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No 
M. 

Recife O Ministro 
Bezerra de Menezes 

Viagem 'de Inspeção aos Tribunais do Trabalho 
·de Vários Estados Nordestinos 

Declarações à Reportagem 

O Ministro :Montedomlo Be-j situação atual do Tribunal Su
zerra de Menezes, em visjta ao . perior do Tr~balho, afirmou o 
Tribunal do Trabalho, 6a. Re- snr, Ministro, é a de um Tri
gião, com sede 'neste -Estado, bunal que está com os julga
por fôrça da função de Corre- mentos rigorosamente em dia. 
gedor Geral da Justiça do -Tra- De modo geral a situação dos 
balho, no Brasil, concedeu, on- dois Tribunais, Belém e Farta
tem, ao JORNAL DO COM- leza, é satisfatória, contribuin
MERCIO uma entrevista.Aca- do para a exata aplicação .do 
ba êle de visitar os Tribunais direito do trabalho. Naquela 
com sede en\ Belém do Pará região, quanto à Fortaleza não 
e Fortaleza, tendo declarado é possível esconder a situação 
o seguinte: "A função corre- dificílima que se encontra a. 
gedora é exercida em relação Justiça do Trabalho, na pri
ao Tribunal Regional, apenas meira instância, por fôrça da 
uma vez que ao presidente dês- existêncip. de uma Junta de 
se Tribunal incumbe exercer a Conciliação e Julgamento, a-

' 1 correição sôbre as Juntas de penas naquela capital. 
Conciliação e Julgamento. A Em relação aos dissídios co-

letivos do Trabalho, respondeu: 
- Há um empenho nãQ_ só do 
Tribunal Superior, como dos 
Tribunais Regionais, no sen
tido de pronta solução do\3 
mesmos, tendo sempre em 
conta o Interesse comum que 
deve prevalecer sôbre o de 
classe e êse empenho se jus- prometendo fazê-lo depois <ia 1 
tifica a fim de .que os traba- correição. Solicitado a esclare
lhadores se habttuem a solu- cer a &ituação das novas Jun
cionar pelos meios pacíficos as tas disse: 
suas reivindicações coletiv~s, ,;Essas juntas recentemente 
ao . énvez de lançarem .m.ao criadas ainda não entraram 
de greves de_ tanto. preJUIZO ·na fase de plena atuação, em 
traz a . p~oduçao naetona!· virtude de estarem funcionan-

0 Mmtstro _Montedomto . de do com pessoal cedido com 
;r:re_ne~e~ , que e ~utor do ~Fro grande dificuldade por outras 

DtsstdlO. ?olebvo do T.~aba: Juntas e pelo Tribunal. 11: dE\ 
lho e Dtre~o de G.reve • ja esperar que o Congresso Na
e~ 3a. edl~ao, no Rto. de J~- cional, dentro em pt~,tco, a pro

li n~tro, cons~era C?. meto maw ve 0 -respectivQ qua_ dro." 
1 eftcaz para soluçao das rela- . _ · . 

ções coletivas entre emprega- O Mtmstro Mcmte~o_rmo. Be-
dores e empregados, 0 enten- zerra _de Me~eze~ v,tsttara, . a
diment0 direto entre os sindi- manha, o Tri~UI. 11 de Just!ç:" 
catos respectivos de emprega- do Esta~o .. Alem d~. catedt·att
dos e empregadores através co do Dtrmto do T abalho d·a 
das convenções ou contratos Universidade Flumlnensr, f. 
coletivos de trabalho, - Irustitu- presidente da Confederação 
to que infelizmente não tem Nacional da.s Col'lgregaçõt>s 
tido no Brasil a repercussão Marianas no B ; asil e autor de 
que mer€cia. "Política Sind.cal Brasileira.", 

Quanto à situação da Justi- "Direito do Trat,;Fo na Cons
ça do Trabalho aqui em Per- I tituição Brasilürl\ de 1946'' e 
nambuco, não se pronunciou, outras obras. ' 
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No Recife O Ministro 
41. Bezerra de Menezes 

Viagem de Inspeção aos Tribunais do Trabalho 
de Vários Estados Nordestinos 

Declar~ções à Reportagem 

O Min!stro Montedomlo Be
zerra de Menezes, em visita ao 
Tribunal do Trabalho, 6a. Re
gião, com sede neste Estado, 
por fôrça da função de Corre
gedor Geral da Justiça do Tra
balho, no Brasil, concedeu, on
tem, ao JORNAL DO COM
MERCIO uma entrevista.Aca-

1 ba êle de viEitar os Tribunais 
' cPm sede em Belém do Pará 

e Fortaleza, tendo declarado 
o seguinte: "A função corre
gedora é exercida em relação 
ao Tribunal Regional, apenas 
uma vez que ao presidente dês
se Tribunal incumbe exercer a 
correição sôbre as Juntas de 
Conciliação e Julgamento. A 

situagão atual do Tribunal Su
perior do Trabalho, afirmou o 
snr, Ministro, é a de um Tri
bunal que está com os julga
mentos rigorosamente em dia. 
De modo geral a situação dos 
dois TribunaiE, Belém e Forta
leza, é satisfatória, contribuin
do para a exata aplicação do 
direito do trabalho. Naquela 
região, quanto à Fortaleza não 
é possível esconder a situação 
dificílima que se encontra a 
Justiça do Trabalho, na pri
meira instãnc,ia, por fôrça da 
existência de uma Junta de 
Conciliação e Julgamento, a
penas naquela capital. 

Em relação aos dissídios co
letivos do Trabalho, respondeu: 
- Há um empenho não só do 
Tribunal Superior, como dos 

1 

Tribunais Regionais, no sen- t 

tido de pronta solução dos 1 

mesmos, tendo sempre em 1 

conta o interesse comum que 
deve prevalecer sôbre o de 
classe e êse empenho se jus- prometendo fazê-lo depois da 
tifica a fim de que os traba- correição. Solicitado a esclar 
lhadores se habituem a solu- cer a &ituação das novas Jun
cionar pelos meios pacíficos as tas, disse: 
suas reivindicações coletivas, "Essas juntas recentemente 
ao . envez de lançarem mão criadas ainda não entraram 
de greves de tanto prejuízo · na fase de plena . atuação, em 
traz a produçãõ nacional. virtude de estarem funcionao-

O Ministro Montedomio de do com pessoal cedido com 
Menezes, que é Ruto:f do livro grande dificuldade por outras 
"Dissídio Coletivo do Traba- Juntas e pelo Tribunal. 1!: de 
lho e· Direito de Greve", já esperar que o Congresso Na-
em 3a. edição, no Rio de Ja- cional, dentro em pouco, apro
neiro, considera o meio mais ve 0 respectivo quadro." 
eficaz para solução das rela-
ções coletivas entre emyega- O Ministro Montedomio Be-

1 dores e empregad·os, 0 enten- zen·a de Menezes visitará, a
dimento direto entre os sindi- manhã, o Tribunal de Justiça 
catos respectivos de emprega- do Estado. Além de catedráti
dos e empregadores através co do Direito de Trabalho da 
das convenções ou contratos Universidade Fluminense, é 
coletivos de trabalho, Institu- presidente da Confederação 
to que infelizmente não tem -Nacional das Congregações 
tido no Brasil a repercussão Marianas no Brasil e autor de 
que merecia. "Política Sindical Brasileira", 

Quanto à situação da Justi- "Direito c;l.o Trabalho na Cons
ça do Trabalho aqui em Per-~ tituição . Brasileira de 1946" e 
nambuco, não se pronunciou, outras obras. 



No Recife O Ministro 
11. Bezerra de Menezes 

Viagem 'de Inspeção aos Tribunais do Trabalho 
de Vários Estados Nordestinos 

Declarações à Reportagem 

O Ministro Montedomlo Be-J situação· atual do Tribunal Su
zerra de Menezes, em visita ao perior do Trabalho, afirmou o 
Tribunal do Trabalho, 6a. Re- snr. Ministro, é a de um Tri
gião, com sede neste Estado, bunal que está com os julga
por fôrça da função de Corre- mentos

1 
rigorosamente em dia. 

gedor Geral da Justiça do Tra- De modo geral a situação dos 
balho, i:!o Brasil, concedeu, on-~ dois Tribunais, Belém e Forta
tem, ao JORNAL DO COM- leza, é satisfatória, contribuin
MERCIO uma entrevista.Aca- do para a exata aplicação do 
ba êle de viflitar os Tribunais direito do trabalho. Naquela 
com sede em Belém do Pará região, quanto à _Fortaleza não 
e Fortaleza, tendo declarado é possível esconder a situação 

' 1 o seguinte: "A função corre- dificíl1ma que se encontra a 
gedora é exercida em relação Justiça do Trabalho, na pri
ao Tribunal Regional, apenas meira instância, por fôrça da 

• 1 uma vez que ao presidente dês- existência de uma Junta de 
se Tribunal incumbe exercer a Conciliação e Julg-amento, a
correição sôbre as Juntas de penas n!j.quela capital. 

' 1 Conciliação e Julg,amento. A Em relação aos dissídios co-
letivos do Trabalho, respondeu: 
- Há um empenho não só do 

\1 
Tribu;tal Superior, como dos 
Tribunais Regionais, no sen
tido de pronta solução do& 
mesmos, tendo sempre em 
conta o interesse comum. que 
deve prevalecer sôbre o de 
classe e êse empenho se jus- prometendo fazê-lo depois da 
tlfica a fim de _que oo traba- correição. Solicitado a esclare
lhadores se habituem a solu- cer a situação das novas Jun
cionar pelos meios pacíficos as tas disse: 
suas reivindicações coletiv~, ,;Essas juntas recentemente 
ao . envez de lançarem .m.ao criadas ainda não entraram 
de greves qe _ tanto. preJUIZO · na fase de plena atuação, em 
traz a .P:oduçao naciOna~. virtude de estarem funcionan-

0 Mimstro Montedom10 de do com essoal cedido com 
1 
I ~e!le~e~, que é ?-utor do ~iVrO grande dfticu!dade por OUtraS 

DISSidlo ?olehvo do T.~ab~~ Juntas e pelo Tribunal. lll de 
lho e · Di~e~;,to de G.reve • Ja esperar que o Congresso Na
e~ 3a. edi?ao, no RIO. de J~- cional, dentro em pouco, apro
neiro, considera ~ me10 maw ve 0 respectivo quadro." 
eficaz para soluçao das r ela- . . . . 
çõ~s coletivas entre emprega- O M1mstro Monte~o~10. Be-
dores e empregados, 0 enten- zerra _de Me~ezes VISitara, . a
dimento direto entre os sindi- manha, o Tn~unal de Just!ç~ 
catos respectivos de j emprega- do Esta~o . . Alem de catedrab
dos e empregadores através c? do Direito de Trabalho da 
das conven~tões ou contratos Universidade Fluminense, é 
coletivos de trabalho, In.stitu- presidente da Confederação 
to que infelizmente não tem Nacional das Congregações 
tido no Brasil a repercussão Maz:ianas no Brasil e autor de 
que merecia. "Política Sindical Brasileira", 

Quanto à situação da Justi- "Direito do Trabalho na Cons
ça do Trabalho aqui em Per-~ tituição Brasileira de 1946" e 
nambuco, não se pronunciou, outras obras. 
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No 
(f. 

Recife O Ministro 
Bezerra de Menezes 

Viagem tfe Inspeção aos Tribunais do Trabalho 
de Vários Estados Nordestinos ' 

Declarações à Reportagem 

O Ministro Montedomlo Be
zerra de Menezes, em visita ao 
Tribunal do Trabalho, 6a. Re
gião, com sede neste Estado, 
por fôrça da função de Corr'e
gedor Geral da Justiça do Tra
balho, no Brasil, concedeu, on
tem, ao JORNAL DO ClOM
MERCIO uma entrevista.Aca
ba êle de visitar os Tribunais 
com sede em Belém do Pará 
e Fortaleza, tendo declarado 
o seguint!J: "A função corre
gedora é exercida em relação 
ao Tribunal Regional, apenas 
uma vez que ao presidente dês
se Tribunal Incumbe exercer a 
correição sôbre as Juntas de 
Conciliação e Julgamento. A 

5-o_ r ) 

situação atual do Tribunal Su
perior do, Trabalho, afirmou o 
snr. Ministro, é a de um Tri
bunal que está com os julga
mentos rigorosamente em dia. 
De modo geral a situação dos 
dois Tribunais, Belém e Forta
leza, é satisfatória, contribuin
do para a exata aplicação do 
direito do trabalho. Naquela 
região, quanto à Fortaleza não 
é possível esconder a situação 
dificílima que se encontra a 
Justiça do Trabalho, na pri
meira instância, por fôrça da 
existência de. uma Junta de 
Conciliação e Julg·amento, a
penas naquela capital. 

Em relação aos dissídios co
letiv~ do Trabalho, respondeu: 
- Há um empenho não só do 
Tribunal Superior, como dos 
Tribunais Regionais, no sen
tido de pronta solução dos 
mesmos, tendo sempre . em 
conta o interesse comum que 
deve prevalecer sôbre o de 
classe e , êse empenho se jus- prometendo · fazê-lo depois da 1 
t!fica a fim de que ~ traba- correição. Solicitado a esclare
lhadores se habituem a solu- cer a situação das novas Jun- , 
cionar pelos meios pacíficos as tas, disse: 
suas reivfndicações coletiv~, "Essas juntas recentemente 
ao envez de lançarem ,m,ao criadas ainda não entraram 
de greves de_ tanto. preJUIZO · na fase de plena atuação, em 
traz a . p:oduçao naciOnal. virtude de estarem funcionan-

0 M1mstro .Montedomlo. de do com pessoal cedido com 
;:re?E)~e~, que e ?-utor do livro grande dificuldade por outras 

DISSidlO ?olebvo do T.:ab~; Juntas e pelo Tribunal. 1!l de 
lho e Di~e,_to de G.reve • Ja esperar que o Congresso Na
e~ 3a. edi~ao, no Rio. de Ja- cional, dentro em pouco, apro
nmro, considera C: meJO mais e o respectivo quadro." 
eficaz para soluçao das . rela- v . . . 
çõea coletivas entre emprega- O M1mstro Monte~o.mlO. Be
dores e empregat:bs, 0 enten- zen·a _de Me?ezes VISitara, . a
dimento dit·eto entre os sindi- manha, o Tn~unal de Just!ç~ 
catos respectivos de emprega- do Esta~o .. Alem de catedrah
dos e empregadores através co do Direito de Trabalho da 
das convenções ou contratos Universidade Fluminense, é 
coletivos de trabalho, Imstitu- presidente da Confederação 
to que infelizmente não tem Nacional das Congregações 
tido no Brasil a repercussão Marianas no Brasil e autor de 
que me._r€c1a. "Política Sindical Brasileira", 

Quanto à situação da Justl- "Direito do Trabalho na Cons
ça do Trabalho aqui em Per-~ tituição Brasileira de 1946" e 
nambuco, não se pronunciou, outras obras. 



J 
Em companhia do presidente do Tribunal RPgi onal do Trabalho, dr. Eurico Chaves Filbo, e do 
p.-of. Pedro Montenegro, tambem julz <lo T .R . E., o m:n:stro Geraldo Bezerra de ~fenezes fala 

j à reportagem do DIARIO . 

IA GREVE NÃO É O MEIO NORMAL OU COMUM PARA A 
I SOtUÇÃO ·oos DISSIDIOS COLETIVOS DE · TRABALHO 

LCoi o ~ue dec~arou ontem á reporieJgem do D~ARIO o ministro Ge· 
raCdo Bezerra de Menezes. do S. T. T. - Bem aparejhada a Justiça 

Traba :e,5sta . ' , 

l Procedente de Fortaleza, es- 1 gionais do Trabalh<', em todo 
tá no Recife, desde ontem, o o pais Foi nesse carater, e 

i ministro Geraldo Bezerra de com esse objetivo, que estev~ 
1 Menezes, do Superior Tribu- em Belem e em Fortaleza e a-

nal do Trabalho, que é tambem gon& se encontra no Recife. 
catedratico de Direito Trilha- BUA IMPRESSAO 
lhista da Faculdade de Niteroi . . 
e autor de varios livros sobre Falando sobre . os Tnbunms 
sua éspecialidade. · de Belem e de Fortah;za, ace;t-

1

, . J tuou que teve boa rmpressao 
O ministro Ge~a!do Bezerra, dos mesmos, onde os trabalhos 

q1..1e é hospede oflcml do Esta-~ estão em boa ordem. Tendn 
1 do, foi pr ocurad<) pela reporta- , saído do Rio no dia 5 do cor
i gem do DIARIO, no Grande i rente, o corregedor do TST via-

Hotel, tendo feito interessan- 1 jou dii~tamente para a capi-
t es declarações. i tal pa.r:..1ense. 
VIAGEM DE TRABALHO 

ROTINEffiO NO RECIFE 
Atualmente, o ministro Ge- Nesta capital, ontem mesmo 

raldo Bezerra exerce as fun- :O· min1stro eorregedor entrou 

I 
~ões de corregedor do TST e 1 eín atividade. Percorreu todas 
tem como tarefa especifica ! as juntas de Conciliação da 
inspecionãr, pelo menos uma I capital, mostrando-se satisfe i
vez por ano, os Tribunais lte- 1 to com o que lhe foi dado ob-

1 

servar . Acentuou que, apesar 
das dificuldades do pessoal, 
pois uma das juntas do Recife 
funciona com pessoal admrnis-
trativo cedido elo TRT, a Jus
tiça do Trabalho pernambucana 
vem cumprindo, fielmente, 1\ 

sua missão. 

AS GREVES 
O ministro Geraldo Bezerra, 

que é uma das maiores autori
dades brasileiras na sua espe
cialidade, tem varios livros pu
blicadot., dentre eles os ~~ 
guintes. <Dissldios Coletivo!i 
do Trabalho», «Direito de Gre
ve:. <cuja 3.a edição está sen
do lançada 'no Rio, pela edito
ra Borsei), «0 Direito ·.do Tra
balho na Constituição Brasilet
ra de l!:l46> e outros. E', am~ 
da, o autor do projeto que foi 
convertido na lei 9797, de .10 
de setembro ultimo, .que deu i 
Justiça do Trabalho sua atual 
estrutura e tem participado 
de !numeras comissões. Cola
borou no projeto cio Codigo rl~ 
Processo do Trabalho, do Co
digo de Organização Judicial 
do Trabalho e, atualmente, , faz 
parte da ~omissão que elabora 
o Codigo do Trabalho. Além 
dessas atividaciPs, ocupa, atual
mente, a presidencia da Confe
dP.raçiio Nacional das Federa
cães Marif!nas .e já f\)l ·presi-
dente do Tribunal Superior do 
Trabalho, durante seis anos. 
TnterroP,ado sobre as constan
tes ~eves que se vêm verifi
cando no país, ·ultlmmn~nte, 
!'Ssim se manifestou li nossa 
t:epnrtagem: · 
. «Essa incidencia resulta, pos

sivelmente, além de outros fa
tores de ordem economko-so
dal. de uma nnressada inter
pretarão da garantia constitu• 
cional do direito de greve. 
Mas a Constitulr:ão nlio consi
derou a greve como um mE.>io 
n?rmnl 011 comum para a soJn
"'ao dos dissídios coletivos do 
trabalho, de natureza economr
ca. Tanto é certo que deu, 
tambem, hierarquia constitu• 
cional a <'lois outros ino;titutos 
nue cons;rtero ftl11,.:f .1 1""1entafs â 
!'> ~lnf'ão "~' " rontroversias rofe. 
hvas. ReFiro-me á convencé.o 
ou contrato coletivo de tral!a
Jh.o, "?ela qual, através dos seus 
S:ndlf'fltos, emnre.-r.qr'los e Pm
nron:~rinrPs. Pstes ifir,tnmente, 
l"~111Cl0nam tais mtestões; re
firo-me, igualmente, ao poder 

'f'ontlnn" .,,. !.5" f"lllrr'fltt) ' 



.. 

greve, etc. 
((JonclusAo da l!.a 1>âg.) 

normativo da Justiça do Tra
balho, ou seja, á competencus 

1 1 que têm os Tribunais do Tra
balho, par~ .conciliar e julgar 
os dissídios coletivos . Estas as · I duas vias pacificas de que dis-

1 PÕ.e· os empregados, e de que 
se devem utilizar para a solu-

1 ção dos dissídios . coletivos . A 
greve - prosseguiu - não é 
pois, um meio normal e, sim, 
um remedio extremo, excepcio
nal, para pôr cobro aquelas 
reivindicações. Nem se argu-

t• mente - continuou o ministro 
- que haja · delongas no pro
cessamento dos dissídios cole
tivos, porque a Justiça do Tra
balho estã em condições de r~:
solver com prestez9., aqueles 
dissídios:~>. 

DKPRESSOES DO NORTE 
Depois de outras conside:-a

ções de ordem geral, o entre
vistado referiu-!';e ao progres
so do norte. Dis!le que sentiu. 
em RPlem e em Portale:>:a, que 
os Estados do norte estão pro
gredindo num ritmo acelerano, 
sob todos os pontos de vista . 
No Recife. o progresso mate-

" rial da cidade lhe causou, de 
certo modo, uma snrpresa: 
uma grR.ta surpresa «0 Re<>i
te - finalizou - é, sem fa-
vor, uma me~ropol~~. · 
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Em companhia do presidente do Tribunal Rl'gl onal do Trabalho, dr. Eurico Chaves Filho, e do 

j 
prof. Pe!lro Montenegro, tambem ju:z dn T.R . E., o ministro Geraldo Bezerra de Menezes fala 

1 à reportagem do DIARIO 

I A GREVE NAO É o MEIO NO MAL ou COMUM PARA A 
1 SOLUCÃO DOS DlSSIDIOS COLETI OS DE TRABALHO 
i Foi o ~ue dec:~rou ontem á repo:r~c:Jgem do DIARIO o ministro Ge· 
ra~do Bezerra de Menezes. do S. T. T. - Bem apare~hada a Justiça 

.. Traba~hãsta 

I Procedente de Fortaleza, es- l gionais do Trabalhl', em todo r AS GREVES . 
tá no Recife, desde ontem, o o pais Foi nesse carater, e O ministro Geraldo Bezerra. 

1 ministro Geraldo Bezerra de com esse objetivo, que esteve que é uma das maiores autori-
1 Menezes, do Superior Tribu- em Belem e ~m Fortaleza e a- dades brasileiras na sua espe-
. nal do Trabalho, que é tambem gora se encontra no Recife. cialidade, tem varios livros pu-
. catedratico de Direito Traha- BUA IMPRESSÃO blicado~:>, dentre eles os ~-
lhista da Faculdade de Niteroi . . guintes. <Dissídios Coletivos 
e autor de varios livros sobre Falando sobre os TnbunaiS do TraLalho~. «Direito de Gre-
sua especialídade. de Belem e de Fortal:za, acen- ve:. <cuja 3.a edição está sen-

1

, . . .. J tuou que teve boa rmpressão do lançada no Rio, pela edito-
O !111mstro Ge~a!do Bezerra, dos mesmos, onde os trabalhos ra Borsei), «0 Direito do Tra- • 

que e. hospede oficial do Esta-~ estão em boa ordem. Tendo balho na Constituição Brasilel- ·· 
1 do, fm procurado pela reporta- saído do Rio no dia 5 do cor- ra de 1946:. e outros. E' ain- ,. 
1 gero do DIARI?, n<? Grande 1 rente, o corregedor do· TST via- da o autol' do projeto q~e foi 
:rotel, tendo_ feito mtetessan- 1 jou dü~tamente para a capi- co~vertido na lei .9797, de 10 · 
.cs deqhraçoes. . t al par:.1ense. de setembro ultimo, que deu 1\. , 
VIAGEJ.\1 DE TRABALHO Justiça do Trabalho sua atual 

JtO'J'INEffiO NO RECIFE estrutura e tem participa<!<) 
Atualmente, o m inistro Ge- Nesta capital, ontem mesmo de !numeras comissões.~ Cola- . 

r.aldo Bezerra exerce as fun· : o mim~tro eorregedor en~rou horou no projP.to fio Codigo rte 

I 
"Ões de corre:i;edor de TST e 1 em atividade. Percorreu todas Processo do Trab11lho, do Co
tem como tarefa especific:f · as junta'> de Conciliação da digo de Organiza,.ão Judicial· ' 
inspecionar, nelo menos uma I "a:;>ital, mostrando-se sóltisfP;- do Trabalho e, atualmente, faz .: 
vez por ano, os Tribunais He- , ~o com (~ que lhe foi dad~ ob- parte da romlssão que elabora :· 

l,servar Acentuou q_ue, apesar o Codigo do Trabalho. Alm 
das dificuldades do pessoal, dessas atividadC's, ocupa; atual- ., 

I pois uma das juntas do Recife mente, a presic'lencia d·a Conf~ 
funciona com pes~oal admmis- f!Prar;ão Nacional das Fedcra-
trativo cedido elo TRT, a Jus- I'Ões Marianas e jã foi presi
tiça do Trabalho pernambucana <'lente do Tribunal Superior do 
vem cumprindo, fielmente, R Trabalho, durante seis anos .. 
sua missão. Tnterro~ado sobre as constan-

tes greves que se vêm verifi
canno no país, ultimamente, · 
~ssim se manifestou ã noss~t 
reportagem: · 
. «Essa incidencta resulta, pos

sJvelmente, Rlém de outros fa
tores de or<'lem econnmico-so
ci:l.l, de uma apressada inter
nretal'1io da gm·antia constitu- · 
cional ~o direito de greve. 
Mas a Constituirão nno consi-
derou a greve como um meio 
n~rm'll on comum · para a solu
"aa dos dissinios coletivos do 
trabéllho, rlé natureza eronomt~ 
ca. Tanto ê certo que deu 
tamh.em, hiE-rarquia constltu~ 
clonal a n0is outros institutos 
nne ~ons;~ero fu'1n~p1nntais à 
snln,.ao rr~ controversins role. ·. 
tivas. RrfirO-Tl1P á convendEo 
ou contrato C'oletivo õe ·tratJa
lh.o, :>ela qual, atravl'>s dos seus , 
S:nàJC'Rtos, emnregarios e em
nrr.-.;rro ... es, Pstes rlir,.,tnmente, 
~~luciOnaf!l t11is ouestões; re
firo-me, lgualmcnte! ao poder 

'f'nntfnu" .,,.. ~'>,. P:tfr*l'la) 



"' 

-

A greve, etc .. 
(Conclusão da 2.a pâ~r.) 

normativo da Justiça do Tra
balho, ou seja, ã competencus 
que têm os Tribunais do Tra
balho, para conciliar , e julgar 
os dissídios coletivos. Estas as 
duas vias pacificas de que dis· 
põe os empregados, e de que 

I 
se devem utilizar para a ~;olu-

1

. ção dos dissídios c?letivos._ A 

I 
greve - prosseguiU - nao é 
pois, um meio normal e, sim, 
um remedio extremo, excepcio
nal, para pôr cobro aquelas 
reivindicações. Nem se argu-

1 

mente - continuou o ministro 
- que haja delongas no pro
cessamento dos dissídios cole
tivos, porque a Justiça do Tra
I balho estã em condições de rt-
solver com presteza, aqueles 
diss!dios». 

IMPRESSõES DO NORTE 

Depois de outras conside:-a-
ções de ordem geral, o entre-

I! 
vistado referiu-!';~"> ao progres
so do norte. , Dis!le que sentiu. 
em RP!em e em Fortaleza, que 
os Estados do norte estão pro-
gredindo num ritmo acelerarlo. 
sob todos os pontos de vista. 
No Recife, o progresso mate
rial da cidade lhe causou, de 
certo modo, uma surpresa; 
uma grata sur{lresa «0 Reci
te - finalizou - é, sem fa
vor, uma metropolP.» . 

~~olJ_~~~ 
~; 6'-q ~J /S~ 
~ ~~?S6 

... 
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EM SESSÃO solene, o Tribunal Regional do Traballto rec~ 
beu, ontem à tarde, o Ministro Bezerra de Menezes, correge
dor da Justiça do Trabalho. Saudado aquêle magistrado fa
lou o Juiz Pedro Montenegro, em nome dos seus colegas do 
Tribunal Regional e das Juntas de Conciliação. O professor 
Mário Batista discursou a seguir em nome dos advogados. 
Falaram, ainda, o snr. Nelson de Castro e. Silva, representan
do os vogais da Junta de Conciliação, Milton Persivo pelos 
Sindicatos de Empregados e Operário~, finalmente, em agra
decimento, o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, que acen• 

l 
tuou o relevante papel da Justiça do Trabalho na perserva

ção da paz sopial no Brasil 

~======~==============~==~. 
-« :;-~ ~ ~7'1-

·~A(~):~ 
4~ "'-. ~ ~ A?S6 

" 
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ExmO Snr Ministro Geraldo Montedonio de Menezes - ExmSl Snr Presidente do Tribmal RegiO

nal - Cansagrades Juizes do Tribmal - Snrs Presidentes· e Suplente~ da8 Juntas de cCm-
, ,· 1 < • 1 I I 

oiliaçao - Caries:bDos Representantes Classistas· - Queridissimos- F\mcionarios: da Justi• 

ça do Trabü..hO • Mewr- Senhores e Minbais· Senhoras~ 

- o -
, . ,· . . 

SO mesmo considerando esta qualidade que ostento ,de mais velho Vogal. da 

Justiça dÔ Trabalho em PernambuoÓ1 poderia me ser acometida esta ineumbencia honroàa, de -
saudar a figura respei tavel e tradicionalmente proeminente do Ministro GeraJ.dÓ Monted, 

, ... Nã ~ ~~ ... - "'~~~ ' 
nio Bezerra . de 1-tenezes. ao poderia ., deaiDcnaàl:r .... ~llld.s; he!t:!'os8 b9Wll1MatCia do que 

...... I , • /
1 

I • ;' • I • I I o 

es~quando saúdo, cheio do maior desvanec:l.mento e reverencia, do mais protocolar respei-
• N l • o I i' I o ' I 1

1 
• .,. 

to 
1 
tão valoroso Ministro do Tri~ Superior do Trabüho. 

Talvez que colegaS mais credenciados podessem ser ouvidos, noer quaiit re-
, _ . . maior · . ,. . . 

conheço maior ou.J.tura, a:t. desenvoltura oratoria, malf,a determinaçao me f'oi dada,e a ~ 

tei cOm aquela vaidade que sempre nos- raz- Vibrar quando uma cÓDquista exaltadÔra e nÓbil.i

tante nos aguça o sentiment~ de egÓiSticO órgulho: ... 

De rató orgulba-me sobremodo a inenmibencia~ ... 
+ ' ' •• ' ' N 1 N 

Ha lmlitoa anos conservo no espiri to e no ooraçao uma pro:t\mda admiraçao 
I N , ' I 

por tão inolvidavel figura que põde ser olhada e melhor apreciada pelos dois aspectos 

que tanto a exa1 tam - ó doutrinario e ó judicante~" 
. , . 

No doutrinaria ja o julguei certa vez, 1lDl po~ livro que a minha. ima-
H ' , . ' N . ; ... , 

g:lnaçao concebeu, e em que o classifiquei de Apostolo da Evangelisaçao Social da Patria~ 
I I N . {'• I' 

AtJ; nossaS" estantes, os nossos cerebros estio cheios a. ensinamentos e 
• lf# • N ' • I I. >, . 

das SU8tentaçoes esclarecedoras- de tão provecto Professor. E toda riqueza da nossa con-
I • ' ' N ., • I ...... 

quieta social lhe deve aa conclusoee mais; meritor:tas. 

Ultimalnente êle lançou a publicidade mais uma obra nótavel, tt DISSIDIO 
i N • ' 

COIETI\70 DO TRABAlHO E l1.1BEiW DE GREVE • 1 estudando· tão proficientemente os problemas 
N I • ' N ' I •• 

das convençoee coletivas, daqueles dissidios que arrastam tão oportunamente as boas solJ:! 
N . .. I~"!. A ' 

goes as partes que se desentenderem, ou que desejarem ban ajustadas regulmlJmtaçoes. Nes-
- -

te aspecto o Dr GeraldÔ MOntedoniC; aparece dÔUtrinar1amente comam &à lllflis autorizados 
, I • , I.:-, , , , 

escritores sociaiS'. O nosso nustre homenageado e ainda Stltor de " POLITICA SD1DICAL mA 
·- -

SIIEIRA tt, •· DIREITO DO TRABWIO NA Cc.ttSTITUIÇlO BRASilEIRA DE 1946 " e outras obras dê 

w.1ór :tnoóntestavel~" 

No outro aspectO • no judicante.- p_ nosso ~nageado, pode ser apreciado 
. . ~eo r~~ 

cama um dos mais equilibrados Juizes~ nosso\Tribmalfcónquis-tou; comó o Juiz que mais 

nos- tem impressiCmadÓ na sua trajectaria sublime de perfeitO, distribu.i.dor de juatiça; 

E n6s, daá instanoias inferioreS", \olhamos sempre com desvanec:fj,e~ ,. ca-

?J- 1 



- 2 .. 
I ,.· ' ' ! , #W 

rinho as suas sotenças, verdadeiras liçoes juridicas que nos dá sempre tao emerito M 

pdor. 
A sua aparição na judicatura trabalhista brasileira devemos· a Junta de 

CcmoUiaçãc) da~ qual foi Uwstre Pr&sidente e onde se revelou vitOriOsamente." 

E, na culminancia da sua toga, nos seus triumtoa e merecimentos pessoais, 

o· v.iirlos ascender tãO pravidenc:J•lmente9 às flmções elevadas de Presidente do Tribmal. Su

perior do Tral:al.hO, faze aurea para a Justiça de) TrabeJ.hO no Braáil, conduzida, nos seas 
N '' N ~ 

destinos tao benemeri tos, por figura tao . altamente credenciada. 
• I o ' ... J ' 

Foi nesta rue que mais o admirei, quando a elevaçao digna do cargo,mm-

ca o fez eequeoe:r aqueles que formavam o corpo que dirigia, e a Sua. formaçãO supinemente 
' N . I ,· 

democratica o f'azia pelo Natal ou nas renovaçoes representatius das Juntas, remeter aa 

suas teliCitaçõeé sempre recebidaS Can aquele carinho Càn que ~àempre ai :rrmm,. 

!"estações· que no& envaidecem;~~~ ~ ~ ~ 
~ )1-4~ ~ ~ ~· .. 

HOje o grande Ministro nas visitá investidO das elftadas e responaaveis 
N • . • ,· l • • I • ' I 

tunçoea de Carregidar, examinando os nossos males e ministrando os seus opartunos oona; 
' .Jvl' ' 

lhos. O ouvi ante-an:~, em minha Junta querida, orientando e aconselbando ~pa.ra UDL mai 

segura marcha, para um maia produtivO trabü.llO, onde aqueles que reclamem justiça, possam 

encôntra-la rapida e bemf'eitora nos seus propositos e designioà; 

Tádo quantO au.v1 ecoou-prof'unclamente em meu eàpirito e oamo apaixona~do 
' . · ' N ' • . . , 

novo Direito, hei de sempre ter presente na jmaginaçao os aews conselhos de inegualavel e 

ponder.idc) jurista~ 
, . ' . N 

Ja rasta de sacrificio a todos quanto me estio OllV'ixldo1 mais pela juste-

za da homenagem do que pela credeno1al do interprete que apenaà obedeceu a ordem recebi

da, mais convictO de principio, que a ineu:m.bencia ultrapassava das BOas possibilidades 

pessoais;-

A v:Excia emeri:bO. MinistrO, reliquia desta justiça humana e benemerita, 
N ' . ' ,· # 

autor consagrado da Lei de Estruturaçao da Justiça do Trabü.ho1 apostolo como ja classi-
,. . I • ,.. ' ' ' 

fiquei da eva.ngellsaçao socia1 desta grande patria1 eu apresento a saudaçao dos repres ~-

. N- ' N tantes classistas desta Regao, atentos sempre as vossas liçoes de Mestre insigne, de &e-

segurador :magestoso da marcb& vitoriosa do Direi tO Social Brasileiro~ 

- o -
• 

-_s~~~IY~~ -~..e.. ~ ~~~ 
.,_,. - ) __ L 
v~u :~ A1.0 ~~.T~ 6.r-:t~º~;~ 
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VULTOS DA MAGISTRA 11JRA, EM 
NOSSA CAPIT AL,·::. DESDE;J ONTEM 

Ministros Nelson Hungria, Pena Couto, Hildebrando Acioli, Abn 
neral Gil Castelo Branco e outros - Ligeiras declarações a UNIT 

Para oomemorar o "Dia da 
Justiça" em Fortaleza, chegaram 
ontem, em dois aviões (F AB e 
"Constellation") grandes vultos 
da magistratura brasileira: mi
nistro Nelson Hungria (Supre
mo Tribunal Federal), ministro 
Pena Couto (Tribunal Superior 
Eleitoral), ministro Geraldo Be
zerra de Menezes (Tribunal Su. 

perior do Trabalho), ministro 
Abner de Vasconcelos (Tribunal 
Federal de Recursos), general 
Gil Castelo Branco (vice-presi
dente do Supremo Tribunal Mi
litar), desembargadores Olivei- i 
ra Sobrinho e Sadi Gusmão (Tri
bunal de Justiça do Distrito Fe
deral). Veio tambem o embaixa
dor Hildebrando Aclali, <'Onsul
tor jurídico do Itamaratl, para · 
........ *-~e ........... 

ris causa" pela Faculdade de· ;Di
reito do Ceará. Pelo avião da 
"Real" chega, hoje á tarde, o 
Reitor da Universidade do Bra
zil, professor Pedro Calmon, que 
é patrono da Turma -do Cincoen
tenarlo (bacharelandos em Di
reito). 

lZ horas - · Almoço no Nautico 
15,30 horas: Colação de rrau 

dos bacharelandos em Direito, 
no Teatro José de Alencar. em 
que falarão o embaixador Bilde 
brando Acioli (agradecendo o ti
tulo de "doctor honoris causa") 
o P4'trono Pedro Calmon, o para-

O PROGRAMA I niufo Heribaldo Costa e o ora. 
Os altos magistrados cumpri- do'l- Luis Marcilfo. 

rão hoje o seguinte programa: I 19,30 horas: Sessão solene na 
8 horas: Missa gratulatoria no Faculdade de Direito, em que ta

Pequeno Grande, celebrada pelo larãl) o des. Olivio Camara, o 
Arcebispo de Fortaleza. procura.dor Osvaldo Aguiar e 

JJ · Dor 

de Vasconcelos. ge
RIO 

outros. 
FALA HILDEBRANDO 

ACIOLI 
No aeroporto, a reportagem dt 

UNITARIO ouviu o embaixadoJ 
Hildebrando Acioll, que disse so 
bre a politlca exterior do Brasil 

- "Entendo que vai muit 
bem: continuando a nossa tta: 
dlção que é a amizade dos paise! 
sul-americanos e na ONU, enl 
onsonancia com o bloco das na~ 

ções ocidentais". 
Sobre o caso da Guiana lngle 

sa, não quis dar a interpretaçã' 
do ltamarati: 

- "Meu setor no Mir-jsted 
das Relações Exteriores é exclu 
sivamente jurldico. E se trata de' 
um caso politico". 

• 

O embaixador Hildebrando A
(Conclue ila 78 • Parina) 



\ 

A MA(XA<:>.ú~A'f'URA SE REUNBJ:l\1 FORTALEZA- O ''Dia t1a 
l.lnstiça'' é comemorado hoje em Fortaleza, com a presença de altos 
~'Vultos da magistratura brasileira. Ministros do Supremo Tribunal 
'Fe1n ··~ ' ·' " ~-"" .. ~~' "" ~ ,l ~ral de Recursos, do Surremo Tribnnal 1\fi-

litar, do Tribunal Superior do Trabalho e membros da Associação I, ~ 
Brasileira dos Magistrados chegaram ontem à noite, a bordo do 
•constellation" e de um avião da FAB. Veio tambem o embaixador 
JI;!~~~..-:'l~~o Acioli, para receber o titulo de doutOr "honoris causa" 

?1 - .9o s 
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Vultos da magistratura em nossa . 
/ (Conclusão da t•. Pn.~hía) 

cloll de tradicional faml!la cea
re~. não vinha a Fortale7.a 
desde 1945. 
DECLARAÇõES DE 

NELSON HUNGRIA 
Com a palavra Nelson Hun

gria, ministro do Supremo: 
- "VeJo oportunidade numa 

reforma da Constituição. Embo
ra seJa mexer-em caixa de ma
ribondos. Por exemplo? ·"' volta 
do jurl á sua 10beranla limita-ta. 
E muitos outros casos. Dos r.ll-'10!1 

poUticos. não poSso falar. A Car
ta Mapa tem de destacar-se de 
certos reaqulclos de democracia 
romuitlea, fora de éP,0<-'11". : ' 

ContiDa& · o · autor do Coc!lgo 
Peaal:.:· · ... ' - ..,. . """""" 

pr-eQsa de reforma. Prec-Isa de 
execução". · 

- E' absolutamente desneces
Sobre a pena de morte: 

sarJa no Brasil. Jamais foi ne
eessarla em pais ai""". Qual
quer que seja a pena, o crimino
so, quando pratica o crime, ~ti 
convicto da sua Impunidade". 

O ministro Nelson Hungria 
não quis opinar sobre a consti- ·-- ~ 
tucionalldade da Portaria n. 70 falar sohre n neo-sindleallsmo de 
da SUMOC (Plano Aranha) ale- Jango Goulart: 
gando que o caso (agora com o - ':)leu setor é o tudlf'Jarlo" 
Tribunal de Recursos) pode ir S"obre a regulamentaçlô do dl-
ao· Supremo e ~eria antecipar o relto de greve (projeto de lei em 
seu ·voto. · · curso no Congresso) : 
TRIBUNAL DO. TRABALHO . · - "Fiz parte da comiiiSio que 
· Tambem eonvenou eom o re· elaborou. o projeto. E' DJIU1 ne
~ • iDíiii5ti'õ Geraldo Beser eeliildade Imperiosa essa rerula-

.- mentaçáD, po_~que _não. poclla I*'· 
J;;!.~:!...~~:...:..,;.~-;:;.......,_.J.L--'!l""T,_.,,Ll._. w~ n c: ~r a s ~ . ~a ;:to a~:& :1!". 

.. 
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F ALA O MINISTRO GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

.SôBRE A PARTICIPAÇÃO DO TRABA
LHADOR NOS LUCROS DAS EMPRESAS I 

l
i Está no Recife o presidente r//"J"~ ~ ~~ ) 9- ;t • --/9-'/8-

do Tribunal Superior do Tra- -:=.: ~J ~ ·d ·c "}" 
balho, ministro Geral~o Bezer- ImpÕe-Se a CflaÇaO (Je maiS Uma Unta e OnCI Ja• 
ra de :Menezes que veio a esta I "d d A 'I • f 
cidade para visitar, não só o ção e Julgamento, ne§ia Cl a e •• U tima re orma 
Tribunal Regional, como as • 'd T b Ih - , t" "d (I 'd TST 
Juntas de Concili.ação. e Julg~- da Justiça o ra a o - .t1S a lVI a es o ' em 
menta. Preside, ha ma1s de dois l948 O • 1 d (I• 'd" J t" N t 
anos, ao Tribunal Superior _?.a •• JU gamento os ~~SI lOS co e lVOS ... o as 
Justiça do Trabalho e para e~-
te pôsto, foi retirado dos pro-
prios quadros da magistratura tir e talvez viesse a. provocar- cer-nos alguns Informes concer
trabalhista, pois desde 1938 pre- Ih~ solução de continuidade, cu- nentes às atividades do Tribu
sidia a uma das Juntas de Con- ja simples hipótese seria sufi- nal Superior do -Trabalho du
ciliação e Julgamento da capi- ciente para acarretar fundado. rante o corrente ano, consul
ta! da República, tend_o, em inquietação às classes patronal tou o nosso entrevistado ns suas 
1945, exercido as funçoes de e obreira. Daí o decreto-lei n." notas, e nos atendeu pronta
procurador da Justiça do Tr~:- 9.797 de 9 de setembro de 1946, mente. 
balho. Nomeado pelo presidcn- que 'deu nova organização n - O Tribunal realizou, no prf
te Dutra p~ra presidente - ~o/ 1 

Justiça do Trabalho, iniciativa meiro semestre de 1947, 73 ses
Conselho Nacwna~ do Trabruil.o feliz do general Eurico Dutra. sões ordinárias tendo julgado 

r 

aí permaneceu ~te sete~bro de 1 A reforma instituiu et;n nossa 822 processos e convertido 11) 
1946, quar:do fOI orgamzada a I pátria verdadeira mag1~tratura em diligência. Entre os julga
nova magistratura, sendo man- trabalhista, oferecendo as elas- dos, figuram 730 recursos extra
tido na presidência pelo voto, ses o ambiente de confiança que ordinários; 46 dissidios coleti-
unânime de seus pares. I essa Justiça lhes deve propor- vos, em grau de recurso ordiná-

1 cionar. Os efeitos da nova or- rio, alguns provenientes de 1946, 
A OLTIJ11[A REFORMA DA ganização já se fizeram senbr pois, no corrente ano, entraram 1 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

1

1 em todos os recantos do pais, até agora no Tribunal 24. pro-
pela rapidez e eficiência com cessas dessa natureza; 41 agra

- Quando funcionava ainda , que vêm atuando os órgã.os tra- vos de instrumento e 11 em
a Assembléia Nacional Consti-j balhistas, criando entre: as ci~s- bargos de declaração. Note-se 
tuinte, o presidente Dutra, vi- 1 ses interessadas e. nas relaçocs que, nestes primeiros meses, já 

. sando a rapidez na solução dos ,. de trabalho um <:_lima de segu- baixaram às Juntas e Tribunals 
dissídios coletivos, baixou o d«:- r~nça, compreensao e harmo- 1

1 

Regionais, depois d.e tran~i~ar 
ereto-lei n.• 9.168, de 12 de abnl ma. em julgado a l'espectiva deClsau, 
de 1946, reduzii;Ido de vinte pa- 739 processos. 
ra _dez dias o prazo ~e .i~tervo- MAIS UitrA. JUNTA DE C?N-r Foram despachados, em 1!l17, 
siç<:o _ de recur.so ordman.o d::s : CILIAÇAO E JULGAMENTO pelo presidente do Tribunal Su· 
d_ecisoes profendas em tais d1 .. -, NO RECIFE perior, 104 recursos extraordinã-
sidiOs. . _ I rios, para o Supremo Tribunal 

- A estrutura dos orgaos tra-- Interrogado sóbre ce achava, Federal, na maioria indeferidos, 

falta por motivo de fôrça mal 
or ou enfermidade, comprovado, 
na forma da lei; 

d) - exclusão dos empreg 
dos admitidos posteriormente 
ou à data base fixada para 
cálculo das majoraçõell d e sal· 
rios ou à data da instauraçã 
do dissídio; 

e) - cômputo dos abonos prOi 
visórios e das gratificações nã 
ajustadas, para efeito dos cál 
cu! os; 

f) - Compensação de aumen 
tos espontâneos, concedidos el1 
tre a data do ajuizamento d< 
dissídio e da decisão; e, fir::tl 
mente, 

g) - proibição de restitui: 
ou diminuir salários, por efei 
to da decisão sóbre o dissídic 

balhistas, - prossegue o minis·! d~ fato, imprescintlí;re! a c_ria- I sendo, em algum< ~asas intcr
tro Geraldo Bezerra de Menc-j çao de nova Junta de C_oncill.a- postos a~ravos de Instrumento. 

d . d . . 1L. reforma ção c ~ul.gamento no Recife, na{: Do T~·~bunal do Trabalho d~t PARTICIPAÇAO NOS LUCRO, 
I zeG, alu 

111 0 
a u cima ·l teve duvida em responder-nos o 6a. Regmo, com sede no Reei-

judiciário-trabalhista - era in- ministro Bezerra de Menezes: fe, recebemos, em 194.8, 19 rc Em seguida, procu
1
·ámos sa 

compatível com a integração da I - . Ccp.sidero imp_rcscil:dÍ\:~I c~rsos ex.traordinários, 2 di,ss~- ber qual, no entender do pre 
Justiça do Trabalho 110 Pocler a cnaçao. Basta assm~lat q ... e dws coletivos, 1 agravo d.e ,11~"- sidente do T. s. 'I'., a medidi 

as duas Juntas do ReCife rec:c- trumento e 1 recurso ordmano. legislativa em andamento qu
1 Não podia subci:·' · h eram, em 1947, cada uma. 1.21G maiores bcnefício9 poderá tra 

Judiciário. 

t. processos, exigindo extraoo:dinâ- JULGAMENTO DOS DISiS!-- zer aos trabalhadores em gc 
rios esforç;os dos seus titU!drcs DIOS COLETIVOS ral: 
Impõe-se a criação da 3a. Jun- - Esta que a Constitulr:ál 
ta, como se impuseram e foram Falando sôbrc o julgamento lhe impõe: a participacão abri 
criadas as 3as. Juntas _?.a C!da·J dos dissídios coletivos, disse : gatól'ia e direta tlo traba!haàcJ 
do do 8<:-lvador ~ ~e Por~o Ale- - A solução ele tai,; tliss iàlos nos lucros elas emprêsas. Tra 
gre, capita1s _cu~o mo~1meni.o I se processa, antes do mais, em ta-se de medida do maior· alca.n, 
trabal~nsta nos ulti.mos tres anos face dos dados cstatíslicos sói:J.-e cc :>ocial e que tei'ÍI. repcrcussü, 
tem s1d.o cqmvalentc. . _ a elevação do custo de vidn, for- profunda nas rcluçõcs de tra 
~ema1s,. c_om a .cn~0ao. de I necidos pelo DepartaiolC;::tto de balho, trazendo maior con1u 

n;a1s. um orgao ~c pnmeu:a m~· Estatística e Previdênci:l. tio. Mi- nhão da interêsscs e mais '!S 

tanCla nesta cap1tal, poder-se-la nistério do Trabalho e ninda treita aproximação entre patrõci 
e:,tender a _jurisdição das ;J~n-jlcvando em conta as' condições e empregados. 
t~s. do Recife. aos munkJp~os cconómicas das empré;,as cu ca- - Não obstante as conquista! 
VIZinhos, prmcipa!mente Olm-, tegorias suscitadas e trabalhos realizados, ainda h~ 
da c Jaboatão. sem dúvida, muito 1uc fazer 

Inte!To.,.ado rõbrP o valor do·; Quando ?e.cretado os aurnen- Nós, os magistrados trulx:lhi · 

I ". .l , tos de sal anos, cstabele;::en o . mmnbros ao nosso Tr,bunal, res- T .b 1 S . d J t. tas nos sent1mos compenetra· 
Pendeu-nos de pronto. . n una upenor e us :ça o o d ' d 't l. ' . 

· · · 'l'rabalho firmando juri~'>rudén- os a mag:'!I l'C e ae n ossa ta· 
I - O Tnbunal Regi~nal do cia conct'icioná-Ios a cet~~s con- ' refa. Daí, a nossa preocup::J çã~ 
1 Trabalho da .sext;;t Rcg1ao.' co•~ diçGcs como sejam: I de apri.moramento dos arestos 

sede no Rec1fe, e COlllJJOf,to de ' d t 1 .
1 

eqU!libriO das sentent'as e um. ' 1 · t . . 1 • , a) - a a Jase para os ca- . . .. _ 1omcns 111 eg1 os, cem e.evaa_o 1 1 . : form1dade das C.ecisoes, t:a.r< 
, senso de justiça e cultura cspc· cu os, que mais e ma;s se consolide ~ 
' ci2.lizada. I b) - vigência dos aumentos harmonia, o perfeito entendi 
l !I a partir da decisão do Tribunai menta entre po.':rõ~s e ~mpre: ! ATIVIDADES DO T. S. T. Regional; gados, clima_ md1spensavel < 
· E 11-1 1948 1 . . nossa. produrao e consequenle· 
J c) - ass;dUJdade tutal do · mente, aos legítimos interêss~: 
' Perguntado se poderia .afere- empregado, salvo os casos de do Brasil, 

.. 
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v;a-ÍS uma Junta de Conciliação 

ul9::'fefR Q.l\0,~ "'~·~~!~i,!~ ,.:. "7iJ :j9 "/o nentes ás atividades do Tribunal 

JURISDICÃO DAS JUNTAS DA CAPITAL ~~:r~~~: !~o.T~~~~~~o~~a~~ss: 
· _ entrevistado as suas notas, e noa 

SÔBRE OS MUNICÍPIOS DE OliNDA E JABOATAO at~~~e~r~r~~:~n;:~;~ou, no prt. 

A PARTICIPAÇÃO OBRIGATóRIA DOS EM· 
PREGADOS NOS LUCROS DAS EMPRESAS -
DECLARAÇÕES DO MINISTRO GERALDO BE· 
ZERRA DE MENEZES, PRESIDENTE DO T.S.T., 

meiro semestre de 1948, 75 sea
sões ordinarias tendo julgado 
822 processos e convertido lO em 
diligencia. Entre os julgados, fi
~::uram 730 recursos extraordina• 
rios; 46 dissídios coletivos, em 
gráu de recurso ordinario, alguns 
provenientes de 1946, pois, no 

A "FOLHA DA MA~" corrente ano, entraram até ago. 

I no Tribunal 24 proceisos dea-
Encontra-se em Recife o pre- f organização á Justiça do Traba- r natureza· 41 agravos de ins-

sidente do Tribunal Superior do lho, 11Uciativa feliz do general ' trumento e 'u embargos de de. 
Trabalho, ministro Gerald~ Be- Eurico Dutra. A r~forma ins.ti- claração. Note-se que, nestes pri. 
zerra de Menezes. S. excia. veiu • tuiu em nossa patna verdade1ra meiros meses, já baixaram ú 
a esta capital para visitar, não I magistratura trabalhist~, ofefe- Juntas e Tribunais Regionais, de. 
só 0 Tribunal Regional, como as cendo ás classes o amb1.ente de pois de transitar em julgado a 
Juntas de Conciliação e Julga- confiansa que essa Justiça lhes 1 1·espectiva decisão, 739 ·processo5. 
mento. Presidente bá mais de! deve propor.cio~ar .. Os e!e~s da 1 Foram despachados, em 1947, 
dois anos, do Tribunal Superior nova orgaruzaçao Já se f1ze.ram pelo presidente do Tribunal Su
da Justiça do Trabalho, para este sentir em todo~ os rec~~s ~o perior, 104 recursos extraordina
posto !oi s. excia. retirado dos p~ pela rap1dez e ef1crenc1a rios para 0 Supremo Tribunal 
proprios quadros da magistratu- com q~ vêm atuando os o,rgãos Fed~ral, na maioria indeferidos, 
ra trabalhista, pois, d~sde 1938, trabalhistas, criando entre as sendo, em a~uns casos, interpos
presidia a uma das Juntas de classes interessadas e nas rela- tos agravos de instrumento. 
Conciliação e Julgamento 'tla Ca.- I ~ões 4e trabalbo um~ clima de se- Do Tribunal do Trabalho da 6.& 
pital da Republica, tendo, em gurança, compreensao e harmo- Região com sede em Recife, re. 
1945, exercido as funções de Pro- nia". cebem~s, em 1948, 19 recursos 
curador da Justiça do Trabalho. extraordinarios, 2 dissídios cole. 
Nomeado pelo presidente Dutra MAIS UMA JUNTA DE CONCI· tivos, ]. agravo de instrumento er 
para presidente do Conselho Na- LIAÇÃO E JULGAMENTO EM 1 recurso ordinario". 
cional do 'Trabalho ai permane- RECIFE 
ceu até aetembro de 1946, quan
do foi organizada a nova magis
tratura, sendo .mantido na pre
tddencla, pelo voto unanime de 
~;;eus pares. 

A ULTIMA REFORMA DA JUS
TIÇA DO TRABALHO 

Interrogado sobre se achava, 
de fato, imprescindível a criação 
de nova Junta de Conciliação ~ 
Julgamento em Recife, não teve 
duvida , em responder-nos O· mi
nistro ;eezerra de Menezes: 

CRITERIO DE 1ULGAMENT~ 
DOS DIS·SIDIOS COLETIVOS 

E tontinuando: 
A solução de tais d.issidiOt'l 

se processa, antes do mais, en1 
face dos dados estatisticos sobre 

i 
Em declarações á imprensa 

clesta capital, s. excia. principiou 
se referindo á ultuna reforma da 
Justiça do Trabalho, dizendo: 

"Quando funcionava ainda a 
A-ssembléia Nacional Constituinte, 
o presidente Dutra, visando a ra
pidez na solução dos dissídios co-

"Considero imprescindível a a elevação do custo de vida, for
criação. Basta assinalar que as necidos pelo Departamento de Es. 
duas Juntas de Recife receberam tatistica e Previdencia do Minis
em 1947, .cada uma 1.216 proces- terio do Trabalho, e ainda levan
sos, exigindo extraordinarios es- do em conta as condições econo
forços do.s seus titulares. hnpõe- micas das empresas ou catego
se a criação da 3 ... Junta ~m Re- rias suscitadas. 
cife, como se impuzeram e fo· Quando decretados os aumen
ram criadas as Zas. Juntas da ci- tos de salarios, estabeleceu o Tri
dade do Salvador e de Porto Al~t- bunal Superior de Justiça do 
gre, capitais cujo movimento tra-. Trabalho, firmando jurispruden
balhista nos ultimes três anos cia, .condicioná-los a certas con~ I 

~ 

~ 
~ 

letivos, baixou o decreto-lei n. 0 

9 .168, de 12 de abril de 1946, re
duzindo de vinte para dez dias 
u prazo de interposi:;ão de recur-
1!0 ordinario das decisões profe. 
ridas em tais dissídios". 

- •• A estrutura dos orgãos 
trabalhistas" - prossegue o mi
nistro Geraldo Bezerra de Mene
zes, aludindo á ultima reforma 
judiciario-trab:;lhista - "era in-
compatível com a integração da 
Justiça do Trabalho no Poder Ju
diciario. Não podia subsistir, e 
talvez viasse a provocar-lhe so~ 

luçâo de continuidade , cuja sim
ples hipotese seria tu!iciente pa
ra acarretar fundada inquietação 

l. ás classes patronal e obr Jira. Daí 
o Decreto-lei !1.0 9 . 797, t!e 9 de 
setembro .$1 1946, ~ue Geu n•wa 
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tem sido equivalente. dições, como sejam: 
Demais, co!n a criação de mais a) - data base para oc cál-

um or!lão de primeira instancia cuJos; 
nesta capital, poder-se-ia esten-1 b) - vigencia dos aumentos a 
der a jurisdição. ~a~ Ju~t~s de i partir da decisão do Tribnnal Re
Recife aos rnun1clp1os v1zmhos, 1 gional; 
principalmente Olinda e Jaboa- c) - assiduidade total do em-
tão". pregado, salvo os casos de falta 

Interrogado sobre o valor dos por motivo de força maior ou en
membros do nosso Tribunal, res- fermidade comprovados na for-
pendeu-nos de pronto: ma da IeÍ; 

118 Tribunal Regional do Tra· d) - exclusão dos .empregados 
.-., da Sexta Região, com sede admitidos posteriormente: ou _á 
• Jlecife, é composto. de homens data base fixada para o cálculo 
integres, com elevado' senso de das majorações de salarios ou á 
justiça e cultura especializada". data da instauraçãL do dissídio: 
A'l'IVI-DES DO TRIBUNAL e) - computo dos abonos pro-

t'J .. OR no TRABAL.HO vlsorio.s e das gratificações não 
~tado 11 fP!icria ofere~ ,(Çontinua na a.a. Dá&'i..!!&ll 
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JUSTIÇA~ D.P T_~~~ ~,hJj80 
Declarações do Ministro ezerra ~:n zes, pres1dente do 
Tribunal Superior do á imprensa pernambucana • Ordem, 

equilíbrió nas relações de trabalho N compreensao e 
!Encontra-se no Recite o Presi· 

1 
classes o ambiente de confiança 

dente do Tribunal Superior do 1 que essa Justiça lhes deve pro
'I'l"abalho, Ministro Geraldo Be- porcionar. Os efeitos da nova or-

1 -zerra de Menezes. s . Excla. velo ganização Já se fizeram sentir em 
, : a esta capital, para visitar, não todosos recantos do país, çela ra

·t Só o Tribunal Regional, como as pidez e eflcincia com que vêm 
Juntas de Conclliação e Julga- atuando os órgãos trabalhistas, 
mento . Preside, há mais de dois , criando entre as classes interessa-

! anos, ao TribunaÍ SUperior da I das e nas relações de trabalho 

Justiça do Trabalho e, para êste I um cllma de segurança, compre
pôsto, foi retirado dos próprios ensão e har111onia . 

quadros da magistratura traba·l IMPõE-SE A CRIA?JlO DE 1\IAIS 

lhista, pois desde 1938 presidia a . Ul\:U JU!NTA DE CONCILIAÇAO E 
uma das Juntas de Concilia!(\io e 1 JULGAMENTO EM RECIFE 

- o Tribunal realizou, no pri
meiro semestre de 1948, 75 ses
sões ordinárias tendo julgado 822 
processos e convertido 10 em di· 
lign""Cia . Entre - os julgados, figu

ram 730 recurso, . extraordlnárlos: 
46. dissídios coletivos, em gráu de 
recurso. ordinário, alguns prove• 
nientes de 1946, pois, do corrente 
ano, entraram até agora no Tri

bunal 24 processos dessa nature• 
za; 41 agravos de instrumento e 
11 embargos de declaração . No· 
te-se que, nestes primeiros m~-

maior ou en!ermid&ele, 
comprovl!odos na forma ela 
lei; 

d) - excl~sáo dos emprega. 
gados admitidos poste
rtomente: ou á data base 

fixad~ para o cálculo das 
majorações de -lárlos ou 
ã data da instauraçf.o do 
dlssdlo; 

e) - co.mputo dos aboaos pr_o
-visórlos e · das ·. grati!lca

~s nli.o ajustadas, pa• 
ra e!elto <ÍÓs Cálculo.; 

Julgamento da Capital da Repl1- Interrogad? sôbre se achava, de s;;ll, já baixaram ás Juntas e Trl
blica, tendo, em 1945 exercido as rato, imprescindível a criação de bunais Regionais, depois de tran
funções de Procurador da Justt- nova Junta de Conciliação e Jul- sitar em julgado a respectiva de
ça do Trabalho. Nomeado pelo gamento em Recife, não teve d\1· cisão, 739 processos . 

f) - Compen,sa.Ç\io de aumen-. 
tOs espontaÍleos, conce
dldos entre a data dÓ a• 
Julzatnento do dissldlo e 
da decisão; e, . 1'1nà1men
te, 

~Presidente Dutra para Presidente vida em responder-nos o Ministro Foram despachados, em ~7. 

do Conselho Nacional do Traba- Bezerra de Menezes: pelo Presidente do Tribunal SU• 

lho ai permaneceu até setembro - Considero imprescindível 1\ perior, 104 recursos extraordlná.
-de 1946, quando foi organizada a criação. Basta assinalar que as riÕs, para··o Supremo Tribunal Fe• 

g) - probiçli.o de restituir ou 
diminuir salários, por e
feito da decisão sOmte o 
dlssldlo . 

nova mar.;istratura. sendo mantido 
na presitiencia pelo voto unani
me de seus pares . "' 

A UL'llll\IA REFO!Rl\lA IXA JUS

TIÇA DO TRABALHO 

duas Juntas de Recife receberam, dera!, na maioria indeferidos, sen-
em 1947, cada uma 1.16 proces-
sos, exigindo extraordinários es-
forço~; dos seus titulares. I mpõe
se a criação da 3• . Junta em 
Recife, como se lmpuzeram e ro-

do, em alguns casos, Interpostos 
agravos de instrumeato . 

Do Tribunal do Trabalho da 

PART:lCIPAçAQ iNOS LUCBOS 

llllm seguida, procuramos 

Quando funcionava ainda a ram creadas 3•s . Juntas da c:t
Alõsembleia Nacional Oonstituinte, dade do Salvador e de Pôrto Ale
o Presidl!nte Dutra, visando á ra~ gre, capitais cujo movimento tra

pldez na . solução dos dlsl;lídlos co- balhista nos últimos três anos tem 

6• . Região, com séde em Recife, qual, no entender de s. l!lxcla., a 
recebemos, em 1948, 19 recursos medida legislativa em andamen~ 
extraot·dlnárlos, 2 dissidlos cole- ! que maiores beneficios pocter6 

tivos, 1 agravo de instrumento e I trazer aos trabalhadores em ge- j 
1 recurso ordlnárlo . ral : "" · 

CRITf:RIO DE JULGAMENTO \ . ~ Esta que a Oórlatttulole ~~~~~ letivos, baixou o decreto-lei n . 
9 .168, ·de 1 de abrll de 1946, re-

. duzlndo de vinte para dez dias o 
prazo de interposição de recurso 
ordinário das decisões proferidas 
em tais dlssldlos . 

- A estrutura dos órgãos tra
balhistas, - prossegue o Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes, alu
dindo á ultima reforma judiciá
rio-trabalhista - era incompatí
vel com a integração da Justiça 
do Trabalho no Poder Judiciário . 

sido equllavente . 
Demais, com a criação de mais 

um ó~:gão de primeira insta.ncla 
nesta capital, poder-se-la exten
der a jurisdição das Juntas de 
Recife_ aos municlplos vizinhos. 
principalmente Olfnda e Jaboa
tão . 

Interrogado sObre o . valor dos 
membros do nosso Tribunal, res
pondeu-nos de pronto: 

- o Tribunal Regional do Tra
balho da Sexta Região, com séde 

DOS IDISSID·IOIS COLET!IVOS I I Impõe: a PJ rtlclpaçâo obrigatória 
A solução de tais dissídios se e direta d t b lhad 

1 o ra a or nos lucros 
processa, antes do mais, em face das emp ê Tr ta. 

1 r sas . a -se de medida 
dos dados estatísticos sObre a ele- do m 1 1 · 1 a or a cance social e que te-
vacão do custo de vida, fornecido fA r ão - , .. epercuss profunda nas re-
pelo Departamento de Estatística 

1 
!ações de trabalho, trazendo mat-

e Previdência do Ministério do_ or comunhão de Interesses e mais 
Trabalho, e ainda levando em t lt . es re a aproximação entre pa 
conta as condições econômicas das t ,.. • 

I rves e empregados. 
empresas ou categorias suscita· .. ~,.. 

I 
- .... o obstante as conquistas e 

das . 
trabalhos realizados. ainda há 

Quando decretados os aumentos sem dú,vlda, multo que fazer. 
Não podia subsistir, e talvez vles- em Recife, é composto de ho·mens de salários, estabeleceu o Trlbu- Néjs, os magistrados trabahllstas, 

fntegros, com elevado senso d se a provocar-lhe solução de con
tinuidade, cuja simples hipótese 
seria suficiente para acarretar 
fundada inquietação ás classes 
patronal e obreira . Daí o !Decre
to-lei n. 9. 797, de 9 de setem-
bro de 1946, que deu nova or• 
ganização á. Justiça do Trabalho, 
iniciativa feliz do General Eurico 
Dutra . A reforma instituiu em 
nossa pátria verdadeira magistra

tura trabalhista, oferecendo áe 

e nal Superior de Justiça do Tra- nos sentimos compenetrados da 
j\!lstiça e cultura especializada . balho, firmando .. jurisprudência, magnitude de nosa tarefa. Da!, 8 
ATIVTDAIDES DIO TRffiUNAL su- condicioná-los a certW-~ condições, nossa preocupaç!i.o de aprtmora-
PUER!IOR DO TRABALHO EM como sejam: ~ mento dos arestos. equlllbrJos das 

1948 a) - data base para os cálcu· sentenças e uniformidade das de-
Pergu,ntado se poderia oferecer• los; cisões, para que mala e mats se 

nos alguns Informes concernen.. b) - vlgêhcia dos aumentos a consolide a harmonia,' o pertelto 
tes ás atividades do Tribunal su- partir da decisão do Trl- entendimento entre patrOes e em-
perlor do Trabalho durante o cor- bunal Regional; pregados, clima 1ndlspell8tl.vel A 
rente ano, consultou o nosso en- c) - assiduidade total do em- nossa produção e conaequente-
trevistado as suas notas, e nos a- I pregado, salvo os casos de mente, aos legítimos lntere.eaea do 
tendeu prontamente. j !alta por motivo de torça Brasil. 



.__.....ft .... .4,. uu , ± * ; e g a EJ!Itue 

Justi a Traba 
Declaracões do ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 

~ . 

presidente do Tribunal Superior do Traba~ho á nossa re• 
portagem - Ordem, compree~sã~ e equ!Hbrio nas -~J 
r_elações. do hab~Uao ~~o&- ~.,'f 9-1- 9"18 

. Encontra-se no Recife o presiden
te cío Tribunal Superior do Traba
lho, ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes •• Velu a esta capital v!s~tar 
o Tribunal Regional e as Juntas de 
Conciliação e Julgamento. 

A reportagem deste jornal teve j 
oportunidade de avistar-se, ontem, 
á. noite, com o ministro Geraldo ode I 
Menezes, que nos prcsteu as seguin
tes declarações sobre a ultima re
forma da Justiça dO Trabalho 

- "Quando funcionava ainda. a 
Assembleia Nacional Constituinte, o 
presidente Dutra, visando rapidez na 
solução dos diss!dios coletivos, bai
xou o decreto-lei no. 9.168, de 12 

I 
de abril de 1946, reduzindo c!e ZO 
para 10 dias o prazo de Interposição 
de recurso ordlnar:o das decisões 
proferidas em tais d!ssidios . 

l 
Note-se que, nestes prtmetros me.. 

zes, já ba~xa:am ás Juntas e Trl• 
bunais Regionais, depois de trans~· 

1 
tar em julgaé.o a respectiva deciSão. 

I 
739 processos . . 

- "Foram despachados, -.m · 194T, 
I pelo presiden t e do Tribunal Supe• 
; r:o:, 104 recursos e:.traordlnarlós. 
I para o Sup:emo Tribunal Federal. I na ma:o!!a indeferidos, · sendo, em 

I alguns casos, interposto.s agravos ·· c~.e. 

instrumento. 

Do Tribunal do Trabalho da P. 
Região, cem sé::e no Recife, recebs• 
mos, em 1948, 19 recursos extraÓr• 

I
. d~narios, 2 d !ssidios coletivos, 1 ·a· 

g:-a v o de instrumento e 1 recu:sca 
I o~dinnr!o . A solução ée tais dlssl-

1 

c:!os se pro:essc. , Bntes C: o mais, em. 
f:t:e <los G.a~os ect at1st1cos sobre • 
e~evação Co custo d-e vida, !orne• 

- " A estrutura dos orgãos traba- · ci~os p elo De':)art:>mento C:e Esta-
lhto;tas - prosseguiu o mlnictro Ge- tistlca e Prevtc;enc:a elo m!nlsteri() 
rF-.lclo Bezer:-a de Menezes 1

- era in-- Co Trz.balho, e e~n,.da levand.o 'e:n 
I compativel com a integração da J:.1s7 conta as co01::1 !ções econom!cas dM 

tica do Trabalho no Poc'.er Judi- en~:Jr e ::: 2,s oa c:lt.::!:or::. ::; . Si..!G : itad3.s . 
ciarlo. Não poã.:..a ~ubslst~:· · <:, ta: v~:~ , 0 ministro Geraldo ~e~erra. à~ . ~c::t_n(':_o C:e~:(:~'l::o.3 0 3 a ~~.I~entog . 
ViE'EEe n. provocar-.he ~0-UÇS.'J c.e r,1enezes ae t ::!. :ül".03. c:: ... aDc .~:cu o Tribunal 
continuidade, cuja s!In!Jles hi:;otese su,EL~'):· C') Zt::~i ~a (O TraOa.lho, 

I ~~r!:l. suficiente pa:a a:arretac !un- seus t:tu!ares . I;r.põe-se a c:!açi'.o L:z:o.e.n C:o j ur::p:t;:: o01 c:a, o~nC:ieio
dada. 1nqu:.etaç&.o á.s cla~3es pat:o:1~l d a 3a.. Ju!lta no P..e~i!e, con:o se tm- n:: -~OJ a cert:.:> co:: :::; ões como se-

' e obreira. Daí o C.e:rctc-lei nu.G.ne~o puzeran1 e foram c:eaG-e s as : as. ~~r~.l : 
9 .797 , a.e 9 de set3mbro C:e 1945, qu~ I J a nt::.s da cidaC:e éo Sa.!vzCcr e de z.) - Ca t a b!!.Se :-;a:-:1 cs Calculqs: 
d.e"-.1 nova o:;-gan!saçáo á Just:ça <::o Po:·to A~e;s!"e, capita1s . cujo :rr..'Jv:- b) - vis-c:1:::3. C:OJ c. t: rr:entcs a 
TrabaLI:lo, in~ciativa fellz é o gen~ - ment o t r3balhlsta nos ultimas t:es ~ ;zr~:r <:a de::::o C:::J Tr::o·..t:ul Il.egto• · 

I
. r3l E~urico Du t:·a. anos t em sido equivalente . r:.a_; 

• A ref~r;:na, :mtitui:: en;_ !los'a } a - "Ad.e:nais com a cr:açáo <!e ma:s ~ : ) -o"~~slC:.u :::~<lee~~::t~! cl;> ::npre-
r..ria ve. da.C.e.1ra mag.!._tr:L~.ou .. a. tr_oa- um o-gão de prin1eire. in~ ta.r..: : :.I'-'3. -:J , ... ~.- · 0 c J C~L'-.,:, (... ~ J,. al ... a. pdr 

t· lh::::ta, o!'ere:ené.o és c!~r:::~s o n~1 .. nc:;t 3. ca~ital uo :!.e:·-sc- ia est2ndc:- a ::~~t:vo C:a fo.-ç::J. :::l~icr O:! eu!enn!-

1 

b iente de confiança que c:;sa ju:t.i- jur.: ::;_ção c:a.s· .::untz.s co· Recife ,_0 5 C::.~:~ . cc:r_:-:oooaC:~3 r:a f cr:Y.a c:a lei; 
ça. lh-es <.::.eve p:oporc:on3-r. muni~i;nos viz:nhcs , ~ r:n:~:,Ja:.O-ncn - ~ ) _- e:;~:~:s.:o (~3 e1n~re::;aé.os 'ad-

Os efeitos d:J. nova organimçáo já I t e OllnC:.a e J aboatã.o .. n.t ~cJ r:.c:t: r· .o:me:>te · ou á 6.e.ta 

1 
se fizeran'l senti: em toC:o3 c:; rc- :;: n~ e.:- :-o; aclo ::o~re as at~v~dades elo 1::.:~ L;~::u::. rr.-n. o c~!culo êas 1na-

! t d 
' 1 . - f " J· -,· · c~c· c·e ~"' " ' "' C" O • ~ t d • 

can ~s o p a.z, pe .. ::_ rap1~.ez e e 1- l':. ibunal Euper.c:- Le Tra~al!..1o d'..~ - - ~:~~ ."' _· .'"""-:· ..... ·_.;,. u a ~a a a 
cienc ... a. CO!ll GUe vem at uando os :- ~nt 3 o co :-ente ano, con:'J.!tcu o in_.u_.:.J._aç.do co c..L...)'.G..o; 

, o:gãos trab3lh:st:s, crir.nC.o ent::e ... as j cnt revlst:!.dO as suas notas e 1105 ~? ~- co::lp"J~.,'J ~ ;o~ ~bono~s provt-
c.:.asses interessacas e nas re!açoés ::.~~nC:eu prontamente: so .. o..) e d as gr_t .• icc...Ç03S nao ajus-
de t:-abalho um clima r..e segu:r::tnç:t, _ "O Tr~bunal real!zou . no p:-1- t :tC:as. para efeito c!.os calcule:;; 
co:npreEn~ão e h8..r:non:.a." rr..e!ro c~nnest:-e c: e 19~:3. 75 s~sões f) - c::>n1;.ens:1çlo c~e aun:entoa 
Intarro:s~c:o zobre ce ach ava, de or ~lr!z:·:~s. tetu :o julga..d.o E22 p ro- e~po:1~ c..n co3 , con::c:U:ios enlre a da· 

fato, im.p:resc!n.Q:vel a cr: a.ção rle ces: o3 e conve:t1C:o 10 em diligen- t :-:. C:.o ajui=an::;:rt'J • :> d!s~ld~o -e d& 

1 
nova. Junta. de Conc1l1aç8.o e J ulsa- \ c:a. Ent: e os julgaC:os.! figuram '130 dec·t~o ; e, fina:me~te, 
menta no Recife, responé.eu: recurso3 extrao:C:lno.:!os; 46 u:o·:e- g ) - p:.-o:biçáo C: e r estituir ou dl• 

- ~~considero impres;::in:l:.vel a n :entes c:e 19~6 , p o:s no cor:ente ~no I n: ln-.: ~ r s2.la:ios, por efeito da dec1• 
c:!açáo. EJsta assbe.!ar c<ue as duas ent:aram atá e gora no Tribuna' 21 l u.o w b:e 0 C.i< sld ~o · " 
Junta::; C:.o Recife, receberam, e1n 'Pro:zssos c:essa natureza; 41 a:;ravcs En1 E: Jg-ui:l s. r-r :>cu 72-""nOs . saber da 
1947: c:'da um': 1. 2l6 p:o:es3o3, ex: - c: e inõtru:nentÇI e 11 emba:gos é. e ent:ev !s t~.C:.o n medi<'. !> legislativa. eizl. 
ginno extcacr:. lnar_cs · esforÇ03 de C:ec:t.nção. · (Ccncl:.t a n:> 1 .a uádna) 
--· 

~ ~~~ >->' 
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JUSTI·ÇA DO 
TRABALHO 

(Conclusào àa a.a págtns ) 
andamento que maiores bene!1e!oa 
poderá trazer aos t rabalhadores eJll 
geral : 

- · "Esta. que a. constituição lhe 
Impõe: a participação nos lucros da.s 
empresas . Trata -se de medida. da 
mi<!or alelhi.ce social e que terá re
percussão prof-unda n as ~relações de 
tr.abàlho, trazendo maior colll!Ullhá.o 
de Interesses e mals estreita apro
ximação entre patrões e emprega. 
dos. Não ,obstante, as conqu!sta.s e 
i trabalhos rea.llza.dos, ainda ha, sem 
duvtda, !lll1U1to que fazer. Nós 01 

~ 
m~gistrados t r abalhistas, n os senti. 
tnos compenet rados da magnitude 
de nossa tarefa. Dai, a nossa preo
cupaç!!.o de aprlm.o;·amento das ares-

r 
•as, ·equillbrio das sentenças e unt
!crmld8ide das decisões, ·para. que 

I ni.als e mais se consolide a harmo• 
n!a, o perfeito- entend imento entre 
patrões e empregados, clilna lnd1a· 
pctisavel á nossa p rodu ção e conse
quentemente, aos leg!timos lntere.• 
liiiS do Brasil." 



' FALA O MINISTRO GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
--
_SôBRE A PARTICIPAÇÃO DO TRABA-

"LHADOR NOS LUCROS DAS E. RESAS~ 
<t ~~ o& . .,.-r- -6-~tJ'~ 

I 
Est! no Recife o presidente 1 - ---- - '_f~-~ 

do Tribunal Superior do. Tra- .., • ... 'd • 'J :d ·c • 
balho, ministro Geral~o Bezer- Jmpoe•Se 8 Cfl8Ç80 e m&l!- uma Unta e ODCI Ia• 
ra de Menezes que vero a esta 1 "d d A 'I • f 
cidade para visitar, não só o I ção e Julgamento, nesta Cl a e ·· U bma re orma 
Tribunal Regional, como as · J • 'd T b- Ih A t" "d (I 'd TST 
Juntas de Conciliação e Julga-I da usbça o ra a o - s a lVI a es o ' em 
mento. Preside, há mais de dois O • J d 'd• 'd" J t" N t 
anos, ao Tribunal Superior _?.a }948 •. JU gamento OS ~~SI lOS CO e IVOS •• O as 
Justiça do Trabalho e para es-
te pôsto, foi retirado dos pró-
prios quadros da magistratura tir e talvez viesse a provocar- cer-nos alguns informes concer
trabalhista, pois desde 1938 pre- lh~ solução de continuidade, cu- nentes às atividades do Tribu
sidia a uma das Juntas de Co~- ja simples hipótese seria sufi- nal Superior do Trabalho du
ciliação e Julgamento da capr- ciente para acarretar fundadu. rante o corrente ano, consul
tai da República, tendo, em inquietação às classes patronal tou o nosso entrevistado as suas 
1945, exercido as funções de e obreira. Daí o decreto-lei n.• notas, e nos atendeu pronta-~ 
procurador da Justiça do Tra- 9.797 de 9 de setembro de 1946, mente. 
balho. Nomeado pelo . presiden- que ' deÚ nova organi_zll:ç~o. H. - O Tribunal realizou, no prf-
te Dutra para presrdente do Justiça do Trabalho, mrcratrva melro semestre de 1947 73 ses
C_onselho Naciona~ do Trabalho feliz do general. n:urico Dutra. sões ordinárias tendo' julgado J 

I 
ar. permaneceu ate sete~bro de ' A reforma mstrtmu e!? nossa 822 processos e convertido 11) ==~~~~~~~~~~~~~~ 
1946, qua~do foi orgamzada a pátria verdadeira magr~tratura em diligência. Entre os julga- . • . . 
r:ova magrstra~u_:a,. sendo man- trabalhista, oferecendo_ as elas- dos, figuram 730 recursos extra- falta por mo~rvo de força _mar
tido na pres1dencia pelo voto ses o . ambiente de confiança que ordinários· 46 dissídios coleti- or ou enferm1d~de, compro>ados 
unânime de seus pares. essa Justiça lhes deve propor- vos, em g~au de recurso ordiná- na forma da Ie_r; 

cionar. Os efeitos da nova or- rio, alguns provenientes de 1946, d) - .e~clusao dos _emprega-
A OLTIMA REFORMA DA ganização já se fizeram sen~Ir p-:1is, no corrente ano, entraram dos .admitidos p~sterwrmente: 
JUSTIÇA DO TRABALHO 1 em todos. os reca~t?~ ~o pa1s, até agora no Tribunal 24 pro- 0 1f a data bas~ flx~da para .0 

I 
pela rapidez e eflcienc1a com cessas dessa natureza; 41 agra- c~lculo d~s ma]oraço~s de sal~-

- Quando funcionava ainda que vêm atuando os órgãos tra- vos de instrumento e 11 em- nos _ou. ~ data da mstauraçao 
a Assembléia Nacional Consti- balhistas, criando entre as cl~s- bargos de declaração. Note-se do dlss!d~o; 
tuinte, o presidente Dutra, vi- 1 ses interessadas e. nas relaçocs que, nestes primeiros meses, já . e? :- computo do~ ~bOJ!OS pr_o
sando a rapidez na solução dos de trabalho um :_lima de :;egu-

1 
baixaram às Juntas e Tribunais v~sorios e das grah~ICaçocs n_~c 

dissídios coletivos, baixou o de· rança, compreensao e harmo- Regionais, depois de transitar aJust~das, para eferto dos cal-, 
ereto-lei n." 9.168, de 12 de abril nia. em julgado a respectiva decisãc, cufl)os, C • d . 
de 1946, reduziç.do de vinte pa- 739 processos. - o:npensaça o e. aumen-
ra dez dias 0 prazo de interpo- MAIS UMA .JUNTA DE CON· F d h d 191•

1 
tos e:>pontâneos, <:o~ced1dos cn; 

. _ . . . d . oram cspac a os, em · tre a data do a]mzamento do 
siçao de recurso ordmar10 a:s CILIAÇif.O E JULGAMENTO pelo presidente do Tribunal Su · d' 'd" d d ·. - f" 1 
d · - f "d t · d·~ · • . ISSI 10 e a ec1sao; e, ;na-ecisoes pro en as em ais 1"- NO RECIFE perior 104 recursos extraordina- t 'd" • men e, 
SI 1os. . _ t I rios, para o Supremo Tribunal o-) _ proibição de restituir 
-.A estrutura dos orgaos . ~a- Interrogado sôbre. c e acha':'a· Federal, na maioria indefe~idos, ou" diminuir salários, por efei-

balhrstas, - prossegue o mrms- d!'l fato, imprescindl·Je! a erra- 1 sendo, em alguns ~asas mtcr- to da decisão sôbre ,o dissídio. 
tro Geraldo Bezerra de Mene- çao de nova Junta de Concilm- postos agravos de mstrumento. 

1 d" d · 'lt"ma f ma ção e Julgamento no Recife, nãc· Do Tribunal do Trabalho da PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 
zes, a u m 0 a u 1 re or teve dúvida em responder-nos o 6a. Região, com sede no Reci-
judiciã~io-trabalhista - er~ in- I ministro ~ezerra _de Me~ez~s: _ f e, recebemos, ~~ _1948, 19. r~ Em seguida, procurámos sa· 
compatJvel com a integraçao da li - . Cc::nSJdero L rmp_rescmd1vc: cursos ex_traordmarws, 2 d1_ssJ- ber qual, no entender do pre-i 
Justiça do Trabalho no Poder a cnaçao. Basca ass1m;Jar que d1os colehvos, 1 agravo d_e _J~S- sidente do T. s. T., a medida l 

. . . . - d" b . as duas Juntas do Recife recc- trumento e 1 recurso ordmarw. legislativa em andamento que 
,YudJCiano. Nao po Ia su sis- beram, em 1~4~, cada uma 1.2~(; maiores benefícios poderá tra-

1 • processos, ex1gmdo extraordma- JULGAMENTO DOS DISS! · zer aos trabalhadores em ge-
rias _esforços <!-os_seus titulares DIOS COLETIVOS ral: 1

1 

Impoe-se a <:naçao da 3a. Jun·· - Esta que a Constituic_:ao 
ta~ como se Impuseram e for:am Falando sôbre o julgamento lhe impõe: a participação obri-1 
cr;adas as 3as. Juntas ~a C1da·. 1 dos dissídios coletivos, disse: gatória e direta do trabalhador 
do do S~lv~dor e .de Porto Ale- 1 - A solução de tais dissídios nos lucros das emprêsas. Tra- '1 
;;·re, capitais _cu~o mo':.1mcntc I se processa, antes do mais, em ta-se de medida do m a ior a!c;;.n-

1 

trabal~usta nos ;;Ih mos tres anos face dos_ dados estatístic'?s sõb.-c c e social e que terá _repcrcuscãu
1 

tem s1d_o equrvdente. . _ a elevaçao do custo de vida, for- profunda nas relaçoes de tra- ' 
~emais,. c_om a en~~:çao. d e I necidos pelo Departa.rlilento de balho, trazendo maior comu-1 

ma1s um orgao de pnme1ra ms- Estatística e Previdência do Mi- nhã o de interêsses e mals es-1 

I 
tância nesta _ capit_al_. poder-se-ia nistério do Trabalho, e ainda treita aproximação entre patrões 
extender a JUnsdiçao d::ts Jun-jlevando em conta as condir.õcs e empregados. 

, tas do R eci_fe . aos municíp~o:; econômicas das emprê:,as cu ' ca- - Não obstante as conquistas 

I 
VIZinhos, prmc1palmente O!Jn-~ tegorias suscitadas e trabalhos r e.aliza dos, ainda há 
da e Jaboatão. . Quando decreta do os au:nen- ~em dúvida, muito 1.ue fazer. 

Interrogado :-- obr~ o valor do,; t d 1. . t .._ . · - Nõs os magistrados tral..>nlhis-
b d ·r "b 1 . os c sa anos, cs a..,etc.::eu o • . 

I mem ros o nosso n una, res- T "b 1 S . d J . tas n es sentimos compenetw-
lwndeu-nos de pronto. . 1'1 una upenor e ustJc.:a co d ' d ·t d d "' 

· · · T rabalho firmando ·'uris'>rudêm- os a mag"li l' e e nossa ta-
' ~ O T,nb~nal Regi<;_ Dal do c ia cond,icioná-los a J cert~s con- ' refa. D_aí, a nossa preocup:Jr;ão 
1 Tr3 .1alllo ca .~ext~ Regmo, Cu'T. dic~es como sejam: de .a.Pn.moramento dos <Hei'tos, 
· s ede n o R ecife, e compostv de ·) ' d t b . 1 eqmhbno das sentnnci>s e um-

h0mens ínteg_Á·oc, com elevado cu~os .- a a as e para os ca- formidade das c:;ci-;;éíes, ;:ara 
senso de JUstiça e cultura cspc - ' que mais e mais se consolide a · 
cializada. b) - vigência dos aumentos 1 harmonia, o pcrfeit0 entendi- ~ 

I 
I 

a partir da decisão do Tribunal 1 menta entre pa';rões e emprl'-
ATI V ID ADES DO T. S. T. Rcry'onaJ· I gados, clima indispensável à 

Elfl lU-18 ' o' ' . . . nossa produção e consequcnl!;- 1 

c) - assidUidade lvbt do menle, aos legítimos inlerêss~s 
PergunLado ~e poder·ia ofere- empr·egudo, salvo o;;; ca~o.s de do Br'a~il. ' 

~ 

~~~ .. ~-
~) 611. r ) Cf o&.. ~<>4: -191/c .. 
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Fala· à imfirenij(:o pr'éSídente do 
· Tribiina1 Supêrior do Trabalho 

. . . 
- ·- -· -'-

Declaracões 
' 

Geraldo 

esta folha 

do miniatro 

Menezes a 

Bezerra de 
ai l!W' 

O ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes, que se encontra na 
cidade em visita à Junta de 
Conciliação e Julgamento lo-
c;al, acompanhado de sua espo
sa e de destacados elementos da 
Justiça Trabalhista, falou ante-

esforços, no sentido de manter 
como tem mantido, • rigorosa
mente em dia os seus serviços 
judiciários, a ponto de solucio-
nar, em 1947, 98,4 % do total das 
reclamações ajuizadas. 

Disse, a seguir, que a Justiça 

Regional do Trabalho da Ter
ceira Região, com séde em Belo 
Horizonte, atualmente estão em 
curso três dissídios, a saber: -
Processo n. 3.408, do Sindic:1cc 
dos Trabalhadores em E;mprê
sas de Carris de Juiz de l''ora 

a ata. tOlha. No . cliché aparecem ainda. o 
ministro Delfim Moreira e o dr. Vespasiano Pinto Vieira Filhc 

ontem à imprensa, em interes
sante entrevista qae passamos 
a reproduzir: 

Inicialmente, o Ministro Ge-
raldo Bezerra de Menezes ex
pressou o seu reconhecimento 
ao Sr. Prefeito Municipal e ou
tras autoridades, aos meids ju
rídicos, aos represent.antes de 
patrões e empregados, a im
prensa, pela recepção acolhedo
ra de que foi alvo. Acentuou 
ver em tais manifestações, uma 
demonstração, sumamente signi 
ficativa, do prestigio de que 
desfruta a Justiça do Trabalho 
em nosso meio. ' · 

Interrogado sôbre a atuaçãc 
da Junta de Conciliação e Jul
gamento de Juiz de Fora, não 
escondeu o seu entusiasmo pe
la maneira equilibrada e justa 
com que vem conciliando e jul
gando ·as causas que lhe são 

j submetidas, referindo-se elo
giosamente à figura · do respec
tivo Presidente, Dr. Vespeasia
no Pinto Vieira Filho, e demais 
membros. Pôs em relêvo os seus 

•do Trabalho em Minas consti- contra a Cia. Mineira de Eleíri
túi um verdadeiro exemplo, não cidade. Deu entrada na Secre
só pelo alto critério por que a- taria em 15 de maio. Após n 
tuam os seus órgãos, visando à 'audiência "d a Procuradoria 
paz permanente ;nas relações de da Justiça d o T r a b a 1 h o 
trabalho, senão tambem pela foi distribuído ao Ministro OH
viva preocupação de que as de- veira Lima, achando-se . desde r 
cisões sejam proferidas sem de- dia 11 dêste mês em mãos do 
longas, sempre tão p"'i·ejudiciais revisor, Ministro Antonio Car· 
às clas'ses interessadas. Não 11 valha!; Processo n. 3.779, do 
tem dúvida em proclamar que c Sindicato dos Empregados em 
Tribunal Regional do Tre}>alhc Carris U;:banes de Belo Hori
da Terceira Região, com Séde I zonte contra a Cia. Força e Luiz 
em B. Horizonte que julgou ori- de Minas Gerais. Chegou ao 
gináriamente ou em grau de re- Tribunal no dia 2 de junnu 
curso .ordinário 94 % dos proces
sos recebidos em 1947, honra. a 
magistratura trabalhista brasi
leira pelo esperito de JUSt.iça e 
pela cultura de . seus membros 

sendo remetido à Procuradoria 

da Justiça do Trabalho; Proces- ' 

so n . 3912 do Sindicato dos 'l'ra-

relevados através dos acórdão~ I balhadores na Indústria de Fia-
prolatados. ção e Tecelagem de Juiz de Fo-

Solicitado que nos informasse . . ' 
sôbre a existência de algum dis- ra contra o Smd1cato das In-
sidio coletivo dessa Região, de- dústrias de Fiação. Deu e:t;ltra
pende~do de pronu~ciamento da na Secretaria no . dia 9 de 
do Tnbunal a que preside, forne 
ceu-nos o Ministro Geraldo Be
zerra êstes dados: Do Tribunal (Conclui , na 4.a pag.) 
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Fal~ à imprensa • • • 

(Conclusão 

junho, achando-se, igualmente. 
na Procuradoria, para parecer 

ATIVIDADES DO TRIENAL 
SUPERIOR DO TRABALHO 

EM 1948 

Pergutando se "'l>oderia ofere
cer-nos algus informes concer
llentes às atividades do Tribu
!lal Superior do Trabalho ctu
l'd.nte o corrente ano, consultou· 
u ·nosso entrevistado as suas no
ta::;, e nos atendeu prontamen
te. 

- O Tribunal já realizou ês
te ano 70 sessões ordinárias 
tendo julgado 754 processos E 

convertido 10 em diligência. En
tre os julgados, figuram 667, re
cursos extraordinários; 43 dis
sldios coletivos, em grau de re
curso ordinário, alguns provt:!
nientes de 1946, pois, no corren
te ano, entraram até agora no 
Tnbunal 22 processos dessa na
tureza; 40 agravos de instru
mento, 11 embargos de decla'ra
çao e 1 incidente de falsidade 
Note-se que, nestes primeiros 
mes'es, já baixaram às · Junta~ 
e Tribunais Regionais, depois 
de transitar · em julgado a res
pectiva decisão, 634 processos, 

Foram despachados, em 1947, 
pelo Presidente do Tribunal 
Superior, 99 recursos extraordi
narios, para o· Supremo Tribu
nal Federal, na maioria indefe
ridos, senao, em alguns casos . 
mterpostos agravos de instru
mento. 

Do Tribunal do Trabalho ae 
l\4inas, recebemos 69 recursoo 
extraordinários e 4 dissídios co
lettvos. 

CRITERIO DE JULGAMEN
TO DOS DISSIDIOS CO

LETIVOS 

A soluçao de tais dissídios se 
pror.:essa não só em face doE 
dados estatísticos oticrais sôbí:e 

· a elevação do custo de vida 
como de estudos mmucwsos e 
concludentes relativos as con
diçÕes econômicas das emprê-

. sa::; ou categorias suscitadas. Em 
consequência, não são poucos os 
que têm sido julgados improce
dentes "in totum", ou provi
dos em parte em condições ra
zoávets. 

Para os aumentos de salãno§ 
decretados, firmando jurrspru
dêncla, estabeleceu o Tnbunal 
Superior de Justiça do Trabalho 
certas condições, como seJam: 

a) data base para os cálculos; 
b) vlgéncia dos aumentos a 

partir da decisão do Tribunal I 
Regional; 

C) assiduidade total do em
pregado, salvo os casos de fal
ta por motivo d,e fôrça malor ou 
enfermidade, comprovados na 
forma da lei; 

d) exclusão dos empregados 
admitidos posteriormente: ou 
á data base fixada para o cál-

l
. culo das majoraçõis de salãrios 

ou à data da instauração do 
dissídio; 

e) computação dos abones 

...... w 

provisórios e das gratificaçbe~ 
não ajustadas, para efeito dos 
cálculos; · 

O compensação de aumentos 
espontâneo~. concedidos entre I 
a data da ajuizamento do dis
sídio e a da decisão; e, final
mente, 

g) proibição de restituir ou 
diminuir salários, por efeito da 
decisão sôbre o dissídio. 

- Não obstante as conquistas,. 
e trabalhos realizados, ainda há 
sem dúvida, muito que fazer 
Nós, os magistrados trabalhis
tas, nos sentimos compenetra
dos da magnitude de nossa ta• 
refa. Dai, a nossa preocupação 
de aprimoramento dos aresto::. 
equilíbrios das sentenças e uni
formidade das decisões, para 
que mais e mais se consolide 
a harmonia, o perfeito entendi
mento entre patrões e empre
gados, clima indispensável à 
nossa produção e, consequente
mente, aos ·legítimos interêsses 
do Brasil. I 
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BANQUETE 

OFERECIDO AO E X MO. SR. 

MIN ISTRO GERALDO MONTEDONIO 

BEZERRA DE MENEZES, 

DO. PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO 

PELA SOCIEDADE DE 

g Jk~E:;ftelado 
19-6-1948 

á 

31-;J J I 
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9§ 
Salada mista 

11 

Creme de ervi lhas 

lii 

Coxinhas de galinha 

Arroz de forno 

IV 

Lombo de porco à Brasileira 

• 
Pêssego "Melba" 

C afê 

• 
Vinhos brancos e tintos 

Minerais 

Champagne 

Charutos 

• 
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Visit Juiz de For -Como pT sid •nt . do TrlbunaJ Sup rior do 
Trab lho, vL :i.ton Juiz d For , ond foi lvo d gr nd ho n -
g n (' Di rio Merc nti ", d 16, 17 18 d jun.."~-10 de 948; "Cor
r~io d Mina!", Juiz d For a, 16 j e 17- 6- 1948; "G zet Comerei .1", 
Juiz d For , 16~ 17, 9 20- 6-19h8; "Di- rio d T rd ", Juiz d 
For", 18- 6-1948; • 

. Na Jtmta. d Concil:i.aç o e JuJ.g menta , qu ndo f i afiei 1 
r c bido, no di . 18- 6-1948, . · udar m- no o pre ident d m sm , 
Dr. V p ~i~no Viair Pinto, e o vog is P i So•r s, do~ e pre-
g dor e Phinti "' Gui .r~ e!l, ~ "" ~npreg do , ::;_ do r pres nt n-
te d Ord 1 dos Advog dos, Dr . Mo cyr Borg s ele M to ("G zet Co

rei 1" ' · 19- 6- 1948; "Di~rio Mer cantil" , 19- 6- 1948). Seu di curso 
gr ..... ctecinento foi public do n ·fntegr n "G zet C0m~rci 1t, 

19- o-1948. 
No j ntar que lhe oferec· di~ 

rigent indic i .-.! , n . n d do E port Club , no di . iL di!\ to? 
discurs r m, recepcinn ndo- o, o Dr. V sp si no Pinto Vi ir F1J.ho 
e o dvog do Dr. Antônio d C stro T ix ir (" G z t Co . orci 1" , 
22- 6- 1948) 

O ntigo pr .sid nt d J u.nt d ConcilJ. ç o Julg r1 nto d 
Juiz d For . , m mbro do Trtbun l R gion l do Trab Jho d 4 • R -
gi o, co sede B lo Horizont , rof ssor d F culdade d Di• 
r i to d2 Univ r id de F d 1•al d Juiz de For , Dr. Vesp si .no 
Pinto Vieira Filho, ssim o cl sificou: "Juiz s r no, imparci , 
c l t o, dj.gno e virtuo o, m gi t r do .dmir v~l no des p nho do 
~eu cerd6cio, qu exig dot o homem um m~todo de vid m qu 

qu .si tudo se r nunci ·"• Aludiu, ind , o exenplo p oporcio
n o no s . g nt or G r ldo E zerr , no ~entido d "f z r 
Jnr.·tiça com · bsoluto quilf brio ntre o htun no e o l g 1" o Fin 1-
tent, p sem rel v n su . cultu:r ., o eu t l·nto, su incon
fund iv l p r .., on lld~de1 ("G zota Comercial", Juiz de Fora, 22- 6-
1948). 
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