim, Ralador para mandioca, Vulcanizador de 
câmara de ar, pesando · 16,600 kg. (Códigos 84.25.02.99, 84.59.99.00 e 84.59.04.01 da TIPI). 
- Parecer CST n.o 762, de 11 .04 . 77- Recipiente de matéria plástica, em forma de caixa, para empilhamento e transpor
te de mercadorias (Código 39.07.14.99 da TIPI). 
- Parecer CST n.o 778, de 12.04 . 77 - Partes para escada rolante, apresentadas isoladamente (Códigos 73.21.99.00, 
e 84.22 .90.00 da TIPI). .· 
- Parecer CST n.o 784, de 12-.04 .77- Pranchas para prática de "surf" (Código 97.06.12.00 da TIPI). 
- Parecer CST n.o 785, de 12.04. 77 __: Preparação alimentícia composta homogeneizada, denominada comercialmente 
Alimento Infantil Bebê (Código 21 .05 .99 .00 da TIPI). 
- Parecer CST n.o 786, de 12 .04. 77 - Máquina de lavar gado (Código 84.21 .99.00 da TIPI). 
- Parecer CST n.o 787, de 12 .04 . 77 - Ugas de estanho, de prata e de ouro, em forma de discos, uti·lizadas como sol-
da na fabricação de semicondutores (Códigos 83.15.01.99, 80.04.02.00, 71.05.06.00 e 71.07.06.00 da TAB). 
- Parecer CST n.o 788, de 12 .04. 77 - Bases isoladoras, de matéria plástica, para contator eletropneumáticoGE-17 CP2 
(Código 85.26.00.00 da TIPI). 
- Parecer CST n.o 789, de 12 .04 . 77- Rolamentos, Buchas de agulhas e Gaiola de agulhas (Códigos 84.62.04.00, 
~4.62.02.00 e 84.62.90.99 da TIPI e da TAB). 

- Parecer CST n.o 821, de 14 .04 . 77 - "Jacuzzi série AG e série AL" .- ·reservatórios para armazenamento de líquidos, 
com capacidade para 38.000 a 138.000 litros, constituídos por paredes com encaixe, de ferro fundido, ferro ou aço, de 
alumínio, em uma bolsa de vinil, mesmo desmontados e estrutura de apoio para os reservatórios supracitados, quando 
vendida isoladamente (Códigos 39.07.99.00, 73.21.99.00 e 76.08.99.00 da TIPI). · 
- Parecer CST n.o 822, de 14 .04. 77 - Embalagens para produtos farmacêuticos (Códigos 76.16.99.00, · 39.07.03.01, 
76.16.99.00 e 48.16.99.00 da TIPI) . . . 
- Parecer CST n.o 823, de 14 .04 . 77 - Véu de fibra de vidro em lençol, com ou sem reforço, denominado comercialmen-
te "lmpervéu" e " Petrovéu" (Código 70 .20.02.00, da TIPI). . 
- Parecer CST n.o 824, de 14.04 . 77 - Copinho-medida, colher-medida e tubo-medida - artefatos de material plástico, 
destinados a permitir a ingestão exata das dosagens prescritas nos medicamentos (Códi9o 39.07.99.00 da TIPI). 
- Parecer CST n.o 825, de 14 .04 . 77 - "Unidade de força Motopel com motor Perkins 6357" (Código 84.06.04.00, da 
TIPI) . 
- Parecer CST n.o 826, de 14 .04 . 77 - Flumetasona (6 alfa, 9 alfa-difluoro-11 beta, 17 alfa, 21-tri-hidroxi-16 alfa-meti I 
-pregna-1 ,4-dieno-3,20-diona) (Código 29.39.99.00 da TAB). · 
- Parecer CST n.o 827, de 14.04 . 77 - Secadores de arroz", "Mesa vibratória", Formas para moi dação de peças de con-
creto, Partes e peças separadas de "secadores de arroz" e Acessórios para "secadores de arroz" (Códigos 84.22.99.99, 
84.59.01.99, 84.60 .99 .00, 84.22.90.00, 84.63.12.99, 84.63.07.00, 73.40.99.16 e 73.18.02.02, da TIPI). 
- Parecer CST n.o 828, de 14.04 . 77 - ·Alfa olefi.na linear" (Código 27.10.14.99_, · da TAB). 
-Parecer CST n.o 829, de 15.04 . 77 - Guindaste-automóvel hidráulico, marca Tadano, modelos TS-130L e TS-150L (Có-
digo 87.03.99.00 da TIPI) . 
- Parecer CST n.o 830, de 15.04. 77 - Eletrificador magnético de cerca para confinamento de gado (gerador de pulsos 
elétricos) (Código 85.22.04.00 da TI.PI). 
- Parecer CST n.o 842, de 18 .04 . 77 - Corrente de ferro fundido, ferro ou aço, cujas extremidades estão adaptadas a 
uma argola, munida de dois ganchos dentados e um elo regulador, tudo do citado material, denominada "Pega Caixa Ti
po "P.C." (Código 73.29 .99.00 da TIPI). 
- Parecer CST n.o 885, de 20 .04. 77 - Chapas de alumínio lisas ou onduladas, perfuradas, com espessura superior a 
0,20 mm (Códigos 76.03.01 .00, 76.03.02.00 e 76.03.99.00 da TIPI). 
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- Parecer CST n.o 886, de 20. 04. 77 ~ 

- Parecer CST n.o 887, de 20. 04 . 77 -
- Parecer CST n.o 888, de 20. 04. 77 -
- Parecer CST n.o 889, de 20. 04. 77 -
- Parecer CST n.o 890, de 20. 04 . 77 -
- Parecer CST n.o 891, de 20. 04 . 77 -
para granulados (Código 84.22.99.99 d; 
- Parecer CST n.o 892, de 20 . 04 . 77 -
ou com base de ferro ou aço, para arn 
los (Código 48.28.99.00 da TIPI). 
- Parecer CST n.o 893, de 20. 04 . 77 -
84.63.13.00 da TIPI). 

- Parecer CST n.o 894, de 20 . 04. 77 -
costura (Código 84.44.05.00 da TIPI). 
- Parecer CST n.o 895, de 20. 04 . 77 -
apresentadas em caixas de papelão, l 

85 .19.90.99 da TIPI). 
- Parecer CST n.o 896, de 20. 04 . 77 -
ta com aço; chave de vela-tubo de ferr 
importadas juntamente com este (Códif 

- Parecer CST n.o 898, de 22.04. 77 -
feccionado em polietiieno de alta dens 
- Parecer CST n.o 899, de 22. 04·. 77 -
- Parecer CST n.o 942, de 25. 04. 77 -
- Parecer CST n.o 961, de 26. 04. 77 -

- Parecer CST n.o 962, de 26 . 04 . 77 -
cadas por outros veículos, denominad: 
- Parecer CST n.o 963, de 26. 04 . 77 -
- Parecer CST n. o 964, de 26. 04 . 77 -
- Parecer CST n.o 979, de 26.04. 77 -
- Parecer CST n.o 980, de 27. 04. 77 -
- Parecer CST n.o 981, de 27 . 04. 77 -
- Parecer CST n.o 985, de 28 . 04. 77 -
- Parecer CST n.o 986, de 28. 04. 77 -
- Parecer CST n.o n.o 987, de 28.04. 7 
artificial, apresentada separadamente ( 

- Parecer CST n.o 988, de 28 . 04. 77 -
TIPI). 
- Parecer CST n.o 989, de 28 . 04. 77 -
- Parecer CST n.o 1.035, de 29. 04. 77 
73.40.99.99 da TIPI). 
- Parecer CST n.o 1.036, de 29.04. 77 
84.24.99.00 da TIPI). 

- Parecer CST n.o 1.083, de 29. 04 . 77 
com características de brinquedos) (Cá 
- Parecer CST n.o 1.084, de 29. 04. 77 
em garrafas de bebidas (Código 83.13.~ 

- Parecer CST n.o 1.085, de 29. 04 . 77 
- Parecer CST n.o 1.086, de 29 . 04. 77 

- Parecer CST n.o 1.087, de 29 . 04 . 77 
Germinação (Código 97.03.99.00 da TIPI: 
- Parecer CST n.0 1.088, de 29 . 04 . 77 
- Parecer CST n.o 1.089, de 29. 04. 77 
- Parecer CST n.o 1.090, de 29 . 04. 77 
(Códigos 84.16.04.00 e 73.40.99.03 da TIPI 
- Parecer CST n.o 1.091, de 29 .04. 77 
TIPI) . 

- Parecer CST n.o 1.092, de 29. 04. 77 
· refrat-ários nas estruturas de fornos 
- Parecer CST n.o 1.093, de 29 . 04. 77 
espuma de plástico e tecido de algodã1 
TIPI). 
- Parecer CST n.o 1.094, de 29 . 04. 77 . 
nado "centrífuga para mel" (Código 84. 
- Parecer CST n.o 1.095, de 29.04 . 77 · 
60.06.01.02 da TIPI). 
- Parecer CST n.o 1.096, de 29 . 04. 77 -
de carne, denominada comercialmente ) 
-Parecer CST n.o 1.097, de 29.04 .77-
até 20 litros e Tampas para latas (Códig1 
- Parecer CST n.o 1.098, dEt 29. 04. 77 -
30.03 .99.00 da TAB). 
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- Parecer CST n.• 886, de 20.04. 77 - Grampeador para cerca de arame farpado (Código 82.04.99.00 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 887, de 20.04 . 77 - • Recolhedor 1:mpilhador de Prensados" (Código 84.22.21.00 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 888, de 20.04. 77 - Extrusores para sabão (Código 84.59.99 .00 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 889, de 20.04. 77 - Painéis celulares de madeira (Código 44.16.00.00 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 890, de 20.04. 77 - "Gaze Industrial Alvejada " (Código 55.07.99.00 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 891, de 20.04. 77 - Transportador mecânico-contínuo de rosca (parafuso de Arquimedes), marca UB, 
para granulados (Código 84 .22.99.99 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 892, de 20.04. 77 - Estrados, também denominados "pallets • ou plataforma, inteiramente em madeira 
ou com base de ferro ou aço, para armazenamento de mercadorias e movimentação de cargas, apresentados em 8 mode
los (Código 48.28.99.00 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 893, de 20.04. 77 - Peças de ferro fundido para máquina de dobrar ferro {Código 84.63.99.00 e 
84.63.13.00 da TIPJ). 

- Parecer CST n.• 894, de 20 .04 . 77 - Cilindros de laminadores (rolos de aço) para fabricação de tubos de metal sem 
costura (Código 84.44.05 .00 da TIPJ). 
- Parecer CST n.• 895, de 20.04. 77 - Suportes simples e suporte triplo para f.ixação de interruptores e/ou tom'adas, 
apresentadas em caixas de papelão, contendo cada embalagem 80 suportes simples ou 40 suportes triplos (Código 
85.19 .90.99 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 896, de 20.04. 77 - Ferramentas de manutenção (chave de fenda feita de aço 1/4; chave Philips, fei
ta com aço; chave de vela-tubo de ferro; chave fixa, feita de chapa de aço) do motor de explosão do código 84.06.02.99, 
importadas juntamente com este (Código 84.06.02.99, da TIPI). 

- Parecer CST n.• 898, de 22.04. 77 - Aplicador para introdução de creme medicamentoso no interior da vagina, 
feccionado em polietileno de alta densidade, pesando aproximadamente 0,010 Kg (Código 39.07.99.00 da TIPI). 
-Parecer CST n.• 899, de 22.04 .. 77- Rolete e Breque (Código 40.14.99.00 da TIPI). 
-Parecer CST n.• 942, de 25.04.77 - · Vasos de xaxim (Código 44.27.06.00 da TIPJ). 

con-

- Parecer CST n.• 961, de 26.04 . 77 - • PPO - Sabonete" (Códigos 34.02.99.00 e 34.02.01.01 da TI.PI). 

- Parecer CST n.• 962, de 26 .04. 77 - Carretas completas, basculantes ou fixas, a serem tiradas por animais ou reble 
cadas por outros veículos, denominadas "Carretas agrícolas Motorvel" (Código 87.14.06.99 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 963, de 26.04. 77 - 3 - Amino - 2 - Oxazolidinona (Código 29.35.99.00 da TAB). 
- Parecer CST n.• 964, de 26.04. 77 - Nitrofurfural Di acetato (Código 29.35.99.00 da TAB). 
-Parecer CST n.• 979, de 26 .04 .77- Andador para crianças (voador), n.o de ordem 590 (Código 97.01.00.00 da TIPI). 
-Parecer CST n.• 980, de 27.04 .77- Caldeiras para fusão de asfalto (Código 84.17.01.99 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 981, de 27.04 . 77 - Compactado r de lixo (Código 84.59 .08.99 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 985, de 28.04. 77 - "Fator intrínseco· (Código 30.01.03.99 da TAB). 
- Parecer CST n.• 986, de 28.04 . 77 - Polifosfato de amônia (Código 31.05.99.00 da TIPI) . 
- Parecer CST n.• n.• 987, de 28.04. 77 - Rim artificial ou aparelho hemodializador, unidade hemodializadora para o rim 
artificial, apresentada separadamente (Códigos 90.17.99.99 e 84.18.99.01 da TAB). 

- Parecer CST n.• 988, de 28.04. 77 - Limpadores de Para-Brisas, para veículos (Códigos 85.09.04.00 e 84.59.17.00 da 
TIPI) . 
- Parecer CST n.• 989, de 28 .04. 77 - Ma•lote de lona impermeável, tipo E.C.T. (Código 62.03.01.00 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 1.035, de 29 .04 . 77- Esteira Esteflex, para proteção de pneus de trator, de chapa de ferro (Código 
73.40.99.99 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 1.036, de 29.04. 77- Roçadeira de pastos e gramíneas, denominada "Roçadeira Motorvel" (Código 
84.24.99.00 da TIPI). 

-Parecer CST n.• 1.083, de 29 .04.77- Mobílias e encaixe, Alfabeto e numeral com lixa e Palhaço de sopro (artigos 
com características de brinquedos) (Código 97.03.99.00 da TIPI). A 
- Parecer CST n.• 1.084, de 291.04.77 - Conta-gotas ou rolhas-vertedora, constituído de alumínio e plástico, para ust
em garrafas de bebidas (Código 83.13.99.00 da TIPI). 
-Parecer CST n.• 1.085, de 29 .04.77- Tiras de pneus (Código 40.08 .99.00 da TIPI) . 
-Parecer CST n.• 1.086, de 29.04.77- Tiras de pneus percintas (Código 40.08.99.00 daT·IPI) . 

- Parecer CST n.• 1.087, de 29 .04 . 77 - Jogos de fisionomia, Máscara para fantoche com suporte de varas· e Jogo de 
Germinação (Código 97.03 .99.00 da TIPI) . 
-Parecer CST n.• 1.088, de 29.04 .77- Fyrquel 220, 300 e 550 (Código 29.19.99.00 da TAB). 
- Parecer CST n.• 1.089, de 29.04 . 77 - Bate-estacas (Códigos 84.23.04.02 e 84.23.04.03 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 1.090, de 29 .04. 77 - Cilindros para massas, marca "Pasiani" e cavalete de ferro , marca "Paiani" 1T 
(Códigos 84.16.04.00 e 73.40.99.03 da TIPI). 
-Parecer CST n.• 1.091, de 29 .04.77- Borracha sintética granulada, marca Atlasflex B E 55 (Código 40.02.99.01 da 
TIPI). 

- Parecer CST n.• 1.092, de 29 .04. 77 - Ancoragens de ferro ou aço, marca Altivo, próprias para dependurar tijolos 
· refratários nas estruturas de fornos industriais (Código 73.40.99.99 da TIPJ). ' 
- Parecer CST n.• 1.093, de 29.04. 77 - Acolchoado constituído das seguintes camadas: tecido revestido de plástico, 
espuma de plástico e tecido de algodão, reunidas por costura, util'iza<;lo para torrações diversas (Código 59.08.99.00 da 
TIPI). 
- Parecer CST n.• 1.094, de 29.04 . 77 - Aparelho centrífugo para extrf!ir mel dos favos, acionado manualmente, denomi
nado "centrífuga para mel" (Código 84.18.01.07 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 1.095, de 29 .04 . 77 - Lâmina de borracha esponjosa e Tecido de malhar ia (Códigos 40.08.99.00 e 
60.06.01 .02 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 1.096, de 29 .04 . 77 - Preparação alimentícia composta homogeneizada, contendo fragmentos visíveis 
de carne, denominada comercialmente Alimento Infantil Júnior (Códigos 16.02.01.99, 16.02.07.00 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 1.097, de 29.04. 77 - Latas de folhas de flandres, com tampas e fundos, para embalagens diversas, 
até 20 litros e Tampas para latas (Código 73.23.01.00 da TIPI). 
- Parecer CST n.• 1.098, de 29.04. 77 - Medicamento empregado em VElterinária, denominado "'fi'enavia1r" (Código . . ... 
30.03.99.00 da TAB). 
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- Parecer CST n.o 1.099, de 29.04. 77 - Brinquedo para exercício de paciência e de habi·lidades: puzzle e diago (Código 
97.03.99.00 da TAB). 
- Parecer CST n.o 1.100, de 29 .04. 77 - Preparados constituídos basicamente por mistura de ervas naturais, acondicio
nados em caixas de papelão, utilizados em rituais umbandistas(Código 33.06.99.00 da TI.PI). 
- Parecer CST n.o 1.1 01, de 29.04 . 77 - Caixa plástica externa, para mini-cassete (Código 39.07.03.99 da TIPI). 
- Parecer CST n.o 1.102, de 29 .04 . 77 - Material de enrolagem, Material de enfiagem e Jogo de Pescarias (artigos com 
características de brinquedo) (Código 97.03.99.00 da TIPI). 
-Parecer CST n.o 1.103, de 29 .04 .77- Jogo Isabel, Bate Prego e Associação de Idéias (Código 97.03.99.00 da TIPI). 
-Parecer CST n.o 1.104, de 29 .04.77- Relógio de pé e de pino, Bloco lógico e Linha numérica (Código 97.03.99.00 da 
TIPI). 
-Parecer CST n.o 1.105, de 29 .04 .77- Jogos de placas para encaixe com os seguintes formatos: cabeça, tronco e 
membros, denominados "Menino" e "menina •, boneco articulado em pé . ou em prancheta e Jogo de placas com recortes 
para encaixe, denominado "Encaixe de pé e mão (Código 97.03.99.00 da TIPI). 
- Parecer CST n.o 1.1 06, de 29 . 04. 77 - Tubos curvos com paredes de borracha vulcanizada não endurecida reforçada 
com material têxtil (Código 40.09.99.00 da TIPI). 

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - Crédito - Portaria n. 221, de 1 O. 5. 77, do Ministro da Fazenda: Ele
va, nos pontos de percentagem indicados em anexo à presente Portaria, as alíquotas adotadas para efeito de cálculo do 
crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados de que trata o artigo 1.0 do Dec .. rc~. 64.833, de 17.7. 69, na sua reda
ção atual, relativas aos produtos relacionados no citado anexo, de acordo com sua classificação na Tabela baixada pelo 
Dec. n. 73.340, de 19.12.73 . Revoga as Portarias ns. 505, 506 e 507, de 17.12 .76 (DOU 20.5.77, p. 6.101, Seção I 
parte 1). 

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - Crédito - Livros, brochuras e impressos semelhantes - Portaria 
228, de 11 .5 . 77, do Ministro da Fazenda: Fixa, exclusivamente para efeito de cálculo do crédito do· IPI de que trata o 
. 1.0 do Dec. n. 64.833, de 17.7. 69, na sua redação atual, alíquota para os produtos classificados na posição 49.01.00.00 

(Livros, brochuras e semelhant·es) da Tabe.lá anexa ao Dec~ n. 73.340, de 19.12.73 (DOU 20.5 . 77, p. 6.101, Seção I-
parte 1). . · 

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - Crédito - Suco de laranja e produtos de origem vegetal para ali
mentação de animais - Portaria n. 227, de 11 .5 . 77, do Ministro da Fazenda: Fixa alíquota, exclusivamente para efeito 
de cálculo do crédito do IPI de que trata o art. 1.0 do Decreto n. 64.833, de 17.7. 69, na sua redação atual, para os pro
dutos classificados na posição 23.06. 00.00 (suco de lar·anja) e na sub.posição 20.07. 05.00 (produtos de origem veget·al 
para alimentação de animais) da Tabela anexa ao Decreto n. 73.340, de 19 . 12 .73 (DOU 20.5 .77,p. 6.101, Seção 1- parte 1). 

IMPOSTO SOBRE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS 
E CARGAS - Normas gerais - Parecer Normativo n. 33, de 13 .5. 77, da Coordenação do Sistema de Tributação, com a 
seguinte ementa: "O desatendimento de qualquer uma das condições estabel-ecidas no art. 2.0 , item VI, do Decreto n. 
77.789, de 9/6/76, implic·a incidência do ISTR no serviço de transporte ali descrito" (DOU 24 .5. 77, p. 6.291, Seção I -
parte 1). · · 

INCENTIVOS FISCAIS - Lojas francas - ExpiÓração - Instrução Normativa n. 37, de 13.5 . 77, do Secretário da Receita 
ral: Altera dispositivos da Instrução Normativa SRF n. 3, de 17 . 1. 77, que estabelece procedimentos relativos à ha

litação e concorrência entre os interessados na exploração de lojas francas (DOU 24.5. 77, p. 6.285, Seção I - parte 1). 

INCENTIVOS FISCAIS- Projetos de florestamento e reflorestamento - Portaria Normativa n. 11 -DR, de 19 .. 5.77, do 
Presidente do IBDF: Dispõe sobre a aplicação dos incentivos fiscais ao florestamento e reflorestamento, para o ano de 
1977 (DOU 24.5.77, Seção I- parte 11). 

INCENTIVOS FISCAIS - Projetos de/ florestamento ou reflorestamento - Sementes florestais importadas ou nacionais 
- Portaria Normativa n. 10-DR/77, do Presidente do IBDF: Disciplina o uso de sementes florestais importadas ou não, 
em projetos de florestamento ou reflorestamento com base nos benefícios fiscais (DOU 19.5. 77, p. 1.975, Seção I -
parte 11). 

OBRIGAÇõES DO TESOURO NACIONAL- Valor nominal - Junho/77- Portaria n. 243, de 24 .5 . 77, do Ministro da Fa
zenda: Fixa, para o mês de jur•lho de 1977, em 3,22% (três vírgula vinte e dois por cento) o acréscimo referente à cor
reção monetária mens·al aplicável às Obrigações do Tesouro Nacional - Tipo Reajustável, tendo em vista o coeficiente 
estabelecido pela Secretaria (de Planejamento da Presidência da República, de acordo com a Portaria n. 44, de 19.5 . 77. 
Em decorrência do acréscim~ supra, as referidas Obrigãções foram fixadas em Cr$ 206,90 (DOU 27.5. 77, p. 6.501, Seção 
I - parte 1). 

PORTOBRÁS - Estatuto - Alteração - Portaria n. 270, de 1 O. 5. 77, do Ministro dos Transportes: Altera a redação dos 
artigos 7.0 e 41 do .Estatuto da Empresa de Portos do Brasil S.A. - PORTOBRAS (DOU 20.5.77, p. 6 . 106, Seção I
parte 1). 

) 
PREVIDENCIA SOCIAL -Benefícios vinculados ao salário-mínimo- Atualização- Portaria n. 728, de 13.5. 77, do Minis
tro da P·revidênci lt e Assistência Social : Dispõe lsobre a atualização dos benefícios vinculadds ao salário-mínimo (DOU 
1.0

• 6 . 77, p. 6.73~ Seção I - parte 1). Nota: v., e1m suplemento a este Boletim, texto integral da Portaria supra. 
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SAúDE PúBLICA - Vigilância Sanitári 
dade de apresentação, até o dia 1 . 7. 
tema de Vigilância Sanitária, instituído 
ser vendidos sem exigência de recei1 
25 . 5. 77, p. 6.355, Seção I - parte I). 

SERVIÇO DO PATRIMôNIO DA UNIÃO 
Aprova o Regimento Interno do Servil 

SINDICATOS - Contribuição sindical 
3.259, de 29 .4.77, do Ministro do Trai 
para cálculo da contribuição sindical 1 

p. 5.855, Seção I - parte I; republ. D 

TAXA RODOVIÁRIA úNICA- Automcl 
311, de 23.5.77, do Ministro dos Tran 
de 1972 e, 
tendo em vista o que consta do Proce 
Resolve: 
I) Alterar parcialmente os valores par 
automóveis, camionetas e utilitários < 
taria n. 1.012, de 26 de outubro de 19' 
11) Assegurar aos proprietários que n 
única, e cujos veículos se enquadrem 
requerimento junto ao órgão compete 

CLASSE 

~lpo Discriminação Sub-
classe 

Automóveis, Até 50 HP 
Camionetas Acima de 
e Util itárlos 50 HP até 
de Fabricação 100 HP 
Estrangeira. 

Acima de 
G 100 HP até 

150 HP 

Acima de 
150 HP até 
220 HP 

Acima 
de 
220 HP 

Valor (C 

Valores 

~ 
Faixa 
TRU H 

G-1 7.0 

G-2 10.3 

G-3 13.3 

G-4 20.1 

G-5 29.2 

(DOU 27 .5 . 77, p. 6.504, Seção I - pa 

TRANSPORT·E AÉREO - Correio Aére 
tica: Estabelece os tipos de Postos d 
Portarias n. 576-GM3, de 12.6. 62, e r 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RI 
p. 44, o Departamento de Estradas de 
para os serviços de Terraplenagem (Ta 
Preliminares e Complementares (Tabe 

HOMENAGEM - Prof. Geraldo de Ca 
ma de 1944, da Faculdade de Direito d 
GERALDO DE CAMARGO VIDIGAL, qu 
realizado no dia 16 de junho, às 20 hc 
em que se dará o lançamento do livro 
rão ser feitas pelos etlefones 37-9141 
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SAúDE PúBLICA- Vigilância ·Sanitária- Portaria n. 134, de 12.5.77, do Ministro da Saúde: Dispõe sobre a obrigatorie
dade de apresentação, até o dia 1. 7. 77, pelas empresas responsáveis pela fabricação dos produtos submetidos ao Sis
tema de Vigilância Sanitária, instituído pela Lei n. 6.360, de 23 .9. 76, de relação completa de seus produtos que devem 
ser vendidos sem exigência de r-eceita médica, com exigência de receita médica e para uso restrito em hospitais (DOU 
25 .5. 77, p. 6.355, Seção 1- parte 1). 

SERVIÇO DO PATRIMONIO DA UNIÃO- Regimento Interno - Portaria n. 237, de 19.5 .77, do Ministro da Fazenda: 
Aprova o Regimento Interno do Serviço do Patrimônio da União (DOU 27 .5. 77, p. 6.498, Seção I - parte 1) . 

SINDICATOS - Contribuição sindical - Trabalhadores autônomos, profissionais liberais e empregadores - Portaria n. 
3.259, de 29.4.77, do Ministro do Trabalho: Atualiza ..os valores das tabelas expedidas pela Portaria MTb n. 623,de 10.12.76, 
para cálculo da contribuição sindical dos trabalhadores autônomos, profissionais liberais e empregadores (DOU 1 p. 5. 77, 
p. 5.855, Seção I - parte I; republ. DOU 24. 5. 77, p. 6.294, Seção I - parte I). 

TAXA RODOVIÁRIA úNICA - Automóveis, camionetas e utilitários de fabricação estrangeira - Valores - Portaria n. 
311, de 23 .5.77, do Ministro dos Transportes: Considerando o disposto no artigo 1.0 da Lei n. 5.841, de 6 de dezembro 
de 1972 e, 
tendo em vista o que consta do Processo n. MT-12.435/77, 
Resolve: 
I) Alterar parcialmente os val·ores para cobrança, no exercício de 1977, da Tax·a Rodoviária única, incidentes sobre os 
automóveis, camionetas e utilitários de fabricação estrangeira, que constituem a classe G da tabela baixada pel·a Por· 
taria n. 1.012, de 26 de outubro de 1976. Os novos valores são os que constam da Tabela, que com esta baixa. 
11) Assegurar aos proprietários que no presente exercício tenham efetuado pagamentos referentes à Taxa Rodoviária 
única, e cujos veículos se enquadr-em no item anterior, a restituição do valor pago a maior, mediante a apresentação de 
requerimento junto ao órgão competente, de cada Estado da União. e 

Valor (Cr$ 1,00) da Taxa Rodoviária única para o ano de 1977 

Valor·es adotados com base na Portari·a n.o 311, de 23 .05 . 77 

CLASSE ANO DE FABRICAÇÃO 

lpo Discriminação 
Sub- Faixa 
classe TRU 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 / 70 1969/68 1967/ 66 Anterior 

a 1966 
Automóveis, Até 50 HP G-1 7.070,00 5.440,00 4.180,00 2.930,00 2.440,00 2.030,00 1.150,00 920,00 540,00 320,00 
Camionetas Acima de ' 
e Utilitários 50 HP até G-2 10.350,00 7.960,00 6.130,00 4.290,00 3.580,00 2.980,00 1.875,00 1.350,00 750,00 320,00 
de Fabricação 100 HP 
Estrangeira. 

Acima de 
G 100 HP até G-3 13.390,00 10.300,00 7.930,00 5.550,00 4.620,00 3.850,00 2.625,00 1.750,00 1.050,00 515,00 

150 HP 

Acima de 
150 HP até G-4 20.100,00 15.460,00 11 .890,00 8.320,00 6.930,00 5.780,00 3.350,00 2.420,00 1.520,00 760,00 
220 HP 

Acima 
de G-5 29.200,0 22.500,00 17.300,00 12.000,00 10.000,00 8.400,00 4.400,00 3.780,00 2.200,00 1.210,00 
220 HP 

(DOU 27.5. 77, p. 6.504, Seção I - parte 1). 

TRANSPORT·E AÉREO - Correio Aéreo Nacional - Postos - Portaria n. 485-GM3, de 11 .5. 77, do Ministro da Aeronáu
tica: Estabelece os tipos de Postos do Correio Aéreo Nacional no País e no Exterior e dá outras providências. Revoga as 
Portarias n. 576-GM3, de 12.6 .62, e n. 015-GM3, de 20 .2.70 (DOU 24.5.77, p. 6.297, Seção I- parte 1). 

NOTICIARIO LOCAL 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - Tabelas de preçbs unitários- Abril/77- Através do DOE de 31 .5.77, 
p. 44, o Departamento de Estradas de Rodagem publicou as Tabelás de preços unitários par·a o mês de abril de 1977, 
para os serviços de Terraplenagem (Tabela 1 ), Pavimentação (Tabela 2), Obras de Arte e Drenagem (Tabela 3) , Serviços 
Preliminares e Complementares (Tabela 4) e Serviços de Transporte e Tratamento Síl ica-Argiloso (Tabel.a 5) . 

HOMENAGEM - Prof. Geraldo de Camargo Vidigal - Uma Comissão de Advogados, integrada principalmente pela Tur
ma de 1944, da faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, f~stá organizando um jantar em homenagem ao Prof. 
GERALDO DE CAMARGO VIDIGAL, que recentemente conquistou a cütedra de Direito Econômico daquela Faculdade, a ser 
realizado no dia 16 de junho, às 20 horas, no Jockey Clube de São ~>aulo, na Cidade Jardim" Salão Fábio Prado, ocasião 
em que se dará o lançamento do livro do homenageado intitulado "Tfw·ria Geral do Direito Econômico". As adesões pode
rão ser feitas pelos etlefones 37-9141 e 35-2499, com D. Elisabeth. 
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IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - Correção monetária dos débitos fiscais - Coefic1éntes de átuá
lização - Julho/77 - Portaria n. 27, de 31 .5 . 77, do Coordenador da Administração Tributária: Fixa coeficientes de 
atualização para o cálculo da correção monetária incidente sobre débitos fiscais relativos ao Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias, a serem 'l!l tilizados no mês de julho de 1977 (DOE 1.0 .6. 77, p. 21). Nota: v., em suplemento a este Bo-
letim, texto integral da Portaria . supra. · 

SECRETARIA DA SEGURANÇA 'PúBLICA - Distritos Policiais (1.0 e 2.0 de Mogi das Cruzes) - Divisas - Resolução n. 
64, de 30.5 . 77, do Seoretário da Segurança Pública: Dispõe sobr·e a fixação das divisas .dos 1.0 e 2.0 Distritos Policiàis 
de Mogi das Cruzes (DOE 31 .5 .17, p. 15). 

TURMA DE 1947 DA FACULDADE DE DIREITO DA USP - 30.0 aniversário- A turma de 1947 realizará a festa comemo
rativa do 30.0 aniversário de formatura no dia 14 de outubro de 1977. Os colegas devem comunicar-se imediatamente com: 
Sarah Esther Tomchinsky (853-5342); Antonio Nicácio (35-1961); Armando Vilardi (32-4977); Germano J. Coelho (35-7680 e 
36-4932) ; Joaquim Pacheco Cyrillo (32-1697 e 257-7919); Marcelo Paes Barreto (285-2295); Nélio Chagas de Moraes 
(35-1596 e 34-6428) e Oswaldo N. Vilardi (257-1011, R. 2.565). 

CONGRESSOS, CURSOS E CONFERE:NCIAS 

CONFER~NCIA SOBRE "JUSTIÇA DO TRABALHO" - O Departamento de Direito do Trabalho, da Faculdade de Direito da 
USP, completando a série de conferências programadas em comemoração ao Sesquicentenário da Fundação dos Cursos 

rídicos no Brasil, promoverá no dia 17/06/77, às 18,00 horas, no Salão Nobre da Faculdade- Largo de São Francisco, 
- conferência do eminente jusiaborista Prof. Dr. GERALDO BEZERRA DE MENEZES sobre a "Justiça do Trabalho". 

Aguarda-se com grande interesse a conferência porque o especialista convidado, além de 'Professor . de Direito do Traba
lho, da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, foi o primeiro Presidente do Tribunal Superior do Tra
balho, cargo que exerceu de 1946 a 1951. ENTRADA FRANCA. 

CURSO SOBRE "ADVOCACIA EMPRESARIAL CONTENCiOSA"- O Instituto dos Advogados Brasileiros fará realizar no pe
ríodo de 7 de junho a 5 de julho o curso "Advocacia Empresarial Contenciosa". As inscrições poderão ser feitas à Rua 
Conde do Pinhal, 78, das 12 às 18 horas. Aos associados da AASP será concedido desconto especial. 

NOTICIARIO DA ASSOCIAÇÃO 

BIBLIOTECA DA AASP - Doação de obras jurídicas - Foram doadas à Biblioteca da AASP as seguintes obras jurídicas: 
01 - Pela LIVRARIA E EDITORA JOSÉ BUSHATSKY LTDA., a obra "Direito de Imprensa", de Serrano Neves; 
02 - Pelo Dr. F.A. GOMES NETO, um exemplar de seu trabalho "Rev. de Aeronaves" (Contestação); 
03 - Pela ORDEM DOS ECONOMISTAS DE SAO PAULO, um exemplar do último número editado da "Revista de Ciências 

micas"; 
- Pela EDiTORA RESENHA TRIBUTARIA LTDA., a obra "Comentário - Imposto sobre a Renda", vols. I e 11/1970; 

1/1971; I e 11/1972; I e 11/1973; I e H/1974; I e 11/1975; 1/1976; fndice alfabético 1970 a 1975; 1,0 e 2.0 trimestres/1977; 
OS - Pela COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS FINANCEIRAS (COCITEF), a publicação 
"11 Concurso de Monografias " , que contém as teses premiá das e as , que obtiveram Menção Honrosa no Concurso ante
rior; patrocinado pela COCITEF; 
06 - Pela LIVRARIA E EDITORA UNIVERSITARIA DE DIREITO LTDA!, a obra "Família", de Edgard de Moura Bittencourt; 
07 - Pela EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA., as obras : 
- ~ código de Processo Civil Anotado", vols. I a IV, de Alexandre de Paula; 
- "Tratado das Ações", tomo VI, de Pontes de Miranda; 
.- "Teoria Geral do Direito Econômico", qe Geraldo de Camargo Vidigal; 
- "Curso de Propriedade Industrial " , de Newton Silveira; 
- "Os Prazos no Código de Processo Civil", de José S. Sampaio; 
- "Fundamentos de imposto de Renda", de Ricardo Mariz de Oliveira; 
- "CÓmentários à Consolidação das Leis da Previdência Social", de Mozart Victor Russomano; 
- " Lições de Direito Civil - Direito das Obrigações IV", de Antonio Chaves; 
08 - Pelo CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS V TECNOLOGICAS (San José, Costa Rica). as obras: 
-- ··Informe Anual , Conicit, ·1975"; ...... 
- "Guia de- Bibliotecas, Archivos, Servicios y Centros de lnformacion y Documentacion en Costa Rica"; 
09- Pelo Dr. ROGER DE CARVALHO MANGE, os eJxemplares da revista "La Justicia" de julho a outubro de 1976; 
10.....:. Pelo Dr. ANTONIO AUGUSTO CESAR, exemplar es do "Boletim Bibliográfico do Tribunal Federal de Recursos"; 
11 - Pela SUGESTõES LITERARIAS S/A, as obras: 
- "Direito Penal Aplicado ", de Marcello J. Unhares! ; 
- "Medidas Cautelares e Procedimentos Especiais", de Antonio Macedo de Campos; 
12 - Pela LIVRARIA JURfDICA JOAO MENDES LT·q A., a obra "Direito Internacional Privado:·. 2 vols., de Amilcar de Cas
tro, edição 1956. (Esta Livraria estabelecida à Rua ~~uintino Bocaiuva, 255, 2.0 and., SP, especializada em livros usados e 
esgotados , nacionais e estrangeiros, oferece aos associados da AASP, mediante a apresentação da carteira de sócio, um 
desconto especial de 15%, na aquisição de obras de seu interesse). 
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