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FAZENDO A CORREIÇ 
NOS TRIBUNAIS DQ TIAB L 
Grade ~ ao Correaedor Geral da J...aip do 'Ira- "Sr. DINtor 
balho em Belém - Uma ~Dferêuria aa de Dutrada ~ 
~to do Eetado - A .... da ó ue u.;.. o pfo. Neste momea~ me 

f:;.;e._.eo--.,;;,r~Ch~•;.;.".;.;es~Ne-a.~ ~ de Juatifl~ ~~~~~ 
- L# ril.< ao aPfdelltar a- .. 

o Winistro Geraldo Bezer-, Mlniatro Geral• Deserta pro., Oolllr... • 10 
ra de Menezes encontra.ae no nuneiou uma eêloferincla aO-
norte do paia. como conege. bre "Direito de areve". (Oollt&ou& aa la. 
dor Geral ck Juatlça do Tra-
balho, em nata.- Tribunais ~ 0 ~ ..,., 
locaja. A iJnpreoaa paraense - . () _ v/a_ -{f!5/, 
noa dá conta da'a grandes ma. t{~J .-1~ ~ ~ 
nlfestaçõq de que tem sjdO 
alvo em Belém, onde foi, so. 
lenemente recebido na Assem-
bléia l.dlüatlva. Tribunais 
de JustiÇa, Jlaeuldade de DL 
relto. órgãos de élaue, etc. 
Reprod~a a saudação que 
lhe foi driilda Pelo Professor./ 

' 

Chaves Neto, da Faculdade 
de Direito do Pará, onde o 

-------=---=-~=-~- - V'H~ F-



--------, H~-iillfliii.iiQiã:t~ ae.. 
. :JII!IIíftll•aa ~ a correição . .. . 

( Cc>ntiDuação d( 1. a Jalina) , maraes ~ inteJectuaes l'f~ ao
Corpo Dt5cenf.e desta J'acnlda- m~>nte um, estirpe àe linha.· 
de, não um SilJI)IIles tonferen-~ ee.m dlv~ada pOtle ter, 8 
c:sta, maa um nrdlwieiro lbeia. se d;!Ctiea inteirament.
Mestre de Direito, um Homem ao seu sacerdocio com verda4 

notavel nas letras JW1dieas r deira abnecação • 
de noSQ htr1a. ~ Com~nte da Justiça 50-

Doutor Geralc!e Mont.edonio cial Brulleira deOJd~ sUa ms
B~zerra de Mencs& faz par- tal~ no terratorio nacional 
te daqueles que teem o saça- s. Kxcia. tem po:::tlficade 
do ~stre de dilunltir na ca. nela, q~- CGmo President~ 
1edra que ~u por seus ~ Junta da ConCiliação eT 
~rios me-ttese • ~ lfUe ftlicteu •• bl1DMm.te ear-, 
slnamentGs do Direito, tão rt'ira de Magistrado, qüer co-
recessárlos ao edgrand<>ci· mo Presideatf. do Tribunal 
mento de um Estado so~- Superior do TrabalhQ cujo!\ 

rando. c~stinos dirigiu por vartos I 
O Dr. Geraldo Bezerra df> a.ll08. 

d~ Menezt>s não e um estTa.llhe· . • o Maiistrado, i o Pro- I 
ao nosso meio iessor na verdadeira acepção I 

E profesaor catedratico (k' Q8 palavra. I 
t.:m~ F~nllctaãe de Diretf& ~ Intetro, pro.ftcl nte, intan-1 ; 
nOSSa Patrla. giYt>l no seu ãescernrmenfo 1

1 

Com sua modest1a inó~!<'c-~lilesassombrado e nos seus 
ttvci a que se alia o seu Pro- prlncipjos, tem abrilhan·tado 
fundo Sa~c: e os seus dotes.d..: . os anais d;! nossa Ju.c;tiÇa com I 
moral C!I.Sta gue tanto o eie- 0 acerto jnconteste de suaS j 
~am, professa a diSctp1ma senten~ votos e despachos. t 

que lhe foi outorgada por for- De uma cordw·a !'cttt'icante, 
!<a d,. conculsO. com a clarea. de ume lhaneza ~nobrecedora, 
e discortinio QUI!I somentl! Ho- d~: uma modestla indis!a:rça
mt>ns privi!t'giados podem V"l s. Excja. tPm e-m cada 
faar • auxiliar. em cada discipulo e 

A sua erudição do Dr. G~
raldo Bezerra. de Meneae5 PS
tá perpetuada nos ar~tuivos 
1udiclarios d~ nossa Pahia ." I 

Cfncu são as obras que S . 
E.'tCía. publ cou para maior ~ 
mellwr 1 ustraçâ.o de nossos 
c nbecimentQs . .& um ~rda
deiro Cit!DU!J a na eXpOsição 

em cada a.mlgQ, verdadúro-s 
ad.m,irad.ores de ~eu carater e 
cie sua intelectl.!alidad ~ . 

:z. pots, com justo argutho 
que tenha honra de apr<>.j 
sentar a. esta Douta Congn!- ! 
gação o nustrado .Ministro I 
G~rafdo · Montedon1o B"zerra I 
<le Menezes que é Professor t 

_,, d .... e' ru-o...__ de Dir&i~ e atual C"rl-'eg.!dor srm~s, ~ e'VIwen xa " ~.....- d 
da .. ~ en ilrame~. ct. J11sti4a d& Trabalho e ,......,~us s . 

1 
· 

Fez parte de tr~ cOl'llli$lieS lf.Os5& Pá.tria, o qua. va1 pr~-

de {l'aJlde yaJor na elabOra. I ieru urna pales1ra lflbrtl' o D -~ 
rão d. vut• normas p.r:. a :eito lf .. Grnl'! que é 11m dos. 
Lt>lfi.Sl~~ do Ttal.xilhc d~ auuntos m~ pal~~. da 1 

-.....:... J'lOSga atwaliCfat!le 1or1d1ca • nosso .......... 

l'llta Jllrte de onae a.vocia- ~-~~~~;::::::::=:===:=::==::=~ _ _j 
çóes cientJ:!teas f! eai11JQís a~ 
quais tem e~~·• o Ílllt"-

gavel brilho de su. ínteli~ll-
cta fulguraJtte 

Os me s CtJJegaa cie coa
g ~ação sabem peJfe-x amen
te que- Dá fl141t el aras a ttuem 
q~ qile seja. e- alllrim neste 
mom "Dto nada mal& fa~o dG 
que ptrllctkar um ato cl~ jn•eira 
Justíea . 

.E&ta Faculd_. cle•e se 
sentix orgtlllboaa àe tet ntSta 
Cong~& tão çance lumi. · 
nar do Dirflto ~ noS311 Pá
tria. 

Possuidor de predicados 
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Ministro Geraldo Be· 1 

zerra de Menezes 
Palavras do Ministro J u!io Barata, 
pelo Tribunal Superior do Trabalho 

<:onfe,..:;o o est>ecial praz~t·l Geraldo Bezerra de Menezes 
com que ~ou incumbido de é mnis uma prova de qtJe <
:-;audar o Ministro Geraldo I seu nome se tornou uma cs 
Bezerra de Menezes pela sua pécie ele sinônimo <.la Jul"ti 
eleição para o alto cm·go de ça do Trabalho. Sendo V. 
Corregedor Geral da Justiça Exa. o mais m~'O tle todo. 
<.lo Trabalho. Há muitos nós, pode orgulhar-se de tct 
anos, num livro de Long- pre~tudo à .Justh:a elo Traba 
lwyc, tive ocasião ele ler o ~;e- lho ~erviço,; qtle nenhum <h 
guinte l.lénsamcnto a respei·, nós IH'estou, porque foi V. 
to ua cloquência: ·• A eloquên· lo~xa.. como colabora(~ot· di 
cia consiste apenas em sabet· reto do grande Prestde te 
dizer alguma coisa a ai- Marechnl Eurico Gaspar Du 

tra, o verdadeiro autor ~ 
construtot' elo Decreto-!ei n. 
9. 7U7. que e:-truturou u Ju ... 
tiça do Trabalho. integrnn< 1 J 

a definitt\'amente no l'oJt! 
.Judkiário. Nenhum .Tult. d< 
l'rahalho esquecerá i':-St'' 
ilet~\·iços inestimáv~is, (}U..!_ ' 
~xa. prestou a esta J us• II'U 
~ nenhum de nós se oh·ida 
rã também da dlginidadt•, elr 
verticalidade. da i,ndepen 
dência. da ·cultura c da cru 
rlição, que V. Exu. revelüt; 
durante o longo tempo, err 
que pre,..ldiu ê:ste Tribunal . 

V.· Exa. tem ainda contt. 
buído para a boa reput,1C:Uv 
da Ju:stiça do Tral>alho n 

• Brasil e no Estrangeiro, atra 
1 vés di seus livros e de sua: 
1 já numerosas obras. Sem 
l tratadoR e seus ensaios sô 

bre o Direito do Trabalhe 

f 
têm sido aceitos e cltado. 
em Universidades da Euro 
pa e da América do Sul, cot 

'

palavras de louvor e acata 
mento. V. Exci(l. é, com 1 
u m~dalle eo111 .puja~ 

ça de seu ideal e com o vi 
) linhnro Geraldo Bezerra d(' gor ele sua fé, um excmpll 

)le n ('Zt'M \de devotamento à mL..;são dl 
{juiz. Tcn tudo. em hpra. ceru 

, " C' · t t c n~z, pela polfttca. t~ve o hon 
guem · reto, P01' an °• qu 

1
.1 sen,;o. que às vezes ,;e terr 

posso, neste_ momen_to, :;e que deno.ninm· heroísmo ele 
eloquente, cl!:~endo "· e 3>-C ?~· :-;acrific<H' qualquer vclcÍda 
~uém. q.ue .: () :\limstro u.": de ilquela grandeza do c,;p! 
r aldo Hezerr a ~le :\lenezes, C:> rito de renúncia que de\i t 
:-;a_ alguma cotsa <1ue t-~~~0~ c;ll'acterizar o 'magbtrado 
nos guarda~os no cor??'~~. ~ Optando. de,;cle mo!,'o. po 
que. há -~mto t~.":'.m c,..t, a uma raneira árdua e glorio 
mo:s PU!<~ _ l~e lhzcr · . (l'ontlnua na 4 • J)ág.) 

Sua elerçao, ~k. Mmlstro • 

(Contlnuaçio da t.• N •) 
sa, V. Exa. prova a todos 
nós e ao pní~, a que está ser
vindo, que é um h?mem de 
gincero Ideal. Assim o de
monstra, aliás, a convic~ão, 
que V. Exa . tem sempre. re 
velado na defesa dos Ideais 
cristãos, combinando, adml· 
ràvelmente, na sua pessoa 
de católico praticante, o 
amor aos pr incfpios e às 
leis, que regem a Justiça do 
Trabalho, com os postulados, 
que os Pontífices têm defen· 
dido e espalhado pelo mundo, 
como bandeira de r~ivindlca· 
cão legitima do operariado. 
· Nada serã mais grato a V. 
Exa., neste momento, do 
que ouvir de todos nós, mais 
do que a esperança, a certe
za de que V . Exa., como 
como Corregedor da Justiça 
elo Trabalho, viajando por to
do o pafs e visitando os Trt· 
bunais Regionais, levari a 
cada representante da Justt· 
ça do Trabalho o exemplo 
de que mais se pode gloriar 
êste Tribunal, que ê o p~ 
prio exemplo da vida de V. 
Exa E nada será mala gra 
to, também, ao seu coraçlo 
ce que todo~> nós dirigimos a 

que todos nós dirigimos a 
Deus - ao Deus em Quem 
Y. Exa. acredita - para 
que o proteja e o ajude na 
-.ua mais alta missão, por· 
1ue essa missão está confun 
lida com a dignidade de to
los nós, que é a diginldade 
la Justiça do Trabalho, n 
tuem servimos." 



~s 

Geraldo Bezerra de :Me
-~;..Datalhador infatigável 
da boa causa, recebi "Dou
trina Social e Direito do Tra
balho". 

A vida humana, ensinava 
Sêneca, não é curta como 
dizemos; llÓ8 é que a faze
mos tal, pelo desperdício do 
tempo. Hasta que a queira
mos aproveitar- devidamente, 
e ela nos permitirá muito.s 
e grandes cometimentos. 

se a carreira de Geraldo 
Bezerra de Menezes é uma 
senda luminosa, que a t.odos 
admira e ediflca, deve-se is
to, apenas, ao fato de ser 
de, graças a Deus, um ho
mem sensato, que resolvei!, 
sem perda de tempo, tradu- 1 

zlr em obra - e obra per
durável - as suas tirmes I 
convicções, religiosas e fUo
sÓtlcas . 

:\s horas, por outrOS mal
baratao~ elo 'tlh·ertllllentos 
\'aos, acostumou-se ele a em
prega-las, áesae cedo, e álh
gentemente, no amanho ·á
Intengencia, na aquisição da 
cuJr.ura, no esr.uuo . .acurado 
dos grandes proble01aa uxUve1 
saLS. Uai a magnuica maLu
rtdade espiritual e intele
ctual que, a cont.raatar com lá. 

sua moctdade, denotam o:. 
seus escritos, alscur~ e COLl
ferênclas . 

. \ums~ro da nossa mal:. 
aiW. cone u~ JW>w,~ do l.ra
~110, 1Jrote.s:.u• ue àlre&tu 
:;uouu, membro de nwnerosa. 
UlSU r.wçues c1ent.í ucas nac10 -
ulllB e e:;r.rauKC:LriUI, a\·UILa a 
11ua t'lgura como a de um li
ULmO campeaO áO CaLOUClSmO, 
msptrauo sempre na aoutrl
t1a tntalível aas enc.c11ca:. 
ponuuc1as, manancuus mes
e.otavels ue Cleucia e ub~oo

rla. 
"Dout.r.ua ~ocial e Direit.u 

..10 TrabalhO", rt:eeuterneul.-. 
cdltaúo, f 11vro que poe av 
... ,cauce tMf publico os eu:;~na
menr.os contidos em quat.ru 
conteren c i as · pronunc•auas 

pelo autor, em wterent.e" 
oportunidades, com a(1uela 
smgeleza de linguagem, pro
tunáldaQe de conceitos e al
ta erudição que caracterizam 
todos os seua trabalhos. Faço 
,-otoa por que nao demorem• 
muito a aparecer, em segui
mento SlêSte, n0\'08 trutos da 
m91Pla árvore. 

!f_~__:y 

Í*(~ .(,< ~ ~ "' -11.~'1 
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TENDA ARABE 

B. do Hino - Califa de Pendotiba 
- (ESTA SEÇÃO NÃO PODE SER VEN· 

DIOA SIÕPARADAMENTE) -

Pertos Poéticos 

GB.M. 
Católfc:o convicto e pratlc.nte 
tem -ltlfonne e eclética cult~ra· 
fiz trajetória r..,.da e brilhante ' 
na sua vida plena de ventura. 

t ct.ro, moderado, lnalnuanta 
quMe louro e de forte conte1tura· 
oredor Ucorrelto e auaz vtbrente 
tem a palavra ftcll, bem ngura ... ' 

Alto, IOfene, rijo qual carvalho, 
ea1e patrício Ilustre hoje 6 Mlnl1tro 
que preside a Julliça do Trabalho. 

À vulto de tio fúlgido valor, 
neate modesta ptglna regi1tro 
do rneu apreço o múlmo penhor! 

--o--
GERALDO BEZERRA DE MENEZES - Filho do seu
dolo ~ Joat Geraldo llez4trrll de M-zu, 
conliderado um verdedelro úblo pela vaatldlo doa 
seus conhecimentos. 

Bec:heref em Direito, orador eloqüente. Escritor 
sóbrio e doutri"*lo. Conferencllla de clllatedal pos
albllldadea tribunlcla1. Apesar de ainda IIIOÇO, 16 6 
Ministro da Justiça do Tr8beltlo, o que prova a cultu
ra que lhe emoldura a per80rlllldede de elewado peeo 
normal. Inúmero• aio 01 tumlnoloa parec- que 
tim Ilustrado a1 IUU Mnlençu 110 ~
jurídico. 

Jt publicou llvrOI 110a 11'*1 deixa lranl.,.,_ 
sua bela formeçlo cri1tl, e IObre que1t6H do Direi
lo Trabalhllla, como: " tton.nl e ldtia1 6 Luz da 
Fi"; " Polfllca Sindical Brlllfelra"; " DI1Ifcllo1 Coleti
vos do Trabalho", 16 em 2" ecllçlo, e " Doutrina So-
cial do Trabalho", no prelo. · 

Pertence b Aclldemiu Fluminense e Nlter~ 
de Letras e 6 natural de Niterói, onde relida. 

RENATO DE LACERDA - 'Pertas Poéticos·· -
1953-
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(9~ . ·. A l~ ~ti-r.> 
1-~ elo. i-o-

]))versos 



nconsfi ucional o 
J nstic:a 

passa a 
Não fica Pxcluído do âmbito rla 
trabalhista o emprega'llo que 

----~~rnpregador 

~ 
11hnlho, •rn\ r'<lrnonllnérln an l'~ptt'tnn 'J'rlhuna 

I. ~. slllltl.'l~"'u n f'f'drrnl. Dal o agrR\'Q ltliD T•'ln llr 
rieciPnn d11 ri ,. a un " Cnndll3• Ar...,·t'<lo S<l<lrl• pltra ls:e úl11mo qu 
cão • .rul~aml' o • llh n !"".;ir m.1- lhe rl<'u prti\·Jmcnlo •>~do>nanrln subi" 
cAo que lhe l"t'. tnu olr. f' .o te 11 n'<·Ur!'n exlrnordluárlo. 
Auvrdo . r" Mnlm n "A Equlla· O rnsn foi t<'r à Primeira Turm11, 
tlvn.". Com~nh1a tfP ~~~m~. F:' "JU"' qUP det('rmlnou a rem~sa ''Ô" nutns a.a 
o dr. A?•·n•do :;.,.Ir~. n•lmltltlto rom" Trlhum.l 1"1~nn. por tratar dP tnlll~rl~ 
m~llt"'' dK '"A F.qnllftth·n••. rm ,nn,litO t·nn-"ltlrw~ir.nnl O surrrmo "lrihunnl. rP 
de 1914 rnl pmmnl·h.ln a rllr••ltll mo'oll· unooln Pm ~t·~<ão ttlena rcsnl\P~ quP ~ 
ro. ocupando ê<'<l' r:orgo nl~ 1!\41. ni'R· lnc·nMiltu<·umal o olerretn·lel n.9 S 4:!!1, 
slão tm que fW"'Iu rxnntra~iln. 110r lrr dr Z1 de ~brtl de 1!'143, rc' IJ!<'Irll<lll f~<'"' 
teronherldo n tncnmpntlhllllln<le trlnda clr~rPto-1~1 n.• '1.5411. •I<' 16 •'e ago'"'" 
pelo decrt•!o n.• :\.fiOS. ~ta.. l'~dln<to de lfl47, cnntrl\ o vnln <lo mlnl•trn Ert 
t•elntegraçl\n nn r:trt::<l nnlcrlnr n'•o rol mundo t,uôolf •l~lerm'nn:~<ln qur "' 
1\lewlldo, rii7AO p~ln qu.tl reclAmou ron- AUioo vnlln-.em to Primeira TurmA, J'&r9 
lra a "A F'.AIUitallm" )1<'rnntr 8 ,Junta . Jul.lulrnt'lliO rlnRl----------"' 

"A F:qUIIIlii\'R'' rlt•rPnlll'lHM•, ui••SO!:lOoln 
que o rPdllnl~ntf.' prroh•m, nutomfltlea
mente, a qtwllolnM dt• rmJ•rrg:lllo ~o 
HPeitar o r.trr.o ~~~ cliril'tar nlf~rlko, Tnnto 
1~:-:o ern (·Prto t'iUt• t·ht"gnra n '" r·•r1hutr 
IJ:l~n o ln•tlluto do• l'ntm·rciArtno t>Om<l 
t·mrr~gadnr. AliAs, no «!li htgnr de mt!
•ll<'o e<tava nutro lnrullntll'n, n qual 
rr.rn nnmP:1!IO fum l'i~ndrt do r~da· 
mante. ' 

A Prinltlra Juma, !Jt)b n nuutnmt ntn 
de Q\14! o reclam.~nu Jll't'•lnu ~u· St'r· 

('011 ll r<'<'lamftlla, lnlntrrrupmm"tllr, 
durante 28 11nos, 11Ao 't pooiNHh> nrJ:••r 
a f''<lst~ncla. em '""~ rela~Grs te lnl· 
l>&.lho, dos el•mt>nto• liP. olt•Jl"nMnl'la ole 
!UtbOrtlina~o'". julgõu pruc'l_,..J('ntc• " re· 
clll'macAo Jl!lrrl o tlr•llo olP ron•l~nnr a 
reclama,la a l't'lllteJ:t.or o r·t•dnmtonl•· nll 
cargo de sub-tlirl'lllr mt«llro Cllt outro 
equlvalf'nte, 

Aconlect' que o dr. A:u>vrdo S(Jdrt! 
requere11 em 2-t de feHretro de 1944 ao 
pre•ldente da relerldll l'rJtnPiru ,Junta a 
execu~llo do aci'Jrdlln IJUe re~labelerrr11 
aua dedslio, nrguntf'ntnndo que o detre· 
to-lei n.• 5.429, df' l~·n. !lf'IO qual ti· 
carla e"cluldo do Amhttn lln J•·qtlca trl\
balhlata, Jll'nlf'ra a f'fic·MIIl f'm \'llta olo 
dfl'reto-1(\1 n.• 5,4:12. promulgado m~ 
maio do IIM'amo ano, qUAndo ''' 11pro. 
vada a OóMolldatllo dna r~ts Trabll· 
lhflllal. 

A .._ NQuerlmenlo fOI nepdo dl'fe
dmq&o e bela uatm acw ~..- ao ...,.....te do eon.lbo do Trabalho e 



Os operários maàuâis er 
mtelectuais em face da 

Constituiçã~ 
LUIZ SILVE~ LLO 

(Pa,. e~rlo-\a,J lallt) 
S ~-'4l'L . o cD o de No-

ttc tas-. coment reprova, cor~~ ob-
tf'rvaç6e~ un~ta, o movimento 
r.otado n• selo das e•&Uf'l coft
~uvadorH contra a 1e1 que rep.t
rr ~ o àlt~so do poder eeonó:nl<'o 
~ contra a lei que rerula a par
t1c-tpaçlo ololrlgat6rla e dll'eta do 
l'abatha1. • no iucro das empre
!U. Re,.lmf'nte, lnju&tlfle6vf'J ~ o 
f udluo n•vvlmento. sob todoa os 
~·untos de vista e tamb~m por~tue 
.1·· retf'rtdall lf'ls Bf' baseiam em 
tl Fpo~l!tvo. constitucionais, v1aan
d<> rf'gutnmentl-los. Nlo se ad
mira, porem, a mantteHaclo dh
•e men•atldalte rotlnelu. e reaclo
r6rla, al'dlentada pela amblçlo 
nt>smesu~ada e dementtaaftte. Nlo 
nl exce•so nf'ate Oltlmo adjetivo . 
A usura ~ os lucros extraoratnl
nos a llorvem os sentimentos mais 
eu•vados e excluem o racloclnto 
<'"e vai atem da esfera dos cll
"Uioa aritmftleos rudtmPntRres. A 
11oma do~ tucros empulca e nlo 
deixa •Ut(Hr para a rttv!Slo equl
tattva entre aqu~les quf', com o 
trabalho, concorreram para o su
c.~uo e li produtlvldadp do <'&PI· 
t3. . Como esperar-se lnteurente 
< CtMI!rl!t'n,lo do alcance equttatl
\r. viUdo pela Constttutclo da tte
J.Obllca, que reprime. !!elo art. 148. 
o abuso CJf' poder econ6mtco, e que 
determlnll. pelo art. 157-IV. a par
tt!'lpaclo obrlgat6rla e direta do 
tl"'l balhac1or no lu c to da a emprê
aaa! 

A. ret~l'f!allo ao at-uao do poder 
el'on6ml.o:e t prtcetto paralelo 
~uele que condl!'lona o uso da 
'>•oprte4a•• ao cMM ... atar a~t•l•, 
,resetlto pelo art. !58 do eltado 
{t.c:Uro Polltlee. 

A. parttc.paçlo do operlrto noa 
;urros actvtndoa do ~eu trabalho. 
t.l•"' de Ju•to. eonstltul um lncen
ttvo e 'IM e11t1mu1o que reverte em 
t.o.:.,eflclo do ee pita L 

Doa trcu1alhactores, na atuallda
d'• 01 menos compenPadoa ~~o oa 
mteleetuals. prln!'lpalmente aqJe
.c• que p&rtlclpam da elane !T'~

d.a. obrl&>·dos a um11 tl'l&tlva re
ru·~ent~tcA<. . o advoaado. por 
ex~mplo, nlo poderA olspen~ar o 
t.o>tl do colarinho e da gravata . 
Precisa vestir-se com certo ';.ouru, 
r ;.ra rec•'>er os seus clll!'ntes e pa
r .. S(! !!.presentar no Fcrum • na~ 
n~dJênctar f';ecesslta ampliar o 
rlr!'ulo de aua~ retac6e• e de rre
o:uentar. para Isso, clubes, festas. 
ou reunl6ea . 

E nlo l!'ncontram os causldlcoa, 
por parta doa cllentea e la vhes 
por P.L"tt. de aJeuna maglstractos. 
comptl!t'l\~lu e ju•tlçe ~ara o tra
balho q:~F desenvolveram. nos e•
tudoa lnh"all necesairtos para 'lem 
aJerar, p.-•Uular, promover provas 
• aduz•r raz6ea. •m prol de direi
te, pleltec <lu. A.lrumaa vhe.. alo 
oa hon.,rArtoa proporctonala ao va
lt.r da c•u,a, embore o trabalho 
para u r&u~u ptqul'nU s.-ja nllo 
r ~aro. equJ-.alentl! ao da a causas em 
que Bf' dc-mandllm ma1ores V'ftlores. 
E nestas •e fazem reduc6ell arbt
t!Arlas r., percentagem em prote
ção ao eapltal. e~quec .. ndo-Fe de 
Que se or->judlca, num abatimento 
:n)usttflcAvel. a compensacào equl· 
totlva . Aquele redução. lesiva do 
direito d•J protlnlonal ja arora se 
verifica contra o esplr'to do ln
C•!O rv d-, citado art. 157 da Cons
tituição dll Reptlbllca. 

Mala feliZes t~m sido 01 mêdl
cos, que p..dem cobrar mais, quan
Ot• os cliente~ alo a baft,.dos. 'fêm 
4!1es ap<>'o na jurlsprudênela . DI· 
um. a<'ertadamente, as ~entencu 
e o• ac&rdAo~ que. asblm, os do
oior.tea rt!'o~ pegam oeJos ,>obres, 
~o• quais o~ clln lcos. especlallstu 
, ope!'3du• es ~Ao obngados. em 
l~>ce do ~acl!'rdc'Jclo que exercem, 
, prest•u a~~~~~~nc1a e servlçoa 
p1 oft~'lor. .•ts, sem qualquer remu· 
nt<rac!o . Mas. tamWm os caus1dl· 
co!, em <'<'~O de mlseraollldade do 
p•elteante, nlo podem negar pa· 
~1'1<'1nlo ,ll!rldlco nem reclamar ho
norários . 

O cltatil) Inciso IV do art. 157 
c:1a Constituição da Repúbll!'a, pro
tPgcndo o trabalho prestado, re
P Psenta uma conqulfta da evo.u
<-llo de um so<"lall~mo rr.oderad<> e 
cristão, pregado pelo grande Ruy. 
t~ deve ~er llmplt~trlo, ,•om elevado 
r~rtrllo v•vlflrador, err amparo 
t~mbém acs operArlos •nlelcctuals. 



ftOTAS E COif.ITAillOS' 
CONSnTUCIONAis 

Uma decisão errôua 
Ha lll>u)JII•H'I prurido 

de decidir as ~ontroversi 
1orita e fundament 
dos pa~. Q n 
demo str m id e 
cultura; u u do 
cincadu oma rele 
-ções tr s~endentes. 

<lu:. ju~tl~ 
r oullo~ 
ventila-

Enquadra-M na última btpÓICse o 
jnla presiden&e da 7" J anta de Con
ciliação e Jalpmento do Dilltrito 
Federal, na dedsio qDe t~~lo pnbli· 

cada no "Diário da Jasdça" de 12 
do corrente, páaina ó88. 
C O caso ~ que, opolta ex~-ec;ào de 
1ncom~tincia da i•tiça trabalbisa 
pela re, proclamou o jaia, com certo 
ar enfático, que imprcx.edia a uce• 
ção, "Dio pelas ruões do advogad• 
dOI n:cetoa, mas sim pelaa que pas• 
san a expeader" I 

E afirmou que \1 de.:rctu-lel niÍ• 
mero 8.34':1, de :19 de no•·embro de 
1945, em que se ba~eara a excipi..:n
t~ a sua construção jurídica, admi
t~d.o tr_atamento diferente para pro
fii~IOn&la da mesma categoria ao 
~tn~ul~ a cada grupo seu estatuto, 
1nfrma1a o _parágrafo 1" do artigo 
141 e o artigo 157 da Con•titui~ão 
Jo"ederal! ~ concluiu que, Hndo o de
creto precitado anterior à Constitni
ç~, coatrariando dispoaitivos 1e111. 
(ora por ela d~rroqGdo. 

.Não i precbo dizer que eaaa enor
auclade prov'm da -fa· de ao
c;6es e i46ias mal &llbDiladaa. 

O ~t. 141 d!- Con1titfiç~ eacer. 
ra prac:ípio an1 venal, etipelrio • 
Declaraçlo de Dheitoa do HoDiell: 
traull?'to, eom caráter ma~ com• 
preeu1v~ porque também pze .. ,. 08 
estraaptros, da Carta de 1191 part 
a atual. 
. O oue ai se erigiu di pustulado 
ID~teste foi a igualdade de brui· 
leiloa o estrangeiros peraat~ • lei 
e a uns e outros a Coastituiçio u! 
.egura a inviolabilidade doa direito• 
à vid~, à liberdade, à •egaraaça e à 
P!OJ?nedade. t que perante a lei os 
due1toa q6e a Conatituiçio oatorp 
alo «» mesmos para todoa iadistia· 
lamente, como para todos são o1 re
cursos e meios para prantí-los coa· 
'!a q_uflquer doa poderea c:oastita· 
ClODall qae tente golpeá-la.. A lei 
nprema, a Cons!itaição, é o etcudo 

todo.. 
•Não há peranle alei republiçana 

arandes nem P':quenoa. 1e11hores nem 
vaualos, patr1doa nem plebeua, ricos 
Dtm pobres, fortet Dem f'lac:ot, por
que a todos Irmana e 11i•ela 0 direi• 
to". na frase de Barbalho. 

Na .reJ?Ública federativa aio W 
preferenc1a em ruio de ~to. 
de reliaiões, de profbaõet ou de f-. 
tana, "nem distinç6ea qii&Dto àa y~
t&R'fDI e . ao~~ ia1ti&IIÍd01 pe)u re&f• 
me CODitlliiCIODal " , 

O direito de lrualdade. a!Ucame111t 
~e pode adlqitlr u ~e~atido de ·IUII& 
par1dade de-~ aa opbút. de 
Marn- • Sousa. 

Auim, Interpretar do modo diver• 
ao a. clareaa tranalúcida da re~a 
contlda DO pará~afo 1• do artiao 
141 'o -mo~ descoDbed-la oa 
dar-lhe outro aipiflca.Jo qH aó c:om
P!eto albeamento Dodia aDtoriaar, o 
&Jnda COm O lac:rf(kio da letra t elo 
eapfrlto liberal. 

A Coa1titaiçio de 1946 man•v. 
forma tradlcl01111 - •todo& lio 
iguais penale a lei •, CODOlalBclo t 
i11terrá41o a icWia. utea foralllada 
- da tpaldade ctre brMileiroa • 
estranpiroa o a anpremacla doa MDI 
direito. inriall-rela, q•, ta raalo 
da tua nobreza e ràea.:la. foram 
cl .. ificadoa pór Poa• de Mir~da 
como "garntiaa tDatihlclonaia". 

Por outro lado o per'srafo lmi
c:O do artiro tS7 da Coaatlt~tlçlo 
eo11oede aos trabalhadora, maauai1, 
artíaticos ou latelechlaia, todo. oa di• 
rei tos. Mas isto ·não quer diaer qae 
cada um deixa de ter o aeu •tatu• 
to e a 31e se submeta, nem que am 
estatuto teia mais liberal que ou· 
tro. 

O de~reto·lei o . 8. l49 veio para 
dirimir' u questões oriunda• da re· 
!ação de emprê~~:u, ma11teado o di• 
reito adquirido pelo. antigo• empr .. 
~tado• nos beaefícioa da le~&isla~io 
trabalhista e aujeitaado-o• à juris· 
d1çio dus ~eus tribunais, mao ~ado 
a administração federal ; e 01 aov!ll 
empregados, porque havia e-ntre iles 
e o Estado uwa relaçio jurídica de 
direito plblico, equiparou-os aos e~
tranumerárioa da União. 

Foi uma iei perfeita c ju.ta. ,,ue 
~-ont~l!toa aregos e tr~· os. l::ntre 
os seus têrmos e a C tniçio DKO 

há conflito. mas in~in uni, de 
priadpios. 

Onde maiores vaata~a~ a uns ao 
qae a outra. empre&adoa da mesma 
categoria, maiores direito. oa ma•o• 
res aaranuas, " cada rrupo tem o 
aea estatuto? Cada legislação aplitÁ• 
vel recoahec:e a todos o direito 411e 
lhes uaiste, embora de ma•iu di• 
nrsa e 1e111 uniformidade, .:omo 
&CODttcl com 01 emprepdoa p&bli· 
co-. 01 ntraa amerárfoa, oa mUltares 
e 01 qae atlo •aJeitos à le~alaÇio 
toda!. 

A .~titacioDal aio 
• pnpiW arftlar oa dfniit " • 

-· 11 u •. ~"'! alo ulall IJUIWe abeo-

,-MÃo q~l• a Coutituiçio. Dem po 
clfa faaHO JlCDeraJfaar a tÕdu 11 
eitll&çaei ldbtic:o direito. Ela mes
JU fu diatinç6et 11lo permitiJldo aoa 
breaileirol uturlliaados aer.~m elei• 
toa presidecUes nem vioe•presidelltel 
da RAip6blica (art. 8o, 1, com biu• 
elo ç0111 o art. 11t, I • 11), lllll.don~& 
oa tlepn taclos (art. -. a . I) • 

Dl8façlo bi .. tlie 08 CODilfell ia

- iOcleaclo aer ãep11tado o que te• * mal• •m aaoa e, portaDto, no 
a&o ..... DI tllNitoa ei-rfa O poUd· 
cOlo .. ió pedeDdo _. aenador o 
maior de trinta • c:úaco uoa. 

I..-1 coacllçlo de Idade uip a 
Oludtldçio para oa .W.troa elo a. 
pnao Trfbaall Federll e TribU11al 
Federal da Recanoa, dilpenii&Ddo-a 
para oatnl caraat nle•u .... 

E alapl11l ouaarla diaer que -
lU deeipaldaciel ofeDdem o par'
rcrafo ako do~- t4't da Conati
taiclo. 

A pr6prla Conaolidaçio daa Lell 
dO Trabalho distiDpe 11111 cmprep• 
dos do oatro., C011CideDdo aos qae 
tlm mala de des llllOI eatabiUdade, 
MpDdo-a a01 q~~e t!m llllllOI, ao 
IIIMIIIO tempo qae cU aoa prlmeiroa, 
em cuo de dispeua, dupla hldeni• 
caçlo e aos .ega11d01 l11denicaçlo 
•imple1. 

Se111ndo a .,. Janta, Ines diapo
sitiYDI iriam de eac011tro l Coutl
taiçlo e por i11o "'arfam re-vo~ 
dlil ••. 

Seria um irro l.neacaabel o sea. 
como inetcusáftl foi o qae perpetrou 
na decido comentada. 

C. Y. 
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llTSTIÇA 
HARMONIA DO 

PODER JUDICIARIO 

4AW...._ _I 
A t.úf&a "'' o mlnlatro Laudo de Ql. ,..,. ,.. 10 l'rf&uMJ ,.,.,... dO ,.... 

llltJAo, - aeotUUtmmto tll4dtto, - tne 
• tii4!1Aor r1J111'01Udo em toco • . "b, o 
Qllt ma de .,,,.,i dcdc a alta """llC41• 
• • .,, geiUI, ue tt4o /oi 4Jft141 dt 
twotocolar "'"'" o. O ,wutdmte lfo .urerto trfhtl4l M• 
kiiUtta, - ministro 'Uinlklo ._,. de 
Jftn...,, - 14 mtreldcmellfe J414fllodo 
eom o. 1011~ora 4o.t fiiGU ltllllletlta OVI• 
tora Co .,retto, que recottll.um a pt'O• 

ltlftdct& 4b HV !'Jn.ctmmt6 4e 111u, a.,.vft lle aflli votoa de diUIItlltfl • ae rtt&S ~· ,.,..,_tórtba de ,.,urso' ~órelftllrtOI, ttõt quatt •• •· 
f*Mpam O .. ,.,... a ~IIC14, - ~ &aml'letl\ 11m palltiCO atlldo, Aai'ICI, 4t 
Orfaftt&ç4o e:clareetdt. 

ill ave vlllta ao ""'""'" pre:ldmte do ~~ TlllhMl F*tal, leiO 
eJ141 a tlet94o 4ute, /oi uma nobre trama, lk rtQ'IIIntadll llablll4tcJe pallttta, 
qd HtrfiU O f/flUI 4Me1tJdO. 

~~~ o ~llete da Jtuuca tratMIItuta, e qui• ltnteramelltf, rerermel&r o 
lutl'rttna Trf&t&11al Ft~eral e o fJI'IItdllfttr que aeabatla de ter lletto, pile IlOft• 
talk roberall4 de •eu. pares. o tl' lglo t~ lAudo Ferrara '' Ca111arto que 
Ma para e llo11ro1a f11t>ett!dura o 91411ire coneetto qll4 rem.,-e "'""'lo" • 
t1l'l ,.,-roneUdade de magistrado . 

.llf~b o nobre mtllfltro Geraldo ae~:e•r• de Jle11e.:es, quu tamZ,IIIl - t 
..- 11 revelou o •eu notavel tacto JJOUUco. - /tJUT uma dsmollttM• 

e tloqumte do l'restlgto 4o fiOdtroeo eparelltfmento llldflfarfO ,.., 
reeol11er •• que.C6es rtlartvel eo direito social, ,_, at tllllll lttlt• 

,_ .. fllaft COIIIPiual, pruttfin eltc:erçdo ,.. ltermonta do ~ JuflleMrto. I .k .,.,. et.e o lllfllfstro Laudo lfe CeiiiGrfO ,.. ao Trfh!Nr{ 4~r h 
t'Nfi~Jho~,.,elhor JttOH duro. • o Gere/do llf'&trra de Jlenuu 11 con11rulu Hlll aqwlc 11bf&a 
e eltê/1! JudiCIGrlo, 11 quetlt O preltd111t1 do Tribunal SuperiOr l.o 
l'rabalho &att btllnra, com a ...._ delfcaclaa, tendo 14. multo '"*· tu· 
otMdo com u NUer..., eflrtMçót!!t de tnteiiH~&cll!t 1ft cul!ur• e de Jk)ftfleracfo. 

O fltlltr,._ presfdmte •o Trfbunal •o t,..bslllO, no "" IUbl tenetoto •u· 
eur.o lfe rrc~o ao preltlf"''' .ro Su~tFemo Trtbunal Federal, toeal!MII, fllf• 
claii!IUte, o •f#ni/IC&IIo 4aqwele IICOIIt,c:tmmto, lfrclareltdo qu. • ~ 
de tllfntttro Laudo de Cam11rgo, IIGflUele recinto, tra4uafa, - elllll ~ 1 Co t114lfltrll4o fllligne e fl/'"00 colll '"' aquela Jwttç11 upectal tflli ~ 
Jttecilrfflo dllr ez,re~lto lfet lnftft:a 4 1uri&Jirtldtftcta trebtJIIlflta bruf ,.. -
tltequttlOCe llemonttr-çtfo do 11mblmte de 1141rmonta ~ que ,. llu 
u *ff11t44Cit llo l'oll,. Jucflt'lar1o. 

lm ,..,..ta o mtftutro l.etldo de Camargo /la o tloffO da ~ Co .te. 
rette .._, e do aJilrelltemeftto •nc.rr,..cfó lfe reaolter 01 dfsltdfot entre tlll· 
Jtt .... N e ltllpt~rfl, acentuanllo .... JjeiOI CIIOJ UJOIIIII!Ot Nttltla fftt• 
t.neta. e que, J101 determtnaÇ4o coftltftuttonel t:4o ao Suprtmo, ~ u e&· 
JIIIOf«& do 110lume • eergo de fulttça treballtfltll, qui tem eorrufiOJI'fdO 401 
anaetoa ,,,.,, 

Com ,.,. reeepç4o, que /oi cordial e aolmt!!, 1110 lucrou romente • Jutrca 
do Trabalho, IIIU toda a Ju1t194 brufletr11, porque, com ele, o ,....,_ • • · 
aarra lle Jle11aes proporefoftou um e ••-•traçto da h••monla do ,..,., JL"'' 
flteearfO, eon4tç4o eumctaz da lldllfltthtc:ta eoll41ftt• • pratu,tON .,..,. ,._., 
de V1114o. 

"--· 

t!J'3Jr-tt(..,W.d*Yt DIONJ'BIO Sl l.V.IIIA M 
- --- L_- .. 

-



·--- O MAÇARICO 

1 

Anteontem, na praia de Botafogo. 

1[)1: 12~Mf) 
OLAVO BIL~C 
1-t de agusto de 1900 

!\wJca. tão belo, sôbre as aguas azuis da adorada baia, vi bater em chapa 
o a!egre eol do nosso tépido inverno. A luz vibrava e cantava, amorosamente, 
beijando CJ veludo verde dos morros, chi~>pandn nos metais das lanchas e dos 
botes, a chama lotando as vagas crêspas, dando clarões de prata viva à espu
ma que Lorbull:ava nas quilhas. Em cada janela de palacete, um grupo femi
nino tag-aJ"elava. Entre ondas de povo, passavam as carruagens conduzindo 
gente alegre. ~ a vozeria da multidão em terra, c a matinada ensurdecedora 
das l~nchas no mar, apitando, - enchiam o ar de riso e delírio 

Un. tiro de canhão soou de repente. Das arquibancadas dos clubes, das ja
nelas das casas, ào parapeho do cais - todos os olhares se diri>Ilam para a 
curva àa baía iechada pelo fundo negro de São João e do Pão de Açucar . Era 
a regata àn campeonato do remo em 1900 que começava. 

l!:r:1 linha, dos postes plantados na água, dando an capricho do vento as flâ
mulas de côres vivas, - partem as baleeiras, que disputam a glória do cam
peonato . Da vasta faixa de mar, teatro da luta, afastam-se as lanchas e os 
bote~. Dns_ barc.as Ferry, fundeadas longe, cheia rle espEctadores, partem acla
maçoes. eao se1s, os barcos que entram na justa naval. Em cada um dêles, 
quatro rapazes, de braço~. n~s. mostram os nós reforçados dos bíceps - com 
os ~roncos l,ndo e yi,ndo ntnucament.e, no manejo dos remos longos. o patrão, 
imcvel e ca.ado, dmge a manobra e fita as águas. 

E as ~aleeiras voam, diminuem, somem-se, devoram os primeiros mil me
tros do pareo, ~a.nham o co.stad~ do morro - voltam. E ei-las que se aproxi
mam, apmas \'Isiveis na fa1scaçao do sol, - aves de vôo rasteiro erguendo e 
baixando os remos rebrilhantes, como asas esguias vergastando o 'mar. 

São minutos de espera, que a ansiedade transforma em séculos. Da praia, 
os oll~os chamam e sugam as baleeiras. Cruzam-se gritos desencontrados, cha
mando uon,es: ll: "Vésper!" é "Vfsper!"- "Natarão!" -- Barigu!" - "Diana! " 
- - "Vesper!" - ''Miragem! ·' "Lêda!" .. . E quanto mais bela e mais nobre essa 
aru=iedade, do que a ansiEdade com que a multidão aparvalhada espera, nos bo
liches e nos frontões, o êxito de um par de bolas ou de pelotas! 

Agora, mais de perto, já se distingue bem, outra vez, a forma '€sbelta das 
lutadoras, tão leves que apenas roçam a face da água, sem um desvio, sem uma 
oscil~· ção . 

Mais alguus segundos. As baleeiras ganham os postes. Os remos caem pa
ralisados no mar - asas cansadas do vôo . Mais forte, canta no ar luminoso o 
silvo festl.vo das lanchas. Ressoam aplausos, e o nome da vencedora corre de 
bôca em bôca: · 

- "VE'SP~!~R!" "VESFER!" VESPER! " ... 
• • • 

NOTA DA REDAÇAO - "vESPER'', a campeã de 1900, foi o segundo barco 
do GRAGOATÃ a cobrir-se dos louros de uma grande vitória , dois anos depois 
da extraor<linaria façanha da glc.riosa "ALPHA", vencedora do primeiro cam
peonato de remo do Brasil. 

sua guarnição, habilmente conmandada pelo ~rande timoneiro Jt;?Sé Ferrei
ra de .Aguiar, era a seguinte: voga - Jorge Gonlart; _sota-voga - Jo~o Be~ar
do Ribeiro Gomes; sota-prôa - Alnaldo Voigt. e prna - Alfredo Lwz Ribe1ro . 

· -----------------

í 
I 

• 
O s nossos cHchés fo;em desenhados por Oswaldo Conceição. Pare qualquer serviço c!êne gênero, 

Informações na redeçio d'•O MAÇARICO•. 
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P.ALA VRAS PROFERIDAS PELO DR. A 
CEBtADES DELAMARE, CATEDIUTlcO 
bA FACULDADE.DE DIREITO DA UNI
VERSIDADE DO BRASIL, NA SESSÃO DO 
CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
EM QUE TOMOU POSSE DA PRESIDtN-

CIA O DR. GERALDO MONTEDONIO 
BEZERRA DE MENEZE~ 

·,· t 
I· 
~i ~ 
~~ 

l '~ 
l d ~~ 

&tulo-me com \ . excla, do d•;,· •. - . - c•:.•li•ll- U•J•u-o- q•u•.:- l•h•II• OI :~~~ ~ 
Ir • .l'r41fldenlr, em 11nme d ua a u- de\'hlu, :..•m ll•·a•· á outra p&rt• li 
VO,adus) qUe militam 11011 prclÓ· O dln 1~0 C(Ue lhe j)I.'J'tt"IICit, 
1'16& trlbalhl~tu, pel• felh: es- :.;::li, st·. l.'rcstdeutc. uula bo-
colhtt d' u m .Jurbta do seu p or- r.t tiío grata 1to seu coJ'II\'It••, 

I te, dv tllu auaglstratlo de sua en- uc:lt· momento culminante c!c 
I vrra•atíra vara supl"emo dlrt- aua \'ida de maghtradu, nao pu· 

l
gcnt.e da J ustiça do Trabalh o tleria l'U 1.h!lxa1' de ,., oca r , nc~l• 

•"In nos11o pala. n'cinto, a Juctuória de um aml-
Dude l!J38 H"nho acompa. gu tltlt'lhlsamo - aquele howeul 

ôando a atuação acrl.'na, e r\1" de \'trlude5 heróica'. que conb• 
da ln lcijgeute .- uuslcr '1 c.lc \'. cl c ,·om qut·m cu u \IVi tluran,6 
eÚla., q uer com•) prestllenlc: tlc lilD loul(u ••P~Il de 111111ba vldu; 
uma Qa:~ Jut1,tus c.le Coucl.íaçu•J :uau.-le \'llrào, a l'Ciipelto do tJUill 
c Julgam rnlu, •auer cumu ó t•l(âO Carws de Lael de Ullllt Ct·lla UH' 

du lltnl'·llirio l'uiJ,ko da J m;lh-& disse: -- ··e u m dus maiores 
tlo TI· ilha lho . Pt·n~uc.I!Jn·a do il t·a~ll"; aQuele 

l'iós, :.uh·u11adu~, s ul.unelemo- modclu de nhlio, subre quem 
nua. •u ~'i!,o da nossa p ro- u meu aaulluao m estre e aml11o 
fll111ao, au · Jul,:uurnto dos nu•· Aatóulo J-'ellclo doa Sautos ai·t 
giaLrallos, que de.:illem uu11 ple1• ahu ar pronunciou: "er~a um 
t••s efu IIUI' iuhnlmoa na deles. hnto pela auste~•d• d e aua 
doa direitos e na uhagu1trd11 \ ida"; :uaue!c ntudioto, que at 
uos lull.'rc!ss.·s d011 11osBoa cou.t- raucuu li11 l'pul t ut·a tlt•s •rqul-

l
lilulntl'~. Tt•JltO~ lambem a u i··- 'us, undc: \ ' 1\ l~t o. \'ldada, a oiJr~t 
rldade va ra julgat· a eonc.lul~ c.lo11 malll»lral de t:aet.auu de Almt>t· 
jullta r 1t nossa lôq:a mural c.l•· tl~t ~ugurlra; aqu~le Pflquizador 
corre prcds uml'nle tJ.a dlgntdulh illllldotvl'l, <JUe revelou aoa ullt•" 
tllJD que procedt·m•,,. nus prch• de um11 Jll'a\'iio inc.llfruute á~ 
rioe, cnobrerendo a no~sa pt•o- l'UUSa~ ti* •ws'tt terrtt e de tJll!l

! flnao e hnpotu.Jo-Hu' :w re'IH•· ~a l(enle os ltllbulhoJs dtupru
tu tlaqu,.Jc, que \·itu Sl'llleudnt dos de lloHt uya; :I.!(Ul'lc apó~lu
nua pleitos. " da l.lrasllidadc <tU e enslnuu 

\ te uwnu·olo, nós, a,dvog.t• au l:ul!l lle Afons~ Cr.:-o, de AI~ 
rto Ut militamos nc~lc Suvrc · \aro Uumllcur, d t• Ctunllo P•·~-
lii«J rihUHa& do Trabt:lbo c·111a- h,, th• lJonlllll(ll~ de Caslru J.o-
m , de p ano, 1le JHibllc~ r r11- pcs, 1t llfl'"n muddulle a cultuar 
fO, julgaudu o .lut.t qut• __ '""" 1" un,,..ls tt·adi\"ut•• ct istih: I 
OS seus talento•, 11da $UU c•u· aqurlr &rnnde hnsilelro, cu.io 

lura. pel:. s ua a••·obidat:e _ • ., nome pronuu~ío <"om rCSJ>t'lto e 
lmp.Cs MO u•"so r< 5pcito á no•- 'rnrra~o·ão - Jo.!o! (;tralclu /Ir

' sa admira~:ãu, :111 nos;.o :nail:l •d-1 :;.-rm de :1/ntr:;es - pai de y. 
to apre,•) eapirltuai. cxcla,, sr. l're~idente do (.on-~ 

l'ro~lam:uuos, por Isso, u"to c Srlhu :\aelonal do Tr.tbalho. 
h<)IIL l!Om, IJUc , . ,.,.da .• ~ 1 • I Estou la·m t:t'l'tfl li<· '~'~" a b•>· 
d r. ürra ldo ~lunttnd<iHiu UI'· mrna.:em, •aue IH•lllt• lnomrnto 
zcn·n de Mrnrzes, é um juiz prr - lrihulo a mrmória do ml'll 5AU· 
frito na aeeJ)tâo mais rtl(orusn d•>5o :11alJo, hi dl' ~rt· multo 
du ' ocáhulo - sereno no c um- eu r a :til cc.raçiio de '8l'll filho, pnr 
l>rimenlt> de seu• deveres ruul'l.:. hsu rJUr, rm !lUa \'ida pub.tc:a, 
nals, Independente n:t prolaç1io u dr. r,rraldo llontedônlo Br
lle !lUa~ 8f'nlcn~a~, j ne:tp;tz dll zerra dr -'Jenrzes trm ft'\0 tJm· 
tlclltar-•r Influenciar pt>r fôn;.ts j hre IWillJlrt' rm Sl'llUir PS e-.n
e:o~;tranhu nas deJiSões •tue pro- JI~O~ dr seu lneaq 1~-,r ... 
f,•re r, soh~etud•1, humano no ln!lor, a~ pegada!! 6 ~(\1· 
at'ulldo nislao do lrrnw, sabu-... d11 n.·l mestre. 

~=---~--~------~ 
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A' REVO ÇÀO ,D 1817 NO · CARIRI 
Fortaleza. 16 de janeiro de 1 95a. 
Meu caro Irineu. 

A primeira e agradável tarefa. 
a que m~ permito desempenhar, no 
intróito desta missiva. é a de trans
mit ir a você o» melhores agrade
cimentos ]J'elo gesto cavalheiresco 
de me rcmett•r o opüsculo sobre a 
figura. indiscutivelmente, curiosa de 
JOSÉ PEREIRA FILGUElHAS. 
Apesar da massa conslderá \lcl d•~ 
preocupa\;Ões, que me ai:J sorve o 
Ü''Tlpo e m!' obriga a um lab utar 
ir•te•Isi-<simo. ~ntrc docntes 'c m;s
íéres burocrát icos conccrnen:es p·o 
meu setor técnic<>, pude lê-!.,, 1oa 
íntegra. de um só fôlego. Fí-lo, l()'11 

o mesmo intcrcssê' e prazer ~;spe
rimcntados ao com pulsar o · JOA
ZEIRO E A REVOLUÇÃO DE 
l !H4'' . o "Cariri" , a "MonogrJfia 
de Pir,to Madeira", qu·~ lhe trollxe
nun a Yitoria merecida c dignl ! JUS 
letras na.cionais. O Brigadeiro Lean
dro Bt' Zerra Monteiro l ' o Capitúo
Mór José Pcreira Filgueiras. ná ' !m 
:.:él:Ulu. ou mestno mais. trau.:;itar::rn 
dt>sta lah~WiOFI ~~,_;..,.,.._., 
P'Wt~rttl' llJI '-l•lerniamf<' . · É. poi.:. t'la
ro c :r'! t~titiYo que ~.:. pod t'rt1 ~ , ser 
j ulgadl•S. crmsciendosa•nente. pelos 
nue n•volverem os arqui\·os. donde 
ele ambos irPmos recolher mcmó
n :!s indelévei~ que mer<'cem lem
hrad:n; para se oferecer. 30S olhos 
do público, um quadrn rigoroso, ca
bal e preciso dessas duas persona 
hdadcs, sob mu11os aspectos anta
góPicas. D a nossa geração ninguém 
encontrou quem os tenha conhecido 
de pert0, com eles se relacionando. 
convivendo. transacionando, ou tra
balhando. por algum tempo. já nos 
serviços rotineiros ela agricultura, 
já nas pelejas em que se envolve
ram. no movimento revolucionário 
ele 1817. Entrt>tanto. numerosos ele
mentos. que se extin~uiram pelos 
anos de 1930 a 1937. estiveram em 
contacto muito pf'sfual o d ireto com 
JOAQUIM ANTONIO BEZERRA 
DE MENEZES, o filho mais velho 
de Leandro. Dentre eles pnsso dcg
tacar o Coronel GREGóRIO PE
'REIRA PINTO CALLAU, cidadão 
de valor moral c carátcl' r-·em jaça, 
reservado, mas simples. sincero nas 
suas opiniões. por isto mesmo mui
to acatado e querido na zona me
r id ional do Estado. JOAQUIM AN
TONIO foi o homem "de memória 
pasmpsa" consoantC' JOAO ERiGI
DO DOS SANTOS, Deput<~do Pro
vincial, em várias legislaturas. Ca
valheiro da Ordem de Cristo c Cru
zeiro, cnflm , figu r a de prúl no ce
nário social e político do Ceará de 
outróra, Autor de Yalin~o eump(•n
dio "liistória do Cariri" no qual <·o
lecionÕu(~·--·Ciitesourou tudo quanto 
pôde colher a sua nr!,'Uta observa
t;ão em referência aos nosso~ fato;:; 
lH-:ssados, maximé durante o r.tu\ i
mento. no Ceará. da Confe!~ra<;;jo 
do Equador. Meu pai . certa ,-,~~. fa 
lou-me dêf'.Se livro. Soube. mais !,\r
de, que o possuiu o culto funrlad"r 
elo n()•so !m;fill tt<l Histórico - AN
'l'ONrü ~• t.Zr~fHü\' l-'IE !\tE~l'.Xm;: 
Nêlf', ou talvez, do próprio JOA
Q UIM ANTONIQ. colaeu Gregó
rio a ver são que, den1rC' mn pnu
co, nas linhas gerais. lhe reprodu
zirei. Antes, por em, jul!(o de bom 
a\' iso dizer-lhe que. na essencia, 
vem ser a mesma que ouvi, quando 
estudante, no R io, <lo renomado 
causídico e ilu str e homem de lê
tn~s - JOSE GERALDO BEZER
R A · DE MENEZES . Esp írito formo
so t> sequioso de idéias, José Geral
do, que Yocê também conheceu. foi 
semprC'" um assíduo estudioso d;'l. 
H istória P á tl·ia. ModN o de ativi
dade literária. h~\·ado pelo coração. 
ou melhor, pr êso a o Ceará por l:l-
1ros consanguíneos, ês~e Duminen<;e 
I" • p.unca menospr ezou uma ~o qucs-
~ão. sequer, das que interessam a 
:terra dos seus e nOS!'OS maiores. Sem 
!ser filho do nosso dôce rincão. -era 
utn cearcnsista como ninguém mais 
iO foi. " Inteligência de luz c i1a-
1ma". como disse Agripino Griéco. 
,zezé foi, também. " uma\ das inte
lligências mais p r imorosamente cul
~i,·adas que tenho conhecido" . re

roduzindo, aqui. o conceito feliz 
e Carlos de Laet. Filho do inol
idável parlamentar cear ense. DR. 
EANDRO BF.ZERRA MONTEIRO, 

l. tue tanto brilho emprestou aos dc
Jntes sôbrc a questão cpiscopo-ma
ónica. E:m 1872. herdou dêstc. a 
~ar doi' predicados . morais que tan
l o o exaltaram. a preocupação de 
' m·cstigar. de esqunrlrinhar alül r 
ábios. Kada ignorou do cnbal tra~
ado da vida selvagem dos no~sr>s 
ntepassarlos. F oi um profundo co

nhecedor das nossas gencalogias. 
\Pêlc U'Tl dos traços mais dominan
~~s cra-lhc o grato pr::>c.cr ele refe
~·ir. sempre que oportuno. nos epi
órlios da vida do seu bil'a\·õ. a par
icipação que éstc t('ve no mO\'imcH-

tu de llll7. e o quanto com is:Í• tll(> ;ú disse Frei Frallci~cu de San
pnri,l ueceu o ~a.bedal das nossa~ cn,• tan':' Pessóa. ~~te ~ateu á porta. do 
nicnb rcgwnms. Encontrei, Jni.!U e;-- urdi'loso caudtlbo lao logo fot clen
ro I r ineu, pontos de contácto, dir~ tificado ([Ll< ' dalí se afastou Gon
antes coincidências. entre as narra <:alo. A despeito do empenho da sua 
th·as de Gregório e Zezé, fato f s. palana, terminou Filgueiras aquies
tc que, no rigor da análise. me fffi• 'umdo. ou mE'lhor. esposou n causa 
computá-las na lista das melhore.;, pela qual. com zêl~ e ardor. se de
versões que correm sôbre os pr( .,· batiam os revolucionários. Estes 
do,nos e desfecho da malograda r c'f cnniiantc~ na sua promessa aguar
voluc;f:o de 1817. no Ceará. Vejanw · cbran1 o dia aprazado. Sábado. 3 de 
la. pois, sem mais rodeios (. prcâJ Q r naio de 1817. O movimento, con
bulos desnecessários. EstáYamos em : r.ank :trficulação em Recife, ex
fins de Aloril de 1817. EgreFso d1,< -, lorlJria. no Crato. após o término 
Olinda . . chegou ao Cra1o o ~ub-diá; l. l')s festêjp~=; religiosos. levados ~ 
cono JOSl<~ MARTil\J:ANO D1!: •fcit.. e·n tocante homenagem a 
ALENCAR. emissário do Govêrno · ~.; ; mfa Cru7. Findo o cerimonial. m
Republicl'no Provisório de Pern:.tm( C•l'\ HU púlvito da Mãtriz Alencar. 
buco. Avistou-~c. sem pêrcla de tem · . Oradpr fluente e capaz do::; mais al
po. com o vigário MIGUEL CAR- ' ~ ámhdos dt> cloquência. profe
LOS DA SILVA SALDANHA. n• , 111 ~ie um diSFurso vasud~1 de sã e 
intento de obter :.poio para a cau~· · . l 'l;ro p~triotismo. D i!;-•<; ~o:, fins da 
quC' e6posnu. pouco arrtles. l'm Rc..::- J cv"l;i~·ao. da sua \'I'tona. em .Re
fc . Nada conseguiu no primeiro ~ll- ·i:ê. ~oncitou a quantos lhe escuta
contro. de Vl'Z que houve u~jeçõe:;: 'l rlt ~ romf>er, de uma \'~Z por to
c ~elutáncia elo pároco. q~e su anuiu : .. ,. t!nm o regime rto...;:~~nt~. -~~t. 
depois de reiteradpF {Y.'d!dos. O \'.:! ~~~ ~ ~.rt.· ... <i. ou o or a-
lho ~~··U'át:-'1\o 1r r . era, de tôdo em tüdo, incompa-
UIIIF s· Cll necessidade de um ti ··~ com o brilho da pátria. A rc
rr···,·io e ntendimento. sôbre suas p· hllca, porém. não o era; porque. 
~\·an~adas idt•ias libertárias. com o cc il ituia. de norte a sul. uma as
Tenente-Coronel LEANDRO BF.-

1
JJi açiío nacional. Co•npetia-lh~, 

ZERRA MONTEIRO. TrataYa-se de DC. s. levantar o povo contra o regi
um personaJ::em. "'a época . de in<lis- JTl tb fôr('a, da tirania. ela prcpo
cutivcl influencia social t• pol ítica . l i•:'lci: , c rapacidade. Que daquela 
em tôdos os nnmicípios do Sul do t·:l cia c· capacidade. Que daquela 
Ceará. Alcl'car aceitou a sugestão. ho n t•m diante ninguém mais vi
Incontincnti se dirigiu ú residê~cia ,, ~·l a eomo bonecos da corôa. como 
daquêle varão n Plutarco que. nessl) >'<' ('-' ' '" ilnpassí,·eis da vontade im, 
tempo. era qua!"c oct::tgenário . , ,.,~j;,J. E como sóe suct>der nêstes 
Acompanhou-o. nessa Yisita, o fra- 1'\llllwJ·.ros decisivos que, de onde 
df' fr anciscano F RANCISCO DE .t:m <mdc. sacodem ou modificam os 
SANTANA PESSõA. Leandro mo- ~·uud,unentos da vida temporal, mo
rava e:n o sítio ·• P orteiras". à mar- ":nl ,. e~piritual dos povos. os ou
gem da Estrada Real que liga Cratt> .\·í nt~.; . tolhidos de su:i-presa, emba
a .Juazeiro do Norte. O ciclone re- lado~ a:1 forte cadeia de simpatia 
volucionário oriundo elo centro ba- ot>e iiemprc f:'Xistiu entre as multi 
rom(·trico· pen:ambu caP.o, que, mab rlõc" ·,gitadas e os pregoeiros das 
tarde. convulsionaria o~ alicerces da (.'<l'1ce~çõcs redentor as, apláud iram, 
naciuualidad.e. não incitou a rígida rl<'l.ira temente. o jovem tribuno. 
c~tructura mor al elo \'elho Sl'r1anc- mr~,; la falta de r ei1exão do que 
jo. ,Tú n o término da cxisténcia. al - pele ilho da dialética. Em meio 
quebra do pelo péso incc~salltc dos a tlstu 'nstante emocional, sem ou
anos. lhe purcccu imprudência cu- \'.irpm o tropel do impr evisto. em 
volver-se em empreendimentos de Í"r·'l " ;; Câmara, os adeptos da cau
r<'sultados imprevistos e duvidosos. !'a~:oelama ram a república. Nêste 
Dir-Pe-ia. em verdade. naquêle tem- C<·. C llOS nomearam os v~readores. 
po rccuado. ?cr, a rcpúb1ica uma i~u- A~ nturam <)tttra> pro\·idf!nci.as ne
!'ÍÍO, uma qwmera. mmto longe, am- cc~: ·,t· i ;~~ - Aclamaram o eomandan
àa. dC' se tornar realidade. P osto 1<' . : ,·iJa. cuj11 cscôlha recaiu em 
agitada c•n Recife. no Cea rá tive- FR NCISC'O PEREIRA MAIA GUI
rá. apenas. uma esfera de ação cir - M Ã f:S. Quanto <l Filgueiras. 
cunscrita ao àmbito regionaL Lean- lan•••;m, pnrticqJante dos atos. en
dro rem<,tou a cntrevJsta d~zcnd0: can~,araon-no da honrosa c árdua 
"Padre. é Cl'<h.o ainda para nossa mi:<.~o de- .:hefün· uma fôrça cxpe
t-mancipaçiío. E quanto ú Rcpública dicilir.ú rl::t que marcharia eontr a o 
(']a nw_ t~r~ ~eiY!-pre com~ acérri?1o ll'6. \fim~mcP!c, lavr ara•11 uma ata 
adYcrsarJO . Sa1ram . entao. des1lu- ,i<• túrlo . Assmaram-nn os presente;; 
didos os dois C'missári(ls. Presumiu clel r·· os c•uais se dcslacaYa o Ca
o Tenentc-C11!'onel, com g-ranel(' pitt .. :n-·Mór ·JOSÉ PEREIRA FIL
perspicúcia. aliás, uuP. ambos iriam GTil!:l'lAS. <•ue sobre assumir ati
cntcndt-r-sc eom seu parlicul<>r e tud~ rll\ <'rsa ·da prom<::tida a Lean
quer ido ~rnigo José Pcrl'ira Filguei- rl.ro l'<J l'l •:rtlf' com c~sa sua ulterior 
ra .~ . ~: como a~ü·n o l)Cn~as~e . or- <i c.f: J:>er.1 ~ :io assinou. lambem, uma 
dcnou a ~eu filho GO~ÇALO LUIZ n .. nsagel ' ' cujo tcür cOJitinha in('on 
TF.LES DR ME~EZES fôsse ao si- .·.:PJl'tl :r ~·1ie1 ::w gm·•~rno r •·puhli-
tio "São Puult," para .:knlificar a.o \ ~, . dr~·,• ;/Yna l)l ht:co. D:lndo-s~ ;..r\! -
f~1<•so Ca. pit~?-1\I{j r .. dn ~. C')~riur.. · ''t! ... fo ·;; fi ' t·~rr:\ i,.· ,·~ tcmo~.1::?r f•:·. r 
:r;'tzc:.:St:• ' .. {'ntlr·:Ul' a. P" l'Of~r: · Ht:~r r1~ -;- :"" ~ al'-" .,, .,_~ ,~ ._,. \. 'tutt-\...J~:: i.:. 

:;(' cómproinetL·"· ' cu~ü os ll.rau_to.s 1.! I ~ar!\. iut :ma d~ proctan•;,çao da 
pre!!ociros da causa rt'p\.l ]}ii('an::., ,.l';:;tl\ ir . 'lO <~a1lo. 'e operou cn · 
dêsde (1Uando a idéia na~cent~; só •re \1t' Í\S .fôrça !> que ~e cntrcchoca
triun[aria. apó~ lnnl-{a propaganda. ,·am. !'k um lado n nssentimento c 
c isto mesmo se passasse antes pelo partic'paçãn pe~soal de Filgueiras; 
ritmo que SOC' nlwdeeer ns conqui:;- -:lcuht~ a oposição categórica de 
tas humnr>::Js na ord~m social. .\s : .eal\dro Be:~erra Monteiro. Este 
c-onquistas humanas sempre evoluem dente dos ~raves acontecimentos to
dentro das lei;; imutáveis e cícli- nou ufl·nsi\·a . Movimentou -se. Ob
cas oue regem os períodos biológi- jetin>u, s~;m pêrda de tempo, vá
eM. Na sua marcha, nntes de che- rias medidas oue fôram mister. Seu 
J<ar ~10 término ou unidade do fi'Tl. pri·n~iro passo !oi ciPntiücar ao 
hú fases consecutivas que se cha- Gove>·nador o que estava passando 
mam: cáos, confusão. plancjamen- 110 Sul cfl Provinda. Cientificou, de 
to. articulação c execução. Tôda~ igual modo. ao Comandante das 
estas reflexões que aflorpram a Fronteiras do Jaguaribe - ALE
mente de Leandro. acr esc1das do XANDRE JOSÉ LEITE CHAVES 
postul<Jdo que impunha a separação DE MELO. A MANOEL BRíG IDO 
da Igreja e do Estndo. de par com DOS SANTOS. Secretário da Câma
a estima. o respeito. a obediência, ~·a d Q. Icó. expôs a idéia da organi
c. sobretudo, consideração que Fi!- zacão elo Batalhão Expedicionár io, 
guciras nutria ou di spensa~a ao yc- \!l-r{ vias de marchar. Por ultim_o. 
lho Tet·,ente-Coronel; t udo 1sto, d1go ·ontandu com os préstim,,s e boa 
C'U, ~evou aquêle sem vacilar , ade- ~·onhdP do Padre FRANCISCO 
rir a êste. E fê -lo com palavras r<;- GONÇALVES MARTINS. tentou e 
passadas de f1;mcz<1 e . lcalda_de. D1- conseguiu arr edar Filgueiras dos ·re
zcndo estar ftrme. e mabal!'lvcl" ao publicano~. Vê-se, pois, ter sido seu 
lado da monarqllia, conclmu: Se prestígio a mola real que tornou o 
cu fõr pro~urado. tc rminantcmen- cauallho ás hordas monárquicas. 
te. recusarei a prcs!.ar-lhcs qualquer 1\Ias. \'Oltassc ou não voltasse, Leon
aux'ilio em tcntativas eri>ninosas". dro l'staYa no fil"lle propósito de 
Or a. considerando esta resposta, l'n[rentar a contra-re~·olução, e, nês
Leandro nã_o podia dcixa_r de qn~- te nbjctivo. afora as providências 
dar-se conflante c tranqUllo. na do- acima enumeradas. aprouvc-lhe ·pra
ee paz e quietude elo lnr. Tinha ~b- ticar outras que o momento exigia. 
so1uta certeza d!> t!Ue os revoluc1~ - Ass:m. coadjuvado pelo Sargento
nário~. r>o Carir:L. nada conseg~t - Mór JOSÉ VITORINO MACIEL, 
riam. :;,et!l o de_c1_clldo . amP_aro de~e mobilizou, rapidamente, suas t r opas. 
e o <Ü>quelc Cap1tao-J'vlor. E1s se nao Acantonou-as no Alto do Leitão e 
ouando as eoisas mud~ram ~e ru- adjacências. cnh·e Crato .c Ba r ba
mo. MotinJs desc~nhec1cl_os f1zera~ lha. :'\êsse acampamento ou bivaque 
co·11 que elas se nao rcallzassem t,Jl recebeu 0 almejado auxílio do ia
qual quis e pen~ou Leandro B~7;er- moso Cupitiio-.Mór Fil~.:ueiras. Pro
ru 1\~on_tC'Iro. Alen!'ar. _ por tat1c~. grediu depois de expor aos seus au
prudencta 011 outra razao qualque~. xiliarcs 0 plnncjamento. Avançou. 
ni'io procurou. diretamente . ~ Cap1- marchando no sentido •do inimigo. 
tãc,-1\-ló>·. mai~ ? fez medJan_te o para a colina do Barro Vermêlho . 
<·ompadH iru de .wrnada que fo1 co- hoje. um dos mais populosos· bair

t.:ça, <::ntre outros. o~ sel.(um t e·s aéórdãrJs : dt• 19 de junho de 1950, 
na Apelação Cível n.u 4.06fi : de lfl de nwrço de 1950. na A pe lação 
Civel n.0 4.017; de 23 de maio de- 1951. na Apt•lação Civel n.0 4.183; 
ãr 28 de maio d e 1951. na Apelação Civ't'l n.' ' 4184 ; de 9 de agosto 
de 1951 . n a Apelacão CiveL n." 4.199: de 14 de fevereiro de 1952, 
n:1 A pelação Cível' n.0 4.302; d e 1:3 de março de 1952, n a Apelação 
Civel n.0 4.328 ; e, alnda, n aresto de I 2 de maio d e 1952, que é 
um dos mais recente~. n:1 Apebc:io Ci,·el n ."· 4.365. todos. _aliás. 

ros do Crato. ~a altura désses acon
teci':lentos. isto é, já prestes a se 
dil'Sip~tr ' o ~mbrião revolucionário, 
em verdade, sem ambiente para pro
li1eracão. posto que, mais tarde, se 
haja tornado um dos mais Lelos cla
rões dl' heroismo no tribunal da 
posteridade, veio dar-se segund a 
te:1tatiYa dos republicanos r:o sen
tido dP conquistar. de n ovo, a co
operaçfto de Filgueir as. Reuniram-

m"'nt.-. Não há como fugir de o"l' 
alistado. pcla geração atual, no ról 
doR homens cujas a<;ôes são dúbia~ 
e vacilant es. Atribuir-lhe a . .;lória 
de restaurar o regime monárquico. 
poder-~e-ia , também. atribuir-lhe a 
proclamação da repúblit:a. no Cari
ri. Os inofensivos sonhadores da ,: 
~déias democráticas jamais ~e a ba 
lançariam a essa memorável epo
péia cívica não fóra a C'!<pcrança (! " 
contar com •·os suon•s do s~'u troni
toante clavinote " Estrêla D'Alva" . 
E lógico. com;ineente c. ~obrctudo 
dentro do império soberano cln ju<
tic;a qut' ninguéon de\·e obscur<>Cl'l' 
que a parte mais · saliente elo resta
belecimento da ordem quand o f,,; 
da n•staurac;ão da monarquia. nn 
Cariri. deve cabe1· a Leaadro Be
zerra l\Iontciro e não au cêlebn• 
caudilho por \'Ocê bio.::rafadu, E !'-!' 
ria clemais que os deuses justo~ pro
picia~<~em esse ensêjo ao "elhn mi
liciano? 0peroso e eíicienfP "'n st 

l'f tt,! t·n;~ r~ .. l '~tj ~- r-l t. ~T c.tLuii:1u. \ ·"!LL·
raho em refrégas locais. eom pro
moção pelo principio de merecimen
to. honrado com condecorações de 
mérito c referências elog,osas no 
seu valôl'. quem se não ê!e melhor 
capacitado. na época. para o mes
mo empreendimento? 

I l'ir.eu. faço minhaf' as palan·as 
quP sôbrc sua pessóa escreveu. mc
r lfeidamente. Carlylc Mar tins: .. O 
Dr. Irineu Pinheiro tem sido o b is
toriarlor do Car iri: audaz garimpei
ro ela~ pepitas de ouro de nossas 
tradiç·iíes; incansavel colecionador 
de dat<J~ e fatos ela nos~a história: 
destl'mido bandeirante do arcono 
do passado. em que pcne~ra. atra
\'és da poeira dos arquivos c de do
cumentos amar elecidos pelo tempo 
para extrnir o filão aurífero da ver
dade histórica, com 0 que imprime 
uma nota de r clêvo e originalida
d e aos livros C0'11 que vem enri · 
quecendo a bibliografia cearense". 
Vale dizer: per tenço ao número dos 
que como o ilustr e magistrado têm 
seu~ livros na conta de '·,um relato 
cuidnrloso. honesto. ponderado" das 
noss·as lutas !raticidas. Assim com
preendido apr az-me escrever-lhe es
tas linhas. T('rão algum mérito? Ca
so haja serão por certo meditadas. 

Um abraço do sC'mpre amigo e 
adm iradoi. 

PINH EIR O 1\-10:-. TBlRO. 

~ .. ....,~"""' 



-~-~~·~~~c Q4Zi u 
l:Ulu. OU mesmo mais. tra11<>itar;:rn . ·:era, de tôdo em tôdo, incompa-

la~i~q& ~· . . . . . ou. neeessldaae de ti .,(·com o brilho_ da pátria. A re-• elermilii&C É. I?OJif. ela- prt''''O entertdtlnento. sObre ' ll' b'\lca, porém. nao o era: porque. 
int titivo que sú poth•rão ser tlVanr:ad;u.; irll\ias libertárias, com o ·c< ~ltuia. de norte n liUl. uma as

lgaclo,;, consciencios:rnentc. !Jelos '1\mente-Cornnt>l LEANDRO BE- pi a~:io nacional. Co'tlpetia-lhe, 
te revoh'l'rem os nrqui\'os. donde ZERRA MONTEIRO. Tratava-se de pt s. levantar o povo contra o regi

t ambos irl'mos n•colher m<:>mó- um personagem .. 'la época. de i~lc_lis- ,q1 tb fôrca. da tirania. da prepo
•. as indeléveis que mer<:>cem lem- cutivcl in11uencm social e polJttca. ti·:rci;, e rapaci.dade. Que daquela 

adns para se oferecer, aos olho• em túdoo: os municípios do Sul _?o 'ti-l c;a <· capacidade. Que daquela 
i:> público, um qunctrn rigoroso, ca- Ceará. Alcl'car aceitou a sugesta?· .hn 11 t'lll diante ninguém mais vi-

•.l e preciso dessas duas persona- Incontinenti se dirigiu ú residência .~ dá'lu como bonecos da corôa, como 
iudes, sob muiüls aspectos anta- daquêle varão a Plularco que. nêsse· ' ,·l•(v.-.~ impassíveis da vontade im~ 
·r,icus. Da no,;,;a geração ninguém tem110, era qua~c octagenário. ,,,!}ia!. E como sóe suceder nêstes 
controu quf:m os tenha conhecido Acompanhou-o. nessa dsita, o fra- mu111<'ntos decisivos que, de onde 

perte>, com eles se relacionando. de fr anciscano FRANCISCO DE l!rn ~mdc, sacodem ou modificam os 
bnvivendo. transacionnndo, ou tra- SANTA!\A PESSõA. Leandro mo- 'funtbmentos da vida temporal, mo~ 
'alhando. por algum tempo, já nos rnva e:n o sítio ''Porteiras". à mar- :nl ,. e~miritual dos povos. os ou
rviços rotineiw~ ela agricultura, gem da Estrada Real que liga Crah• ·it).te.;-. tolhidos de surpresa, emba

nas pelejas em que se envolve- a .Jo:neiro do Norte. O ciclone re- lado~ nn forte cadeia de simpatia 
m. no movimento revolucionário 'voludonário oriundo elo centro ba- at•c ~pre existiu entre as multi

e 1817. Entretanto. numerosos ele- rmn(·trico•pen:ambucaFo, que. mais ctõc~ 11:titadas e os pregoeiros das 
entos. qtiC se extinguiram pelos tarde. convulsionaria 05 alicerces da co-ic·c . ções redentoras, aplaudiram, 
tos de 1930 a 1937. estiveram em nacionalidade, não incitou a rít.>ida rll'lira temente. o jovem tribuno. 

ontacto muito pe!'~oal o d i1·eto com eFtructura mor al do velho SPrtane- m:ts la falta de reflexão do que 
OAQUIM ANTONIO BEZERRA .io. ,Tú no término da cxisténcia. a!- ' pe • ilho da dialética. Em meio 
E MENEZES, o filho rnais velho quebrado pelo péso incessallte dos a sta 'nstante emocional sem ou· 
e Leandro. Dentre eles posso de;:- anos. lhe pareceu imprudência en- virt:m , l tropel do impr~visto. em 
acar o Coronel GREGóRIO PE- volver-se em empreendimentos de r ... -, . ., .~ Câmara, os adeptos da cau
EIRA PINTO CALLAU. cidadão resultados imprE>vistos e duvidosos. sa roclamaram a república. Nêstc 
e valor mor al e carúter ~em jaça. Dir-~e-ia . em verdade. naquêle tem- nos nomearam os v..'rcadores. 

•escrvaclo, mas simples. sincero 11as po recuado, ser a república uma i~u- ntaram •)utrns pro\·idências nc-
uas opiniões, por isto me&mo mui- o:ão. uma quiméra. muito longe, am- ·:rias. Aclamaram o comandan-

:0 acatado e querido na zona me~ da. d<' se tornar realidade. Posto ;1 \'iln . cuja cscôlha recaiu em 
idional do Estado. JOAQUIM AN- agitada e'11 Recife. no Ceará tive- NCISCO PEREIRA MAIA GUI-

moção pelo princípio de merecimen
to. honrado com condecoraçtics de 
mérito e referências elogiosas ao 
seu valúr. quem se não êle melhor 
c3pacitado. na época. para o mes
mo empreendimento? 

I1·ir.eu. faço minhas as palavras 
que sôbre sua pessôa escre\'eU. me
rlfcidamente. Carlyle Martins: .. O 
Dr. Irineu Pinheiro tem sido o his
toriador do Cariri: audaz garimpei
ro dus pepitas de ouro de nossas 
tracliçiícs; incansavel cnlecionnclor 
de dat<~s e fatos da nossa história: 
destemido bandeirante do arci:mo 
do pnssado. em que pene~ra. atra
vés da poeira dos arquivos c ctc do
cumentos amarelecidos pelo tempo 
para extrair o filão aurífero da ver
dade histórica, com ,) que imprime 
uma notn de relêvo e originalida
de ao~ livros C0'11 que vem enri · 
queccndo a bibliografia cearct:se ... 
Vale dizer: pertenço no número dos 
que como o ilustre magistrado têm 
s<:>us livros na conta de '·,um relato 
cuid:JC::oso. honesto. ponderado" d:.~s 
noss~as lutas fraticidas. Agsi:n com
preendido apraz-me cscre\'er-lhe es
tas linhas. Terão algum mérito? Ca
so haja :<erão por certo meditadas. 

Um abraço do sempre amigo e 
admirador. 

PINHEIRO ~10.:\Tl~IRO. 
ONIO foi o homem "de memória ra. apenas. uma esfera de ação cir- ES. Quanto " Filgueiras. 
asm9sa ·• conso;mtc JOAO BRíGI- cunscrita ao âmbito re~ionaL Lean· tan ém, particljJante dos atos. en-1 ... #·-·-~·-••••••""''"---"'"' 
10 DOS SANTOS. Deputado Pm- dro remlltou a l'ntrevn;ta d1zcnd'!: ea.:-1 ;;:ara•n-no da honrosa c árdua 
incial, em vârias legislaturas. Ca- "Padrt;!. é_ c<'du ainda para po~sa mi~ (, dt"- .:hefiar uma fôrça cxpe-
alhciro da Ordem de Cristo e Cru- cmanctpaca,o. E quanto a Repub!JCa dici ·.úrl:! que marcharia contra o 
eira, enfim, figu r a de pr•'il 11(1 ce- t'la InP teru l'<'mpre como acérruno Icó. : imlimePtc, lm·rara'11 uma ata 
ária social e político do C<·ará de adn~rsário". Saíram. então. desilu- d(• do. Assinaram-na os presentes 
utróra. Autor dE" Yalinso comp{•n- didos os dois Pmis~ários. Pre~umiu rl<'l'l \''.' rj;; quais se destacnYa o Ca-
io "liistória do Cariri'' no qual c·o- o TcP('nlc-Coroncl, com grandP pil;Jii.Mor JOSE PEREIRA FIL-
)cionÕii"'eCi1fesourou tudo quanto perspicácia. aliás, uue an:I)?S iriam GTJ&.1:!t·AS. que sobre assumir ati-
ôde colher a l'Ua arguta obs<:>rvn- cntendt-r-se emn seu parhcuJar e \u ,. cti\Prsa da prometida a Lean-
iio em referência aos nossos !ato;; querido ~migo José Pereira Filguci- dr. t'>Jcl"ente com essa sua ulterior 
~assados, maximé clurant<> o r.w\·i- ra~ . 1': como ~~Ü'll o P.cmns:-e. or- à :t-epttiio assinou. t~mbem, uma 
1ento. no Ceará, da Confe('!ra<;iio denou a ~eu í1lho GO~ÇALO LUIZ 'n~ge!ll cujo h'ór continha inc-on-
o Equact_or. Meu pai. certa v<:''· fa- ~F.~E~ DE ~n:?'EZES .fôss.e . ao si- ~-l al~• •ü.o ao i9v<!rno republi-
u-me desse livro. Soube. ma1s t.1r- tw · Sao Pu~l~ pa_ra <:Jt•nhficat:: ao , •• dt·· · • na'J'Ihuco. Dando-se ~r~-

e, que o p~suiu n .cuJt~, funrl~d<-r f~<•so CaJ~·t~o-1\lor elo ~co~nw ... fi o~ ít( brr~ltiv,,5 temo~ . . 'Por fúr -
0 110~so .lnshuttq H.1$tónclh- ::AN- :F'I?-esse ,.,vr;tn:-1h<· . tl l!'<'oerC'nCJd" r1•t. t"' uq " 
'ÓN'IO ~~í':E!\RA" ~E MEj',f:':lf!5-:- :;e cõn1prmitc>tet ·~om · os "rt.ráulo~ u 1 ~a·~ olti 
·elE", ou talvez, do próprio JÓ~- p:cgoeiros da ~al!~a republicana; ,.c:>;~\i~"no r;rato. se operou cu 
UIM ANTONIQ. co!l,eu Grego- desde nuando a 1dc1a na~eente só 're th~:s fúrçn~> que se cntr<:>choca-

io a vers:'io que. dentre mn pou- triunfétria. após longa propaganda, , ,·am. um lado o nssentim. cnto e 
o, na~ linhas gerais. lhe reprodu- e isto mesmo se passasse antes p~lo par\k' ·açã,, peEsoal de Filgueiras; 
"irei. Antes, por em, julgo de_ b~m ritmo que so<:> <>bedecer n~ c<;>nquts- doutr<\ a oposição categ~rica de 
\'iso dizer-lhe que. n;> essenc1a. tas humaPOS na ordem socral. As : ,eal)d~o Be~Nra Montetro. Este 
em ser a mes'!la que ouvi, quando conquistas hun"!nn~s sc~np:e evoll!e\11 dente do:;; ~raves acontecimentos to
studante no Rio do renomado dentro das !c1~ 1mutave1s e CJch- nou ofcnsin.\. Movimentou-se. Ob
~usídico' e ilust.r~ homen1 de lê- cas oue regem os períodos biológi- jetiVt>$1. sem pérda de tempo. vá-
us - JOSÉ GERALDO BEZER- c-o~. Na sua marcha, antes de che- rias medidas oue fôram mister. Seu 
A · DE l'viENEZES. Espírito formo - I:Wr ~>o término ou unidade do fi'TI, uri·l)::'.iro passo .t'oi cientiücar ao 

o e sequioso de idéias, José Geral- hú fases consecutivas que s:- cha- Gove•'llador o que. estava pa~sando 
o que Yocê também conbeceu. foi mam: cáos, confusão, planc3amen- no Sul <e Província. Cientificou, de 
e~1pi:e- um assiduo estudioso . d::~ to. articulaq_ão e execução. Tôda~ igual i modo. ao Comandante das 
istória Pátria . Modêlo de attvi- eslas re!lexoc:c: que afloraram a Fronteiras cto Jaguaribe - ALE

ade literária. lé,·ado pelo coração. nwnte de Leandro. acrescidas ~o XANDRE JOSÉ LEITE CHAVES 
u melhor, prêso ao Ceará por b~ postulado que• impunha a scparaçao DE MELO. A MANOEL BRíGIDO 
os consanguíneos. és!.'.c fluminense cta Igreja e do Est:.~do. de par com DOS SANTOS. Secretário da Câma
unca menosprezou uma só qucs· a estima. o respc~to. a _obediênc~a. ;a dct Icú. expôs a idéia da organi
ão, sequer, das qu<' interessam a c. s.obrctudo_. conSl~eraçao que Frl- zação do Batalhão Expedicion~rio, 

.lerr~, dos seus e nos!'os maiores. Sem /1UC1ras nutna ou d 1spensa':a ao ye- em vias de marchar. Por ultnno. 
'er filho do nosso dôc~> rincão. cra lho Ten.ente-C<_?ronel; tudo .1sto, d1go .:"ontandu com os préstim0s e bõa 
tn cearensista como ninguém mais <:>u. ~C\'OU aquele sem vacllar, ade- vonHdP do Padre FRANCISCO 

foi. "Inteligência de luz e i1a- rir a êste. E fê-lo com palavras rc:- GOK(.:AL VES MARTINS. tentou e 
a". com .o disse Agripino Griéco. passadas de fl;mez<l c .lcalda_de. D1- conseguiu arredar Filgueiras dos re
ezé foi, também. "uma\ das inte- zcncto estar ftrme () mabal~vel .. ao publ~ano~. Vê-se, po~s, ter sido seu 

igências mais primorosamente cul- lado da monarqma, concltnu: Se pres~gio a mola real que tornou o 
\·adas que tenho conhecido". re- eu fôr pro~urado. tcrminantcmen- caunllho ás hordas monárquicas. 
roduzindo, aqui. o conceito feliz te. r:ecusare1 a pre~br-lhe~ q~alqu~! Mas. \'Oitasse ou não voltasse, Leon.
e Cm·los de Lact. Filho do inol- auxllto Cry' tentativas cn>nmosas · <lro e,;tava no fil;n.e propósito de 
idável parlamentar cearense, DR. Ora. cons1~erand<:' ·es~a resposta, t•nfrentar a contra-revolução, e, nés
,EANDRO BF.ZERRA MONTEIRO. Leandro na_o podw dc1xa_r de qn~- te objetivo. afora as pro\'idéncias 
ue tanto brilho emprestou aos de- dnr-se confl.ante c tranqml~. na do- acima enumeradas. aprouve-lhe ·pra
ates sôbre a C!Uestão cpisc:opo-ma- ee paz e quietude elo lar. Tmha a_b- ticar outras que o momento exigia. 
õnica. E:m 1872. herdou déstc. a s~lt~ta certeza d.e. tlUe os revolu~10- Ass;m, coadjuvado pelo Sargento
ar dof< predicados . morais que tan- n.anu~. Po Caru.t .. nada conseg~t - Mór JOSÉ VITORINO MACIEL, 
o o exaltaram. u preocupação de nam. scl~1 o de.c151Ido . amP_aro deJe mo!Jilizou. rapidamen"te, suas tropas. 
n\·cstigar. de esqu::'trlrinhar a1far- e o d<>quele C<~pttao-J.Vlor. Eis se nao Acnntonou-us no Alto do Leitão e 
ábios. Nada ignorou do cabal tra~- ou:mdo ~s coisas mud~ram ?e ru- adjacências. ent1·c Crato c Barba

:ado da vida selvagem dos nossr•s mo. Mottvo~ desc':nhcctd.os fizeram lha. ~êsse acampamento ou bivaque 
ntepassarlos. Foi um profundo ~o- C0'11 QUP; elas se nao rcallzassem tnl recebeu o almejado auxílio do fa
hecedl1r das nossas gencal'?gws. qual qUis .c penwu Leandro ~:z:.er- moso Çapitiío-Mór Filgueiras. Pro-
éle u'TI dos traços mais domman- ra 1\~onte1ro. Alenear. _ !lOr tatJca. grediu!depois de expor aos seus au

,es era-lhe o grnto prncr de reft;- p~uclcnc-1a Oll nu.tra razao qualque:·, xiliard o plnncjamento. Avançou, 
ir. sempre que oportuno, aos ept- n:w p~ocurou .. diretamente. ? Capr- marchando no gcntido •do inimigo. 
ódios da vida do seu bisa\·ô. ~ par- tac-1\-!o>·. . mms ? fez medtan~e 0 para a colina do Barro Vermêlho. 
icipação que êstc tC've no monmcn- eompa!OIH·•ro de Jornada que fot co- . boje. um dos mais populosos bair-

r os do erato. Na altura dêsses acon-

lt;ça. entre outros, o:; seguinte~< aéórdãos: dl• 19 de junho de 11)50, 
na Apelação Civcl n.u 4.066: de lfl de março de 1950. na Apelação 
Civel n.0 4.017: de 28 de maio de- 1951. na Apelação Cível n.0 4.183; 
ãr 28 de maio de 1951. na Apeuu;fio Civ~l n." 4184; de 9 de agosto 
de 1951. na Apelação Clvct n." 4.199: de 14 de fevereiro de 1952, 
na Apelação Civel n.0 4.302; de 13 de março de 1952, na Apelação 
Civel n.0 4.328; e, ainda, n aresto de 12 de maio de 1952, que é 
um dos mais recentes, n~t Apehçoio Ch·cl n."· 4.:3(ii. todos. aliás. 
prolatados pelo relator dêste acórdão. 

E essa ~urisprudência, que tern no~ tribunms locais um re
duzido número de opositores, jfl é preponderante, hoje, no Su
pl"(;mo Tribunal Federal. 

Atesta-o o a('órdão unfmime da sua 1.:\ Turma, de 16 de maio 
d .. Hl49, do qual foi relator o Ministro JOSÉ LINHARES: 

"O art. 404 do Código Civil diz respeito aos alimentos por 
"l:ínculo de parentesco, matéria que é esplanada em capítulo à par
teo , desde o art .. 396 a 405 do Código Civil, e tod os êles se referem 
a parentes, ao passo que os alimentos devidos à mulher, dissol
\:ida a sociedade conjugal, são regulados por outros dispol'itivos 
lEgais, art. 315 é seguintes" . ("Diário da Justiça'' da União. de 3 
<le fevereiro de 1951, apenso ao 11.

0 28.) . 
T ambém, no .rn~smo sentid.o, . já havia julgado. anteriormente, 

a 2.a Turma do Pretória Exce!so, através do acórdão unânime de 
22 de julho de 1947. da lavra elo Ministro EDGARD COSTA, admi
th:do a renúncia· .à pensão a litnentícia. no desquite por mutuo 
consentimento. 

Por êsses motivos: 
Acorda o Tribunal de Justiça do Ceará, em Câmara Civel, 

1:or votação unânime. negar provimento à apelação, para. em 
consequência. confirmar a decisão recorrida, que está conforme 
ao direito e à m·ova dos autos. 

Custas ex-i"ege. 
Fortaleza, 27 de no\·embro de J 952. 

Dam.asceno Fonttnele, Presidente. 

teci,mentos. isto é. já prestes a se 
dislliPi;lr~ .ô embrião revolucionário, 
elt'IN~rdade, sem ambiente para pro· 
~ereção, posto que, mais tarde, se 
hâja tornado um dos mais Lelos ela• 
r3es de heroismo no tribunal da 
posteridade, veio dar-se segunda 
tentativa dos republicanos r:o sen-
tido dP conquistar. de novo, a co-
operação de Filgueiras. Reuniram-
se ás pressas. Entre dúvidas e apre-
ensões. entre sôfregos e amcdron-
tedos. enviaram um embaixador ao 
aliado de poucos dias atrás. Que 
f(li feito do emi§Sário'! Dizem os 
croni~ta~: detido pelo prr·prio Fil-
gueiras. E u Ata'! Não teria sido 
rasgada pelos próprios monarquistas 
pressurosos em apagare'TI os indi-
cias compromctedon's de wn ade-
~sta tão manhoRo quão ambicio-
•ado? Fala-H•, como certo, que Fil·· 
guciras ao tomar a posição defini:i-
vu. despachou dois positivos no en·· 
talço do correio que co•,duziu. a 
mensagem de solidariedade ;, ;condi-
cional que no dia 3 êlc subsGevêrn. 
Por êstes ja na::: proximidades de 
llecife foi assassinado o portador. 
Assim se · explica, como por encan· 
to. o desaparecimento de documen-
tos assás comprometedor_çs. E era 
de se ad•nirar éstc proceder de 
quem ~c furtou aos compromissos 
~~sumidos" Quem se distanciou dos 
tos que no dia 3 praticou não se-

ria capaz de tal proeza. perverl'i · 
clade ou façanha? Eis. aí. It·ineu. 
algo do que sei em relação ao mo-
•imento destruidor da semente re-
publical'a. que um pugilo de sonha-

quanto a pensão ali- 1 dores, sem garantias. tentaram l?lan-
tar, no Car1r1. em · J817. Relatei -lhe 

Boa.11-erges elo Amaral, Relator. 
Leite de AlbttC{1Ierq~,.e, com Yestrição 

mentícía . 
Pé-rictes Ribetro. 
Fui presente: 
Osvatdo de ,<\guiar. 

ProcuradO!· Geral do Estado. 

fatos. Agora lícito seja-me tirar con-
clusões. Filgueiras praticou ato in-
iigno de espionagem e de quinta-
eoluna, consoante a versão exposta. 

de modo claro. emoora. rei!Utnida~' 

·~· 

.. ~...,.""' .... 

.; 
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de. do Serviç· 
mal ·no Cear 

edicament 
I 

!' Yelhos, cotnplPxos e custosos métodos de drenagem e 
icação de larvicidas foram relegados à plat;~o secundário, 

ois o novo inseticida, aplicado nas superfícios de pouso dos 
linos dentro das casas, em doses convenientes, age 

tra êstes pelo prazo de 4 a 6 meses, bastando assim duas 
em certas regiões uma aplicação de DDT por ano, para 

ue se mantenha a população satisfatóriamente protegi~a 
a a infecção, durante tôda a estação de transmissão Cla 
ça. Esse novo método profilático, sôbre ser altamente 

te e econômico, apresentava o grande mérito de ser 
"el e praticável em qualqeur área malarígena, urba. 

a ou rural". 
Desde então foi possível pensar-se em luta contra a 1 ma~ 

em âmbito nacional, em lugar de combate circunscrito 
p equenas .ár eas urbanas, como até então. . ;_ 

O S . N.M. empenhou-se desde então em conseguh:-"'"'J's 
indispensáveis á con cretização dêsse vasto el1!

dimento e m obilizar todos os seus técnicos na elabora
de . um programa a ser iniciado e desenvolvido rápiqa

para libertar as nossas populações do flagelo da ma
que, durante séculos, as vinha assolando como um 

com as campanhas çle 
e da Baixada Flumi

nos anos consecutivos para 
alarígena sob contrôle. 

DECORRENTE 

1945 1950 

93 836 

167 48.000 

374.332 6 .620.974 

5. 573 . 177 23 .000.000 

v 
2.673 2 .603 .023 

os métodos antilarvários 
dos anofelinos (obras 

aplicação de larvicidas), os 
ão limitada. Apenas 167 

nesse ano, a maioria delas 
Nesse ano foi iniciada 

T, em escala reduzida, tendo 
casas. Em 1950, o emprêgo 

com êle tratadas 2.603.023 
93 municípios, com uma 

ao passo que, em 1950, já 
DDT cerca de 48.000 locali

oom uma população de 

MUNDIAL 

Nacional de 
- Dedetizaçã 

Doe·nca 
.) 

cada Estado, onde há Postos instalados, a medicação é feita 
pelo pessoal do próprio Serviço, sob contrôle hemoscópico. 

RESULTADOS EXCELENTES 

Os resultados obtidos são excelentes. A ma~ria deixou 
de ser problema de saúde na maior. parte dó território na
cional e a redução já obtida na morbidade é de 90% ou mais, 
A doença já não constitui causa de óbito nas á-reas protegi
d8s e nem obstáculo ao trabalho de seus habitantes. A pro
r;ução agrícola nas áreas malarígenas dedetizadas não é 
mais prejudicada pela enfermidade e as terras se valorizam 
aia a dia, pois. vai desaparecendo rápidamente o temor · de 
residir nos campos. Os quadros 1 e 2 fornecem alguns da· 
C.os sôbre a impressionante redução na incidência de malá
ria em localidades de vários Estados. 

Ao encerrar-se o corrente ano, fora:m. dedetizadas casas 
do JJaÍs, em tôdas as Unidades da Federação, cujas áreas ma
larígenils se enco·:ntram sob contrôle do S. N. M. No Estado 
de São Paulo, por exceção, as atividades do S .N. M. contra 
a malária se circunscrevem aos. órgãos federais· ali existen
tc:s. c-omo as bases militar e naval, no litoral e a E . F. No
"OEste do Brasil, no interior, sendo as atividades antimal..i-
1 icas no restante do Estado exercidas pelo Departamento 
Estadual de Saúde. 

A MALÁRIA NO CEARÁ 

A malária no Cearit con~titui-se, por assim dizer, um 
problema do litoral, onqle, a partir do município de Camo
cJm, nas fronteiras do Piauí, ela está presente, quase sem 
mlUÇRO de continuidade, até o município de Aracatí, nos li-
1J1ites do Rio Grande do Norte. Diríamos sem solução de 
•20ntinuidade, não fôra o município de Itapipoca, ainda não 
1 econhecido malarígeno. São-no, pois, todos os outros, além 
ele Camocim' e Aracatí: Acaraú, Anaoetaba, Caucaia, Forta-
1e2.a , Aquiraz, Cascavel e ainda Pacatuba, êste último não 
costeiro , situado ao sul do município de Fortaleza, e a oeste 
elo de Aquiraz. Para o interior, apenas em Crateús e Tauá 
(•::; t á comprovada a existência de malária. Esta a distribui
~· ão geográfica da malária, no Ceará ao encerrar-se o 
cicio de 194&. 

FORTALEZA : UM FOCO 

O mw1icípio de Fortaleza, séde da capital dO' Estado, é 
quasi todo êle malarígen() uma vez que, como tal, são re- ' 
c<0nhecido cêrca de 300 dos seus 457 km.2. Neste rol, na pe
riferia da cidade, á bejra-mar, estão o Arraial Moura Brasil, 
a Praia de Iracema, a Praia do Meireles e, mais ao longo, o 
Mucuripe. Para o interior, na zona suburbana, é· que""'Se en
contra a área da maior incidência de malária do município. 
Trata-se da região percorrida pelo rio Coaó, onde se situam 
a Base Aérea Adjacente e várias localidades, a saber: São 
João do Tauape, Cocó, Santa Luzia, Tunga, Água Fria, Den
dé, Boa Vista, Coité ~ Sítio Velho. 

Dmante o ano de 1952, o Serviço Nacional de Malária 

realh:ou os seg<tintes trabalhos no Ceará: 

-~ 



I 

!' ,·clhos, con<p1Pxos e custosos métodos de drenagem 
lir::J.ção de lar\'icidas foram re;legados à plar:w secundário, 

ois o novo inseticida, aplicado nas superfícies de pouso dOI! 
10felinos dentro das casas, em doses convenientes, age 
~mtra êstes pelo prazo de 4 ;_ 6 meses, bastando assim duas 

em certas regiões uma aplicação de DDT por ano, pata 
ue se mantenha a população satisfatóriamente protegi~a 
nt~a a infecção, durante tôda a estação de transmissão tia 
ença. Esse novo método profilático, sôbre ser altamente 

't icientc e econômico, apresentava o grande mérito de ser 
, equhre] e praticável em qualqeur área malarígena, utba. 
a ou rural ·. 

Desde então foi possível pensar-se em luta contra a lma~ 
ria em âmbito nacional. em lugar de combate circunstrito 
pequenas ~áreas urbanas, como até então. 

O S.N.M. empenhou-se desde então em conseguh~· ·s 
cursos indispensáveis á concretização dêsse vasto e1 -
eendimento e mobilizar todos os seus técnicos na elabor -
o de . um programa a ser iniciado e desenvolvido rápi -
ente para libertar as nossas populações do flagelo da a
ria que, durante séculos, as vinha assolando como tim 

com as campanhas . ~e 
'rancisco e da Baixada Flu]J1i

te nos anos consecutivos para 
tnalarígena sob contrôle. 

DECORRENTE 

ientacão técnica, basea.dà l'\a 

~pido desenvolvimento d~pro
~cilmente compreendidos' pelo 
umerados: ' 

1945 1~50 

93 '). 836 

167 48.000 

tms.2 374.332 6.620.9'74 

5.573.177 23.000 .000 
I 

t 
2.673 

vam os métodos antilarvários 
iadouros dos anofelinos (obras 
aplicação de larvicidas), os 

·•dicação limitada. Apenas 167 
nesse ano, a maioria de.Jps 

icidas. Nesse ano foi inicia(ia 
T, e:m escala reduzida, tendo 

i73 casas. Em 1950, o emprêgp 
ndo com êle tratadas 2.603.023 

lados 93 municípios, com uma 
tes, ao passo que, em 1950, j(l 

DDT cerca de 48. 000 loca~ 
aís, oom uma população de 

MUNDIAL 

•ou o nosso país na liderança 
o terreno do combate á malá
rotegendo com DDT um nú-' 
que era protegido por todos 
americano, inclusive os Es

rte. 

ICAMENTOS 

no interior das casas, a ou
o a tôdas as áreas malaríge
tosa feita com os modernos 

~ tente a cloroquina. Êsses no
sibilitar o tratamento dos en
àra debelar o acesso febril, o 
ho, pois os antigos medica· 
dias de tratamento. A dose 

specífica fosse posta á dispo- ·r 

~is distantes rincões, sendo a 
fte por pessôas idôneas, sem l 
idades mais importantes de 

cada Er.tado, onde há Postos instalados, a medicação é feita 
pelo pessoal do próprio Serviço, sob contrôle hemoscópico. 

RESULTADOS EXCELENTES 

Os resultados ob1 idos são excelentes. A ma~ ria deixou 
l'te ser problema de saúde na maior. parte dó território na
cional e a redução já obtida na morbidade é de 90% ou mais. 
A doença já não constitui causa de óbito nas á-reas protegi
àas e nem obstáculo ao trabalho de seus habitantes. A pro
nução agrícola nas áreas malarígenas dedetiza.das não é 
mais prejudicada pela enfermidade e as terras se valorizam 
aia. a dia, pois vai desaparecendo rápidamente o temor · de 
residir nos campos. Os quadros 1 e 2 fornecem alguns da
c!os sôbrf: a impressionante redução na incidência de malá
ria em localidades de vários Estados. 

Ao encerrar-se o corrente ano, fora:m. dedetizadas casas 
do .país, em tôdas as Unidades da Federação, cujas áreas ma
larígenl'!s se encontram sob contrôle do S: N. M. No Estado 
de São Paulo, por exceção, as atividades do S . N. M. contra 
a malária se circunscrevem aos. órgãos federais· ali existen
tf: s. como as bases militar e naval, no litoral e a E. F. No
"OEste do Brasil, no interior, sendo as atividades antimal.á
ricas no restante do Estado exercidas pelo Departamento 
Estadual de Saúde. 

A ·MALÁRIA NO CEARA 

A malária no CearA con~títui-se, por assim dizer, um 
problema do litoral, onde, a partir do município de Camo
Clm, nas fronteiras do ,Piauí, ela está presente, quase sem 
wlução de continuidade, até o município de Aracatí, nos li
lnites do Rio Grande do Norte. Diríamos sem solução de 
continuidade, não fôra o município de Itapipoca, ainda não 
1 econhecido malarígeno. São-no, pois, todos os outros, além 
ele Cam'Jcim· e Aracatí: Acaraú, Anaaetaba, Caucaia, Forta-
1P7.a, Aquiraz, Cascavel e ainda Pacatuba, êste último não 
costeiro, situado ao sul do município de Fortaleza, e a oeste 
do de Aquiraz. Para o interior, apenas em Crateús e Tauá 
1•:;tá comprovada a existência de malária. Esta a distribui
s-ão geográfica da malária no Ceará ao encerrar-se o exer- · 
cicio de 194&. 

FORTALEZA : UM FOCO 

O município de Fortaleza, séde da capital do Estado, é 
quasi todo êle malarígeno uma vez que, como tal, são re- ' 
co0nhecido cêrca de 300 dos seus 457 km.2. Neste rol, na pe
rlferia da cidade, á beira-mar, estão o Arraial Moura Brasil, 
a Praia de Iracema, a Praia do Meireles e, mais ao longo, o 
Mucuripe. Para o interior, na zona suburbana, é que se en
contra a área da maior incidência de malária do município. 
Trata-se da região percorrida pelo rio Coaó, onde se situam 
a Base Aérea Adjacente e várias localidades, a saber: São 
João. do Tauape, Cocó, Santa Luzia, Tunga, Agua Fria, Den
dé, Bôa Vista, Coité e Sítio Velho. 

Durante o ano de 1952, o· Serviço Nacional de Malária 

reali·wu os seguintes trabalhos no Ceará: 

• 
D E DE T l·z A Ç Ã O 

SETQ$·,. CEAR~ - 1952 

Municípios trabalhados . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Localidades trabalha das 823 

Prédiós desinsetizados . 54.218 

Çonsumo de DDT (litros) 512.105 

ASSIST~NCIA MEDICAMENTOSA . 

SETOR CEARA - 1952 

· Mu.nicípios . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ........ . 32 .... ~ • 

; 
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. 1'951. na· ~i- i_e'l:~g_~l~~·Pl;;~~i;~?JJ: 
; tlt> 2B· dl'!, · I; ;na '-:Apelaçãg. G.i\l'(;'f 
:.~1~ 1h~1. ~~~ .. ~}1/tll n,o ltHIIJ: tl t1 I 
nu Apclaçao n.0 ' 4.302; · de 13 de m&rço de 10&2.' J1 

vel. n.q 4.~28; . ~· · aln)lu, o · :ar-est~ _ge )~, qe m_aip . p.e 
um dos· •ma1s recentes, na •Apebçao C1vel n '." - 4.3~,.. . 
prolatados· pelo relator dêste acórdão. , ' · ,-\·".' '·· 
. E ·essa jurispruçiêl!cia, qqe ' tem po,s t).'ibWlf!Í~ locais .'urp.:·re

du+ido · n~rnero de .,pppsit<?res, já , ~ pre1lon.deraqte. hoj,e1 ·n.o,_ $ui .. 
premo Tnbunal FedeJ:al. · , , .. , · ;·: .1 " 

. Atesta-o' o acórdão un:finime da sua. 1." Turma, de. 16 de.' maio Hl~Q~l!Sl:!ls:; .. ~CIC 
d'! -1949, do qual 'foi relatot· o Ministro· JOSÉ LINHARES: 11 ' • 

"O art. 404 do -código Çivil· ·diz 1•espeito aos alimentos 
Vínculo de parentesco, màti!ria que é esplanada _em _c_apitulo ~ par-



elagãg 
,o lt;JIHJ: 

de 13 de JlH!l'ÇO ·de · 
. o ·:ar-el;to ·qe )"2, qe ms 

um ·dos· •mais·,: i·ecel)tei;~ ·n·a •Apelação. Ch;el i:l :"·. 
prolatados· ·pelo :teLutor·· dês te acórdão. . . 
· ' E 'e5sa · jurísprygêÍ!_cia;' qqe ·tem p o)i !i!bi-P.l !! i~ 
dl!zido ··~ nú]Uero .de:, PJ?psitoi·es,, j<í, ~ pre\?on,derailÍI?, •. 
premo'· Tribunal · Federal.· ' · ' · ·. ,. 
· :: Atesta-o' o acórdão unânime da sua. 1." Turma, · de: 16 dt;:,\rruiio;I..Ctíiniiltã:s: .. iddíJ 
d'! ·1949, do qual :foi relutar o Ministro· ·JQSÉ LINHARES::. '' 
·' "O . art. 404 • do :Código . Çiy.il : di~ t•espe~to aos alime'p.'tp~ ·,·. 

Vínculo de purentesc'o, màtcria qu e ê csphmada em' capítUÍo'' à ]; 
tt, desde o art. 300 u 405 do Cl'!cligo Civil, e todos êles se .refel'El!n 
a 'parent'cs, ao \)asso que os alimentos devidos à mulher; · disso!~ 
vida a • socjedade conjugal, são r.egu~açlos ·,por O!J.troll· •dispo~i'~iv,ÇJS; 
le·gais; art. 315 e 'seguintes" ·. {"Diario da Justiça" da União;· q!'! ·.3lY.à;~espacho u 
de .fevereiro de 1951, apenso ao n.0 28.), · · r.. . 

T1mibém, no .nlCSn1.o sep.tid.o,,jij }javju fulgado, , anieriot·.mr>n 
a 2.a Turma do Pretória Excelso , através do acórdão uná 
22 de julh9. de 1947, da lavra do Ministro EDGARD COSTA; 
lindo :.a-. reriúncia· ·à ·pensão ·alünentícia, no deSquite · por · 
consentimento : · · 

• P.or ~êsses inotivós:· . 
Acorda lf. Tr!l;)únàl ·de · Justiça · do ·Ceará, em Cân1ára'. 

por votação .unâni~1e, negat~ .p1;ovimento à apelação, ··. para,·: 
~ons~q~ência,.' conf.irmar a• decisão i·ecori·ida, que está · conforJ.n~M:·tt~ 
ao . d1re1t01,.e "'à~PJ;,<?.V.~ . ?os. autos..... . . · • · 0

" · 

· Custas ··e;r.•tege.{, ~·· .. ·. .. · . , · .. . :· . 
. Fortaleza,:;27:•de:. nov.em:bro . de ·1952. . · 

·· Dam,a~ceno . .-Fbntcnele / Presidente. 
~ 'Boa'n.erges '\d.o' Amaral·, 'Relator.· · '· - :· 

. . • . · Leite de .Alququerq,te;· com restriçã~ quanto . á:' pa~·r;:;.,, ,.~ 

·-: . · .;:_;j~r~!st~1ie1;~$ó : -·>··:.·:/ ': ~· . .'~ · <:· ./ : ~ ... ; -. 
;-" · "·: .. Ósvci,ldq' ·de:·; Agu~ar.: .• · · ' ' .. ';': . .. . . ~ 
1· ,,• F·rocurado'r. Geral do· ]j:stado. <' · ... · · ., :· '4 

!~, :f/!~'!f,t:)';~' \f~~~~>~;'i' ' l ::): i·;,;:t.i .. ~·/.,' :;: ?\;;·:·;t' 
.... ... , .. ~ •• ~·-( ·~·'Uib. .!ll,. .t. < ... ~.j,~.-~ .. 1.. ·:,•··'/l ·' ;·; 
~.x.~ ... :~:L.l ;.,t ... ~,{k"· C..'\ .. __ f' ~o6.1..:.··.:·_ 

. 

.. .....,."'-...._. 



i1CERVO AMi\RG 
II 

I jornal os fizemos nos ndmeros de 20 de Aro .. 
to . a e 17 d1: ::;etcmbro o 19 de Oulub:o de 1lK9, 
apenas >tcentuar emos, CJ•le somos um pala iJOII 
~;~:J.ge l'os como v~mos mostrar. 

Até agora a lei de parttclpaçl.o nos ·lu~ 
<la cmpre"a a favor do trabalhador 6 utna 
letra mor la; vem o projeto, a respeito, co~ 
to.JI.1planuo um absurdo ao classificar essa p&l'• 
uci t·uçâo. 

O pa.á.grafo único do art. '' do J'fOJete 
g arante. ao tllilJ,.•'egado na sua partloJpa~o sa-

. i..t. rta1 nos gunnos da t'mpresa em qqe traba· 
Contmn::.~ r~levant ~ p'ano de lei, bPm r. nlda<lo, de um morlo E;er.,l, 111a uma peccentual elevada, de 30% nos aetts 

ro;~.os qt~ JJnJ~. ~· 1 na l)Ua sub:;tán c t:t t! nof; f,~ u~i t ·1-> i ·.l · '.:"&ht ;, .~..u c :· l,::; iiqualos . 
.-·"~<loJ 1w .. ,;;;h .. -. ~ ~~ - . g ra.\ .m ; em 1~ de J\ovemllro de 1917 . g 1 .b.i' uu1..t. quota e1evad1ssima, acima de todos 

,
0 
e ."" ·:ntet P~ta os b v . . . ~b1: : 

1 
e até cor' I . E: esce proj!'to qce está sendo examina 'lo · o:. ue,1., .. e1o~ ouLoi'6uúos na 1eg181&Ção c:om

! e-'L;~~~· ~.u: P c 0;~~Gü~~~s·~gcl~~:cr Le is.l.-1 e dJ,,cutJdo n.~ <:amara los. De1 utados, ouru c0:11 t;u..-au .... uú~ I>ovos c. v111zados para casos tala. 
,t wo est á causando enor me prejUJzo mor ar. f na- as modlflcaçoes. e a ttc.rar;ões que Corem a~r~-~ .:>t. " eiu,t~ltl!J'Udo tossto um ve~úade1ro e6-
~áo, liecu.Jda<.la pc.a. uesor.;amza~ao tmanCJd.. . ~adas, constituir a lei para a hlpóteliôe ~e.- elo ua cm ph ;,.;a a quota em questao seria até 
e m que se uYolumum c.les)Jesaa, deslí·1teriosa· .ente. . . . • · I pcyucna; 111u s desue que tem d1re1to á exu
•ldlte lnila uas, em a.guns emproenu.mentos, Dos dms .PnmeJro~ projetos. 9ts~ndo re- l. <.; .. i\;.J.V au~u1 uta. nos jJI'eJUlZOb, pe:tlaa e da· 
les·.e momento adiavc1s, numa conJunçb.o des· guw.r 0 preceito cons. •tucJOnnl n. ~ do ar- üu» ...... .,,~,,u.u ;;, por vent.car a lel a · impoa• 
~o•~~·u3. ue Lm~u.o~ t <L• uc.al'los . ucl z-;una uos aa ~tgo 157 c que datam de 7 de Novembro de 1946. ~ l l.>H ll.ac.e ue bUa . lueutJ11caçào solidária e 111-
llJ,.,lc;a , a g.-avadus as suas enussocs, pe.o Jll· •á se, vao quase quntro anos. nut uu.J. nu pe.,:;oa Jlll'•d!ca, mdiv1tlua1 ou co
ruoui·um,.uW•lto a CULC;;ur·.co prcce.to COII!;t~.l· E lamentavel tamanha lnc_úrta · do !'oder .ellVU, Cul <jUé exe.ce "" sua atiVIdade opera• 
c.o.m., 4Ue nuo pe .• u.le uo r 'ouet llixec;utlvu. t.e~slat.vo, que determina uma lnsubm •ssao ~tu t.va, ouw • ., .. uuo-llle poi' <llrelto de exceçAo, 
l,o ,· c ua conta e nLco, em1t1r papel moeda ln- corpo_rlflCar sem IPI or_dmárta um p:ecelto lm· ""'a 1,. c.; ._.u. . ........ ue un •. ateral, pela qual lhe !ICA 
cu.l\' o..: o'<,.V t: l ~COolSl••U • \iliO, art. li.J, n . V l). ,,erat.Ivo da ConstJtutçao . a i:H>Ci> uL.tuo uma pe.c;cn• ual nos H&croa aoclu.la, 

As emls;:;..,es se ph>C•P•Larum úescon•l'úlUÜol Nes te momento a desidla dos Srf . Congrcs- <1. 1->•u,.ul'""'o toup .... nos ganhos da empresa I> 
m ente, .tu;;o a vos t e•· :::> • .t:.x. o ::,r . .l:'l'BSJclerll, 3lsta,s chega ao auge, n~m scqu~ <fendo p:~s· de~wl»•te u:.. wa•s uu.ma mLerpretaçAo ae texto 
t • ..t. n~,.uu .• ca. al<~ üJauo, na suá rcspeitavc1 segu.mento regular à lei de mmos para 19:Jl. cuo~ ~l,tuc.o.m,, que nao nsa a atugentac;Ao ~~~ 
..uenuat;cm ue lu ue 1•1ai0 de .llhi:S, quantto levou Parece q1.1e evlden.temente a cnndrdatura ~o mvel>dnumto de cat"tala em empreendimentos, 
u~·o ... wc;.menLO <AO \..unglt..3So lllac10na1 o pr.J- ex-ditador para_ Pres1dente da RepÍiblica es. i qL:a.quer ,1ue t.eJ a. a sua naturc:.:a e fim, uma 
J" ' uo .l.",ano :,;a,.e, !lOJe lel, n . l.liJ<! de 13 contaminando nao . somente do vlru.! jia ot; .O~>i- ve:.: ~ue cvuesvu.lOem ..t.o.; mteresaes da comu· 
~e Jua.o ue 1~~11 que luula a!Cll.llÇ!lúO o CljUI · dade os s:s. Le lSiàdores •. mas tamte!'l lnfll- I!IU~utl . J,,Q ~ll>.e a quota e avenaa d«s 3.1'- ... 
u iJ u "- ~ ·' me,•a.l·w e put-.L•:.:auo o uuxo co.nl- I tral_ldo nos Partfctos Polit!eos uma,_erJCntaçã·> Wlll.lno, mi:is sa• vo e;, .. pu.ação em contrár>o nll.o 

ttu t-..L!-C I uweu.J. mcuJ.1Ve . .o1 vel. I peng?sa, contravmdo à e . evc~a m.zr!!.o deoa- pottera n· alem de :.:l-% ao aatário anHI -
u"""lJl.llllbr.u, "''f:ah1entano expressa-se no tológ1ca de_ su_a funçl!.o sectária. úec -lei u. l/1) de la de Maio de 1931 (06-

:e.~ l<.llU po.o •·u<.lllCit" de , ,, ,, ...• ,, , , ... j A estuanc1a do ex-dlt";dor com o seu re- Ui&O uo '.l.raba:ne}, 
\..' ., , ;, . <vv . l.ov,'IO, .lllensagem p 1·e,1uenc1at .,m , torno no cenár lo politwo, Já es~ando causanJo , . . c 
ftu)\tu lt.m a • •'uJ!ua•a U<'.,;amcnt.ll.r.a. para o . ca'am:d.ades, de que o pais se ubertará com a A CO•lSihUlçao do Per1), no ~teu art. fll, P• 

l~ul. 
1 

rcpúdiação do seu nomé na justa e!eltoral 1e ran<e um ,·egJJue tle l'art.c.paçAlJ dfi traba.ba• 
· o ua espiral inflatóriâ. é atesta<.la 13 de Outubro. dor nos lucros da en•presa. 

~
"• .,,u.v"•«t•CàJUeo~te expred- Uma lei de participação obrigatória e di· A Lcg1e.a!.áO ua l{epuiJ.lca do Urugu&t, pa• 

on os, \ reta do t.abalhador nos lucros da eu) presa ~m rllce-.w.; 4ue u•utta e uuh:.ba, a reilpe.to • 
..... n 81-X o papel moeda em clrcu .~. que exerce a sua tacu:dade operatir, urg~n· L~ a At.;entma o l..!ongre~so de .t:.óllonomta So-

çll.o, "" Wh•lues lao;l c.uue •. o11 era ue :.1 llllti' ~UI ' temente, se Impõe, não somente por m 'direi!O e1a1 ae .., .. ..,.w:; AJres, -t e 111~4 prupendeu pe!o 
•euu, ......... ud J.J_.J 1o... · ·•- lrlu . · ' constitucional que lhe pertlne, ma tambern 1·e.,.tne I.J.cuuativo para a in<.IUstria priVada • 

. .......... utJ úe oJU~lh~e J.\j.JÍ) ruonta\•a na im-I para · despertá-lo de sua_ indo~ên.cia impre\'1- lJt:•O Uul•!;UtOrlO para ... aoc.eCiades concesslo-
P01<-<-·oiCo l, ue ~~-., lod . '<! , l.u.J.~u.,W; em .,1 <.1" déncla, que tapto frutificaram na n sa legls- •• ar .. c.> ue .-.e.v.ço>~ {>Ub".coa . .l.'odas as emptesaa • 

. ..ou.uu ue }o~uO buum p· a .;rlji :.u.Jl:l.vA.v:.l.,., ! !ação escravocrat,a, com consequênCI&fl nociva& por..,m, uesc.le 1114o têm a obrigação de dar, 00 

l ~b~O é,S ~- .".l ue , .IJ~.e ro de ltHts a al 'c!~ até aos nossos d1as. ~ I•m ue caua ano, ao emprel!>ado um mêà 
, " 10 e' l~ull _o Governo : cuuuu ma1s • .. •• .. . E' mlstér que os trabalhadores am mais <JLue.lu<.lo. . 

._.1:-'or ,ouuo duo~ pat·a tornar mais critica I e não embotados de ferrenhos prt~~:o toa ao- ~or e:;Là d•!!C!pllnB:da pe.o regulamento ~· "' ~ "-~•f.l>•~·"·l_, bO. diligentes e ze.osos de ~<eus própri~ te.·eaa .,.s, A espécte vertente na República do Sal 

l'~ snuaçao mone<li.l•a do 'l'eJ>OUl'o, 0 dt'boto .J .. j c.iala . ., qu• 0 ompree"'dor reconhê!:à aper- ua Novemuro ae llJ~7, deUuente da lei !fe St 
':"ov_erdv no .d<J11CO Cio ~1!.S1l tem LmeaaamenJe ceb!l de suas grandes responsabilidades, para Maio do. me:,mo ano, relerente aos empfi41&d 
c•lllllf:do. que não fique, contraproducentemente, afeito uo comtJrclO, que c1assl11Ca como aasaia: 
.13 l!OJa 1948 l os seus saldos passivos nesse a um conservanttsmo sistemático quando a sua percentagem nos lucros 

an<.;u da.; ~o.nru~ ue a.recauao,;ü.o e de des- A lei I amoldada ao critério c~nstltuclon'lf 1or mier10r a o%. . 
~~."'.u~ au , e~·J.·(;,c.o enun ave nas , , • , . , , , , , , , , • do n . . IV do art. 157 da constituição poded. O art. 12<1, Item Vl, ~ parte d& ConiUt· 
. •> ulo~ . .l.ob.W•,bO; eru l!l de. J,.lezemtJro <.lo med· estunular ao empregado para que tenha um · çll.o do M.ex1co é que regu1a & matéria. 111 _ 
"1~ . a~ o, ed'~ea >~a.ttua pa~s1vos e mu.ls outros cPrto amor progress1vo ao trabalho e ao em- I sm·á. . cJasslt.cada. nos termos item 4 que cl~: 
u~oJILO.! n~loJ;navam em \..r~ '117.;;õ4,1J1la,W· em pregador !?ara que díl feição prática a esse 1 ''.A t.xa.çao do tipo de salário mlnlmo, e ;),& 
;:,~. li u~ _J ~· 10 ,Ja s': e•evayam a ••.. , , , , :. • • . • estimulo, mcorporando-o numa parte do su- , paL'tJC,pasão nos. lucros, a que se refere G, 

_ :1 ·u1<1 ~,,L ... l,1ú, em ul cte Dczemb1-0 de cesso de seus negócios. 11tem Vl, se tara por melo de t:omlaaOea ·.a:a. 
• .J• d ca;, t•..<m pata ~r~ l!.E>l!l.lH.<l44,L.U; em A educação do operário tem que ser disc!- pe~aais1 que ae formard.o em cada munlc:tpto.-
uV e ..o UlhlO úe lvu\J a uscensao 1oi extra ar- d . ta suJJordmadas à Junta Central de ConcUJ&ÇA~ 
uma.na, aiCanl,anuo l..!r:S 4.Wb. 'll4 7"3 50· phna a e onen da, não para que relaxe os e A.-bitrugem que se estabe;ecerá em Eatalló" 
u..,;,.a1",e éijl!e pu 0 a .. . . · ~ •. ' e não aeu11 misteres quotidianos, por menos gradu ... ·t • 
te em i>l ae · 

1 
1'"'01 an_te, no mes _segu1o1- da que seja o. s1.1a classificação funcional, mus A Le1 do Trabalho de 16 de Julho de 11 1 ',n "ü~ a Cr~u~1~· 

1 
°Ji

7 
debltos znenc.onados I para que se solidarize ao exerc1cio de sua facul- da Venezuela contempla a p9.rticlpaçl.o O~ ~u uo e a de. v : ,(.,./,10, dade operativa, numa missão dlgnlflcante numa gatóna do empregado nos lucros da emp~ 

pro6 • ..,,~,. vo u~s ernu.~~~su~llr ~1.1o o aumento I certa nobreza que o trabalho compv1ta,' t endo was .essa quota é limitada a doi» meses 4• 
o à o..u& 11~ IJl'd.l)U ut:vc.:;se" â· papel moeda atl· alante de si o santo carpinteiro de Nazaré, sa.ár10 para ae grandes companhlall e um mh 
t..O e1·u1·,0 !JUiloJco no m llllillUJr. ~s debitO':! pai putati\•o do Salvador de mundo, e que para as ~eq1.1enas. , 11; 
que bl.lllü'a1,1 em ru 01~.anco do l:Hasrf, vemos 1 possa apreender a lição de Leibnitz - faze de Nos ~stauos Umdos não hê. parliclpaç&o 4e 
ui. deleS l'e .o u.can~& V el·"ü.o tal, que a conJeclu· teu dever o teu prazer, mostrando-lhe que a empregado nos lucros doclal~, más llit • 0!1• 
pon.u ... uaucs moncw.':·,a~ preca.r,e<.lade . das dls· ociosidade é o tu:to do trllobalho alheio -. torgauo um direito de edqUJrlr aç.5es da em· 
uo ~;;·uve.-.10 a ,e,.r, ·u~s u~ pals deve ourrg-..r E' oportuno citarmos o conceito do Sr. pre·,a, po: um preço abaixo da cotaçll.o ~o~ 
... o>; v.~.Haa..a, dcvcnuo\i sus ~'n~ucas nos d1spén· A~oroso Lima na ·sua obra clt., pAg. 33: "Ne- mal, f~zendo o seu pagamento, em módlcaa 
CUJa real:zuçuo não apr~sent~r todas. as obras, nhum direito lor& dó trabalho. Nenhum diret- prestaçoes, descontadas do salário. 
•l.•J!e''•Uu><•Utttl mautave um carate•· de to contra o trabalho. Nenhum direito acima Preferimos nos reportar aomen~e A. l~a., 

r•·oJetos de 1ei ~~·rescindi do · trabalho." laçAo comparada das. Américas, porque a sua 
regu•a<·.uaue admuustraEva eco V

0
ela_ a melhor . O preceito constitucional, a que ~Wim& fi· a phcaçíl.'? condiz, ma.ts. com as nossas exigêll• 

cc,..·a da comumCiade esperám n m•ca e flilan· zemos referência continua llem cumprimento, cfas soc1als, e é suf1ctcnte para deixar ela 
uo pauw •. ,mo uos ::Srs con r 0 seu andamento apenas há uma vaga esperança que seja regu- ficada a exageração da quota de partiCipa 
JO-~·..~.uas a g 1·anel daS. torn~lr~Sl~~~T· em1ssõ•'" lado, mas diante da atonla dos trabalhos' :c- salarial nos lucros sociais que o projeto eon• 
uebJtos co.o,;sau; do Banco do 'B ac•~ms~, glslatlvos é quase . imposslvel a sua. corpo.-!- templa. , 
denc.ando a conturoação de nosso c~~~~l~io eso- flcaçll.o em lei este ano. Flcall_IOII hoje, por aqui, e se Deus qu· . 
c~at e poatJCo, tazem com que repitamos . 1. . Nll.o faremos aqui comentâ.rlos ao projeto em PX:óx•m? artJgo aprec~aremos outros '*' -
!Ua oport umuade o Célet>ré conceito do roi~ de participação obrigatória e direta do traba· J~to~ m'lpottantea que estao rolando "no COD• 
Clente escr1tor católico, Sr. Já.cquea Mal~tam ihador nos lucros da emP.resa em que traba- g . es"o Nacional, ~ 
.B ~f611Y10" anct. J>eace, discurso proferido e1.ri lha, porque néste respe1tavel e c011ce!tuado Leonel Magalhall 
•. o- on Unlvers1ty, Nova York, em 12·3-944. 
tA tragédia das democracias mode.·nas é nií.Ó 
c~~~~ .• ~onsegUJdo, até agora realizar a demo-

E' essa irrealizaçlí.o, que está ltl 
dest rute algum prestigio polltlco o rx~fflta~0 
p~rq~ a sua açáp nefasta encontra amblenfé g OJ11Cl0 no melo das desgraças que lnfolicitalll 

pa .s, para ma1s . agrava-las, 
. . E vem ele obl!te.edo do seu crime de 
t":A~ht~'i~fodode e~~a~:aJ~~h~ 3:ç~~J4 raago~r~ 
lenemence, p~omete i • que SO• r;s7a substttu·l~la p~a c~~~~a:la<~f~ul~~~~a.~'; 
· · ' vem proc.amar a 6Ua fé dcmocráti 

llchmamente só pode ser fundada ~ q1.1e 
~?d~d!o h~!~~~~do que eleva e enatt~ce ! ':!1~~~ 
pais~ t~~~~z e~m s~rrlda, após ter afrontado o 
mderen_savel na no~a v~;~;~iapepl~llfl~u aspectQ 
seu óc1o revoltante a, com o 
C"nte como leg·s· d 0 a sua. ac10sldade dispU· 
d~ a;,os em ltÜ:a or, com a sua. permanência 

pro~~~ases~: :,'it,~ 1tndlferentlsmo aos magnt•a 
•·io poiltlco a mal~ \ri:i!: reduzir o a~u cr!té· 
Cl.lja indolência liÓ foi des~dinsl~ltlcâ.nclas, 
biçil.o _desmedida em .se cal . a pe a sua am· 
p.·cs•dcncia da Repúbiica ldlda~ à futura 
~0fend1 e princlpioa basilare; 80~J!,~ógtc~~naJ~raqu 80 ~ a 1cerça a existência e · ' · 
munldade, que residem fio ~rf~~!i:'esao da C~· 
tu:·tou, ostensiva e ridiculamente o, n~o que se 
prmAdo, por anos o seu mandato 'de seniJo~· 

sua mornn eatagnaça. · 1 • 
atestado palpave! de que se o in~Z::lou ttl, 6 um 
~i~a~raev1cs conjunturas polltlca.s e ad!~nf~t~!~ 

' n que o pala se debatia 
~~~~ta~~nt~IIs~~ff~:~l s~~redo ~opo;~~e~s~a; 
~lr~~~~~;l~todete~v~fi~~~es~~mi!J>r~voda e h~tó~)~ 

S. Santl<lade Pio xl l " géei mo .ll.nno" p t'f'. • na enc cllc.a Quadra
leito ,. t b on 1 lca que: ,,o homem foi 

.. Ja.a :_a alliar, como o pâssaro para voar" 
mente n~ ~r sslro sem asas, expllca judlclosâ.. 
esàtud~ : •·o · Pr:::,~~<;;~ ~~m~r~~al~~'!, esppiêndi,d

1
? 

n o oclxa de ser um animal E ' g, ' ' 
e~s:a~oti. ~~:sé um ser diminuÍdo e ~~stft~ c~~ 
Assim _ t!mbem u~!xf~~~~~ ~a vida verdadeira. 
~~ebafao trabalha não vive ~r:;~~~a2e~~me~ 
n.ida cteho .ft.á. poz:~anto, uma condição d~ hu'ma· 
Mas não há vl~aa h~~a~omem, sem trabalho. 
afirma verdadeiramente aÓ Só pehlo trabalho se 

E na sua j ente umano." 
numa !ementld:ctAncla ~ basóflu ~emocrátlea, 
diSsimular os séufal;:{â;i~li ose e~l-dlta?or qu"r 
ava tar de liberallsmo que b nb_~en os, num 
plr•to, jUJgo.ndo que o públl o nu I a o seu e_;J-
ameneslactos do seu 1 no co. o a nação est11.0 
t .co, em que e;;plendia fodammwso acervo· po_ll-
mo /t't/lf"J.Io <te seu poder ~~~~~fm~~á~r:~lul.w· 
r~nte arrÓnt~~~ â~~b~!':t\s~~ Se~urança, a tor• 
t llulares, em varlos oes c funcionários 
a dministrativa civil e n':~f{oree da hierarquia I 
de cidadãos lançados nas ar e .a fera! coorte 
ca udllh•smo allme t enxov1as, que o seu 
de infellze11 estão n a~v~ar com 1 leva• continuas 
burlesco a lnolnccrldade _,a0 pa entear de modo 

Ma . v sua parlenga 
ilevlda~e~d'~'!~~~clf~3~1co já. está s~ntÍndo e 
SU.>J, caba la de votos n • que 0 ex-d1tador nll 

~~o ~u~;1~v~a acentu~rzi: ~~~fc~f~~~~a J'~~~~~~· 
na. a., • .a___..,_~&~.,.~,q~~-~~f}êl~_Ias ~!!M..Q.ros, ...Q_tJ~ J 

~ ....... ~..._. 



_ ----~--·--~- -·-~ . rgo'""Uí/ qtte"" aatãm'"'l:le"7~eNovemoro a e 19'15, :;1u111c.a ... e ue ;,ua '1 Jent:1waçã o soJld~rt co 11
_
1

. -...:t.. ·~e~.;-r:-u t1C;~H'lOS . ucJ t;l.Jnat.los IJ.a ~1á se vã.o quase quntro nnos. .nHtaU,J. na pe.:;~oa JUl'ldica, tndivlc.luaJ ou _ -
: ':-:i~·;J., ag.-avadas as suas enussocs, pe.o - E' lamentavel tamanha incúrla · do J>oder .et1va, eu1 f.!Ue exe.ce sua at1v1da e ope.a• ~uovl'<.unc,ulcdto a ClhCt>Ol'•CO prcce.w . con;;ttf..,. 1 e~Pslativo que determina uma insut;mlssao "n t.va., outu1

0
d.llliO·Ule. P~. cllre.to de

1 
~~ce~~ 

c.o.m., 4Ue nuo pe.ul •• e ao .c'o"ec ll.Xecutl~t:•. é~rporíficar sem lei ord inãría um p:eceito im- ""'<~. ll•'-'""''-~aue un •. atera!, pela q~a e I I 
l 0

,. ~;ua conta e ru:.co, em1t1r papel moeda m- ·'erativo da Constituição. , a~c>;,t.;,ut..«..o uma !Je.~.:cn. ual nos lucros s?c u .. 
:v.n_,.-.,,vel LCO.JStl\.u.o,;á.o, a rt. w, n . Vi). " Neste momento a desídia dos Sr~J. Congl'O>· á 1->•"'.aJOI't,>:.o »UP-<L nos gannos da emptesa 

As em1s::: .... es se v•·.:c.p.tar~;.m uescon.rvlUúJ. s·stas · chega ao à.uge nem scqusr d~ndo pr,>5· (l;.'l~•va .. re ua n1a,s nu.ma mterpretaçA.o ae A.texJo 
mente tu· · o u.pos . teL' ti . .c.x. o l:;r . .l-residem, ,.~ u'mento regular à lei de mei<>s para 191í1. CL>ol-"t•tuc.o.m,, que nao VIsa a atugentaç o lt 
t...a. .t-..'.nu~ .• ca al<L.nauo, na suâ res{Jeitav~;>• ~ g Parece que evidentemente a cnnd!datura do mve»Llmento de caJ,ltaJs em empreenú_lmentos, 
LUensag',m ue 1\J ae l•lalO de l!h.I:S, quanuo levou ex-ditador para Presidente da Rep!l~llca es:â qL:a.quer que t.eJa a sua _natur~;,;a e t1m, um~ 
u~·o .... c~.:.menLo <.<o ~..ungh.aso J:'<acwna! o pr.l~ contaminando não somente do v!nt.! pa o'?:O<:l- vc;,; <;,Ue cur,·esJJvüaem oiO" mte1esses dda"JJJc:;,.mu 
J"' uo .~.-.ano ::;a,.e, noJe •el, n. l.lv:l de b dade os S:s . Le islàdores, mas tamtem mf:l- hlUetc.e. l,o Cil•.e a quo_ta ~- a{Jenal> e tato 
ue i • .ta.o ue l.vU que t:uua alcaHÇD.<.Lo o equ,- 1 trando nos ' PartFctos Pollticos uma orlcntaça•> unn.mo, mas sa•vo e:c. .. pu1açao em ~ontrár.o1nê.o i<b 

0 v"·ç.,mencarw e put·d.•Z«uo o 11uxo co11tl- 1 perie-osa contràvindo à e~evcda mlzflio deoa- po<.<era. 1r além de :.!L% ao s_atád1o l~af" (<:6: 
<.LO f'.:.poa lliOCu.l mcoHve.:,;vet. I toló,ica 'de sua função sectária. uec .-le1 n. 1'1~. de 1<1 de Maio e 
um • ..:<!Lildbr.o, v;·çawentano extJressa-se no 1 estuãncia do ex-ditador com o seu re- u

1
go uo '.LrabaillO), 

C• ·c~~ ii-•HJ J.Hl•O ''t.t.Jucit" de . • · • · · · · · • .' · · • • · · torno no cenár to poli ti co, já estando causanJo A t:onsti•m. ção . do Perll, no JteU art. 45, P· 
.._., . "· "·'""·t.o",'tO, ruensagem Pt·e;,JuenCJal cln , ca'am;d.ades, de que 0 pais se libertará com a rante um ,·egiine <.le part.c.paçã'O do traba.ha• 
'l,tu .. ·o l tnn a. L ·,·v,~.>o~;ta Ut\;amentar.a para o , rcpúdiação do seu nomé na justa eleitoral ':le dor nos lucros da en

1
presa. 

~.,!J\ Ju1l~-... ~'"~â. espiral inflatória é atestada 13 db~~t~~[0iJe rtlcipação obrigatória e cll- A Lcé)lS-Ili,!Í.O ua ltepu~~caa d~e&U~~~a.t, pa• 
por -.vs'li\c ... l::., omw•uat;C<~lllc••te exprc"· reta do t.abalhacfo';, nos lucros da entpresa "m rece-.w~ '<~"' "'"'"a t~~~~~"e:so de .t:<~o~uÜua So-
.. nos, · · sua facu 'dade operatii, urgJn- . l'a Al.,entma 0 '" . li •o 

Ln 31-XH-~ o papel moeda em clrcu .. 1~ tJ-e~~e~f:r~~ tmpõe não 'somente por m 'direJ~o c1a1 ae .u ... ..:.ws_ Alres, · 1~ ~~:.!Juft~?~n,.~~~e-. 
çll.o, ". 11 IUloLlucs Ufi c.uwt.J •• os era ue :.l.L11ti; em ' constitu~ional que lhe pertlne, ma tambem re.,.me l.l.';ul~tlvoa,p:r:s soc.eaades ~ncessio
•;,uu, "''" u<> .lJ-J ~-• . wu. I ara· despertá-lo de sua indo~ência 1mpre\'l· l'"' 0 uuugu.tOI•O p :l'odas as empresa• 

....... ". uv ue "~;1h. , ue J.\1,0 mon~ava n~ im- ~én,cia,, que tapto frutificaram na n sa l~_gls- ......... ::; ue "'"·vi~~ ~~~-O:aobrigação de dar, 4Ó 
"U.;lo u~"uU 1>uum p.-.a ~..r~ :..u. 11~-~.á.,;;,.l,<Ao, , té aos nossos dia's. L•m ue caua. ano, ao e .. "' 
por .... .,e.~ ue Cl., ...-. . :l.l.<.u.bu.,W, em .. 1 Je Ilação escravocrata com consequêncii nocJva& por._m, uesde m»re~ado um mêlí 
LbLO é, ul <IC J.J~uel ro de li;hiS a l!l IJC a (llUC.lil.dO, 
.J UülO ~ l!luU o Gover·n~ CIJllLIU mala • , , , • , . , E' mistér que os trabalhadore,a 8 am. ma~s A espécie vertente na República do Salva; 
.._ .., 

4 ~ .s 11._"' . · 1 00 diligentes e ze.osos de :<eus própr.ose te.ess.!.,, dor e:;ta d•~>Ciplinada pe.o regulamento a -. 
' ' l:-'O.l' .. outrõ"*l~'u~. para tornar mala critica I e não embotados de ferrenhos ~r~o ~to: ~~ ue NovemiJro ae ll!~7. de1luente da lei de_ ~ ' 

a snuaçao mone.ar.a do 'l.'esou1•0 0 débito d<>J cJal,., o quo o ompregador recon ~!:ll e P . Maio do me:,mo ano, re.terente aos etnpfégad, 
Uc~er11" no .cla.nco ao .cl•-as.t tem' 1meosamemc cebe, de a~as grandes responaabllidatdes, pa~a 110 com.§rc10, que classtuca como ~assalartad• 
c • .,..::.clo, , . • que não fique, contraproducentemen e, atei o quando a sua percentagem nos lu.,roa IIOCial 

:t!!m 1948 
1 
os seus saldos passivos nesse a um conserva,ntlsmo SIStemático, 1or ml.erwr a o%. . . 

Baneu dau é'o<.~taa ue a.recadal;áo e de des- A lei ~' amoldada • ao crit,t~rio c~nstitu~g~-~ o art. 12a, Item VI, 24 parte da Conêtlt 
k'llbU:; au e~.,,·e.c.o e•·am a1;enas .. .. .. .. .. .. .. do n .. lV do art. 1:>7 dá Constltu ção P ·m . ção do MexlCo é que regu1a. a matéria. lnl(: • 
.__,.,> ;.l .... J.iio. ·1v-.,b0; eru <sl de J.)ezemuro do med· estnnular ao empregado para que tenha e~- 1 sei'á classit.cada. nos termos Item 4 que dia. 
••w auo4 ell~es ,;a,uos pabsivos e mais outros cPrto amor progress•vo ~o trabalho. e ao esse ; '·A f.xaçao do t1po de salãrlo mlnimo, e d.a 
u..,.:úoa montavam em l...rli '117.;lõ4.1J1lil,W; em pregador !_>ara que dê feição prátiCa a , partw.pação nos luc.-os, a que, se reter~ O, 
vU ue J "~10 Ja se e1evavam a , , , , , , , , , . , , . , estimulo, mcorporando-o numa parte do su-

1

1tem Vl, se fará por ~elo de Coml&16ea Jlla. 
l...•'~ :l.vl<l v->&.:.,l,4o; em <>1 <le Dczemb1·o cte cesao de seus negóCIOS, . . pe(:.ais, que se formara? em cada. ~unictplo.'"' 
J."•>~ ca~ e1"m pa1·a cr~ 2.6l!l.14-!.il44,w; em A educação do operário tem que ser d1sc1- suiJOrdmadas à Junta <.en~ral de ConcUI&cii~ 
uV ele ... UlhlO de lv..U a ascensao 1oi extra!Jr- phnada 6 orientada, não para que relaxe os e A.·bitrn.gem que se estabe.ecerá em Estaao. 
uma.na, a1canl;anuo t.:l'l$ 4.UJb.í'14.793,50; e não seUII mister2s quotldlan-?s, por men?s gradua.-, A Lei do Trabalho de 16 de Julho de~ 
""'hUlH.e esse pu.o apavo1·ante, no més segut.1· da que seja a sua classlflCação _funclonalf m~s da Venezuela contempla a p9.rtlcipação O ri• 
le, em ;,1 ue JUlho, os déb1tos nlenc;onados para que se_ solidarize ao eXel'ClCIO ~;fe sua acu • gat~n·ia do empregado !lOS lucros da emp • 
at.ngü<Un a Cr;;; •Lllvl.Ul7 .lal,lO, dade operativa, numa m1ssão dignifJcante, nu~a mas essa quota é Jim1tada a doi11 meses de 

t,:u~uo e. a de presum1r que o aumento certa nobreza que o trabalho <:ompvl tsN, tell"-.0 sa.ário para a 11 grandes companhia11 e um mê.l 
proh·-''-A-1vo aas enw,::.ues de. papel moeda atl· alante de sl o santo carpmle1ro de azare, ara as pequenas. ~ 
, .d.t...v.i ua iJi'«Ça ut:~c:>sem dllUHlUlr os debito" pai putativo do S~i~ad~r dCJ mundo, e q~e p Nos .Efstatlos Unidos não hê. particlpac&o do 
<-O enu·.o P«l)oJCO no J:Sanco do .Hras1f, vemos ' possa apreender a ilçao oe Leibnitz -hefaze ( e empregado nos lucros .:~oclais, más lhe 6 o~
que hUUJL'al•l em propol'Ç;ao tal, que a conjeclu· teu .dever o teu prazer, mostrando-! que a tor· auo um direito de edquirir aç.}es da em· 
,.._ ue;es l'e;,u,cante ye1a precar:et.lade das dis- ociosidade é o fu:to do trabalho alheio -. pre~a, po-· um preço abaixo da cotsçll.o ~or• 
pon.u ... uaues moncta,·,as uo pals de\le our·lgut E' oportuno citarmos o conceito do .. Sr. mal fazendo 

0 
seu pagamehto, em módicas 

uo g'vve.-.10 a. ,e~:>,r.<,;oes oráaucas nos clispén· A!J1oroso ~ima na ·sua obra clt., pág. 33: _Ne: re~tações, descontadas do salé.rio. , 
<.L.o:; v .. c.a.s, acvct~uo suspender todas. as obras, nhum dire1to fora do trabalho. N~nhum dJ_rel p Preferimos nos reportar somen~e A. leg~a• 
CUJa rea!lzaçuo nao apresente um caratel." de to contra o trabalho, Nenhum d1reito acima l!lçll.o comparada das Américas, porque a sua 
.w!'e"'v"'"""'" mau1ave,, do · trabalho." a licação condiz mais com as nossas exigêl\" 

.c-;·oJetos de . 1e1 unpresclndiveis a melhor o preceito constitucional, a que acima fi· cFas sociais e é suficiente para deixar elas~ 
regu.ar,uacte adnmustl·a••va, econômica. e fíhan- zemos referência continua Eem cumprimento, ficada a e~ageração da quota de partietpaçtA! 
cc;u'a ua comumdade, esperam o seu -andamento apenas há uma vaga esperança que seja te~u- salarial nos lucros sociais que o projeto con• 
uo patrw •• smo uos ::Sl'S, congreaswtas, emlssõ'3s lado mas diante da atonia dos trabalhos ~e- tem la 
;;o.l·uuas a g_ra~~~ aas torno;1ra.s inflacwnista~, gis!S:ttvos é quase . impossivel a sua corpo.!- -~lcamos hoje, por aqui, e se Deus qulz, 
ueb1tos co.o"sa1s do Banco do Braa11,_ ev1- flcaçll.o em lei este ano. em próximo artigo apreciaremos outros pt 
denc.ando a conturoaçã.o de nosso .crlténo ao- . Não faremos àqul comentãrios ao projeto Jetos importantes que estão rolando "no Con" 
C!a! o pont1'?o, tazem com que repitamos peJa d · ti ipaçl!.o obrigatória e direta do trapa- gresso Nacional •. 
kPJa oportu!'wade o célel:>ré concetto do profl- i~aJ'o~r ncos lucros da emJ>resa. em que traba· 
c1ente escl'Jtor católico, Sr. Jacques ,.Mar•ta•n·, lh e néste respe1tavel e conceituado 
- Reltgw;1 and lJeace, discurso proferido em a, porqu -
Boston IJnlversity, Nova York, em 12·3·944: 
'•·A tragédia das democracias mode,·nas é não 
erem conseguido, até agora realizar a demo

cracla." 
E' essa !rrealizaçlio, que está permitindo 

destrute algum prcst1gio poUtico o ex-dltadllr, 
~orqu_o a sua açàp netasta encontra ambiente 
[>ro;. .. c'lo no meio das desgraças quo infelicitam 
o pa.s, para mais agrava-las, ! E vem ele oblite.edo do seu crime de per
~úrio, quando, enlameando a nação, rasgou a 
constituição de 16 de Julho de 19<!4, que so
lenemen.e, prom'i)teu cumpri-la com lealdade, 
para substitui-la pela polaca (polaquinha) de 
1937, vem proc;amar a sua fé demoCl·ática, que 
'ídímamente só pode ser fundada, no trabalho 
honesto ·e honrado que eleva e enaltece a dlg· 
nidade humana. 
, E isso em s~gulda, após ter afrontado o 
pals, talve~<~ um ca11p virgtm pelo seu aapecto 
'nclel'en.savel na nossa história polltlca, com o 
seu ócw revoltante e a sua ac10sidade displl· 
C(nte, como legislador, com a sua permanência 
de anos em ltú. 

Mas esse seu Indiferentismo aos magnl'8 
. ·robJemas da Pátria vem reduzir o seu crité
t·io pontlco a mais triste qllS lnsigglficllncias, 
buja indolência só foi despet-~da pela sua am
biÇ;il.o desmedida em lle candidaUl,r à futura 
p.·esidência da Repúbiica, que desnatur!l- e 
prende prmclp1os basilares socio,lógicos, em .que 
~e ahcerça a existência, e o progresso da co
~lUnidade, que residem no trabalho. a que se 
ru.·tou, ostensiva e ridiculamehte, não cum
prindo, por anos o seu mandato dll senador. 

A sua. morna estagnação · em ItQ, é um 
testado pa!pavcl de que se insulou de todas 

~s graves conjunturas pollticas e admlnistra-
11vas, em que o pais ae debatia porque o tr.:t• 
~alho é o misterioso segredo do prog'l'esl!o e 
fdlantamento cultura! de um povo e o seu 
~lrouxamento tem escrito no livro da história 
~ nec.ópole de eivilizações. · 

S. Santidade Pio Xl. na enclcllc.a. "Quadra
ésim.o A111w" pontifica que: •'o homem foi J 

.elto pa!'a trabalhar, como o pássaro para voar." 
"lJm pássa.ro sem asas, expllca judiclosa

nente o ~r. Amoroso Lima, no seu esplêndid() 
istud~: •·o Problema do Trabalho", pág. f!, 
1ào acixa de ser um animal. E mesmo um I 
pãssaro. Mas ê um ser diminuido e inutll cuja 
pda é apenas uma sombra da vida verdadeira. 
\.ssim tambem a existência humana, O homem 
(Ue não trabalha nll.o vive humanatnente. O 
~·abalho é, portanto, uma condição da huma
idade. Há vida no nomem, sem trabalho. 
ias não há. vida humana, Só pelo trabalho se 
.flrma verdadeiramente o ente humano." I 
I E na sua jactância e basófiu democrãtlca, 
~un:a fementlda, parén_es_e, . o ·ex-ditador qu"r 
l•ssunular os seus nefa.rws sentimentos, num 
vatar de liberailsmo, que obnubiia o seu e;:;
lrito, ju,gando que o público o a nação estilo 
,menesmaos do seu Ignominioso acervo· poll· 
,co, em que e::plendla toda a vasa do absolul.i~
tlo totalitário <le seu poder cliscriminário, ! O D.I.P., o Tribunal de Seguran~a a tor· 
,ente afronto~a de demissões de func'ionâríoa 
jtul~res, em Vl!-r!o!l sectores da . hierarquia I 
dmJ_n,lst~atlva CIVll e :militar e a feral coorte 
e clCiadaos lançados nas enxovias, qtíe o seu 
audilhismo alimentava, com leva• continuas 
:e infelizes! estão ai para patentear de modo 
'urlesco a n::Jinccridade de sua parlenga, 

~ Mas o grando público já está sentindo e 
evidamente apreciando, que o ex-ditador na 
1 -'.1. cabala de votos numa propaganda politlca, 
m que revela. acentuada deficiência cultural, 
:e.o é mala do que um daqueles meteoros, que 
a sua efêmera trajetória pela abóbada cefe:;
e~, na _origem espúria de ~;ua desagregação cos-
ogómca, surge e aparece para anunciar e 
ovocar calamidades. 

Voltemos a,rccia.r o apoucado lavor dos ossos CDngres tas. 
A nossa C ~tituição de 18 de Setembro 

e 19·i6, no ar . 157, diz: "A legislaçll.o do 
rabalho e a da previdência social obedecerão 
os seguintes preceitos, alêm de outros que I 
isem à. melhoria da condição dos trabalha· ores: 

"IV - participação obrigatória e direta dl) 
·abalhador nos lucros da empresa, nos termos 

pela forma que a lei determinar;" 
Para dar cumprimento a esse preceito cOn$· 

ctuclon!l-1 foram apresentados na CAmara dos 
~ep~tados vários projetos de lei, tendo prece
~nCJa pelo seu numero o de 96 de 7 de No· 
el mbto de 1946, que, ~llás, desvirtua o ~ostu-

1
. 

do da Magna Carta, com um critério de 
1odal!dade societária, , 

Na mesma data, sob o n. 104, outro pro
!to; no ano seguinte, em 22 de Março, mais 
1m sob o n. 5; com o n. 1134 de 1 de Ag01sto, 
~ais um trabalho regulando a el!pécie. j 

Na Col'nissâo de Legislação Social, o llU!· 
e deputado, Sr. Paulo de Sarasate :IUgero no•10 

Leonel Magalhães 

. ~· 

~ .. ..,~~ 
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JUDiéiARIA 
CIVEIS, TRABALHISTAS 

E FISCAIS 

Constitucionalidade do Decreto-Lei n. 6.110 
SILVIO R. DUARTE 

Em determinada demanda trabalhlst'a, alegando que a União era res1 
ponsavel pelo pagamento das Indenizações aos empregados, por ter a dispen
sa resultado de determinado ato do Governo Fedem!, chamou a Juizo ~I 
União Federal. Após uma série de !ncldent€6, esta foi ouvida, manifestan
do-se no sentido de ser aforada a demanda perante a Vara dos Feitos da 
Fazenda Federal na Capital do Eotado, por Isso que, nos termos do art. 201 
da C'onstitu!ção Federal esse em fôro privativo da União. 

Repelida a pretensão da Fazenda Federal, houve recurso em que se le 
vantou a preliminar de que o paragrafo segundo do art. 486 da Consolida 
ção das Leis do Tmbalho, com a redação dada pelo dec.-le! 6.110, de 16 d 
dezembro de 1943, era ~constitucional. Assim se pretendia, porque, determi
nando o paragrafo segundo do art. 486 da Consolidação das Leis do TrR
balho sobrestamento do feito e remessa do processo a Varn dos Feitos da 
Fazen'da Publica, haveria violação do art. 201, paragrafo l.o da Constitui
ção Federal 

Refutando e~ alegação, o ministro Caldeira Neto do Tribunal Superior 
·do Trabalho proferiu um voto merecedor de transcrição, pelo perfeito escla
il.:cimento da questão:' "de feito, paragrafo segundo do art. 486 da ConsoU
sustláo com a redaçãG [que lhe foi dada pelo dec.-Iei 6 .110, ao revés do que 

~n'ta a recorrente ae amolda precisamente ao preceito conatltucional. 
bunal;) aludido paragrafÓ segundo assim deve ser entendido: a) -:- ee o trl
Un!ãd trabalhista entender passlvel de .discussão a responsabilidade da 
p;ivaf, ""brestará no andamento do feito, remetendo os Interessados ao Juizo 
~~abili~lvo da Fazenda Nacional, onde será apreciada a quem cabe & respon
não 'dade mediante p~ocesso ordinarlo, ou b) - se entender que a argu!çáo 

oferece, desde logo. fundamento legal, prosseguirá no feito. 
pois\ lei respeita, de conseguinte, o !Oro privativo da União, não podendo, 

~a mesma ser tachada de 1ncomtltuc1onal". 
~~t.;,es~ a questão pam o lado da competenci&, prossegue aquele mi
e{.~')• ' ' A competeneta emana da proprla lei. o art. 201 paragrafo l.o da 

f""tltulção vigente é de clareza meridiana, que determina: 

"'us causaa propostas peran~ outros Juizol, 1e 
Intervier como assistente ou opoente, passarão a 
tencia. de um dos Juizos da Capital". 

\ 

~• -~ • "ff((<f<ré:ct o o.' ilsstsrencta aempre desloca o fOrO para 
Estado, membro ou terrttorlo. 

Essa norma. constitucional que é reprodução do art. 108 da Constituição 
de 1937, ta.mbem está em consonancla ·com o art. 150 do Codigo de Processo 
ClvU. 

Em face disso todaa M organizações judiclariaa estaduais, dando cum
primento ao art. 1.049 do Codlgo de Processo Civil lnstltulram as varns Pri
vativas dos Feitos estaduais ou da fazenda, que assim se fazem competentes 
para conhecer e julgar todas as açõels em que a Untão for Interessada, 

A união, como resUlta, pois, dessas dispositivos, tem fõro privilegiado 
porque, sem o prevlleglo, observa Batista Martins, dlficll ou excessivamente 
oneroso seria sua repretação em Juizo e lmpo.sslvel a centralização do seu 
serviço contencioso ..• 

Bastn que ela <a União) Intervenha em qualquer processo, para que, em 
virtude da "vis atrativa" do seu !Oro, se Imponha o desaforamento, modifi
cando-se a cr'l!petencta originaria que passará. a ser um dos Juizos da C'api-
1nl do Estado e não mais do Juiz do interior do mesmo Eatado por onde cor
ria o pleito (Com. ao Cod. Proc. Civ., vol. li, pag. 1()0), 

Mas dada a. redação do texto constitucional, o desaforamento ocorrerá. em 
todos os casos de intervenção da Unl:i.o? . 

Se bem que o chamamento à autoria diga respeito, "ex-v!" do paragrafo 
l.o do art. 486 da Consolldação, segundo tem entendido o Tribunal, aos Esta
dos e Munlciploa ainda aqui cabal é a observação de D.l.ttsta Martins. 

A Intervenção de terceiros na lide pode aasumlr varias formas, a saber o 
chamamento e a nomeação à sutorla, a oposição, a asslstencla, os embargos 
de terceiros e o concurso creditorio (ob. clt. pag. 100), 

Consegulntemente, sempre que a União for chamada a Juizo, a compe
tencla é privativa dos Juizos dos Feitos privativos da Fazenda para a com
posição dos litigios" ("in " "Diarlo da Justiça da União", apenso de juris
prudenc!a, 16/6/48, pag. 1.622). 

Essa perfeita distribuição da materloa. pertinente ao art. 486 da CansoU
dação das Le!.s do Trabalho torna bem clara a Interpretação da mesma: uma 
vez que seja admitida a possibilidade de responsabilidade da União no pro
cesso, o Juiz trabalhista não poderá. mais funcionar no processo, nem mesmo 
para declarar que a arguição não oferece fundamento legal, porque ao Juizo 
dos·'fe!tos da Fazend9. Federal passará. essa competencla. 

DECISÕES E INTERPRETAÇÕES RECENTES 
CIVEIS _ TRABALHISTAS so do a11so prev!o pode 0 emp d 
1026 - COMPETENCIA - CAUSAS 1028 - AID.1:ENTOS DE SALARIOS ser dispensado se~ o pagame~:!a d~ 

EM QUE E' PARTE AUTAR- - DIREITOS DE EMPRE- qualquer Indenização pelo tempo de 
Q"JIA FEDERAL - FORO GADOS ADMITIDOS NO S\ll"Vlço e por falta de aviso previo 
COMPETENTE. CURSO DE DISSIDIO CO- ni>S ter~s do art. 491, comblnad~ 

Em determinada demanda proposta ~'io - PORMA cPE ~t ~o Tha~!~o~~ C~~~~da.f.~~ das 
contra certa entidade autarquica !e- · 91~4-47 D J u J · · -
dera!, a União compareceu como as- Conhecendo de recurso extraordlnn- - •10-6-48 ·pag 1 ·6iõ) urlSprudenc!a 
s!stente, levantando a exceção de In- rio, para confirmar decisão do 'T'r'""- ' h • •·· • 

competencia do fôro, por entender nue na! Regional do Trabalho da l.a Re-
com'petente seria o dos Feitos da Fa- '1"1ão, o Tribunal Superior do Traba-
zenda Nacional. Julgou-se 0 juiz tn- lho fundamentando-se em que "os em-
comnetente, pelo que houve agravo de nregadas admitidos no curso do dlssl -
petkão para o Supremo Tribunal Fe- dio coletivo têm direito ao aumento 
deral, que, por votação unan!me, deu- concedido; "mas que proceder ao 'Jal-
lhe provimento, para assentar aue "nas culo do aumento, au11.nto a esses em-
causas em que é ré uma entidade au- ;'regados sobre o salar!o do contrato 
tarcm!~a. o juizo competente ê 0 do •mportar!a criar des'~~ldade de tra-
domlcll!o da ré. A obr!~tor!edade do tamento entre trabalhadnres da mes-
fôro do domlc!l!o da União limita-se ma emoresa para beneflelar prec!~a-
às ações propostas diretamente contra mente os m111s novos, os atlals, em !a-
esta, ou com a poss!b1lldade de sair ce do elevado custo de vida e do mo-
condenada e n~o parte aux!l!ar, como ··Jmen';o generalizado de dlss!d!o~ co-
ê o as~lstente" . Foi 0 se~inte 0 fun- letivos foram contratados com salarlos 
damonto PO acorcli\o: "O art. 108 (da mais altos e oue. come~ru!ntemente . 
Con•t.<t.ul"ão de 1937. flUe eorresoon-ie TJ~lo mesmo motivo obteriam majora-
ao 201 da Constituição vigente), diz ~ao superior à daCiuéles oue .;lá trab•-
Pontes de Miranda, nada tem como lhavam para o empreR"!'dnr , dec!d'u 
aqueles casos em I'IUe a União Inter- nue a forma para o calculo é a rt-
vem como assistente ou como o'lloente. ~m!nt.e: "sobre o salar!o vhmrante no 
prevl•tos no art. 108. paragrafo uni- data da nropos!tura do d!ssidlo, se já. 
co. Para que se anl!que 0 art. 108 "m trabalho o emore~do, ou. no caso 
ê nre"'•o que a União selA p 11tnra ou -te sua admlsslto pn~terlor, sobre n sa-
r~". (Cf'm. à Con~t. de 37, m, nau:. '•,.lo mlnlmo loeal". (Proc. TST -
199). O paratn"afo unlco, articulado 889-47, D. J · U. - Jurisprudenc!a 
com a t'llspo~!rll.o principal que é a do - 10-8-48, pag. 1. 808). 
art. 108, suo'le causa entre terceiros 1029 - n~l'>EDTDA JUSTA NO 
que, tenrto s!do nronost<t em cornqr"a CURSO DO AVISO PRF.VTO 
do Interior de algum E~tado e tendo DADO PJ!lf .O EMPREGADOR 
nell\ Intervindo a Un'ão como ass!s- - CAR'Il!Nr!l:o\ DO DIRET'T'O 
tf!nte ou oprente, se de, lonue }'lQrR o Dlll JllfD'Jl:Nl?..I.ÇAO - IN-
fôro d<t cap!tol". (Agr. de pet. 12.602, TERPF.ETACliO DO AB.T . 
D. J. TT. - Jurlsprudenc!a- 31-5-48, 491 DA C0'111SI"lLIDM::Ao 
pag, 1. 537). DAS LEIS DO TRABALHO. 
1027 - CONTRATO DE J,OCACAO Certo empregado recebeu de sua em-

Dl<l IMOVE'L - RE'õCTNDE- nregadora aviso previo, e nesse melo 
s~ PF.TA DEVOLUCAn DAS tempo tantos e tais atos de lnsubor
r-· \ VES AO PROPRIETA- dfnação e tnd!sclpl!na praticou que foi 
RIO. dispensado, antes de cumprido o mes-

mo aviso prevlo. Bateu às portas da 
Conhecendo de apelaç!o, a 4.a Ca- Justiça do Tra.balhn nlelteando o re

lmara do Trlbuna.l de Apelação do Dls- ceblmento de Indenização pelo tempo 
ltrito Federal, por votação unan!me. de serviço, falta de aviso prevlo, ferias 
decidiu que ficando "provado ter o e salarlos atuais e atrasados. Julgà.da 
~qu!llno, que deixara o lmovel, en- nrocedente em primeira e segunda lns-

~
egqe aa chaves ao representante do tanclas a empresa recorreu ao Tribu

oeador, está findo o contrato de lo- na! Superior do Trabalho que deu pro
L.çlo" (Ap. Ctv. n. 7.772, D. J. U. vlmenio ao apelo Qtra.ordlnario, pa
' Jurlsprudencia - 1-6·"'· pag. ra decidir que .. reeonhecld$ a pratica 
il.§ru'). ...~- - .. - . . • 

.. -~~""' 
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~~~ ~,~~~~-,.~R~-,.~-.. B-.!,~ H p~~-~~~s-
do Trabalho, pelas amas juntas, conhecer da argutçao 
de inconstitucionalidade, feita por tuna daa partes -
A enumera{'ão dos tribunais competentes para esse 
conhecimento, segundo os al'ts. 90, 9'- 101, n. m, 
da Constitui~ão Federal de 1037, é d~ollBtrativa, e 
n ão taxativa. · 

Um dos cas.slnos at ingidos pela r e. 
cen te lei que proibiu o jogo no ter. 
r itorlo nacional, sendo acionado pe. 
r an t e a J ustiça do Trabalho, ale-

I
. gou a tnconsti tuclonalldade do de

ereto-le i n. 9.215, pre tendendo que 
competen tes para conheeer dessa 
p reliminar s ã.o Só os t r ibunais -
orgão$ do Pooer Jud iciar!o - não 
se enquadrando en t re eles a Jus-

conhecida em lei a competelJcla d~ 
juizes Int eriores para conliJcer da 
ma t er ia constitucional" . (Arq . Juu. 
V, 64, P . 469) . 

tiça do Traba lho, como se verif ica 
do ar tigo , 90 da Constituição de 
1937 . 

"A simples a J'gulção d e incon,.. 
tltuc!onalldade niio é suficiente P~
ra rem e·..Sa dos Interessados ao Jul· 
Zo Privativo, d evendo o "trtbunal" 
traba lh ista (expressão do decreto
lei n. 6 . 110 que modificou a reda. 
Ção do artigo ~86) exam inar &cu., 
fundamentos . 

R ej eitando a p rejudlc! ( , o pre
sid en te da 1. a Junta d e Conollia. 
ção e Julgame n to do D!.strl to F'P
deral, dr . Aldll io Tos t es Malta, 11 &· 
s1m se pronunciou: 

" A e num eração constitucional 6 
tA<> somente d emonstrativa, não t •• 
xa tha , como já o r econheceram os 
mais em in en t('S juristas, entro c~ 
a u ais os mi nis tros O rozlmbo Nona
to, Castro Nunes e Franci·Sco Ca m. 
:pos , ac e n t u a ndo que outros ori ã.<,s 
do Pod er Judicia rio tambem nâ.o 

"Supondo-&e que aquele Ju izo 
viesse a e ntender de maneira con
traria, ao Supremo Tribuna l cabe
ria a Ultima palavra. O decreto-le i 
n. 6.11() Ins ti t uiu, na v erdade, um 
sistema preven tlvo d e conflito, não 
pode ndo a Jus tiça do Traba lho con
dena r a Un ião. 

foram m e ncionado.s , prevalecenJ:>, 
assim, a r egra : _,pos i ~o uni u.s non 
es t exclusio alter lus" , "O E. Su
premo Tribunal, por mala de uma 
vez , se pronunciou no mesmo sen
tido, pt·oclnma ndo que a Justiça do 
Traba lho "por ser uma justiça e•· 
pedal, não se achava em plano In. 
f eri o r á Jus t iça comum" . (Conf . 
d e j ur iadição n. 1.519}, Ora, ea· 
bendo, priva tivamente, a esta Ju•· · 
tiÇa a aplicação das lei& trabalhl.l

t as não se compreenderia não pu
d esse apreciar seu aspecto primor
dia l QUe é o d a sua constitucio
na lidade , O panto a discutir seria 
o da competencia da Junta, não a 
d a Justiça do Traba lho, uma vez 
QUe os al't lgos 96 e 101, ID, a!lnea 
"b", da Constitu ição se r ef erem a 
"tribuna is " e a.s Juuta.s seriam 
equiva lentes a Ju iZos . 

"Podem, entretanto, os Juizes n• 
gar aplicação a uma lei quando a 
e ntendem Inconstitucional, decldln. 
do, porem, como é ob vio, em esl>t'• 
ela! , cabendo ao Supremo, s u ardlli-J 
constitucional, <leckl!r em tese, A 
d !.s t!nçAo entr~egar apllcaçA<> A 
l ei & d ecretar a lnconstltuclona-
Jidad• niib é aut :c'• al lfu- .. , 
~om"""guine -. .áõ· ll\cons•• •.nl• 
t e preten<ôle a Jeeorrente que a 
soiuç:ão seria a retneasa do pro~ea;o 
á. Justiça Comum. Labora, &Inda, 
em equivoco, pol•, aplicado que tos. 
&e o dbpo <to no artigo 486,_ para· 
grafo s egundo da Consolidaçao das 
Leis do Trabalho, as partes é que 
seriam encaminhadas, não oa aU&oa, 
e ao Julzn da Fazenda. Este, ne
cessariamen te teria que se pro· 
nunclar sobr~ a alegada lnconstl• 
tuclona lidade, a não ser que .., 
pre t enda. por absurdo, com a su
pr es são de uma lnstancla, fo~e a 
competencia orli inarlameu t4t d" SU· 

pr,:~o;eferencla eonstltuelonal • tr1· 
bunal.! ( artigos 96 e 101, n. II1 , 
alln ea b) envolve o reconhecl~en· 
to d o r ecurso. Aliás, neSMt &eahlllo 
já se pronunciaram varlos t ribu
nais como o de Ape!açlio d., Sl!.o 
PauÍo: - "Não é exato que nno 

ssam os julze.s slngulare~ conhe
~r do vicio da !nconstituc•on"}lia· 
d~ Incr iminado a uma lei . A ..;on.>
t ltulção não d iz Isso. Tanto pode>n 
que 0 proprlo decreto-lei. n, 960, 
no artigo 7e, paragrafo Unlco, pre.-<· 
creve que caberâ recurso quando a 
d ecisão envolver materla con3tltu
elonal. AI está eXllre<~sam ente re-' 

"Mas. o fato ~ que entend endo a 
tribunal qu~ a ar;;u lção nl!.o Mer e
cia funda me nto l egal, pro.s.segu!u 
no feito , nos t ermos expr esSO$ da 
lei. 

"A alegação de que o decreto-lei 
n . 9.2ól, r evogando o di-sposto no 
artigo 486 da Consol!d ação, em r .,. 
I ação aos Cassinos, feriu ó prlnct. 
pio cons titu cional da !Jrualdade du 
t<>dos perantn a lei Cart. 122, "· 
1) não r esiste á. consideração ~d" 
que tal principio é generico, t e ndr> 
o legislador a faculdade de leg i&
lar para grupos ou categorias, In •· 
tltuindo normaa dlversaa. Seria. 
sim, lncons titucional o d ecreto s,_, 
não abrangesse todas as empresa~ 
da m esma atividad e e, al.nda as.slm,

1 

ha poss ibilidades de exceções, 
"A Consolidação das Leis do Tra

balho ofe rece exemp los d essas di
ferenciações !mpastas pelo mrlo, 
pelas p eculiaridad es d.aa funções, 
peJaa cont ingencla s do momento. 
Classes ha que não obtiveram aln· 
da nenhum dos beneficios da legls. 
!aç ão social, como a doe domestl· 
cos. Outras só d esfrutam de algun•,l 
como a dos trabalbadore.a agrlco
las. 

"Quanto 4 •lolaçlo do d ireito de 
propriedade (Const . art. 122, 11, 14}, 
é ln.su.stentavel a te4e de que o 

'""'•1- de ,.Piia .. pqar , , ,_.,._...._ _ 
,I!M a,;-r~" ) sJ,- ;o dos ea,_ 

slnos · determlnadd 11.:1<> deereto-!"1 
9 215 já, se lncorpor/lra ao pa

:;.lm~nlo dQS proprletarlos. t;ju'':t" 
ravels do .., leis restr!t!vas o ,. 

relto ~ee. pr~~~ft.,ode, 11:'~ta~~m~~~: 
tncorpo • IPod ser lembradas, bem oomum. em do 
. >ena.s para exempll!lcar, aa d 
~Úb-solo do Imposto de renda, U~s 
lucros ~xtraord lnarios, da l.llqu -

"";~~ilã.s, !l!lo acolhida a -.rgulçL> 
rlmelra da desigualdade, a se· 

P unda c~! por si mesma, pe la trans. 
~ormaçã.o ~erada, ainda que ~~ 
não tratasse de. uma almples e 
pectat lva de d ireito , 

"Quando a Recorrente Invoca o 
decreto-lei n. -&.866 que subtraiu 
os ca.slnos do alcance do artigo 50 
da Lei das Contravenções P enah 
se esquece de que ao tempo em 
que .se firmaram os contratoe de 
trabalho a atividade era !l icita, não 
podendo, por ls~o mesmo, beneficiar. 
se do d isposto no artigo 486 da Con
solidação. 

"Bem decidiu , pois, a sentença 
recorr ida , a não ser quanto á. sol!· 
darledade parcial" . 

("Diar!o da Justiça", da Unil!.o, 
27[7[1946) . 

CONSELllO REGIONAL DO TRABALHO 
JUlgamentos de ontem - Proc. 

562[46, d a Capital, Joaquim Antonio 
Aleixo contra André Nunes & FI· 
lhos : n ega ra m provimento. - Proc. 
483[46, da Capital, Afonso de Oli· 
v e ira Sa ntos contra José Dias: de
ram provimento. - Proc. 580[46, da 
Capita l, Ferreira, Fa.nue le ~ Bar• 
reto oontra Anacleto Berrl e ou. 
tros : negaram provimento. - Proc. 
487[46, de P enapolls, Duneser de Oli
veira contra H enrique Plnto: nã.o 
tomaram conhecimento. 

Pauta dos Julgamentql de ama
nhA - Proc. 594;46, 5.a junta da 
Ca pital, rela tor sr. Renê Ve~ga: Ir· 
mãos Brandão, Barros & SUva con
t ra Joã o Gobbi. - Proc. 572[46, de 
Ourlnhos, relator <lr. E. M. Carva
lho Borges: F a b. de Clg. Sudan S [A, 
contra Ma rio M e l!a. - Proc. 942[46, 
d e R io Claro, relator dr. Wi l60n de 
Sousa Campos Batalha.: Cia . paulla. 

ta de Est. de F erro e<>nlra Cornello 
Candldo Llndolfo. - Proc. 593[46, 
2.a. junta da Capital, relator sr. 
Renê Ve iga : Unioni O liv1drl contra 
S.P.R .. - Proc . 436[46, 2.a junt a 
da. c~.p i tal, relator <lr. Rolando 
Plerrl: Joã.o Jorge Figue iredo S [A 
con t ra José Leoncio de F a r ia. -
Pro c. 576[46, d e Santos, r elator dr. 
E. M. Carvalho Borges: Cassino Par
que Balnearlo Hotel contra Antonio 
Rluzlo Neto e outros. - Proc. 496[ 
46, 3.a. junta da Capital, relator dr. 
Wilson d e SOusa Campoa Batalha: 
Moinho Santista s:A contra Olivla 
Assonl. - Proc. 603[48, 6.a junta 
da Capital , relator sr. Renê Veiga : 
Esmerilhaçâ<> Almi·:ante Brasil con· 
tra. Geraldo Ant onio VIcente. -
Proc, 431[46, de Plrassun unga, .lre
lator dr. Rolando Plerr1: Joaquim 
Teixeira Ferreira contra Domingoa 
Pecera & Bergstrom. 

JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO 
l.a .JUNTA - DeciSÕCI do presl• 

dente, dr. Renato Werneck de AI. 
meida Ave lur: julgando procedente 
em parte a. ação movida por Maria. 
P erron e Pot enza contra Tarcha 
Haddad & C1a. (482 /45} ; julgando 
Improced ente a. açã o movida por 
Jos é Antonio Marques contra Fab. 
Nacional d e Cond, Eletrlca Flores 
S. A. (553[45), e a ação movida por 
Rosario Leon1 contra T inturaria Pai· 
melras (1244[45) ; mandando arqui· 
var o proce~so, na açã o mov ida 
por José S ilva cont ra Conexos de 
F erro Fox Ltda . (243[46). 

Decisão do presidente lubs•'tuto, 
dr. Roberto Barreto Prado - Jul· 
gancio Impro cedente a açâ<> movida 
po r J osé Constantino con trr. Lapa 
Auto Onlbus Ltda. (181:46), 

Pautu dos julgamentos de ama
nhli - 13 horas e 15, J-322[46, Ma. 
nuel Alves da Silva contra S .P .R.; 
13 e 20, j-558i45, José Cipr iano Neto 
contra Luis P lumari ; 13 e 30, 248[ 
46, Olcslo Sousa. Alves contra lnd. 
F-.1r m . End oqulmica ; 14 horas, 762[ 
45, Iolanda Alves de Olivei: a e ou
tr a contra Trol S[A; 150[46, Oliv lo 
da Fonseca contra Cia. Br as. de Ci· 
mento pOrtland Perus; 14 e 30, 
250[46, Lldla Capelettl contra D. 
Carllnl; 578[45, Odete Alves dos San
tos e. outra contra. Soe. Ind. de 
M eias El v a; 15 horas, 1218:45, Renê 
G<>mes Va z contr a Leã o Ribeiro & 
C la. Ltda.; 15 e 15, 874144, José 
Rulz Rodr igu es contra Alice de 
Sou~a Que ;ro& e outros ; 15 e · 30, 
251[46, P aulo Simão cont ra Cla. 
Raul.- de A.nil!,gens ; 16 horas, 159146, 

~~-

ramenta; 17 e 10, 262[46, La.b. zam
belet l contra João d e D ous Rocha; 
lO e 30, 357[46, Sl.nd. Prof. do En
sino Secundar ia e Plrlm. co.ntra LI
ceu Rio Branco Ltda.; 11 hs., ... 
1170;45, Ma.rla José Matos e ouU'&.> 
contra Liceu R io Braneo. 

'-a JUNTA: Decisão do presiden 
te substituto, dr. Fernando de 0 ;1. 
velra Cout inho: julga ndo Improce
dente a ação mov lda por Antonio 
Rosa nte contra Nunclo Br,gugllo 
- Fab. de Brinqu edos Bandeirante 
(798[46); julgando procedentes a 
ação movida por Al eksas Skaia.ndls 
contra Ml:;uel Epst ein (719 [~6) e a 
açl!.o movida P<>l' Pedro do Aman l.l 
co ntra Cla . Cerveja ria Brahma 
(626144) ; mandando arquivar os pro
cessos, na ação Jhovlda p or Euge· 
nlo Ce;puto contra Cla . Fa brll d e 
Tapetes e Ve·:udOB Tabacow (506[46) , 
na ação movida por Onéslo Andra de : 
con tra Fab . de Arte!. de Baqu elit e 
Ellna Ltda. (716[45), na ação m ovi
da por Rauilndo Pereira con tr• 
Armazens Distribuidores Cibus . . , 
(717[46) , e na açã.o movida por J a· 
nua rlo Francisco contra Fab. d e, 
Arte! . de Borra,~ha Pr!me r (718146) 

Pauta dos julgamentos de amanhã, 
sob a pres!dencla do dr. José Td• 
xeira Penteado: 13 h oras e 45, ... 
807[48. Anton io Coronato contra Ro
cha & Daniel; 14 hs., 808i45, Delfim 
M oreira. contra S [A. S. Paul o de 
Madeira&; 14 e 15, 41[46, Amer ico 
Nesclmen•to contra C.G .T . ; 15 h o
ras, 89[48, Lindol!o S il veira Martln.s 
contra Sche.c-hner & Vas q ues ; 15 
e 30, 367[48, F rancisco Ranleri e<m· 
tra G lnas lo Prudente de Morais ; 

- -- '--"" -----~--- •-- ---nt..,._ta...._M_o.r-
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ae----..-db po<to no artigo 486,_ para- Incorpore&, direito -limitado pelo 
gra fo s egundo da ConSolldaçao das bem comum , !Podem ser lembradas, 
Leis do Trabalho, as partes é que , ,>enas para exemplificar, aa do 
aerlam encaminhada&, não oa autos, sub-solo, do Imposto de renda, dos 
e ao Juizo da Fazenda. Este, ne- lucros extraordlnarloa, do l.nquUl-
ces.sarlamente, teria que ae pro- nato. 
nunc!ar sobre a alegada lnconst;t• "Allâs, n!lo acolhida a ~rgulçl.o 
tuc!onalldade, a não ser que se primeira, da desigualdade, a se
prete!'da, por absurdo, com a su- gunda cal por s! mesma, pela trans. 
preasao de uma lnstancla, fo~e a formação "Perada, ainda que se 
competencla orlilnarlament. d., SU· não tratasse de uma almplea ex-
premo, pectatlva de direito. 

"A referencla constitucional a trl· ,. 
bunal.s (artigos 96 e 101, 11• n1. Quando a Recorrente Invoca o 
allnea b) envolve 0 reconheclmen- decreto-lei n. 4 .866 que subtraiu 
to do recurso. Aliás, ne5.5e &e«lt!Lio os cas~lnos do alcance d~ artigo 50 
já se pronunciaram varloa trlbu- da Le1 das Contravençoea Penais 
nals, como 0 de Apelação d., sao se esquece de que ao tempo em 
Paulo: _ "Não é exato que nno que se firmaram os contratoe ~e 
possam os juizes singulares conhe· trabalho a atividade era ihclta, nao 
cer do vlefo da lnconstltucional!ia· podendo, por l.sso mesmo, beneficiar. 
de Incriminado a uma lei. A .À!lb- se .do <! isposto no artigo 486 da Con
t!tulção não d !z Isso . Tanto pode"' aohdaçuo. 
que o praprlo decreto-lei n, 960, "Bem decidiu, pois, a sentença 
no artigo 73, paragrafo unieo, pre.o.- recorrida , a não ser quanto á sol!
creve que caberá. recurl!o qu&ndo a dar!edade parcial". 
decisão envolver materla eonstltu• ("Diar!o da Justiça", da União, 
elonal, Al está. eXllrusamente re· , 271711946). 

CONSELHO REGIONAL DO TRABALHO 
Julgamentos de ontem - Proc. ta. de Est. de Ferro contra Cornel!o 

562146, da Capital, Joaqu im Antonio Candldo Llndolfo. - Proc. 598146, 
Alcixo contra André Nunea & Fi- 2.a junta da Capital, relator sr. 
lhos: n e;;aram provimento. - Proc. René Veiga: Unioni Ollvidr! contra 
483146, da Capital, Afonso de Oli· S .P .R .. - Proc. 436146, 2.a junt a 
veira Santos contra JoSé Dias: de· da Ca.pital, relator dr. Rolando 
ram provimento. - Proc. 580146, da Plerrl: Jol'.o Jorge Figue;redo S IA 
Capital, Ferreira, Fanuele ~ Bar- contra José Leoncio de Faria.. -
reto oontra Anacleto Berrl e ou. Proc. 576146, de Santos, relator dr. 
tros: negaram provimento. - Proc. E. M. Carvalho Borges: Cassino Par-
487146, de Penapol!s, Duneser d·e Oll· que .Balnearlo Hotel contra Antonio 
veira. contra Henrique Pmto; nâo R!uz!o Neto e outros. - Proc. 4961 
tomaram conhecimento. 46, 3.a junta da Caplta.l, relator dr. 

Pauta dos JulgamentQI de ama- WUson de Sousa Campoc Batalha: 
nhll - Proc. 59{46, 5.a Junta da Moinho Santista s :A contra Oliv!a 
Caplta.l, relator sr. René Velga: Ir· Assoai. - Proc . 603 i46, 6.a junta 
mãos Brandão, Barros & Sllva ~n· da Capital , relator sr. René Veiga : 
tra João Goblli. - Proc. 572146, de Esmerilhação Almi-_-ante Brasil con
Our!nhos, relator dr. E. M. Carva· tra Geraldo A-nt onio Vicente -
lho Borges: Fab. de Clg. Sudan S IA, Proc, 431146, de P!rassununga,i/J're
oontra Mnrio Melfa. - Proc. 942146, !ator dr. Rolando Plerrl: Joaquim 
de R io Claro, relator dr. Wilson de Teixeira Ferreira contra. DomingoS 
Sousa. Campos Batalha: Cla. paul!a. Pecera & Bergstrom. 

JUNTAS DE CONCILL\_ÇÃO E JULGlliENTO 
l.a JUNTA - Decisõea do presi

dent e, dr. Renato Werneck de AI. 
meida Avelnr: julgando procedente 
em par te a nçã.o movld.& por Maria. 
P errone Potenza contra Tarcha 
Haddad & C!a. (482145); julgando 
improcedente & açã o movida por 
Jos é Antonio Marques contra Fab. 
Nacional de Cond, Eletrica Flores 
S. A. (553145), e a ação movida por 
Rosario Leonl contra Tinturaria Pai· 
m e lra.s (1244145); mandando arqui· 
var o proce~so, na ação mo vida 
por José Silva contra Conexos de 
F erro Fax Ltda. (243146). 

Decisão do presidente aubsftuto, 
dr. Roberto Barreto Prado - Jul· 
ga.n<io improcedente a 1,ção movida 
por José Constantino contra. Lapa 
Auto Oillbus Ltda. (181;46), 

Pauta dos julgamentos de ama
nhã - 13 hor as e 15, J-322146, Ma. 
nuel Alves da Sllva contra S .P .R . ; 
13 e 20, J·558i45, José Cipriano Neto 
con tra Lul.s Pluma ri; 13 e 30, 2481 
46, O lcsio Sousa Alves contra Ind. 
Fa rm. Endoqu!mica; 14 horas, 7621 
45, Iolanda Alves de Olivei: a e ou· 
t ra contra Trol S IA; 150146, Oliv!o 
da Fonseca contra C!a. Bras. de C!· 
mento Portland Perus; 14 e 30, 
2501 46, Lld!a Capeletti contra D. 
Carl!u!; 578145, Odete Alves dos San· 
tos e. outra contra. Soe. Ind. de 
M eias Elva; 15 horas, 1218:45, Renê 
Cl<>mea Va.z contra Leão Ribeiro & 
C la. Ltda.; 15 e 15, 874144, José 
Rulz Rodrigu es contra Al!ce de 
Som a Que;ror. e outros ; 15 e · 30, 
251146, Paulo Simão contra Cla. 
Paul. de Aniagens; 16 horas, 159i46, 
Alcides Galdlno contra Auto. Estra· 
das S IA ; 773145, Leocadla Lac1nnl· 
ke e oulra.s contra. Fab. de Cami· 
sas Glanln i; 16 e 30 horas, 379146, 
Cla. M ec. e Imp. de s. Paulo con
t ra Antonio Mlquelin e Caetano 
Lastrl; 252,46, Eugenio Lourenço 
contra. Nadir Figueiredo SIA. 

2.a JUNTA - Decisões do presl· 
dente substituto, dr. Gilberto Bar
reto Fragoso: julganclo improceden. 
tes a açã o movida por Teodoro de 
Campos contra Frigori11eo Armou r 
:!.o BrasU (750145), e a açl'.o movida. 
por AH>erto Esplrlto Slhto contra 
Frigor!iico Armour do Brasil (5611 
46) ; mandando arquivar os proces· 
sos, na ação movida por Cosme 
Corre ia Polvora contra Slderurglca 
J . L. AI!pe rtl S. A. (824146), na ação 
movida por ROdoJto Tenca contra 
A F eira dll.'l Nações S. A. (1321145), 
na açiio mO vida por José Rodrigues 
Lima contra Ind. Nac. de Tecido& 
e Arte! . Elast!cos S. A. (761 146), e 
na ação movida por Ezequiel Au
gu st, Azevedo contra. Est. Mecanl
ca.s Paulo Andri g;hett! ,841146). 

Pauta dos julgamentos de ama• 
nhã: 13 h oras e 30, .U7146, Doralioe 
Teixeira Ma.ra!ioU cOntra Prod. 
Alim. sul Amer!ca; 13 e 45, 657146, 
Luis Bento Rodrigues e out ros 
c ontra Rest . Ferramenta; 14 ho-
1'<15, 229;46, Atlllo Anlbal<U e outr0<1 
contra Cia. Re!lnadore. de o ;eos 
Pra da; 14 e 15, 453146, João Oilia
ratti oon tra Co!. Rio Bra-nco ; 14 e 
30, 1001145. Lu!.s Sab!no de OUvel
ra Filho contra Pan!! . C'hariu'; 14 
e 45, 759146, J!l;tevã.o Cano contra 
Marchid B!tt er; 15 horas, 62146, Ma· 
nuel F ranco contra Mineração Ge
r al do Brasil; 15 e 15, 763146, José 
F ern a-ndes de Ol!ve!ra contra. Ind. 
Medloamenta F o n toura SIA.; 15 e 
30, 65146. Pedro Moreira de Sousa 
contrn Humbert Hol:zm1a.nn; 15 e 
• 765;46, Maria Ven&llela contru 
Met. Matarazzo; 16 horas, !:46146, 
Ana TrenUn! con.tra Cla. Nitro 
Quim Bras. 

3.a JUNTA: Decisões do presidente 
substituto, dr. Enéas C. Barreto: 
Julgando prooedf 'lte a ação movida 
por José L. Be.rrotti contra Ma
quinas York Ltda. (240146) ; Julgan. 
do procedente em parte & a.çll.o mo• 
vida por Antonio Zuvela. contra 
Pascoal Laco no (208146). -

Pauta dos Julgamento• de ama· 
nhã: 13 h o rcs, 383146, Slnd. dos 
'I1rab. em Elrnp. Ferrov!ar!as de São 
Paulo contra S.P.R.; ~146. ste
!as Lelkus contra F r lg. Wll.S<>Il do 
Br asil; 14 hs., 7771~. José de Car· 
valho contra Fr!g. WUson do Bra
sll; 14 e 30, 1023lt11, Caetano Tibe· 
rio contra Cla . Unlted Shoe M a· 
ohlnery do Br .. sll; 15 hora.s, 555144, 
K urt Pellkan contra o Banco Ho
la ndês Unido; 15 e 30, 1022144, Ina
clo Castaldl contra Panl!. Quln· 
ze; 16 h s., 1308:45, José Lorzln cOO• 
t ra Cla . Ind . e M erc. Casa Frac:t· 
la nza; 16 e 30, 640146, João Fer· 
r etr& doa Salntoo contra Roe&t. Fer· 

~ament-a; 17 e 10, 262148, La.b. Zam· • 
beleti contra João de D zus Roch a; 
10 e 30, 357146, S1nd. Pro! . do En· 
sino Secundarlo e P r im. ccmtr'b,L!· 
ceu Rio Branco Ltda.; 11 hs., . . . 
1170;45, Ma.rla José Matos e outre..; 
contra Liceu Rio Br anco. 

4.a JUNTA: DecJsão do presiden
te substituto, dr. Fernando de oa
veira Cout inho: julgando im.proc ~
dente a. ação movida por Antonio 
Ro6a nte contra Nune!o Br,guglio 
- Fab. de Br!nquedoo Bande irante 
(798146); julgando procedentes a 
ação movida p or Alek.sas Skala.nd!s 
contra M!:;:uel Epste in (719 1 ~6) e a 
ação movida po.r Pedro do Amara! 
contra Cla , Cervejaria Brahma. 
(?26144); mandando arquivar 06 p r o
cessos, na ação movida por Euge· 
n!o Ce;puto contra Cla. Fa orll d e 
Tape<tes e v e: udo.s Tabacow (506146), 
n& ação movida por Onéslo Andra de 
contra Fab. de Arte!. de Baqu elit" 
El·na Ltda.. (716145 ), na ação m ovi 
da por Raulindo Pereira contr• 
Armazens Distribuidore-s Cibus .. 
(717146), e na ação movida por J a 
nuarlo Francisco contra Fab . d 
Arte!. de Borra~ha Primer (718146) 

Pauta dos julgamentos de amanhã, 
sob a presldencla do dr. José Tot
xeira Penteado: 13 horas e 45, . , •1 
807146. Antonio Coronato contra Ro-' 
cha & Daniel; 14 hs., 808 i45, Deltlm 
Moreira contra S IA . S. Paulo de 
Madeiras; 14 e 15, 41 146, Amerlco 
Ncsclm~m•to contra C. G. T . ; 15 h o· 
ras, 89146, Llndol!o Sllve!ra MartiM 
contra Sehe.cohner & Vas q ues ; 15 
e 30. 367146, F rancisco Ran!eri con· 
tre. G lna.s lo Prudente de Mora!.s; 
16 e 30, 1302 ~ 45, Antonio Pinto Mor· 
gado oontr-a C<>pola & Cla, 

Pauta dos jul<ramentos ~.. ama,. 
nhll., 10b a presldencln dn dr. Fer· 
nando de Oliveira Coutinho: 9 ho
raa e 30, 725148, Cecilia Cunha Frei
re Machado e Filho contra. Banco 
F'rancês e Italiana para & Amert· 
ca do Sul; 9 e 45. 810:48, Jolio de 
&usa cOTlltra Pensli.o Fam!Jlar de 
J osé do Rego FUho; 10 horas, 443146. · 
Frandsc:o Sanches contra E. Apel· 
l>aum; 10 e 15, 811146, Odilon Pa
ob.eco contra Ind. d~ Prod. Est. 
sta. Beatri'l;; 10 e 45, 58l i48, Anto• 
nlo Da.vld contra Dante Jremenzonl , 
11 hs., 30146, José Pedxo <1e Almel• 
da contra Nlcola Tarrlc'.>ne: 11 e 
15. 512148. Rafael Pa.lumbo contra 
Cia. Paul. de An!agena. 

5. a JUNTA: Decisões elo presi
dente, dr. D ecio de Toledo Leite: 
Julgando p:ocedente a a cão movi· 
da por Ford Mo tor Co. EKnort Inc. 
contra Geza Ne!ter (675;46); m an
da.ndo arquivar os processos, na e.çã.o 
movida nor Ma,la José d cs Santos 
conrt:ra Hotel Metropole (677146) , e 
na aç!l.o m ovida por Vergll i o Sales 
contra A. Kofman & Cla. Lt4a. 
(678146). 

Pautn dos Julgnmt'ntos de ama
nhll.: 9 horas: 390145. Antonio V. 
Pisquelra e outros contra Soe. Ind. 
Polpa de Made ira ; 993 144, José 
Cnndldo Augusto e outros contra 
L!.ght & P ower; 930;44 , F'renc!!:co 
Aguiar contra Tomé & Gatas eury; 
9 e 30, 293145, Met. Ma t a raz"'<> c:on· 
tra Francisco Vulcano; 980'45. An• 
tonlo José Manaca eontr·a Va!demu 
Russlo; 365144, Jot!o Marn!!ot! con
t -·,. A. Mend~s G onçnlvee & Lanza• 
ra Lida. : 912145, Alexandre GalaY 
contr a Cod!q SlA. 

B.a JUNTA: Decisões do preslden• 
te, dr. Carlos de Figueiredo J á,;_ 
julgando proceden t es a açãó - mo
vida por P edro Ga ipok cont ra Na· 
clonal Radlo Arte S IA. (3711145), e 
a açl'.o movida por V!ncM i a ra.llu· 
nae contre. José G!buda r,l082 l45l; 
julgando improcedente a QÇiio mo
vida por Cornell0 Franeellno Aivee 
contra C! a . N!rto Qu!tnlca Brasllet. 
ra (1276;45); mandando - a.rqu!var 08 
processos, 1lA ação movlde por Ju· 
venUno Dias cOntra Co-:tume Jl'ran.. 
oo Brasllel.ro S. A. (723146), e na. 
ação movida. por Oerrt-11 Alves Pe
reira. contra S . Paulo A!pa.rgata.e 
S . A. (534:46). 

Pauta dos julgamentos de ama• 
nhã: 10 h oras: 615146. Francl.sco Si· 
nes!o da Silva Filho contra EJmp . 
Folha da Manhã; 541144, Carlos 
Mehl contra Fab. de Clg, Florida; 
270146, Roberto Masso contrA Eduar
d() Mar!cattl; 570145, Edua.rdo Au· 
gusto Montes contra Sapataria :Be
lem; 10 e 15, 620i46, Jo&é Martins 
Guimarães Jun ior contra Cla. Serv. 
de Engenharia ; 649'44, <JentiJ Ba· 
zan contra Nelo Contuel: 10 e 30, 
634146. João Barbosa e ouotros eon· 
tra S.P.R . ; 700!46. Augusto O. da 
Cunha e 17\ltrOII oouwa l'Uio. de Pa-

papelão Co.ndor Lt da.; 11 horas, 
635 j46, José P essln i contra s.P.R. ; 
712,46, Domingos T eixeira. contra 
A P ret erida Ltda. 

7.a JUN'l'A: Decisões do presiden· 
te, dr. João Rodrigues de Miranda 
Junior: m a.ndondo arquivar 011 pro
cessos na açã o m ovida por Elislo 
Maria da C ruo; contra l"r anc!aco In
geana (302146), e na ação movida 
por Joáo Leonald! contra Pan!!ioa· 
fiara Marta (304146). 

Pauta dos julgamentos de ama-
nhã: 9 bs., 5i46, P!e'rl'ê""~ph Do 
hogne ~-:>ntra Prod. Bra s, d e VIla· 
minas; .1 e 15, 195:46, An ls!a M o
rais de Lima contra Cla. Bras , de 
L!nha.s P l Coser; 9 e 30, 154148, 
He!nz Schramm eant ra Cod!Cl!f 
Const. de Dlst. Inst. Q u!mleas; UI 
e 15, 384146, Alcides Pin to contr& 
0!!:1· GentUI ; 10 e 30, 385146, Nair 
Ro&il!no contra S IA. Cot. P au!l.s. 
ta; 10 e 45, 386146, José Augusto 
de Sous a eontra Hora cio Al ves dO 
Nasclmr-nto; 388'46, Aldo de AI· 
melda contra. Vt.dxe.rla Neutro Be· 
ltm !Jtd&. 
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Fund~da, em Sã.o Paulo, a Sé<1eG~. 
de Internacional de Di·reito So 

PROVISORIAMENTE, FUNCIONARA'- NO ''SEMINARIO DE LEGISLAÇÃO SO
CIAL" JUNTO A' FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE UO 
PAULO - CRIADA E ORIENT.A,DA IELO JURISTA E PROFESSOR CESAIUNO 
JUNIOR - A SUBSECÇÃO DO RIO GRANDE ESTA' A CARGO DO PROFES
SOR DARIO DE BITTENCOURT, QUE NOS CONCEDEU INTERESS~TE 

ENTREVISTA 

Texto de HOMERO MAYA D'ÁVILA 

Dia a dia aumenta o numero da 
instituições clentlflcaa e juri<$cas 
com o objetivo de divulgar e es· 
t ud. • melhor o mais novo ramo do 
c!lrelto, _que é o direito do trabalho. 
4 llâs, segundo pensamento e com• 
bem 118 poderá verificar pela leltu
'ift d! aro minucioso e brilhante re-• 
lGt~rio do Ministro-Presidente Ge· 
r&ldo M. B i Menezes, o preseíitã H· 
C\llo de;va, •eJ: considerado cO S!
CULO • DO TllABALHADOR», tala oa 

neflclos e 8io vantagens advln4J.s 
núme\'osa classe, nos ultimas de

cêglos , Reeentemente, ainda, , aou
bamos 4a filílilaçlo, em São Paulo, 
de wne Sociedade In\ernacional de 
Direito Social; o que nos levou a 
pruença do professor da direito 

ê.it. .Faculdade desta Capital, dr. Da
rio ~- Bitte;.court, que é, neste Es
tbdot ' 0 reptesentanta da menciona
ita entidad'e, ô professor Dario, nos-

i so velho e llústre amiJI:O, não te

i vo du,vldas .~ nos declarar d· 
l,lmea!ato, Qo seguinte: cAo contrArio 
J ,dé ·outras •&scipllnaa jurldlcas, o 

I Direito ~cial vem tendo uma ela· 
borf çlio legislativa, multo mais râ-

1 
plda . qba .,. seu desenvolvimento 
doutrlnllrlo; diz-se, até, que, nea
te setor do Direi to, a lei anda na 
frente da doutr!'nA, ao oontrlrlo 
dos outros ramos,' no quais as .,.. 
nllções da doutrina só multo mala 
tarde vêm a ter guarida nos tex
tos legislativos, 

HA, em doutrina, no aeetor do 
Direito Social, lmpor~.es questões 
.. ...,r do:l>tt~~~ ~ 
m1n1lçlio, conceito, posição enclclo-
Jl<':'.ca, natureza jurldlca do alndl· 
cato e dos Institutos de seeuro so
cial, da relaçlo Individual . de em
prego, do contrato coletivo de tra-
balho, fundamento da Indenização 
;><>r acidentes do trabalho e pela 
• "sclaiio unilateral do contrato in
wvi 'J&l de trebalho, etc. 

No campo Internacional, rrande 
é o progresso da disciplina, merc6 
IÍli obra m&~~nlflca da Orranização 
Internacional do Trabalho, com suas 

I'! numerosas a esplendidas publica· 
ções, Inclusiva a cRevlsta Interna
cional " do Trabalho»; versam, po
rém, mais sobre o especto tAcni-

co-lcgislatl\·o do que, proprlamen
w, sobre os problemas doutrintrloa. 

Pareceu, hA tempos, oportuno ao 
prof. ll. F. Cesarlno Junior, cate
drático de Direito Social das Facul
dades (\a Direito e de Clênclaa ~ 
nOmlcas da Universidade de São 
Paulo, membro do Instituto da DI· 
tel')o Social e a '--~r :le alentA <in• 

trabalhos aobre a especialidade, fun
dar ums Sociedade lntemadoaal de 
Direito Social, votada excluslvamen· 
te ao seu estud• doutrináP!o:t. A
pós estas declarações o dr. D6· 
rio de Bi ttencourt mostrou ao re· 

I 
porter um cdosslen, com material 
alu•lvo à Sociedade e à nossa per
gunta sobre os objetivos da mes-

' ma, esclareceu-nos 1erem meramen
' te clentlficos, sem nenhum compro-

misso de ordoem politlca, religiosa 
cou filosófica-sectária, tendo por 
fim a elaboraçlio da doutrina do 
Direito Social Comparado, notada· 
mente no sentido de relacionar o 

1 seu desenvolvimento leelslatlvo e 

\ 

jurisprudendal com a Teoria Ge
ral do Direi te. Para reallzaçiio de 

. seua obje tivos, s entidade - que a-

atureza juridlea do con1nto · eo
letivo <lJ trabalho; lde1a ~ eon• 
trato individual de traballio; idem 
daa férias anuais remuntradaa • 
do descanso semanal relliluneraclo; 
idem da participação 1\o. lucros; 
ld~m das Indenizações por despecti.. 
dia; gréve • contrato de trabalho; 
natureza jurldlea dos ~ de 
Prevldencla Social; Con....... In· 
ternacionals do trabalho; •naturesa 
jurldica do seguro social; ~ J!Or• 
matlvo da Justiça do Trabalho; oon• 
ceito da pessoa em Direito Sodel; 
natureza juridlea do H lirlo leal; 
trabalho da menores e I!Atrio-po
der fundamentos da rel~ ,jllrldl· 
cn resultante do acldellje,,ífo tra· 
balho. 

«SIDD!3& .~_lj}.iea~i. 
ano, o primeiro volu 
cAnaln, contendo farta e prec:loaa 
colaboração de especlalistae na ma
teria, não só nacionais, como eatran
g.,lran. 

A cSIDDS• NO RIO GRANDJ; DO SUL 
Stodleclc, da Faculdade da Direito 

de norlanópolis e juiz do tra,balho Qulzemos, finalmente, ,.-.,. alio, 
presidente auplente da Junta de acerca da Sociedade lnMaclonel 
conclllaçlo e Julgamento de Capi- de Direito Social, em noaacr llhtado. 
tal catarlnense; tesoureiro - prof. Esclareceu-nos, então, o ne110 mt· 
Rui de Azevedo Sodrê, da Faculda- trevlstado que, após a PAsçoa, pre• 
de Católica de Direito de São Pau- tende convocar os membrot titula• 
lo e membro destacat:lp do Instltu- res e efetivos consi., Jrados ·.natos, 
to de Direito Social; vice-tesoureiro pelos Estatutos, a fim de oa reunir 
- prof. Eugenio Peres Botija; dl· em sua tertulia para em •egulda, 
,...tor dos cArqulvon - prof, Do- dar inicio as atividades da hastala
menloo Rlccardo Peretti-Grlva, c::uu· >:istem tres Faculdades i I' Direito, 
selhelro da Corta dw Apelaçi o ~e ! um Tribunal Trabalhista. da aete 
Turim e tratadista de renome mun- ~ revistas espectallzadas e numero
dlai; secretario dos cArqulvon - soa cultores desse ramo do· Dli-elto. 
prof. Bernardino Léon y Leon, de .....,.,...,...,.,.,,...,_.,..._ 
Madrid•. ,-

OS MEMBROS DA SOCJZDAD& 

- Quais (Indagamo§) oa mem
bros Qo sociedade~ Respondeu-no• o 
professor DArio: cEm' conformidade 
çom os estatutos, tambem aprova
dos a • l .b do corrente, existem çlnco 
cateeortaa da membros) a saber: ti
tularei, efetlvoa, cooperadores, be
nE:mérltoa e honorérios. 

Sio tltularu: os professores, 11-
vrea dooentes, assistentes da dlscl
plilla, nas escolas IUperlores; ·os au
tores de trabalhoa julgadoa de va
lor pelos catedrAticoa des referida& 
es~; os membros togados diJs 
Tribunais de Trabalho de segunda e 
superiores inatandados; os ministros 
e ex·mlnlstroa, Mcretárlos e ex-se
cretârloa do Tll&balho e da Previden

A!a Social, oonsultorea e ex-consui
\Orea jurldlooa de tais ministérios 
e secretaJ:Ias e AS aocledades dedl· 

ea~·.·. !..ti.'~~. jur~d~~s9.éll!la: 
tfii"Jl,,C~õ .... ... ~Jõ:' 1lW ~'.::.;,< -lo 
de usoéfações • os dlretoru ci•m
tlfloot das revistas dedicadas ao es'· 
tudo daa dlsclpllnaa e os mag!st,...; 
dos de trallalho de primeira lns~ 
ela; alo membros cooperadores: as 
pet!sOas flsieaa ou juridlcas que, ezà. 
bora não excercendo atividade clen
tifica jurldlco-soclal, a estimulem, 
atravéa de contribuição tlnancelra 
permanente apra a cSIDDS»! slo 
considerados beneméritos todos a
quele• que fizerem doações de vul· 
to ê. Instituição, quer em dinheiro, 
quer em livros e. finalmente. do 
honorll.rlos todos aqueles a quem, 
pelos m6rltos lnvulgares, no cam
po doa eatudot1 juridico-aoclals, o 
Conselho-Diretor conferir esse ti
tulo•. 

AS ATIVJDADEB INICIAIS DA 
cSIDDS:t 

Procurando aa~r quais as atl
vldedea lnlclals de Soc!edade, C:t
not o profesaor Dlr!o que a ~»
pretende, ainda este ano, realizar, 
em data a ser esoolhlJ:Ia. a Prlmei· 
Ya As~embl61a e o I.o Conar•so In· 
ternaclonal de Direito Social. send 
o local a capital do Estado · ~l Bl· 
Paulo, estando adiantada a elabo 
raçlo do respectivo teme.rto, 

Entre outros auuntos. aerlo, D< 
Congreuo, ventilados os -;utDtes 
Denomlnaçlo; Deflnlçio; . Poslçl· 
enciclopédica; auton'l~~ ;aút.od• 
personalidade juridlca do sfltdtcato 

~.,~ ~:o-.. 



Stodieck, da Faculdltde de Direito 

dlo.; gréve e contrato de trabalho; 
natureza juridica dos ~ de 
Prevldencia Social; Con..... lft• 
ternacionals do trabalho: -nàturea 
jurldlca do seguro social;~ qor• 
matlvo da Justiça do TraQalllo; con• 
ce!to de pessoa em Dlfdto Social; 
natureza juridlca do Hlirlo legal; 
trabalho de menores e J)ttrto-po
der fundamentos da re~ ,jW'ldi· 
cn resultante do aclde~,jf.o Ff.· 
balho. 

cSlDDS.. .~.llilcat6. 
ano, o primeiro volu· 
cAnalu, contendo farta e PteeloH 
colaboração de especialista, na ma
teria, não só nacionais, cpmo estran
g~lrau. 

A cSIDDS• NO RIO GRAND~ DO 8QL 
Dia a dia aumenta o numero de 

instituições cientificas e juric$cas 
com o objetivo de diwlgar e es
tud. • melhor o 1!UIIs novo ramo do 
direito, que 6 o djrelto do trabalho. 
4lill.s, segundo pensamento • comol 
bem · :se poderá verificar pela leltu
;a de ium minucioso e brilhante re·· 
i~J~rlo dQ Ministro-Presidente Ge 
r1:!do M. p; Menezes, o preten'tê !6· 
Clllo deye, ·~ considerado cO S:f:
ÇULO • DO TRABALHADOR•, tala oe 
\!eneflclos e u vantagens advin4ls 
l Dàme\'osa çlas5e, nos ul ti mos de
eêu.tos, ~temente, ainda, , sou
bemoe da fm.'iaçlo, em Slo Paulo, 

de J'lorlanópolis e juiz do trallalho Qulzemos, finalmente. ,._ aico, 
presidente suplente da Junta de acerca da Sociedade In~clo~ 
conclllaçlo e Julgamento da Capl· de Direito Social, em noaao'll!ltado. 
tal catarlnense; tesoureiro - prof. Esclareceu-nos, então, o mtiiBO e!J• 
Rui de Azevedo Sodr6, da Faculda- trevistado que, após a Pâaçoa, pra• 
de Católica de Direito de Slio Pau- tende convocar os membrot titula• 
lo e membro destacaclr;> do Instltu- res e efetivos consi-•~rados ·. natos, 
to de Direito Social; vice-tesoureiro pelos Estatutos, a fim de os reunlr 
- prof. Eugenio Perez Botija; di· em sua tertulin para em seguida, 
n.tor dos cArqulvon - prof. Do· dar inicio as atividades da lutala· 
menlco Rlccardo Peretti-Griva •. cou· "istem tres Faculdades <I' Direito, 
,selhelro da Corte dii Apelaçlo ee I um Tribunal Trabalhista, de sete 
Turim e tratadista de renome mun-~ revistas espedallzadas e numero
dia!; secretario dos cArqulvou - sot1 cultores desse ramo do· D!Í'elto. 
prof. Bernardino Léon y Leon, de 
Madrid•. 

de ume Sociedade Internacional de 
Direito Social; o que nos levou a 
l)J'esença do professor de direito 
d8 .Faculdade desta Capital, dr. Da
rio <\3 . Bitte;.court, que é, neste Es· 
Úldot •I) repl'esentante da menciona
ila. entidade, d professor Dario, nos
ao velho e Uústre . aml,io, não te-

ve du.vidas .!!M nos declarar d· 
lmelllato, a. seautnte: cAo contrll.rio 
,de ·o11tras •c\isciplinaa jurldicas, o 
Direito ~cial veJD tendo uma ela·· 
borfçlio legislativa, multo mala ri· 
plda . qbe oo seu desenvolvimento 
doutrinirlo; diz-se, até, que, nes
te setor do Direito, a lei anda na 
frente da doutrl'na, ao contrArio 
dos outros ramos,' np quais as ema· 
nações da doutrina só multo mala 
tarde vêm a ter guarida noa tex
tos legislativos. 

HA, em doutrina, no aector do 
Direito Social, lmJ!Qr.~..es questões 

"'Rr ~tldili , -w:a: .,.~-mu-a "'d4fiô.· 
rolrálçio, conceito, posiçlo enclclo• 
J>t':'.ca, natureza juridlca do sindi· 
cato e dos Institutos de seeuro ao
cial, da relaçlo Individual . de em
prei!O, do contrato coletivo de tra· 
balho, fundamento da Indenização 
;x>r acidentes do trabalho e pela 
• P.selsio unllatere.l do contrato In· 
wvi,Jai de trabalho, etc. 

No campo Internacional, rrande 
é o progresso da disciplina, mercA 
cia obra mqnlflca da Organlzaçlo 
Internacional do Trabalho, com suas 
numerosas e esplendldaa publica· 
ções, Inclusive a «Revista Interna
rional do Trabalho>; versam, po
rém, mais sobre o aspecto técnl· 
co-legislativo do que, proprlamen
~. sobre os problemas doutrlnirlos. 

Pareceu, hi tempos, oportuno ao 
prof. 11., F. Cesarlno Junior, cate
drático de Direito Social du Facul
dades ~a Direi to e de Ciências JCco. 

nômlcas da Universidade de Slo 
Paulo, membro do Instituto de DI· 
tel"p Social e 11 '--<>r :le alentJuin•, 

trabalhos sobre a especialidade, fun· 
dar uma Sociedade Jntemael~ de 
Direito Social, votada excluelvamen
te ao seu estud• doutrinário•. A· 
pós estas declarações o dr. Dê· 
rio de Bittencourt mostrou ao re-

I 
porter um cdossler•. com material 
alusivo l Sociedade e à nossa per
gunta sobre os objetivos da mes-

' ma, esclareceu-nos serem meramen· 
' te cientiflcos, sem nenhum compro-

misso de ordiem política, religiosa 
ou filosófica-sectária, tendo por 
fim a elaboraçlo da doutrina do 
Direito Social Comparado, notada· 
menta no sentido de relacionar o 

1 seu desenvolvimento leetslativo e 
Jurisprudenrlal com a Teoria Ge
ral do Direi te. Para realização de 
seus objetivos, a entidade - que a
dotou a sigla cSIDDS> - utarA, e~ 
tre outros, ,. >s se11ulntea meios: 
rubllcação anual úus ~Arquivos da 
Sociedade Internacional do Direi
to 'Social•, revista Internacional de 
direito social; realização de Con
gressos Internaelonals; promoçlo de 
intercambio cientifico entre profes
sores, liwes docentes e assistentes 
de direito social, Direito do Traba
lho, direito Operãrio, Ll!llislaçlo do 
Trabalho ou direito lnC.'.lstrial, das 
nossas Fac:uldades e autores de o· 
bras juridlco-socielas de valor, a
través de correspondenclas, publi· 
c.'lções, cursos e conferências:>, 

OS MEMBROS DA SOCIEDAD& 

- Quais (Indagamo§) 01 mem
bros Q.t socledade1 Respondeu-no• o 
professor Dârlo: cEm• conformidade 
com os estatutos, tambem aprova· 
dos a• l.ll do corrente, existem çinco 
categorias de membros1 a saber: ti· 
tulare1, efetivo•, cooperadores, be· 
nE<mêrltos e honorários. 

São titulares: os profestores, Ii· 
vrea ciooentes, assistentes da dlaci· 
plipa, nas escolas superiores; ·os au
tores de vabalhoe julgados de va
lor pelos catedrittcoa das referidas 
escolas; os membros togadoa dllts 
Tribunais de Trabalho de segunda e 
superiores lnstanclados: os mlftlstros 
e ex-ministros, Meretll.rlos e ex-se· 
cretll.rios do TPabalho e da Previden

;í!a Social, coDSultores e ex-consul
\Orea juridicoe de tais mlnlttérlos 
e secretadas e AS sociedades dedl· 
1!111111 aót llltUd<ll JurldJI;o-soélala: 
11Õ-'iio~~·r..;~.J ... ·m ~-4~~ 
cSe assoclaçôea e os diretoru ci'ln
tlflcoe das revistas dedlcadu ao as'· 
tudo das diaclpllnas e os maglstre,.: 
dos de trabalho de primeira lnstaúc 
ela; alo membros cooperadores: as 
pe!sOas flsicas ou jurldicas que, eu.. 
bora nlo excercendo atividade clen
tlflca jurldico-soclal, a estimulem, 
atrav6a de contribuição financeira 
permanente apra a esmos.: slo 
considerados henem6ri\Os todos a
quele• que fizerem doações de wl· 
to l instituição, quer em dinheiro, 
quer em Uvros e. finalmente, do 
honoririoa todos aqueles a quem, 
pelos m6ritos invulgares, no cam· 
po dos estudos juridlco-soclals, o 
Conselho-Diretor conferir esse ti· 
tulo ... 

AS ATnnDADES DnCUUS DA 
esmos .. 

Procurando saber quais as atl
~idadea iniciais da Sociedade, C::t
nos o professor Dirlo que a ~
pretende, ainda este ano, realizar. 
em data a ser escolhllia. a Primei· 
n Asaembl6la e o I.o Congreuo In· 
temacional de Direito Social. send' 

!oeal a capital do Beta do · ~ l SI' 
Paulo, estando adiantada a elabo· 
raçlo~ respectivo tem!rto. 

Enve ouvos assuntos. aer.lo. 
Congresso, ventilados os ..;utntes 
O..nominaçlo; Definição; Posls;l· 
enclclop6dica; autonOJ~~ pt.od· 

personalidade Jurldica do st!d!cato 

Prosseguindo em suas declarações, 
aorescenta o professor Dario: cA 
sé de provisória da entidade • no 
Seminãrio 'de Le~tislaçlo Sociab, . da 
Faculi,•de de Direito da Unlverslda· 
de ~e São Paulo, alib também crla
çã8' e orientação d• mestre Cesarln
nJ Junior; a séde definitiva será 
fixada na primeira reunliio do Con
selho Diretor, a quem compete a 
admlnlstraçlio da Sociedade; a 1.ll 
dP. março deste ano, em Sio Paulo, 
foi eleita a seguinte Comissão Exe· 
cutiva Provisória: presidente - pro
fe~sor A. F. Cesarino Junior; vice 
- professor Mariano .'flsSembaum 
(da Faculdac'~ de Diref'l!ll da Unl
,·ersidade Argentina do Litoral): se· 
cretario gerai - prt>f ; Orlando Go· 
meo, da Faclddade · de Direito da 
Bahia: aecretar!Q - pro!: He:artqu. 

......... ~ 




