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12 ~988- LiTRAS·PLUMINENSES 

A JUSTIÇA DO TRABALHO 

INTEGRAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO 
HOMENAGEM AO MINISTRO 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

A reforma fundamen
tal operada na Justica do 
Trabalho, no governÓ Euri
co Gaspar Dutra, que sem
pre a prestigiou, 
integrou-a ao Poder Judi
ciário, por forca do 
Decreto-lei 9797, cfe 9 de 
setembro de 1946. Provi
dência em que teve parte 
primordial o Ministro Ge
raldo Bezerra de Menezes. 

O Ministro Júlio Bara
ta, ex-presidente do Tribu
nal Superior do Trabalho e 
ex-titular da Pasta do Tra
balho, em novembro de 
1954, relembrou aos seus 
pares, naquela Corte Tra
balhista, o nome daquele 
Ministro como ''o verda
deiro autor e construtor do 
Decrto-lei 9797, que estru
turou a Justica do Traba
lho, integrando-a ao Poder 
Judiciário. Nenhum Juiz 
do Trabalho esquecerá es
se servico inestimá~el". 
Tanto assim que, certa fei
ta, a respeito do Ministro 
Geraldo Bezerra de Mene
zes, em curso promovido 
pela Academia Nacional 
de Direito do Trabalho, 
disse o doutor J uiz Vianna 
Clementino: "Que se d izer 
mais de Geraldo Bezerra 
de Menezes? Para mim, 
ele é a própria encarnacão 
da Justica do TrabalhÓ". 
N o m 'e s m o t o m , 
manifestaram-se, em 2 de 
outubro de 1986, dois pre
claros Ministros do Tribu
nal Superior do Trabalho: o 
saudoso Coquejo Costa, 
então seu presidente, e 
Marco Aurélio Mendes de 
Farias Mello, que dignifi
cou o Tribunal Regional da 
Primeira Região. Do pri
meiro, estas palavras: "o 
eminente Ministro Geraldo 
Montedonio Bezerra de 

Menezes, que é o nosso 
fundador, gracas a Deus, 
pode compareéer e dar tes
temunho da história viva 
de nossa lnstituicão" nas 
comemoracões elos qua
renta anos da Justica do 
Trabalho. O segundo 
aplaudiu "o carinho no 
convite à pessoa ilustre do 
Ministro Geraldo Monte
dônio Bezerra de Menezes, 
que mercê da cultura e afi
nada reflexão, conduziu os 
primeiros passos desta jus
fica especializada com a 
mão sempre . firme do 
Jurista". 

Pelo referido diploma 
legal, que se antecipou às 
diretrizes da Constituicão 
de 1946, foram extintos os 
antigos Conselho Nacional 
e Regionais do Trabalho e 
criados o Tribunal Superior 
do Trabalho e Regionais do 
Trabalho. Instituiu-se a au
têntica magistratura tra
balhista, com a carreira 
respectiva, partindo do in
gresso por concurso de títu
los e provas do Juiz do Tra
balho e se u acesso ao Tri
bunal Regional, pelos cri
térios de a ntigüidade e 
merecimentos. 

Em verdade, aquele 
diploma, de tamanha re
percussão histórica e so
cial, inaugurou fase nova e 
definitiva da Justica do 
Trabalho, encerrando o 
gue se poderia chamar de 
fase experimental . 

Com o peso de sua au
toridade, assinalou o Mi
nistro Mozart Victor Russo
mano, ex-presidente do 
TST, " a transformacão 
substancial da Justica ·do 
Trabalho, gue se opéraria 
através do Decreto-lei 
9797". E proclamou, sem 
vaci la ções, '~a signific~-

ERNER EWALD ECKSTEIN 
Presidente da Associacão dos Ser
vidores da Justica do trabalho da 
Primeira RegiãÓ 

cão histórica daquele di
ploma" e a sua antecipa
cão ao texto básico de 
1946, criando a magistra
tura do trabalho. 

Instalou-se o Tribunal 
Superior do Trabalho em 
03 de setembro de 1946, 
sob a _presidência do Minis
tro Geraldo Bezerra de 
Menezes. O Tribunal e a 
Academia Nacional de Di
reito do Trabalho organi
zaram, em Brasília, o Se
minário comemorativo da 
efeméride. Para proferir a 
palestra de abertura, o 
presidente do Tribunal Su
perior do Trabalho, Minis
tro Coquejo Costa convi
dou o Ministro Geraldo Be
zerra de Menezes, organi
zador e primeiro presiden
te do Tribunal. 

O Tribunal Regional do 
Trabalho da 1 a Região, 
hoje tendo como presiden
te o eminente Juiz José 
Teófilo Vianna Clementi
no, foi instalado em outu
bro de 1946, e m solenida
de presidida pelo Ministro 
Geraldo Bezerra de Mene
zes, sendo seu ·primeiro 
presidente o Dr. Joaquim 
Máximo de Carvalho J ú
nior e vice-presidente o Dr. 
Délio Barreto de Albuquer
que Maranhão, 
integrando-o, ainda, os 
juízes Aldílio Tostes Malta, 
Celso Lanna e Oscar Penna 
Fontenelle, além dos Srs. 
Aldemar Beltrão e Antônio 
de Paiva Fernandes, res
pectivamente representan
tes de empregados e em
pregadores. Secretariou a 
sessão o Dr. Alcides Ferrei
ra, colega ilustre, exemplo 
de d ignidade e honradez, 
q_ue enalteceu a nossa 
classe. · 

... 
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H01VIE~·XGE-wlAO-· 
MINISTRO GERALDO 

BEZERRA DE MENEZES 
Integração ao Poder 

Judiciário 
WERNER EWALD ECKSTEIN 

Presidente da Associação dos 
SeiVidores da Justiça do 

Trabalho da Primeira Região 

A reforma fundamental ope
rada na Justiça do Trabalho, 

1 no governo Eurico Gaspar DU
tra , que sempre a prestigiou, 
integrou-a ao Poder Judiciário, 
por força do Decreto-lei 9797, 
de 09 de setembro de 1946, 
providência em que teve par
te primordial o Ministro Geral-

i do Bezerra de Menezes. 
1 O Ministro Júlio Barata, ex-
presidente do Tribunal Supe
rior do Trabalho e ex-titular 
da Pasta do Trabalho, em 
novembro de 1954, relembrou 
aos seus pares, ·naquela Corte 
Trabalhista, o nome daquele 
Ministro como "o verdadeiro 
autor e construtor do De
creto-lei 9797, que estruturou 
a Justiça do Trabalho, inte
grando-a ao Poder Judiciário. 
Nenhum Juiz do Trabalho es
quecerá esse serviço inestimá
vel". Tanto assim que, certa 
feita, a respeito do Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes, 
em curso promovido pela Aca
demia Nacional de Direito do 
Trabalho, disse o douto Juiz 
Vianna Clementino: "Que se 
dizer mais de Geraldo Bezer
ra de Menezes? Para mim, ele 
é a própria encarnação da 
Justiça do Trabalho". No mes
mo tom, manifestaram-se, em 2 
de outubro de 1986, dois 
preclaros Wlinistros do Tribunal 
Superior do Trabalho: o saudo
so C.o~eijo Costa, então seu 
presidente, e Marco Aurélio 
Mende.s de Farias Mello, que 
dignificou o Tribunal Regional 
da Primeira Região. Do primei
ro, estas palavras: "o eminen
te Ministro Geraldo Montedo
nio Bezerra de Menezes, que é 
o nosso fundaaor , graças a 
Deus, pode comparecer e dar 
testemunho da história viva de 
nossa Instituição" nas come
morações dos quarenta anos 
da Justiça do Trabalho. O se
gundo aplaudiu " o carinho 
no convite à pessoa ilustre do 
Ministro Geraldo Montedônio 
Bezerra de Menezes , que mer
cê da cultura e afinada re fle
xão, conduziu os primeiros 
passos desta justiça especiali
zada com a mão sempre fi r
me do Jurista." 

Pelo referido diploma legal, 
que se antecipou às diretri
zes da Constituição de 1946, 
foram extintos os antigos Con
selho Nacional e Regionais do 
Trabalho e criados o Tribunal 
Sup_ep9f do Trabalho e Regio-. 

nais do Trabalho, instituiu~e 
a autêntica magistratura traba
lhista, com a carreira respec-
tiva, partindo do ingresso por 
concurso de títulos e provas ~ 
do Juiz do Trabalho e seu ~ 
acesso ao Tribunal Regional, \ ~ 
pelos critérios de anti~ida- I 
de e merecimento. ~ 

Em verdade, aquele diplo-
ma, de tAmanha repercussão 
histórica e social , inaugurou 
fase nova e definitiva da Jus- ..._: 
tiça do Trabalho, encerrando ~ 
o que se poderia chamar de 
fase experimental. 

Com o peso de sua au tori- '\.. ~ 
dade , assinalou o Ministro .C:. 
Mozart Victor Russomano, ex- "-. 1 
presidente do TST, "a trans- 1 

formação substancial da Justi
ça do Trabalho, que se opera
ria através do Decreto-lei 
9797". E proclamou, sem va
cilações, "a significação histó- • . 
rica daquele diploma" e a sua 
antecipação ao texto básico de 
1946, criando a magistratura 
do trabalho. 

Instalou-se o Tribunal Su
perior do Trabalho em 03 de 
setembro de 1946, sob a pre
sidência do Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes. O Tri
bunal ·e a Academia Nacional 

~ 
de Direito do Trabalho or
ganizaram, em Brasliia o Semi
nário comemorativo da efemé
ride . Para proferir a palestra 

':-1 ' ..... 

~ 

de abertura, o presidente do 

1 

Tribunal Superior do Traba
lho, Ministro Coqueijo Costa, 
convidou o Ministro Geraldo i 
Bezerra de Menezes, organiza- ' 
dor e primeiro presidente do 
Tribunal. 

O Tribunal Regional do Ira- \-§ 
balho da H Região, hoje · 
tendo como presidente o emi
nente Juiz José Teófilo Vian-
na Clementino, foi instala-
do em outubro de 1946 , em 
solenidade presidida pelo 
Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes, sendo seu primeiro 
presidente o Dr. Joaquim Má
ximo de Carvalho Júnior e vi
ce-presidente o Dr. Délio Bar-
re to de Albuquerque Mara
nhão, integrando-o, ainda, os 
Juizes Aldilio Tostes Malta. 
Celso Lanna e Oscar Penna. 
Fontanelle, além dos Srs. 
Aldemar Belttiio e An tônio 
de Paiva Fernandes, respectiva
mente representantes de em
pregados e empregadores. Se
cretariou a sessão o Dr. Alci-
des Ferreira colega ilustre, 
exemplo de dignidade e hon
radez , que enalteceu a nossa 
classe . 

~ 
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HOMENAGEM AO 
. MINISTRO GERALDO 
BEZERRA DE MENEZES 

Integração ao Poder 
Judiciário 

WERNER EWALD ECKSTEIN \ dizer mais de Geraldo Bezer
Presidente da Associação dos ra de Menezes? Para mim, ele 

Servidores~ J_ustiça ?.? é a própria' encarnação da 
Trabalho da Pnme1ra Reg1ao . d T balh " N es Justiça o ra o . o m -

A reforma fundamental ope- ' mo tom, manifestaram-se, em 2 
rada na Justiça do Trabalho, '-tie outubro de 1986, dois 
no govemo Eurico Gaspar DU- 1 preclaros Ministros do Tribunal 
tra, que sempre a prestigiou, 1 Superior do Trabalho: o saudo
integrou-a ao Poder Judiciário, so Coqueijo Costa, então seu 
por força do Decreto-lei 9797, · presidente, e Marco Aurélio 
de 09 de setembro de 1946, Mendes de Farias Mello, que 
providência em que teve par- dignificou o Tribunal Regional 
te primordial o Ministro Geral- ' da Primeira Região. Do primei
do Bezerra de Menezes. ro, estas palavras: "o eminen-

0 Ministro J.úlio Barata, ex- te Ministro Geraldo Montedo-
presidente do Tribunal Supe- nio Bezerra de Menezes, que é 

1 rior do Trabalho e ex-titular j 0 nosso fundador, graças a 
I da Pasta do Trabalho, em Deus, pode comparecer e dar 
1 novembro de 1954, relembrou J testemunho da história viva de 
: aos seus pares, ·naquela Corte \nossa Instituição" nas come
: Trabalhista, o nome daquele morações dos quarenta . anos 
Ministro como "o verdadeiro · da Justiça do Trabalho. q se
autor e construtor do De- gundo aplaudiu "o carinho 
ereto-lei 9797, que estruturou no convite à pessoa ilustre do 
a Justiça do Trabalho, inte- \'Ministro Geraldo Montedônio 
grando-a ao. Poder Judiciário. 'Bezerra de Menezes, que roer
Nenhum Jmz do Trabalho es- · cê da cultura e afinada refle
quecerá esse serviço inestimá- I xão, ·conduziu os primeiros 
vel". Tanto assim que, certa ' passos desta justiça especiali
feita, a respeito do Ministro zada com a mão sempre fir
Geraldo Bezerra de Menezes, l me do Jurista." 
em curso promovido pela Aca- I . Pelo referido diploma legal, 
demia Nacional de Direito do 

1 
que se antecipou às diretri

Trabalho, disse o douto Juiz 1 zes da Constituição de 1946 , 
Vianna Oementino: "Que se_ ..foram extintos os antigos Con-

{q <6~ 
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selho Nacional e Regionais do j Bezerra de Menezes. O Tri
Trabalho e criados o Tribunal bunal e a Academia Nacional 
Sli~rior do :!'!abalho e Regio- i de Direito do Trabalho or-
nais do Trabalho, instituiu-se ganizaram, em Brasüia o Semi
a autêntica magistratura traba- nário comemorativo da efemé
lhista, com a carreira respec- ride. Para proferir a palestra 
tiva, partindo do ingresso por de_ abertura, o presidente do 
concurso de títulos e provas Tnbunal Superior do Traba
d, Juiz do Trabalho e seu lho, Ministro Coqueijo Costa, 
acesso a? Tribunal Regional, convidou o Ministro Geraldo 
pelos cntérios de antiguida- Bezerra de Menezes, organiza
de e merecimento. - dor e primeiro presidente do 

Em vet&de, aquele diplo- Tribunal. 
ma, de tamanha repercussão O Tribunal Regional do Tra
histórica e social, inaugurou balho da 1 ~ Região, hoje 
f~e nova e deftnitiva da Jus- tendo co~o preside~te o emi- ~ 
tiça do Trabalho, encerrando nente Jwz José Teoffio Vian
a que se poderia chamar de na Clementino, foi instala
faseexperimental. do em outubro de 1946, em ' 

Com o peso de sua autori- solenidade presidida pelo 
dade, assinalou 0 Ministro Ministro Geraldo Bezerra de 
Mozart Victor Russomano ex- Menezes, sendo seu primeiro 
presidente do TST "a t;ans- presidente o Dr. Joaquim Má
fonnação substanci~ da Justi- ximo de Carvalho Júnior e vi
ça do Trabalho, que se opera- ce-presidente o Dr. Délio Bar
ria através do Decreto-lei I:eto de Albuquerque Mara-
9797". E proclamou, sem va- nh~o, integr~do-o, ainda, os 
cilações, "a significação histó- JuJZes Aldilio Tostes Malta. 
rica daquele diploma" e a sua Celso Lanna e c:>;;car Penna. 
antecipação ao texto básico de t Fon'tanelle, alem dos _S~s. 
1946 

. d . Aldemar Beltrão e Antonio 
, cnan o a magtstratura d p· - . do trabalho. · e ruva Fernandes, respectiva-

i 
mente representantes de em-
pregados e empregadores. Se-

Instalou-se 0 Tribunal Su- cretariou a sessão o Dr. Alci
perior do Trabalho em 03 de J des Ferreira colega ilustre, 
setembro de 1946, sob a pre- exemplo de dignidade e hon
sidência do Ministro Geraldo radez , que enalteceu a no~sa 

classe .- - • • - . ~ ..• • 

~rJier..~""-J./~)~<k...A'/88 
~.A""'-<'-v~:v-~, ~ rk.1fjf38. 
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A JUSTIÇA DO TRABALHO 

INTEGRAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO 
HOMENAGEM AO MINISTRO 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

A reforma fundamen
tal operada na Justica do 
Trabalho, no governÓ Euri
co Gaspar Dutra, que sem
pre a prestigiou, 
integrou-a ao Poder Judi
ciário, por forca do 
Decreto-lei 9797, cfe 9 de 
setembro de 1946. Provi
dência em que teve parte 
primordial o Ministro Ge
raldo Bezerra de Menezes. 

O Ministro Júlio Bara
ta, ex-presidente do Tribu
nal Superior do Trabalho e 
ex-titular da Pasta do Tra
balho, em r.ovembro de 
1954, relembrou aos seus 
pares, naquela Corte Tra
balhista, o nome daquele 
Ministro como "o verda
deiro autor e construtor do 
Decrto-lei 9797, que estru
turou a Justica do Traba
lho, integrando-a ao Poder 
Judiciário. Nenhum Juiz 
do Trabalho esquecerá es
se servico inestimável". 
Tanto assim que, certa fei
ta, a respeito do Ministro 
Geraldo Bezerra de Mene
zes, em curso promovido 
pela Academia Nacional 
de Direito do Trabalho, 
disse o doutor Juiz Vianna 
Clementino: "Que se dizer 
mais de Geraldo Bezerra 
de Menezes? Para mim, 
ele é a própria encarnacão 
da Justica do Trabalhá". 
N o m 'e s m o t o m , 
manifestaram-se, em 2 de 
outubro de 1986, dois pre
claros Ministros do Tribu
nal Superior do Trabalho: o 
saudoso Coquejo Costa, 
então seu presidente, e 
Marco Aurélio Mendes de 
Farias Mello, que dignifi
cou o Tribunal Regional da 
Primeira Região. Do pri
meiro, estas palavras: "o 
eminente Ministro Geraldo 
Montedonio Bezerra de 

'(I WERNER EWALD ECKSTEIN 
Presidente da Associacão dos Ser
vidores da Justica do trabalho da 
Primeira Região' 

Menezes, que é o nosso 
fundador, gracas a Deus, 
pode compareéer e dar tes
temunho da história viva 
de nossa lnstituicão" nas 
comemoracões dos qua
renta anos da Justica do 
Trabalho. O seg.undo 
aplaudiu "o carinho no 
convite à pessoa ilustre do 
Ministro Geraldo Monte
dônio Bezerra de Menezes, 
que mercê da cultura e afi
nada reflexão, conduziu os 
primeiros passos desta jus
fica especializada com a 
m'ão sempre . firme do 
Jurista". 

Pelo referido diploma 
· legal, que se antecipou às 
diretrizes da Constituicão 
de 1946, foram extintos os 
antigos Conselho Nacional 
e Regionais do Trabalho e 
criados o Tribunal Superior 
do Trabalho e Regionais do 
Trabalho. Instituiu-se a au
têntica magistratura tra
balhista, com a carreira 
respectiva, partindo do in
gresso por concurso de títu
los e provas do Juiz do Tra
balho e seu acesso ao Tri
bunal Regional, pelos cri
térios de antigüidade e 
merecimentos. 

Em verdade, aquele 
diploma, de tamanha re
percussão histórica e so
cial, inaugurou fase nova e 
definitiva da Justica· do 
Trabalho, encerrando o 
que se poderia chamar de 
fase experimental. 

Com o peso de sua au
toridade, assinalou o Mi
nistro Mozart Victor Russo
mano, ex-presidente . do 
TST, "a transformacão 
substancial da Justica 'do 
Trabalho, que se opéraria 
através do Decreto-lei 
9797". E proclamou, sem 
vacilações, 11a signific~-

cão histórica daquele di
ploma" e a sua antecipa- . 
cão ao texto básico de 
1946, criando a magistra
tura do trabalho. 

Instalou-se o Tribunal 
Superior do Trabalho em 
03 d e setembro de 1946, 
sob a presidência do Minis
tro Geraldo Bezerra de 
Menezes. O Tribunal e a 
Academia Nacional de Di
reito do Trabalho organi
zaram, em Brasília, o Se
minário comemorativo da 
efeméride. Para proferir a 
paiestra de abertura, o 
presidente do Tribunal Su
perior do Trabalho, Minis:. 
tro Coquejo Costa convi
dou o Ministro Geraldo Be
zerra de Menezes, organi
zador e primeiro presiden
te do Tribunal. 

O Tribunal Regional do 
Trabalho da 1 Q Região, 
hoje tendo como presiden
te o eminente Juiz José 
Teófilo Vianna Clementi
no, foi instalado em outu
bro de 1946, em solenida
de presidida pelo Ministro 
Geraldo Bezerra de Mene
zes, sendo seu primeiro 
presidente o Dr. Joaquim 
Máximo de Carvalho Jú
nior e vice-presidente o Dr. 
Délio Barreto de Albuquer
que Maranhão, 
integrando-o, ainda, os 
juízes Aldílio Tostes Malta, 
Celso Lanna e Oscar Penna 
Fontenelle, além dos Srs. 
Aldemar Beltrão e Antônio 
de Paiva Fernandes, res
pectivamente representan
tes de empregados e em
pregadores. Secretariou a 
sessão o Dr. Alcides Ferrei
ra, colega ilustre, exemplo 
de dignidade e honradez, 
q_ue enaltece~ a nossa 
classe. 

'y 
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HOMENAGEM AO---· 
MINISTRO GERALDO 

BEZERRA DE MENEZES 
Integração ao Poder 

Judiciário 

WERNER EWALD ECKSTEIN 
Presidente da Auoclação dos 

Servidores da Justiça do 
Trabalho da Prlmélra Região 

A reforma fundamental ope
rada na Justiça do Trabalho, 
no governo Eurico Gaspar DU
tra, que sempre a prestigiou, 
integrou-a ao Poder Judiciário, 
por força do Decreto-lei 9797, 
de 09 de setembro de 1946, 
providência em que teve par
te primordial o Ministro Geral
do Bezerra de Menezes. 

O Ministro Júlio Barata, ex
presidente do Tribunal Supe
rior do Trabalho e ex-titular 
da Pasta do Trabalho, em 
novembro de 1954, relembrou 
aos seus pares, ·naquela Corte 
Trabalhista, o nome daquele 
Ministro como "o verdadeiro 
autor e construtor do De
creto-lei 9797, que estruturou 
a Justiça do Trabalho, inte
grando-a ao Poder Judiciário. 
Nenhum Juiz do Trabalho es
quecerá esse serviço inestimá
vel". Tanto assim que, certa 
feita, a respeito do Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes, 
em curso promovido pela Aca
demia Nacional de Direito do 
Trabalho, disse o douto Juiz 
Vianna Clementino: "Que se 
dizer mais de Geraldo Bezer
ra de Menezes? Para mim, ele 
é a própria encamaç~o da 
Justiça do Trabalho". No mes
mo tom, manifestaram-se, em 2 
de outubro de 1986, dois 
preclaros Ministros do Tribunal 
Superior, do Trabalho: o saudo
so Coqueijo Costa, ent~o seu 
presidente, e Marco Aurélio 
Mendes de Farias Mello, gue 
dignificou o Tribunal Regional 
da Primeira Região. Do primei
ro, estas palavras: "o eminen
te 11inistro Geraldo Montedo
nio Bezerra de Menezes, que ·é 
o nosso fundador, graças a 
Deus, pode comparecer e dar 
testemunho da história viva de 
nossa Instituição" nas come
morações dos quarenta anos 
da Justiça do Trabalho. O se
gundo aplaudiu "o êarinho 
no convite à pessoa ilustre do 
Ministro Geraldo Montedônio 
Bezerra de Menezes, que mer
cê da cultura e afinada refle
xão, conduziu os primeiros 
passos desta justiça especiali
zada com a m[o sempre. fir
me do Jurista." 

Pelo referido diploma legal, 
que se antecipou às diretri
zes da Constituição de 1946, 
foram extintos os antigos Con
selho Nacional e Regionais do 
Trabalho e criados o Tribunal 
"'' '"' rim do Tr~h~lho r Rrt>io-

nais do Trabalho, instituiu -se 
a autêntica magistratura traba· 
lhista, com a carreira re spec
tiva, partindo do ingresso por 
concurso de títulos e provas 
do Juiz do Trabalho e seu 
acesso ao Tribunal Regional, 
pelos critérios de ant:i~ida
de e merecimento. 

Em verdade, aquele diplo
ma, de tamanha repercussão 
histórica e social, inaugurou 
fase nova e defmitiva da Jus
tiça do Trabalho, encerrando 
o que se poderia chamar de 
fase experimental. 

Com o peso de sua au tori
dade, assinalou o Ministro 
Mozart Victor Russomano , ex
presidente do TST, "a trans· 
formação substancial da Justi
ça do Trabalho, que se opera
ria através do ' Decreto-lei 
9797". E proclamou, sem va
cilações, "a significação histó
rica daquele diploma" e a sua 
antecipação ao texto básico de 
1946, criando a magistratura 
do trabalho. 

Instalou-se o Tribunal Su· 
perior do Trabalho em 03 de 
setembro de 1946, sob a pre
sidência do Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes. O Tri
bunal ·e a Academia Nacional 
de Direito do Trabalho or
ganizaram, em Brasília o Semi
nário comemorativo da efemé
ride. Para proferir a palestra 
de abertura, o presidente do 
Tribunal Superior do Traba
lho, Ministro Coqueijo Costa, 
convidou o Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, organiza
dor e primeiro presidente do 
Tribunal. 

O Tribunal Regional do Tra
balho da 1 ~ Região, hoje 
tendo como presidente o emi
nente Juiz José Te6filo Vian
na Clementino, foi instala
do em outubro de 1946, em 
solenidade presidida pelo 
Vilnistro Geraldo Bezerra de 
Menezes, sendo seu primeiro 
presidente o Dr. Joaquim Má
ximo de Carvalho Júnior e vi
ce-presidente o Dr. Délio Bar
reto de Albuquerque Mara
nhão, integrando-o, ainda, os 
Juizes Aldillo Tostes Malta. 
Celso Lanna e Oscar Penna. 
Fontanelle, além dos Srs. 
Aldemar Belt~o e Antônio 
de Paiva Fernandes, respectiva
mente representantes de em 
pregados e empregadores. Se
cretariou a sessão o Dr. Alci
des Ferreira colega ilus tre, 
exemplo de dignidade c hon 
radez, que enalteceu ::1 nossa 
r l 'l<'C:: I" 

·~· 
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i rito de renúncia, que dev, 
caracterizar o magistrado . 
Optando, desde moço, p01 
uma carreira árdua e glorio 
· -· Nada. s·erá máis ·grato a: v. 

Ex a., 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' 
do Trabalho, viajando por to~· 
do o pais e visitando os Tri- : 
lmnais Regionais, leva1:á a 
cada representante da Justi
ça do Trabalho q exemplo 
de que mais se pode gloriar. ·· 

, êste Tribunal, que é o . pró
prio exemplo da vida de V. 
Ex a. . E nada será mais gra · 
to, .também, ao seu coraÇão, 
ce que todos nós dirigimos a · 

' sa,- V. Eia . prova á- todÕs · 
. nós e ao país, a que está ser

, "indo, que é um homem .. de 
· :;incero ideal. Assim o de- · 
. monstra, aliás, a convicção, i 
' que V. Exa . tem sempre re· . 
· velado na defesa dos ideais j 
cristãos, combinando, admi-, 
ràvelmente, na sua pessoa 1 

de católico praticante, o , 
amor aos princípios e às · 
leis, que regeni a Justiça doi 
Trabalho, com os postulados, 
que os Pontífices têm defen
dido e espalhado pelo mundo, 
como bandeira de reivindica
cão legitima do operariad.o. 

I que todos nós dirigimos · ã~ 
i Deus - ao Deus em Quem ; 
. V. Exa. acredita - para : 
i que o proteja e o ajude na ;. 

sua mais alta missão, por- ; 
·ue essa missão está confun· · 
!ida com a ·dignidade de to- · 
ios nós, . que é a diginidade 

··1 da JustiÇa do Trabalho, a 
quem se~~~os~" .. ~ 

•'<o s;:;:..;, ~-.r-s.~ R~ 21 c-h. mif--
--- . !) I / 

~~d,., .. .Y:~ , ·a~~-· ~ ----r-·-
'21--· -11- ~9-'i'1 

~~v& -19S'J. 
~~"8...:-; ~\.:r..~ 
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~,·A UM JUHZ ·:·t.RÀ·E~ALHISTA·. 

• .. . . i . . 

.. : :· No Centro Academico Evaristo da Veig~ 
. . • J 

o nosso contC'rraneo, ba- r! ta c as 1 de cultura, que ~ o : 
· h 1 A T lerua"O Antu · Contro Academico Evansto 1 c ar" an"o e ,, .~ " v · 1 · d • ; nee de Abreu, figura de alto ca . ~tr.ra, ce eiro e ta:r.:tas 

conceito social enlro nós tradxçoe~s e tantas glorias, 
. calo e de grtwde destaquP cujos df,stlnos Y·., Ex. tã? sa -

i "" " rl"micoc diri biamenh~ prflsld~::, passaram nos tne os cn·•-' ~~· "'' }'"'i t d . 
giu ao Centro Acndernicc1 lu mos ~~epre.sentan e~ 6 In· 
l.o' • t d ve1·a,. Diretorlo tilectualldade brastle ira, que 
.c.V6fl6 o a 5"' t d ffc· I d 

~Geral da Faculdar1e de Direi· u 0 ~.eram em p~o a 
t d N.t 6 ,. um ju~to e bem , grandeza d s s ta inshtulçlio. 
o e r 1 er , ti I p · b · D t I d 

·•fundflmentado memorial su 018 em. en.re e es, P;> e-
geri nda !:( esta instituiçilo cu I· : mos destacar a flg~ra - Jlus· 
t 1. t r e U rna JJome tre por ftodos os tltnlos, - do urn pres a ·B •• , ... D ...,_ ·Id B 

D Geraldo Bezer .,. r. aera o ezerra de Me .. . 
nagem ao r. r 1 !}· t ' d M ::.nez "S pela flUa ' nezes. a BJ.lrma lVa, con-
~=cen ~e n\jome~Ção para 0 ) vem ac,antuar, n&o é ditada 
cargo de J•1iz Trabalhista. , pelo coração, nem tão pouco 1 \ 

o Direto~io do Centro, em P?lo entusiasmo de momento. ,-~ 1 

reunião ordinarla, julgou c E_ 8 expressilo da verdade. ......_ 
aprovou o memorial do ba . AI estA? para demonstrai-o 
charelando gonçalemle, já di os arqu!vos do Oentro que . r' 
vulgado pela ímprens6 nlte · falam, doquentemente, me. ~ 

. lhor que nlnguem. . ~ 
r01ense. Por tudo isso agora que <: ~ 

•·o S. Gonçalo, BA congra· 1sua excelencia ~ Dr. Presi- . 
tu la com. a mocidade .acad~ dente da Republica, por lim (' J) "' 
mí~a . poxs, ac~tando a pro decreto ~ellz, houve por bem "" I 

. posta do sr. Telemaco Ant~- ilustrar o quadro da Justiça ....._4 
u.es de Abreu, nada mais , . . . l O 
f ez que honrnr o merlto. I do Trabalho, investindo o nr:, ';-. 

O dr. Geraldo Bezerra de Geraldo B. de Meneze8, por 1 ~~~ 
Menezes é, incontestavelmen· que não dizer? c. ria desta 1 

1
., 

tE!, merecedor das nossas ho- casa .. . porque . aqui se fez e ; 1 
menagens. Nilo ha quem não I aqui Re i mpoz á ' edmirRçãul 11 

conheça o seu tdento t'ulgu· 1 dos t!umiuenH.es - na& f.tt.Rs 
, rao te 1 a sua ~ultura nota \•el1 fun ções de PreRidente .j{'! um · 

aqui me"imo, em ~. Oonç_a.!o. T_ribuoai de Tr~balho da Ca 1
' 

por mJ\~a& ve?:e-s, ele Já a pna! da RepublJca, 1•nde, sem - . 
demonstrou ocupando as no& duvida, sabe r á de R t~ car -se (/") 
sas trlbuuas. p6!lo acerto e justiça de suas 

.. TrancJrevemos na integl'a o deciRões. pelo seu profundo CJ 
memorinl do j o vem lnte- conhecimento do Dir~ito So- . ~ 
Jec tual Telemaco Abreu. ' cial - cumpre·nos prestàr as ·J 

cNos tumultuosos dias que no~sas bl)IDenagens av incl i · 
correm, em "· que o m.uodo tç mag!st:rado de h0je ,. reflexrl 
vive a rase ma is difícil e cru· , brilhante do universitar!o de 
c iante de t~ua existeocia, em hontem, que marcvli, com a 
que 6 ambição do mando 

1
sua passug~rn . pela presiden

.allada á do ouro, quer subs- 1 cia do ~}c; ntro a faze mais 
ti ruir c a for ça do direito pelo 1 empolgarHe "' movimentada da 
direito dap força•, raAgaodo 

1 
vida aeademica do nosso 

<J8 tratados, transgredindo as' Estado. 
:leis, msculando a justiça, nós,; Proponho, certo de que tal 
representantes da nova gera· 1 inicialiva, ecoB.rá favoravel ·. 
ção brasileira. devemos uni · mente nó coração da :J!('stres · 
sonos, levantar hosanas áque· e disc!pulos desta Faculdade, 
les que, opondo·sA aos males se inuugu,re, sol enemente, o 
do presente, cerre.m fileira I seu retrato no salão nobre do 
em torno do bem .. cultuando Centro Ac:ademico Evaristo da 
o direito, praticando a. jul'tl· Vei~a. ' 
ça, servindo a liberdade". ~~ouscio do alto espírito de 

Ggraças á força cordena· jusr:ç.t de V. Ex. e demais 
dQra desta ins ti tu:ção ·JI'.ive - , ID!·mbrc.s desta conceituada 
rsftaria, Diratol'ic \.ieral da orÉ" tU1iRaç:io esttldRntioa, ~s
glorfo8a Facnldade de .0ireito pe1·o '>~" jli a minha proposta 
de ~Titerói, pndemoA, de q,um- 1 

· 0 1C,:! '1 ltn-nnte aprovada. 
do e~ vez, abrir r " eortJ.çces · t' ;_ ;ll Ii tfl ls; ·aproveito Ô·eu: · 
p a r a homeoagca;.· cidad iios f.lejo pan1 reiterar a V. Ex. 
que, pelas suas atitudes, pela .:1s rL c us protestos de alta 
sua cultura. pelo sNt valõr, · es l.. ,na e consi~eração . 
ee tor;.'laram irr:pe tcrrito de · bãn t 1·onçalo, 21 de Março, 
tens?res do Duei .. ;,.. · de 194:1 . . 

Força é cor. vir, sr.- P~est l (<i J 'l'elemaco ;;. ntunes de 1' 
den te; · que, · p~l oB bumb~aé& ; Ab,·eu. 
desta _·prestizlo&a e benepfe., 

f. 

:~~ 

• 
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No Centro Academico E~.iaristo da Veiga; 

O 
t r~neo ba- rlta casa de ~ultura, que é o . 

. nosso con er ' (J(lotro Academico Evaristo 
. chardanrlo TelemtiCO Antu· de. Veirsa celeiro de t9ntas 
nes de Abreu! figu~~~ tradições 'e tantas glorias, 
c onceito social · cujos dostinos V Ex/ tão sa - l lÃ. • 
~a e de grunde destaquP . . · 
..-. 

1 
* icos .-Hrl b,tament•1 pr~sJd~: passaram 

. D?S 1neios ara Lm ) . , hdimos rE>presentantes da in· 
gm AO Centro Aca.dernlCO 1 ' ld d .. . 
~ · t 0 ve1ga Diretorlo t& cctuu. a e b .asile1ra, que 

~G~~!~s doa ;aculdari~ de Direi - tuJo fh;eram em p:ol. _da 
7to de Niterói, um justo e bem i gr~ndez.\ de B ta fnstltu:çtto . · 
;fundAme nt&do memorial su"') Pms bem. Dentre eles, P?de-

erindo u esta instituição cul i mos destacar a fig~ra, * Jlus
furRl ~~ uma home tro por todos o& tf.nloS; tff1 do 

D Geraldo Bezer Dr. Gernldo Bezerra de Me . . 
nagem ao r. ' " ·r I fi t· · d Monezes pela f;Ua: ne;; ... s. a a rma lvs, con-
.ra e+ 1 ç'~, para (l ' vem ac ·:mtuar, nllo é ditada. 
~en.e nomea L.u ; 1 " 

~ 1 1 , 11 z;J~lh-1·~- , p.a o coraçao, nem tllo pouco 
ca'fjo ae . - ..... """"'"· ! t · d ~iretori~ do c~ @! P~ o en llSiasmo e mom6nto. 1 ~ ~{Juigou c E. a OXI;)ressilo da verdade. 1 \ .,.' 

· memor't"'' do ba. AI eatll<> para demonstrai-o . aprovou o ui • :• d c 
charelaodo gooçalense, já. d1 °8 arqu,rvos .. 0 entro que 1 .. , 

vu ga . lhor que mnguem . . 
· 1 do pela imprensa nite · falam, olo.quentemente, me- J 

hP- . roíense. · Por tEdo isso, ágor que '"' 
~- _ "O S. Gonçalo" ~ oongra· jj ua ~xce·lenci~ o . Presi· 

:1.1~~.4°1'11 
. ' 

·., 

/, 

i. . .... 
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. /, ~ \ ~ ~ '· 
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. -.____-.~com a mocidade .acade , dente da República , por um J ("À " 
· mtca, pois, acbtando a pro decreto í'eliz, houve por bem v I . 
. posta do sr. Teiernaco Antu- ilustrar o . quadro da Justiça ·••·•5Í k. }~.,.J..P. 
u.es de Abreu, nada mais · . J Õ t.A~(/.IY~ 
fez que honrar o mtfrito. /do Trab1dho, investindo o Di] ~ J,.'~.~ 

Menezes é, iuc ontestavelrrHlD· f!"'z::;:;a;ãt;:t> ·t!;z~ . ! desta1 I crf--: o -· ' 
O dr. Geraldo Bezerra de Geraldo · , . . Jj'' \f~-~~· 

t6, mer~cedor das nossas ho - cas'Y·J'. ~qne . aqui s fez e 1 1! ' · 
~enaszens.J~ aqm ~e 1mpoz á adm1 R'; ãu 
(~~~seu talento ~ ... dos tlumiaenBes,~.\A.\ nas lt.Rs · 

.fl-~a sua cultura ~ fu~ções li e Pres1àentc dl:' m 
1
• 

t~ 

aqui mesmo* em ~- Gonç_a.lo, T!1buoal de Tr~b ~t lho da C · 
· por m.Jttas ve?.;e·J, ele já;Jb Pl}al da RepubiJca, 1•ndP., sem 
~e~:?Arelf' ocupando as nos - duvida, s n b e r á destllcar-F.e 
sas tribuw,es. pelo acerto e justiça de suas , 

Trancrevemos, n& integra, o decisões. profundoj C) I 
memorial do j o v e m iate· conhecimento DirP.ico So- ~ ! 
lectual Telemaco Abreu. 1 cial - curnpre'·nos -.stàr as J 

.. ~os turnultuoscs ditts que 1 nos- s<!S homenRgons ao · cli 
correm, em que o mundo ; to _ mr~gi~tmflo de hoje, r.efle 
vive a fttse mais difícil e cru· . brilhante do uuiversitArio de 
c~t~n.te de ~o~u1'> e.x!stêucía, em: ~onte;n, que marcou, com ~ 
que a ambiçtí.o do mando s~n pasa1:,gem pela presidEm· 
aliada á do ouro) quer subs- I CJa do centro a foze mais 
.timir «a for ça do direito pelo / e~polgaDte ~movimentada da 
direito da força•. rasgando 1 VIda academtca do nosso 
.o" tratadtH3, transgredindo as í Estado. . 
geis, maculando a justiça, nós, ,I Proponho, certo de que tal 
l'epres~:>ntantes da llf)Va gera.: iolciative. ecoará favoravel 
ção brasileira, devemos uni · mente , no coração de mestres ' 
sonoR, levantar hoA!HHlS áque- e discipuíos desta J:<"'acu!dade, 
les que, r;pondo·sn aos males ao inaugure, solenemente. o 
do preRf'Ot(' , crn·~n fi!Pirn ~· R;•n retrato 9-o snlür.l nobre do 
em torno do ~em , r.l.l l\J •Hirl o I Co~t t ro A~,.~ ~~dc.~tnloo Iwut·IHlo t!U 
o f'lr dto, prahcanrJI.I a JURti V ••lt~"· · 1 · 
Çt.l, ~ ~r vin d o a liberdade". 1, cf:'osclo do alto esp1rit·~ de 

a traças á. forç~ e-;;rd~nn- ij jt:sliçll de V. Exf e demais' ct. • 
't!~n·a desta tostltmção umve- ffil'whro!i desta concmtuada 
rs!terla, Diretorio Geral da f o•garJisação {'StudRntina, "3 -
gloriosa ~aculdaàe de Di,.eito 1 pero ~--.Pj'f. a minha proposta! 
de NitHót, podernor, de Eluan- w, ::·.;,•;dm~r.t<: ~provada. ~ 
<D em Yüz, ebdr o e c0rações ~-t..r; m1:.is, tiprove!to v eci- · 

. p B.·r & bomeoagear cidadãos sej') p9ra 1·eiterdr a V. E:-.1'· 
que· pel-:' .. s euas -ati tu des, pt>la os .• r;eus )rotestos de alta 

1 su&. cu!t1;;.:a1 pcio iH'Il valôr, est~ma "' considaração. 
eo torc.aram lmpete.-rltif-1 de- : l)~l() Gonçalo, 21 de Março, l 
tensor':!s do Direito. de ; 941. 

Yo~Çil 6 (; i '1Vi r , br. Pre(Ji ·j c~~ 1'Blnnaco t1ntu nes . de 
d(;nte, que, pelos humbra~fl A.breu. · .. • 
desta prestigiosa e beuemt!) ·· - · ' - ·· ·· -- · ·· · ·-- j 

... 

.fi,J ' i)i.p Q~r . 

• / 

• 



})\i" I\ o ~& td-rde- J t=\or~d-M-óroUs) ;t0 . ~ - .\ l:.\61-

,20- 8-b;z\ 

Geral Bez r a s 
Dizendo-se plenamente 

honrado com a escolha, no 

pr:osseguimento da Inspira
ção do Professor Henrique 

Stodieck sôbre o Instituto 

do Direito do Trabalho, o 
Confe,rrncista iniciou sua 
apreciação concreta, num 
imenso · campo doutrinário, 

onde as opiniões divergem E! 

se modificam. 
A sua palavra concisa, ex

periente e lúcida, dfmonstrou 

a invergadura do cargo que 
exerce, nos limites de capa
cidade intelectual e do rfs

peito pela condição humana. 

Afirmando ainda, ser a 

paixão de sua vida, o tema 

que iniciou, sentia de outra 

forma, o pêso da .responsabi

lidade que lhE• recaía aos 

ombros· Ta~ .re~onsahilida
de e forma. único credencia
da, achamos nós. A grandeza 

de sua inspiração aliada ao 
raciocínio fquilibrado e jus
to, o Ministro Geraldo Bezer
ra de Menezes, discorria os 

mais variados assuntos com 
a afirmativa da sua experiên

cia. 
Penetrando na Ca.rla Mag

na Brasileira de 1967, o Con
ferencista abordou vários as
pr·ctos na esfera dos Juizes 
e Tribunais do Trabalho. 
Trouxe-nos datas e reportou-

<.; ,c-r< 11• • h•m<:I•;; \:nnh)i. 

vigente. 
Ainda afirmou-nos com 

g.rande seriedacl<·, que a sua 
r 

redação do Decreto-lei n. 

9.797 de 9 de setembro de 

1946, nos moldes do espírito 
idealista r· construtivo, foi. 
respeitado bem conforme, 
após vi.ntP anos decorrido::: , 

em confronto com o atual 

]I\S Traballl i''L<~" rm Lodo o 
t\rritório Nacional. No co· 

roamenLo, o impera1ivo de 
ordem 'lógica em que a ques

tão estavã vinculada. 

Parece ql$ •I o.f l zi~ mais 
constantef da histó ria é a 
de que a própria se repete . 

Ela ap1~e-senta no seu curso 
evolutivo lições de grar \1<za 

Diploma Brasileiro. e lições decadentes. Cada cul· 
Citando ~anomados· trata· 1 ura tem o seu ciclo rte de-

distas como Lavigny, · Calan· · senvolvimento. Daí o método 

drei e Chiovenda, focalizou o 
pensamento ele tão ilustres 

figuras do nosso mtmdo dou· 
trinário do Direito. Nas que;;. 

tões de Justiça, fazia-se ob· 

servar que no I:espcito à 

condição humana, f stá o 

a;primoramento da Justiça 

do Trabalho. O momento da 
Jurisdição · é o mais singular. 

E a exigência aos Magistra

dos, está no porte da sensi· 

bilidade humana. 
Consiçierou relevante a pre

sença dos Advogados, dos 
novos. É o momento exato 
~lo aprov<titamento·· Renova.r 
com o l·ema do espírito nôvo, 
da dedicação e do acatamen
to .aos que se ctedicam na 
dou trina · elo Direito o da 

Justiça. 
E prosse-guiu o Mestre na 

sua explanação convicta: O 
Artigo l 35 da Constituição 

analógico para a comprefn

ção dos fenômenos históricos 

e a construçã o fisionômica 

como explicação deles. 
O humanista Geraldo Be· 

zerra de Menezes, pe.rf€ita

mente identificado com a pla

téia que ouvia sua brilhante 

exposição, mais ainda o ad

mirou, no arremate da sua 

versatilidadf' P. bom senso: 
"A cultura dos Magistrados, 

irá sempre ao encontro da . 
verdade do Direito e da Jus

tiça". 

Numa significa Li v a e opor
tuna h omenagem a Ruy Bar

bosa, p.ronunciou: "Não há 

r ibunais que bastem, · quan

do o dcv<·r . se ausenta da 
• 

<:onciencia dos Magistrados". 
Ao que apreciamos do no

t.<iv cl HmubrTto Grande em 

sua r; tz;Jo : "Ho,je o 1nmulo 
se a outras Constituições an- de 1967, encontrou uma for· 

ter.iores, na comparação das ' ma df' Justiça Tríplica, com 
inovações e ampliação da a finalidade d:a Unifkar a 

•·,.igc H 1mndni?.ac;:.ãn !lo Di-

t·cito". 

DIARIO DI TARDE 
NOVA FASE 

Florianópolis DIA 20 DE AGOSTO DE 1967 
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Dizendo-se plenamente vigente. 

honrado com a escolha, no 

prosseguimento da Inspira

ção do Professor Henrique 

Stodieck sôbre o Instituto 

do Direito do Trabalho, o 

Confe.rfncista iniciou sua 

ap-reciação concreta, num 

imenso campo doutrinário , 

onde as opiniões divergem e 

se modificam. 

A sua palavra concisa, ex

periente e lúcida, dfmonstrou 

a invergadura elo cargo q'.le 

exerce, nos limites de capa

cidade intelectual e do rrs

peito pela condição humana. 

Afirmando ainda, ser a 

paixão de sua vida, o tema 

que iniciou, sentia de outra 

forma, o pêso da .responsabi

lidade que lhe' recaia aos 

ombros- Ta~ ,re~onsabilida

de e forma único credencia

da, achamos nós. A grandeza 

de sua inspiração aliada ao 

raciocínio f·quilibrado e jus

to, o Ministro G€raldo Bezer

ra de Menezes, discorria os 

mais variados assuntos com 

a afirmativa da sua experiên

cia. 

Penetrando na Ca.rta Mag

na Brasileira ele 1967, o Con

ferencista abordou vá.rio,~ as

p r·ctos na esfera dos Juizes 

e Tribunais do Trabalho. 

Trouxe--nos datas e repo rtou

se a outras Constituições an

teriores, na comparação das 

"inovações e ampllação da 

Ainda afirmou-nos com 

grande seriedade, que a sua 

redação do Decreto-lei n . 

9.797 de 9 de setembro de 

1946, nos moldes do espírito 

idealista f construtivo, foi 

respeitado bem conforme, 

após vinte anos decorridos, 

em confronto com o atual 

Diploma Brasileiro. 

Citando (emomados trata

distas como Lavigny, Calan

drei e Chiovenda, focalizou o 

pensam ento de tiio ilust res 

figuras do nosso mundo dou

trinário do Direit o. Nas ques

tões de Justiça, fazia-se ob

servar que no .respeito à 

condição humana, fstá o 

aprimoramento da Justiça 

do Trabalho. O momento da 

Jurisdição é o mais singular. 

E a exigência aos Magistra· 

.dos ; está no porte da sensi

bilidade humana. 

Considerou relevante a pre

sença dos Advogados, dos 

novos. É o momento exa to 

~lo aprovf!itamento- Renovar 

com o lema do espírito nõvo, 

da dedicação c do acatamen

to aos que se "dedicam na 

doutrina do Direito o da · 

Justiça. 

E prosseguiu o Mestre na 

,-;ua explanação convicta : O 

Artigo 135 da Constituição 

de 1967, enco"ntrou uma for

ma df• Jus tiça Tríplica, com 

n finalidade de Unificar a 
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Leis Trabalh istas em todo o 

t ~rritório Nacional. No co

roamento, o imperat ivo de 

ordem lógica em que a ques

tão estavá vinculada. 

Parece qt#- fat lei~ m ais 

constante~ da história é a 

de que a própria se r rpcte. 

Ela apresenta no seu curso 

evolutivo lições de grar. \1fza 

e lições decadentes . Cada cul

tura tem o seu ciclo de de

senvolvimento. Dai o método 

analógico para a comprern

ção dos fenômenos históricos 

c a construção fisionômica 

como explicação deles. 

O humanista Geraldo Be · 

zerra de Menezes, perffita

mente identüicado com a pla

téia que ouvia sua brilhante 

exposição, mais ainda o ad

mirou, no arremate ·da sua 

versatilidade e bom senso: 

"A cultura dos Magistrados, 

irá sempre ao encontro da 

verdade do Direito e da Jus

tiça". 

Numa significativa e opor

tuna hom enagem a Ruy Bar

bosa, pronunciou: " Não há 

tribunais que bastem, quan

do o dever se ausenta da 

conciência dos Magistrados"; 

Ao que apreciamos do no

tâvt>l Humberto Grande em 

sua - razão : "Hoje o mundo 

r.xi~c a lnum~nização 1lo Di· 

rcitu". 
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OUTORGADA AO MINISTRO GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
A GRÃ CRUZ DO MÉRITO DO TRABALHO 

O Ministro Gerald o Bezerra de Menezes, ao seu homenageado pelo Ministro do Trabalho, 
Almir Pazzianotto. com a fa ixa do Mérito do Trabalh o. 

O Ministro 
Geraldo Bezerra de 

· Menezes recebeu , no 
dia 26 de novembro 
último , em Brasília, 
a Grã Cruz da Or
dem do Mérito do 
Trabalho , que foi 
concedida por de
creto do Presidente 
José Sarney. 

O Professor e 
jurista fluminense, 
que já ostenta a Grã 
Cruz do Poder 

Judiciário e a Grã 
Cruz do Poder Ju
diciário Trabalhista, 
bem como o título de 
Construtor do 
Direito do Trabalho, 
vê, assim, mais uma 
vez reconhecidos os 
seus esforços resul
tantes do projeto de 
sua autoria que deu a 
Justiça do Trabalho 
sua or ganização 
atu al e de sua 
atuação . como or-

ganizador e primeiro 
presidente, por seis 
anos, do Tribunal 
Superior- do Tra- · 
balho. 

Entre os agra
ciados, figuram 
o Ministro Paulo 
Brossard, da Justiça , 
Rafael de Almeida 
Magalhãe~ , da 
Previdência Social, e 
Moreira Alves, do 
Supremo Tribunal 
Federal. . 
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Mln. GeraJ,Jo ll. de Menezes 
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zerra ·de Menezes . 
. WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALfL\ 

(Juiz do Tribunal Regional do Trabalho· 
de São Paulo) 

. - .. l "l 
O Ministi·o Ger~ldo Bezer- cional de suas qbras. 

c ' 

ra de Menezes soube impor- A tarefa meritória de ma-
se, desde muito jovem, à ad- gistrado e de jurista eminen
miração dos juristas patrí- te, Geraldo Bezerra de Me
cios. A brilhante trajetória nezes t~m aliado a sua per 
Je sua carreira é índice se- sonalidade de homem p~bli .. 
guro de seus elevados méri:. co, jamais· negando sua re
Los. Colllo figura típica de levante contribuição para a 
magistrado impolato e cons- elaboração de nosso ordena· 
dente de seus deveres, tem, mento positivo. 
com inteligência c retidão 

\ ..... 
admiráveis, constiLuido um Se não o conl'lcC'.esse pes-
llos mais significativos lu- soalmente, há mW,to, pode·;. 

'zeiros da mais alta Côrte Ju- i ria admirar-lhe apenas N 
. diciária Trabalhista . ' qualidades de jurista e ' tnflt._ 
! Maior ' galardão não pode- gistrado . Conhecendo-o, co
\ ria ter o ilustre Ministro do mo, tenho a honra de conhe
. que .a admiração de seus Pa- cê-lo, admiro-lhe também os. 

rés e de seus discípulos, dos dotes morais e O.e coração, o · 
\ advÓgados e dos jurisdicio- · idealismo, a pureza de sen

nados. Maior galardão não timentos, a retidão, a amiza.-
. ]JOderia. ter ~o que o elevado de, alcamlorados P,elo mais 
; nprêço que lhe dedicam o; 

1 
aprimorado espírito ~ cristão, 

]urista\ do País e do que a que ~rtos lr~na ~os. mesmos 
relevante pa:ojeção interna- . ideais. 
'~--·..::::::..=:=~~- .... ~· - - · - - ·-=·==~~-- ., 

~a 5::..0. ~ --~ - .S C~~/ R .J: 
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erra de Menezes . ... .. . .. .. 
'• 

'WILSON DE SOUZA CAMPOS aATALtt+ · 
•. (Juiz do Tribunal Regional do Trabalho· 

de São Paulo) 
#c ~' , ,. . , .. . 
O Ministro Geralt.lo Bezer- cional de suas obras. 

ra de Menezes soube impor- A tarefa meritória de ma
se, desde muito jovem, à ad- gistrado e de jurista eminen
miração dos juristas patrí- te, Geraldo Bezerra de :Me
cios . A brilhante trajetória nezes tem aliado a sua per~ 
de sua carreira é índice se - so nalidade de homem p~bU~ 
guro Lie seu::; elevados méri~ co , jamais negando sua re
Los. Como figura típi<.:a de levante contribuição para a 

'··l · ' m:J. gislrado impoluto e t:ons- elaboração de nosso ordena· 
dcnle ele seus tlcvnes, lcm, menta positivo. 
com inteligência e n:Lidão 

' , ·. 
!\liu . Gt·ral•lo n. tlc :\l•·nrzcs ·•.dn dr:lVci::;, cons tiluic.lo um Se não o conhecesse pes-

<!u:; mais sig11if iwtivos lu- ::;oalmcnte, há multo, pode:. 
'zciros da mais alta Cõrtc J u- ' ria admirar-lhe apentls as 

c.liciária Trabalhista. ' \ qualidades de jurista e '.ma· 
1 Maior galardão não pode- gistrado . Conhecendo-o, co
\ ria ter o ilustre Ministro do I mo tenho a honra de conhe

que .a admiração ue seus Pa- 1 cê-lo, admiro-lhe também os 
rcs c d~ seus discípulos, dos dotes morais e de coração, o 

. advogados e dos jurisdicio- idealismo, a pureza de sen-
,,~dos . Maior galardão não timentos, a retidão, a amlza

, 1· 0deri~ t'er 'Uo que o elevado de, alcandorados P.elo ma1s 
' ':lprêço que lhe dedicam o; aprimorado espírito ~ cristão, 

jurista\ do País e do que a 
1 
que ~ rios irm~na pos. mesmos 

relevante projeção interna- ideais . 
• ..., ___ ~-==--==..::-_ .... . .;...:;..._ _ =.:_. ~- . -4~~-.:;;...·--= ~-=---":'"~~- iEãêã?if' .. 
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A GAZETA 
Ouvindo Mestres .. . 

Ministro Geral~o t11ontedonio Bezerra ~e f,1enezes 
Entrevista de GERALDO COSTA ALVES l 

Tlo logo t.tve-mos conhec imento da 
probença. do E::mo. Sr. m lnlstro G e
raldo Monte,Jonto Bezerra de Mene
t;~fi ean 1::.0!:J,:,S. cs p itnl, .tl.xámos o pro
póstto de cntrc\•lst:i-lo ~bre temnf: 
~e So ... iolo~ln c DlrP.lto, nos qual~ .; 
pro!uudumcn te vcrsac.1o. 

AlnLta qua n .ío lls vviLas, como exo.
mlr:nrlor. com as provus p3 ra provt
men:.o da Cnde1rn de Direito do Trt!
balbo' da nossól Faculdnde c!e D1 roat. 

bA. ~ho na Con&tltulção Brn!;11ctra a• 
JJ%" , 1955; atem c.:a. mon~ra!l..o. "·' 
Justh; a ao Trabttlho, su~ SlSDl11caçt\" 
aa história jur ídica e soc~a.i do BrliL
· 11", 1947, e "A Justiça do Tl'abf\lho 
no Drnsn·· . relat.ório das .c.tivle!ade!\ 
no r.eu prtmetro deo:~nlC' c.Jmo lf\-· 
tl:ulçâo autónoma . 1950. 

Fu ram es tas ns pergunt~s que pro
pusemos a S. E:ta .• as qual:: Sc)(ue n· 
~~compt.nhadds das respetcavas r~ 

•. o, S . Ex o . a i. Ci~.JcU- !l OS g~ l lt.ll:ncn · f pos tas: 
t~. respowlc ndo . como ~e ve!'á. dP 1 - Por s."t~rmos Que V . E?C:. 

~~r.~1t;:m~~:~~r~ueásvâ~er~:~:~!~s qt<~ 1 ~~~:g~~ ;~;,d~0~~~~ uu~!r~~:;:~ 
Descendente tle tri\dlct.:mal Comiltu \r .. lclal: 

do. dadtvosn gleba tlumtnense. onde E' po&Stve l ser Julz ~::n ser UD' 
n asceram grtm::lcs politlc•'"~· lntelt:u· pc-uco Sociólogo e E~:onomt.st- .. 
tl ta l!li , mn glstrtH.l06 , que sA.o ho ~ :· R - Nem grande Ju iz. n"'m gr• o~ 

glónas dn nacwnall rl ncle. o m tnlst:-f"l de Soctóloso: Jul7., aveu<t~ 

C.i c raldo :\ l on~cdon lo Bczcrrn dt: ~!f'· - Ao Julz do TnbP iho e lnd l! 

f\ profundeza de conh<'C'lrncntos Q \ :e~ 

todos lhe r econhcce mo.s, '-' 01:-r ,.~ 
C: e dt·e\'P , Mas . .. pcrr!o~> - no~ tr..s • .. 

tir no Assunto: 
- Como encara a G:-~n~ ? C.::~mc 

dcllto? Mas não es t.~ prtv~~ . hool 

Constltutçi.o? 
R - A G .. reve n.:.~J e. nã:> pV~lP;rt:

scr. um dtretto Ulmltad o . [;. b:;o ru:o. 

1 
O se u t!X~rcH: lo, a Le1 r ~";;-...;~;;i. -
ch-Io a Constltut<:lío . ,. r.:;.o p reclc.a. 
r ia dizer . Rc~ulnndo-n, P f· ·d c' t-:•u 
que a Le l nJ\o pout' e• ·1'' '·ccr t.·: ou. ; 
ttos me ios. norma is c p :•rif ,cv•;, '1'• · l 
u. própt1í' Carta Mrg: ua u fer t>o:t: ::mr ~. : 
e soluç6.n dos dls.sidlo~ ~~ ll' ti \'O.i d o 
trabalho: a con\·et.çá.o c C'".:c:l·;:l c a 1 

sen tenç a n orm nttva. o t a ctu m j 
'IJI utum Qa Grev e , t al a 1-11~ fõ> pt · · · . 

cussio svcJ~I e eco n ú m h:;a, r!f•\" f" :<1 j 

pelos proortos t rab;t 1: •a t. c.. n ·s. ~' o.·~: 

nezes é u•n Juris ta e lnLelec tunl •. , pensã.vcl o conht-c lm en t o dos pro aer:t.do ren;.4i:d lo ext:c :uu q t;f' r .. ~ ltl c. . · 

nh.cc~do e a·:!mt:-o.do rm to·Jo o ?:d... . b~cmns socia is e er,.... n ómtr oa dizer. - fi"'Pdlda excrt..•"''J, l ,•!. ;>.:: 
Mlnllnro do Trlbu nrd Superior d e P - A .;ust.lça do Traba lho e um~ !\ conquh;ta de suns t· et·:iJ • at. :.: , çn.~ .. 
Trabalho. 101 e: clto 'i-1'\1 trr cs tdr.ntL· t·olli<:A.o juriC:IcR ou pollllca P"r~oo (nf,.llzment .. , nAo ctl!.pu::·.o. uc wl 
un:\ntr. tcmf· nr.~ . rrn 19!6. e m o b.•wr O!:> llt J:; I:>s do Trabnlho? posL crtur ao .Esta .. u.Lu ~ V · · F· r> L.J • • 
\' li,nclft a COil !-> ti:\l:çftn Cle J~4e, e lU · R - Em Ult ima Rnãllse .• boa rlb ;;t. lltC. que fC~ ~ lh.· o dl.".-· :l . r rJo:- O.: ~" " t 

Ci(·lto, ain da p elo..~ voto U11 ~ttJt:·.J.e a· trtbu1ul.o da Jul'lttça a~· .une avpeç - .:t endenuo. co;n a prc:-- 1: .:r, <~ > : c h & 
t; l ·us p :. r l.·s. tH.rn o i>t l: JH~ de n~:.all · tos politl ::os. por at.::natot <t.OS Cln· mas t~ r . àquel r. s ou:.• ... : ,.;:.:.... (:oa.o: ~ :L·· 

cl r. 194!'1 a maloJ rlc 1!)51 . . I ;', r CSiJOU· elo Estado. A dh"l! iO d c s pod•r~e. clonul.!l-. 
deu pela c1\Lcctra <ic D lr C' tl.v do 1·r»• u: ma r~senc la!n1en te po~ttlco. n i.'• P - Q11e ma.ls \m;; r~ · :: lorw•. t oJ . 
bu!ho dn F'ac ul d<~ < ! e uc Direito d~o visto tamb em i. matar ~arc.n tla d a Exa. qun11.:.1o . por ter.::• ..... . ' "~" .... fo· 
linl •tcrs lda <l <' (atvl l::a, Ci':> Rio Ut: Ju· Justlçn ? Hà uma tendê:lcl:~ dos Ji:s . ?:E"s ldcnte do Con o.:;r l!lv :-o .. ·: lun:. ! <' •· 
n ctro . em 1954 . E' Profe:J$Or Cht•· tadcs modernos, ou. se qu ls? r , da:. Trnbnlho "'!: do Tribun a l ~u. Jt· ;·wr ·: • 
t!nHico <Je Direito do Tr.o~ ... u tho. JJUI t!f< lOC ru c: tas r.IO\!e ; u:'"ls , no sentido 11~ 1' rnbu1ho? 

. tCJilC\li SO, da Facul (hHie de Dlre l L• • ~;oluclonn r a s dlvergt!nclns entre ' ;a R - Stncrrn m t.'n'·'=· o q u ~ rn ~ lu . 

de Nltcról. E' trtmbém prE"sirif'lll- 1Jit at e Trab,dho, R p n r ele ouua..• lless lon011, e r:ont!l\111\ lm => . t· ~~ Jr, . 

da Coml'i:-: t\ o E lnbcmtiom uo P rOJ o mec:td:n, corh R l!lstltul<; f.o dn Tt.ts· nando. é o pn,.et dec lsi·:o :1:1 J u ti <" .. 

. t o do C.ó<.l1~ 0 l'roc • ~ .-;s u nt c:o Tr~o• J " tlçn do Tr11. hatho . A t:Rrt a ::-o. t a~-:ru\ c\t- elo Tnt b ;ll h o na cr iaçlt.o o~ 111n ril:n-
lho du nf· :·Ub!l~n dos E~t;lc!O.'\ t•r'- IJ41i o r lf·n:.ou-se neste rumo. Qu r rr. •:e o r tlcm. de '"=Q i t iiJ :)I'I. .... : ,. 1"G!: : . . n 

· riuK do Urns ll . hncK rou a Comt. .... <>A•· t'lz ~oluçA. o jurlsd tc tonal , rii~ sv''ll.. <, R, cte justlc;n, ct~ paz en t re ~-n:)'"" t · 

h lf:umbldn, pelo ntin1 :-.L ro dn Justlç... ~: ã.o jnrirllca . .:n<lor r.s c cpr C'~;atlofõ.. 

de clubo nu o .t >He-projHo de n·L:: h · P - T ê m rnzAo os que ;><'n :-.1t m ,,. P - Entre h prlm <'" ira "\."1!-.lta q ue 
· t:-.me ntu._: U.o elo di reito de ~neve t: tif·· . são C:s. ... c~. lellzu.eate, E";::u mlnorl;~ :êz à I;Of>SR Capl lh l e ('ii. :., •·:u <t\:l' 
, luçt\o J<~rl s . !lclona l d c3 db~.ul ,~ ~"' qu n~e tnexpu.·~;!>!t ·.·a; que a Ju~1.tç :. 1•eto lnt~g:rH r a }j :1 ncR r;x :>. m•n :.,.o :- :-> 

lt·t1V05, Sl.! lloJO r el: t :.;J r Ot~,; ;.n Ultlm)" 01 0 Traba lho ludlspOe O Ca,, lt ~ l P f ' "e Dlre ao llv Tr.·baiho. ::<:;:<JII ~ l 

parte . E' mc:nhrv da :-;o;. h ... Jaue 1:. Trnb•dho. e p:-:..clf: t~..:!'n.t r-~ u m r, .:uma diCcrenç:a em llt b • ....; l Ct~!"'.'J" "f 

tc rnnclom;\ de D lre. ito Soc:a!, lJoo t~ r ele nn a rqula p n ra as 2m;1r.::s<.o:>':' . . R -- A Ci C:n de C t l '~ ;.; c a v:lw.' ·n., . 
. (ns tttuto Gc:nca 10~ 1Co .B:A.s iieu·o ch• R - Cl:lro que nAo. A J u :. t icn dL tos. E c re scem os st•us cu!.:-;:ic·s e ::.... 
bi\o Pa ulo, do ln ~tituto .tu:=;tó tl ~.:v '" Tré1b:d ho. desde a suô\ tn~tll\:içãc r·.. . J e~euvol vt. '' sun cl.itur:t . .,j, · ll'. t ' ,J . 

Gco~uHlco de Sergipe, au Ir~!'L itt.C.• Pai:; , te1:1. s tdo um btor ne u11tà:J l.l r eve, :; r:.~ndt: centro t: :. :.··:n-'!I.A :: · . 
. HJs tonc iJ ue .Pc\..rU; .. ...tlis, ._c UiSL!L\. tt c ó E" p;, z entre empre:;ad.O!'e ~ e e:H- t...evo lmpresr.ão gra t i~ ~~ : .a uu a n . . 

Erasllciro tie D1rcit l' do Tr.-"!. b l\1:1,. C!'\ pr{'g~d os . nivel ele cH lt.ura uns s L" tt.-:- J; rJ. "'ss.\ 
Academi a Nltero lc nse d t L.: .. .-as r. ... ? - Acha razvttçel :\ atir"~ü res de Olre:lto, d e~t.· rr~b'"'rl;.u.! ... r ('s 
Q',o oCu oa nte da cadei rn de que • 1 dos qu e cc n s tde r .1m 1\! :c tu . ~~~co~~~<· . ini ze.c;, auvo~nrlos . d e :~u : : t d 1 s. j o r 
pH.tr o n o scn llu:;trr Pn l - o c.i r o~ u... .. :.ttucion.l.l, tnJus Lr. a intervenção <.i.. :u:dtstas, estuduntes . com (~s qun; · 
Oru·aldo nczc rra de Meoc:tC'SJ ~ tht Justiça elo Traixtl ho OH~ p lano r!:. .·onvlvl Of'St es quntr•J (1!: . ~ t::T! f JI ' • 

r"JU a l rol íH L.l:> l :Pn te, v v r cl<.:.ç~v • c·:onomln interna c.!a Ernpr( sa·r •e r mancct n~ Cap ltnl ca ;.n .-r:a 0r •. ll l · , 

reele ição, dê 19>15 a 194"1, c, u;...:~ct~o 1! - L1m1La m -sc c s or~ao~ j\ldl - •.et:;l·a ndo a Ba n e;a Ex a n u:Jo.~.t:or. r ; c~ I 
t. .a. J -..~a ·. emtn l'I UJtli.;I• JiH:e l!C i. t:1.o ó•l:l., ci~·.~ to- ~rnb-:-.i.htsta, :J. ·st.:-.. co.n:Je; :.:. ll~ ·::oncu rso para a c Rteci r ?. • .. ': D!r~Lc 
r C'mo sucessor <l e T l"lomtt Gulmaráe~- cia f'spec i!ica, que é con~ ut.ur Jon:l.i, :Ir_, Traba lho, conqulstnrta . ·..;.l!h.; r ;:;~ E: 

E' m embro corrcsponc.icn te <I~ A~b <:t.mc t:i et n o. o e julgandl') os r1.s:. idior. t>rilhantementc , pelo i...n:st :t: J t::~ G•. 
d c;nla Ce;u cnse d e Letras, do fo\;: <.1 • a. a i ·;ltiuai!<i e ;:; oi t!.:.! v::>!:!o c!o uah<o Ü:.:.. l:'raba!ho, Dr. Ecre:;!ord i~h .. r: i!l .::: 
tÚ1-rlo de Legis lação Soci a l <!a 1:- ·l'lcUJ Quan to aos Uttimo.s, re~tr!n~·P- ~a f . :~lore:ira . 
dade de Direito da Un !vf:rstdf\Gc c!• Just!ça do T r<i ba í.ho, ~m J.·ac:! a .. --------------
f;)Í&.~ . Pau lo e rr. embro h ouurli!'iu d• . :..~v;,;.lo rl zRc; lio da moe,Ja e e :é:va-
lns tltuto de Dire ito f:ioci.:t.l o .. SY·· .;ão do custo de vi ela, a rea jn;;; tar os 
Paulo e d a . Assocta çAQ Bras1le1 . tt ur· .. ;. :é.ri'Js n0rr..wo.ls ao seu re~ l podeo 
'l ócnlcos CiD Dire ito S ocin. l M c.:n aqu is itivo, e tenCo e:n rnnta 8.!:: 

bro da Socledaa~ ln ~ernac lon;..J d• ..:..~o -..tiçoes ecouómlr:u..s das err..pré. 
Dire ito Socia l e t!o Instltut:o rtc D! · •fl!'i. 

rclto llo ~~ ab ;~ l!~ v. d a }-':.. ll d arlf• r.o1 

Din:ltu da Unive rs H.Iade NRc lonal, r1~ 

Ar~;tntlna. Em 27 dt. julho a c 194 ~. 
fo~-1he conferido o titulo dP '5óc1n 
H onorário c!a A::-:soct. ,c;rto E:leneCtce t •. 
te <:cs Funcion ã rtos da Jus tl<;Jtoo n ... 
Cos i.rl r.o Fc .... eral Em sctcm b 1·n 011 
t J:ll. ! rr l eleito nw:nbr o ctc <;onse· 
tho Oe l lbcr:l tl·;o da A~soc ia ~;Ao do. 
~. Int; l~t"uc'cs Brost!t'lru~. 

· Pub\ .COI: O!'i &":;\llntcs li vro,., ' '}h• 
m o11s e 1uCi;\S a l u z Cci 1-é "' , 1!>40 . 
"POHLlca ti111dic: :ll Dras th:h-n ··, 194:t, 
"01: .!->1010~ Colt.: : i\' f1 S cc 1 r :~ba::, o· . 

l". cd. , 1 ~ 1 9; :t.·l. c1 .. l!:l.íO; e ~ · · 

cd., .c;..;;-:1 tJ lt \.. Ui.j a mr- ll ., •lv. "r.JtssJ 
c: I'Js ç..-. !t' L iv ~·!-i <!o rrab~lnv e Dl: t· l 
t o de Gr•.: v•.;"', f! Jn t:J57, Do :-:.oi - .r: 11-

P - Al!ld.l. hli aln;..:s óa. renc.;dl( 
·:~n ~ra a Just iça do Tr:1b.i~ ho? A 
Lei 1890 uA. o ser la nm dêle3? 

R - N~o. lusututçáo \' l~orlofia, 

,1. conq,1 lsto~ R c:;nth:~. n ça gercd: em
pregndorcs. emprq;:ados, s:!1dlcatos e 
a n o bre classe dos a dvog<&dos. Ai 
...,.;;f ã o e xewpio cie Vt t;.t)r h . ~om ~ 

..ll lwç a.o de sua Junta de Co:lcll lnção ' 
• J-.; ,:·:•. ru en ·,I.J. <H:~ ... ..: os r.e tD jiU:-. e ,. 
: 'IP. foi p rr.~ t; llcta yclo o ,.. C ;: rio~ 

.!ncl"ll bt' r g . nue e:n. ~ t cc l·U o::; :-;:Cl.l;;; 
qua cl ros, a t é . l'.ojC", srylJ a <! 1 1-J li ~.:-:i m: , 

Jf t:!-.ic...Cu<...ia C.: o Dr . .Bt t f:!-, . :u · .. .:\lar· 
. ns Morcl :-a. 

P - Sei que V. E:.:a. é a·Jtcr c;, 
, _,. - "'!)F -.. tdio;; Cule r.l\·o~ r..:Õ T"ra~ 

t,r. lho c Dtrc tto df' Grc,:e" , Q!ll' e>-: i 
t e r; "' L:outr.! • .a S e~.: h ! e t>Jre h.u dO j .. ... .... . al t.. .u Jol t::.ll,.b u e no Q ~IA• 

'l' n.iJa lt",u ·· . 1!)3:! ; ··o iJi re l t..O ti o Tra. • N" tll C~ . svb todos os ~:~.sper:t:a ~ e c-on 
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' Federal 
Sem realidade prática a participação do trabalhador no lucro das 
emprêsas - Necessita ser regulamentado o dispositivo da Carta 
Magna - O que diz a respeito a Cqnsolidação das Leis do Trabalho 
- Fala à nossa reportagem o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, Cor .. 

1•egedor da Justiça do Trabalho, o1·a em Curitiba 

----------------------~~ .. 
).;ncontm-se em Curitiba, o tlr. Geraldo Bcze rra ae iliPnezes, Corregedor tla ·Justiça do 1.'raba· 

1ho no Brasil, tendo sido Presidente do Tribunal do ~'rabalho lle 1946 a 195L Redigiu o projeto que 
Joi convertillo na Lei n. 9.797, de 1946, que deu e strutnra à atual Justiça. do Trabalho. E' ainda o 
ti•·· Bezcna. lle 1\Ienezes professor catedrático da Faculllalle de Direito do Rio lle Janeiro. Ao cu• 
t>ejo tle sua estada Pm nossa. Capital, nossa. repo rtagcm entrevistou-o no Gramle Hotel 1\Ioderno, 
.UJide se <tcha hospedado. -·-l PARTICIPAÇÃO DOS TRABA'. n·ezes: ''A participação d. os traba· 
I DORES NOS LUCROS lhadores no lucro das emprêsas não 
' Falando sôbte a participação é estranha: à Consolidação das 
dos tra.~alhadores no lucro dcn Leis do Trabalho, tal como se vê 
emprêsas, dispositivo constituc\onal no artigo 63, em que há alusão 
ainda não ':~:egulamentado, apesar expressa. Não se pode conferir ca
das tentativas nesse sentido que ráter absoluto a que o empregado 
têm sido feitas ;no Congresso Na· não seja atingido também pelos 
tionâl, declarou: prejuizos, pois o artigo 503 da: Con-

"0 trabalhador não se transfor· solidação abre uma brecha: no 
ma em sócio da: emprêsa pela: cir- conceito, considerando lícita, em 
cunstância da: sud participação caso de fôrça maior, ou prejuízo 
nos lucros da: mesma. Ido pode devidamente comprovado, uma: re• 
~er demonstrado con~ticl.erando-se o dução geral nos saló:rios dos em• 
contrato de trabalho. Há prece· pregados até 25%, respeitando, 
dente<l da: participação nos lucros porém, em qualquer caso, o salário 
na própria legislação brasileira:, tnínimo". 
como sejam os contratos agrícolas TEXTO CONSTITUCIONAL 

na: social da Igr.eja: Católica. Sou 
favorável à regulamentação do 
dispositivo constitucional, pois já 
vão onze anos na: sua instituição 
sem qual<D-Ier resultado prático. 
Esses vazios constitucionais não 
abonam, antes comprometam a cul
tura: jurídica: de um povo e, o que 
pior, faz'em-no perder a: confiança 
na ordem local. Em constituiçoos de 
outros países a participação dos 
trabalhadores nos lucros da: emprê· 
>a também é configurado. Em al
guns, .apesar de não constar das 
respectivas constituições, está disci
plinada: na legislação ordinária". 

1t pecuários, instituidos e previstos I "O te:x:to constitucional brasilei-
llO Código Civil Brasileiro". ro, - continua: o nosso entrevista-

MATÉRIA PREVISTA NA do, - relativo à participação dos 
CONSOLIDAÇÃO trabalhadores no lucro das emprê-

<-~.o~~~» 
- - J Prossegue o dr. Bezerra de Me· ;crs, revela a: influência: da: doutri-

'";'"-·...-·· ·-·.·,--._N 

O Dr. (õPmldo Bf•zerrn. cl!l i'It>ll!'ZPS, ('onegeclor tla .Tusti~a tlo 
'l't•ahalho no Bra!'lil, quando falava à l'Pportag·pm <l'«O Eo;tado» 

-----------------------------------------·----------

~)p~J 
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GlORIA -~ E~ GRAND:-=-=ES~A o=-=-E~- -==-=-cu· . OME- A fro v C f\A c.\- ~ o~ 
A.~k{C{S6 . 

f~r i_, 
.... 

~t?b;~ --Raymu_ ndo de SOUSA MOURA ,,, 
, "{V".~ é '11 P.fd v,·,trúA O • ~~!1~ -
ll'or oeaoliD da "''"" do Mlnla,ro o ent"lo prNldwfo 'aYi1d.o .Btnrr& de 

Geraldo ' aenrra do Mnnes.,., eornre• MeneJel n&qt~eJ.& r. .. crWe&, poli re· 
dor pral 4á JoaUça do Traballto, • eebeu antectpa.damen~ a 6eiUrança do 
es'e Eobdo, o Trlbonal Jteclon&l dl> seu: aproyettam~mtQ eem contar com ou· 

'Se \e.~ ' 

! 
!lrahlho realbou lima aeu!!.o de h., tro auxilio aenb o do Deu1 o com ou-. 

1
' 

me.narelli a 8 Exe , tendo o pre~~hlell• tra aredenelal cealo o ceu passado t. 
'te Cles•• orrie, ílr ••Imundo 4t 11011• frente da li'f1mdra Jun\a de Oonclllt.· 
s,. ·)l{nura, · proferlil& / a tí.udaçie oficial çl.6• t Julrt>lll!lllto de Belém. C.Q.!!!9...111 
e.o !lllnlilro d• anal, uma vez que nlo' wj~ • .D..Jl~~sor d~ Direito, V": !!xc 

I 
foi 'eaorlla, pubUcamos, a ..,,uJr, UJD ~ansmlf.e -a teeun"ira e1perlencla do 1~11 
rc•umo rnllto pelo autor : aa.bet. NU auu obras pu't111cadu ·o na 

E' um prlvll~IIIO receber a vl•[ta. de etüed.T&, 6 permll-nente a eua &çt.o 
v. Exc, o xv an.tveraa.rio da J ustlç d.o' cons~rutlva do Direito do . Tr,.balho. do 
T b l.l:t , , · 11 Bra~ ramo que em V, Exo. eneon-

ra. a o, <lue . neste ano ~ranscorreu trou um gr&nde 0 le8Ltlmo ori&dor 0 

e que eat'l ·· )nstitulçll.o &tinge plen&- Inter rete. .. , · '. 
mente. amadurecida, foi comemorado P' 
•por dola 'gr&ndes acontecimento•. o prl- ' \ - A Justiça. do Trabalho atlll.I!O a eata 
melro 6 o · con.gre•I'O doa · Pre•ldent.es fase de a\1& ewtencl& perfeitamente 
d oa Trlb~a.iJ . RegionaL!, que ve:n d& • consolidada, tendo ultra,passado to
reallza.r.:sor . ;na capital federal, sob ., · dali. as lncom.prens!!es lnlclals • po· 
lnapl.raçlio, 

0 
prestigio e 0 carl.nho ~o \ don.do- apre•e~tar a.o povo braallei: 

Presidente .do Tribunal superior do Tra Continúa na 14a.. página. 
l>albo, o preclaro Mlnist.ro Delfim Mo-
rel.ra Junior. Ni!.o foi uma almplea re-
unllio, mas nm eonclave d a. proprla 
Justiça do Trabalho, pola ali .so ec-
oonbrara.m membr.,. Uustrea do teu 
mais a~to ora;lio o do .Minllterlo Publi-
co que . lho O!Dpretta aua colaboraçlo . 
Ppl um e~plend.1110 !nteroamblo, -o ao 
me.!mo tempq uma anallse em oonjallto 
da tmenu obra realizada · para cetadG 
doa melhotea rum01 d.o futuro. O jiU-
-tro aooateoimell tO dll-nos ~peito mall 
do perto o 6 a vWt& quo agora l'eC&-
•bemoa. Pola p:lmelr& ve.., um grande 
yuJto. da ma.lllltra.tura brulle\ra do 
T rabalho, !n~rante dO aeu t.rlbunal 
b premo, 'l'.em · a e!st& regllio, e preel-
aamento no deonrao , deste ano alUGu-
ll.r. Mu nlo 6 aó pela aua !unçlid 
Insigne, que Dos h~a .a pre•~tt~ça do 
Ministro Geraldo Bez~ de Monez.H. 

I V. Exo. conte 00111 IIIJI!toi'"-. -magnUI
cos aspeetoa om •na peraÕnaUdade. 1!." 
o J1omem .~l_lo D~> ~~eopção pura, rt• 
ne~rn"d~.iê' D& ãU. viela de fa.mlll&, qu• . 
o-ode ostentar eomo um exemplo lodm' • 
rav~l · em Doasos c11aa, at6 m~mo n.a 
eubml"ll.o aa encargo de uma Dum&
rosa &eraçl!.o: No tempo corrente ma,r• _ 
c a do ' pela f\li& doi do.crea fundam~"" I 
t~ ls do homem om face do Deu•, om j quo 6 ' propo11to calculado uocar o 
eterno ·.pelo etemcro, 6 realmento lm
presslon&nte o.ua conduta dt !ld~ll· 
dlode ln~erral, quo IUUI l.lllo~rnelmen• 
te a palan& dt um u\oUH M u:etol
olo eletivo 4e 1111 nela "\l<lt&Da. V. • 
J!;JI;O, 6, CO!Jl ~}UU ll~r~>II\O&Çft.O, O 
· "vlr pl'<)but", que d' tnuat peloa a toa 
t. preltioa quo publica. Nlo 6 e.qu&
lo alno 'l'&llt do cjue falava elio Pa.n
lo, ac.roa do certos homPnl cu)ol la
blot tat!l.t cbeto. elo eloqu~cla • ma• dto 
forma alruma o ooraçlo ela oarlclade. 
Como Ju~ • unlnrul ·o conhedmen
tõ~ yocaolo para o mala cllfl· 
cll mister 4e um eer humano, o "'r
viço de julgar, OI anais da Juatlça do 
Trabalho c1o Bra1ll refletem con tlnua
mente a aua ~~otuaçlio, hlpnruada do 
aenao luricll.eo, da conclenela clentl
flca ·e da aenslbll1d1de t. realldade ao• 
clal de . Dona Patrla .Co~A-DtSildt.lt: 
te do Tf lbunal Superior ciJI ~TrAb$P. 
m o.n4a to ·qu • o.rc:.roeu p4r 11au 1 t.os an o1, 
-teve ocal\tlo de, dem<>n~ttar ~ força 
do seu crHerlo ~l!cepelonal, quando o
corrw a t ra·nafor,mnçlo da Juatlça do 
Trabalho, ele natu.rcn adrolnlotrattva 
t>Ma lllteg•aq te do Po~erz Judlolarlo. da 

, Republtca. ).!'oi aua r.tllude firme e In• 
toUgtlllo llO aenll~o de Impedir que ln-
.fiuenolu e&·~ranhu.. c!t carater pol!
. tlco-pl.rtlcl nrlo, pudessem pre)ucllcar o 

&t'e5SO &OI 'l'rlbunala Reglonsla dos I 
f ~reoldentes ele Juntas que vi nham cl <'-
de a lu•tal&r AG da Justiça do Traba

hho 1 aervtnclo' dlll. P<>F dia no credi to ' 
~ da. ina\!lulqi.o. O Pr&sld~r.ta dcslo Trl· \ 

I 
buual Rtrlonal, que ora.· h la, · pod~ 
dn.r teatemanho pasooal de como aslu 
- ---"-- . -

ffll'OLORIA E GRANDESA DE ÜM.NOMB 
~Fiolbio do aanlçoa que uprtHft•l t&falll o Braall da letlslaclo • do a-
ta ··.c;cli!hlbulollo Terda.clelra.mente no ta• 1•r cerca de um teroo da poplllatt.o 
nl. ptra o enrrandeclmento nacional. bra&lle!ta. A Justiça do Tnbalho mn;;• 
At.6 1030, o BraSil era um pala 111'1'- trou·•• !lei a eua m.lulo, eomo Tf" 
plesmente produtor de materl&a prl• moa. llfostrou·ae fiel ao ltU 4"tlno 
maa, de eeonomla tipo colonial, porem hlat.orleo. Distam 01 Oreroa que • J•t•· 
& par\:11' daquela epoe& velu ae pro-· tl~a 6 r. "(!!lrllu 8&plm\l.l", 11!0 ~. 
cessando & aua lnduat.rlal!zaçlo. P9de- • Cartdal!• 8abta. 4 etrldade llpll'· 
mos aflrmar que eu& 1randt - ir~.. ea amor, oa aeJa, UID .eoU~nento. WU 
brm1çll.o operou-te elll ritmo ~tltr&• Qll&lldO eue tonUmtnto 6 rutado ,..U. 
do, e 6 confol'tador proclal!t&l ~.. tatlo, a tlnee ao nu Ideal de pnt·l~ 

nossa Patr!a e1ti prestes a OÇ1lll&f o 9lo, .,anlforma-se em Jltatlç&. •~· 
deVIdo lugar entre H poteaQiat ..,._ lftdo o conceito da antteuldade ciMo 
dustrtala do teculo. Podemos oflrnta• ~lu. 4 .Jnttloa elo Traballt<l, coll\0 M · 
Isso telll ' pt>rder o aenao du propOI':. 'af\•:raa outra, • uaa caridade ub!l', 
ç6es, mas altnplesmen.tJe con1ldet~ e· ' qltt ate-n~eu a um problema ~ er.oT
Tiya realidade braslle!ra, que moatra o IJ:nf!- 'l'~lennela humana e t<>dtl. Ne~-~
tráblllho de 1eu povo, de modo a d..... "la rettlo, p~la qual rtlpondemo•, V • 
mentir o lmpreulonltmo. derrot.llta "'"' lbo. 1ri nrl!lc14', &JOta do modo dl• 
quo -vhm a pall "t. beira do abt...,'l•-.' re~o o peuoal, o quo temoe !elto, •uet 
Naturalmente, · n 11 pala 10 deseo'fell • quanto 1101 Julzea do Trlbanal Rr11oncl \ 
via aob o domlnlo da teenlca, u _,,Uil • d&.\. Jantu da Con dllaçb e l11~a· 
con'V<Icad u 111&11&1 trabalhadora• ,p&• rmMo, qu•r quanto ao ttll hn~\bn\• 
ra &I uzlnaa, par& ai fabricai, "r& llluno. 'remOI ale~rta eJXl neeb., Cl uu I 
oa parque' lnductrlall, ett&a !nt.nU todemunho, nlathament. ao nouo tra
l)reel allv~m de 11ma prGteç!lo "l'~lal, U.lho. PMIIU& a este umoa 4nott<l&, 
conforme o 'J)reeedente de outroa 110• .Jplua e aet'Titlorea, o llltll\or a CIMI•• 
voa e como era reclamado pelo ae11t1dó tanta esforco .l'od~moa aflr!l!!ar tam
do lntereup 'J)Ubllco o da luttlça ao- , ~m. com. ab•olot' tlncertl!adt, -,.l!llt 110 
Olal. Nessa aUura, a vls~o e a aenll• atc!uo tlroelDlo dutos qulnM . anot ~ 
bllldade d<> Pre•ldente Oetullo V&fll3~ til~ a~mnte 11a fll(llta dt T. 1:,'1Cc1 unoa 
parelhamento lncllanensavel t. efetl'fl "" fO<ltea de noua lnr~>traçkl:" A Jl, 
proteçll.o dO trab•lbo, que nlo abraft· Zllc. o 1111 d!lrna f&mUI&, • o••:~ l & do seus Qtnlnent-es colaborador~, ·~~ ~! !!'l!.e1d~~:. 

~ 
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Ministro Geraldo Be· 1 

zer-ra de Menezes 
. Palavras do Ministro .Julió ·_ Ba.rata, 

' .. 
pelo Tribunal Superior do Trabalho 

~ .. • • i 
Confesso o. especial prazet; I Geraldo Bezerra de Menezes, 

com que sou incumbido • de é mais uma prova de q1:1e c 
saudar o Ministro Geraldo; ~eu nome se tornou uma ef;· 
Bezerra de Mf!nezes pela sua 1 pécie de sinônimo da Justi 
eleição para o alto ·cargo de ça do Trabalho. . Sendo V. 
Corrégedor Geral da .Justiça Exa. o maia moço t.le todo( 
do · Trabalho. Há muitos 1\ós, pode orgulhar-se de tet 
anos, num livro de Long- prestado à Justiça do Tt·aba 
haye, tive ocasião de ler o se- lho servir:os que nenhum d< 
gu in te pen s:mwnto :1 l'l'S\ll'Í·, nc·,s Jll'<• stou, J!C>I'<JIIC' i'<>i V. 
to da eloquéueia: "A eloquén·l Bxa., como culcilHJJ'a<ior di · 
ciu con::;i::;_te apenas em saber \·e to do grande l're ,. idl! · t (' 

. dizer .alguma coisa a al- f';Iarec hal Eurico Gaspc\l' Du 
- - · , • tra, o verdadeiro autor l 

construtor do Decreto-lei n:· 
9.7U7, que estruturou a Ju' 
tiça do 1'rabalho, integr«tH 1 , 

á definitivamente no L'oJt:!.· 
Judiciário. Nenhum .I ui~ d<, 
rrabalho esquecerá ê:;seb 
~er_viçofl inestimáveis, qll'~ \· . 
Ex a. prestou a esta J u,; tit;<.~ 
~ nenhum de nós se olvida 
qá também da diginidade, d< 
v.erticalidade, ela i,ndepen 
~ênba, dá ·cultura e da eru 
9ição, que V. Exa. revelov 
durante o longo tempo, err, 
que presidiu êste Tribunal. 

V.· Exa . tem ainda contri 
buído para · a boa revutacã;:, 

• da Justiça do Trabalho ll• 
Brasil e no Estrangeiro, atra 

1 \rés •di seus Jivros e de SUat 
,,· já numerosas obras. Sem 

tr-atados e seus ensaio;:; sô 
bre o Direito' do Trabalhe 

f 
têm Si~o ac~itos e . citado: 
em Umvers1dades· da . E;uro· 
pa e da América do Sul, .c01 .. 

.. I pnlavras ,de }ou.:ror ,e acata 
~ I mento. '\ . . IDxcJ,l . . é, com , ... ~- t s un rno~idadl?', com a puian 

. . , ça de seu ideal e com o vi 
1\luust.ro (,e,·aldo Bezerra llc gor de sua fé, um cxemph 

Menezes i ~e devotamento i1 mis;-;ão de 
j JU iz. Tentado embur<~, cert< 

guém". Creio port<mto que vez, pela pol,!ttca, teve o ilon 
posso, neste ' momen_t r;, ser i senso, , que . a~ . ve~~s . se ten . 
eloquente, dt:~endo '' e . ..; sé ai- q~~ .. rle~:o.mtnc.\1 h e,' ot~n.lc~! ~Jc 
guém, que é 0 Mini s tro C e- Sc~UiflC~ll. c~~-alqu.?l \Llc Hid 
raldo llez err<.~ de J\ l L'lle:t.es , es- d~ ·•que!<~ g_t <.~ndezd d" l!S[J l 
sa alguma cuis;1 qtll' [()r\os t:lt~~ de _.r~n_uncta, . q'~H· _dev • 
nós . gu<trcl<.~mm; 110 l'(JJ';\C_-;'Ío e C.!ldLIC'JJZdl .. o, mdgls ll .t<lo 
que hú muito t<'lllJ>Il <·s t;'IVc\· Opt.t!Hio, cle s<~e mo<." , J>() 
mu :..; par;1 lhe diz<· r. uma c,'\IT~lra ardua. e ~loi'IÓ 

Sua clei<.;ãu, ~r. \ I Ílli ,.; lru (Contmua ua 4.a pag.) 

·-- -·- ~ ::= --.:;...:.;::::.=~-...= --- - - ----

(Continuação da 1.a pãg.) 
sa, V. Exa. prova a todos 
nós e ao país, a que está ser· 
vindo, que 6 um homem de 
sincero ideal. Assim o de
monstra, aliás, a convicç5o, 
que V. Exa. tem sempre re 
velado na defesa dos idéais 
cristãos, combinando, admi· 
ràvelmente, na sua pessoa 
de católico praticante, o 
amor- aos principios 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~ivindica· 
ção legítima do operariado. 

Nada será 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 
do Trabalho, viajando por to· 
úo o país e visitando os Tri
bunais Regionais, levará a 
cada repre::;entante da Justi
ça do Trabalho o exemplo ' 
de que mais se poçle gloriar 
êste Tribunal, que é o pró· 
prio exemplo da vida de V. 
Exa . . E nada será mais gra. 
to, também, ao seu coração. 
.ce que todos nós dirigimos õ. , 

que todos nós dirigimos a I 
Deus - ao Deus em Quem 
V. Exa. acredita - pan 
que o proteja e o ajude. na 

, :..;ua mais alta missão, por
•ue ef'sa missão está confun 
lida com a dignidade de to· 
los nós, que é a diginidade 
la Justiça do Trabal)1o, a 

:J uem servimos." 

11Y- 3.3 
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Ministro ·Geraldo Be·~ . . I 
I 

..... . ·: 

zerra de Menezes I 

I 

Palavras do Ministro Julio Barata, , 
pelo Tribunal Superior do Tra~alho j 

Confc;;,;o o ~sped;d 1irazer j' eo~1;;~ru·t.{·,. do DeerP.t.o-1efiL ' 
('Olll <1ue ~o;uu meumbtclo ele .). 1~1,, que e:-:trulurou a Ju 
,.:audar ..:L Mini:-1r<t. Gerald() i tis:a ·c.lo Trabalho, integr<<n! 1 , 

ffi~Z<0 JT<I li<~· ,\J<>nc~ p_ili1 ,.; \l él i <I definl ti\·amentc no Pojl! 
<'io-i<'C·J" p,il.GL..<J_<:)JJ~· C'<ll'g\2. _!.k.l Jud!ciário. :'\enhum_ Ju~:c ch 
c 'niT<'t'<'<i nr ~ 0.iL .J.lJ..Si4:;J rraoalho e,.:quecera esse; 
.!.lli.- __ :fJ'i!l>:!]!,n. H :1 muito:; . servi~·os ine::;timáveis, qu'.! ·,. 
;•nu:; , num lhTv ele Lon;;-1 Exa . prestou él e:>ta Ju.;ti~-~! 
llaye, ti\·e ocasiüo de ler o ,.:e- e ncnllllm de nó;,; :-;e olvicl~l 
.':(uintv pr:nsamcnlo a rc:-;pei- rá também d<1 diginidac!e, d< 
1·u tla eloqt~éncia: "A eloquên· verticalitlade, da i,ndcpeP 
cia cou::;iste apenas em saber dência, da cultura e ela eru 
dizer alguma coisét a a!- Llic;ão, que V. Exa. revelot: 

- -. ' ' ' - c"i-eio poáanto, que durante ? _ lon~o tempo, en, 
gu:m · 11est<> ' 1110mento ser que presidiu este Tnbmt<~l. 
posso, - • · \ ' E . . · !· · 1 1te dizendo a esse al- , · xa · tem <~me a cont~, 
~ o9uet qu~ é o Ministro Ge· !)ludo p~ra a boa I:eput<•ça.:. 
~uldn,Bezerra de Menezes, es- 'da J_usuc;a ~o Tn:o_alho n:. 
1 ;~ ~guma cois<:l que todo.s B:·asll e no E,;tnmge1ro, atra 
~~•sa guardamos no cor<\Gã,o e 1 :~~s de se~~ .. 1~\Tos .. e_ de sua~. 

há muito tempo estava- Ja numetO::,<t" obtd, .. SeU:· · 
que p'ara lhe di zer. · 1 tratados . e . ~eus ensa10s so 
m~~a eleição, Sr. Ministre bye o_ Du·e!_r~ ~lo Tr~balh~ 

---.. . . ;tem s1do ace,to::. e cttado. 
CeJ·illdu Bcxerr<l ele Menezes,\ ·em Gniversidades da Euro· 
(• mab uma provo de que c. l pa e da América do Sul coz. 
sey. nnt11e ~l'. tn_r nou ~una ~~. i I palavra:; ele lou_vor , e ~cata· 
•ecte fle ::<llltlllllllO da Jus~t i mento. V. Excta . e, com , 
a cio Tr;:~!J_allw. Sendo \ · ·j sua moeidade, com a pujan 
~xa. o m<·Jis mm;o de t0dm .ea ele <:::C'P ;, lo.<tl 0 r0m . n vi 

JJ• Í >' , pude_ orgul_!wr·se ~.~-~ .. t~I gor de sua fé, um exemplt 
pre~;;tado <.t .Juslt<:;<t do 1 '. ,]),\ ;·de devotamento à missão dL 
llw ::;eniço::; que · ncnh~nn :~c ! juiz . Tentado embora, cert< 
~1ós vrestou, porque tot \ . vez, pela política, te\'e o bon 
Exa ., C\l lllO colabor<Jc~ur dl· senso, que às vezes se ten 
ret<J du./gt'<ll1~t· l'resld_c .f·e que denominar heroísmo, · ch 
\Ltr t~chal Eunco Gaspm J?U ]-sacrificar qualquer veleic!a· 
i.r ;•, u ven\~l<k1J'O uuto1 L .de àque la !!rélndeza elo esp! 

W(-!J't 
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.rito de renúncia, que dcv, 
'caracterizar o magistrado. 
· Optando, desde moço, poi 
uma carreira árdua e glorio 
--Nada. s·erá méiis ·g-r-ato 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 Justiçá' 
do Trabalho, viajando por {o~· 
do o pafs e visitando os Td- ; 
hunais Regionais, levat:á a 
cada representante da Justi
ça do Trabalho o exemplo. 
de que mais se pode gloriar. · 

, êste Tribunal, que é o . pró
prio exemplo da vida de V. 
Exa . . E nada será mais gra
to, .tainbém, ao seu coração, 
ce que todos nós dirigimo!: <t · 

; sa, V.. Exa. prova a- todos· 
·nós e aci pafs, a que está ser

' Yindo, que é um homem .. de 
· :;incero ideal . Assim o de- · 
, monstra, aliás, a convicção, j 
' que V. Exa . tem sempre re·, 
· velado na defesa dos ideais j 
cristãos, combinando, admi-, 
ràvelmente, na sua pessoa 1 
de católico praticante, o , 
amor aos princípios e às · 
leis, que regem a Justiça do .I 
Trabalho, com os postulados, 
que os Pontffices têm defen- . 
dido e espalhado pelo mundo, 
como bandeira de reivindica
cão legitima do operariad.o. 

1 que todos nós dirigimos · ã~ 
! Deus - ao Deus em Querr.. ~ 
. V. Exa . acredita - para 
1 que o proteja e o ajude na ; 
sua mais alta missão, por- : 
·ue essa missão está confun· • 
lida com a ·dignidade de to- · 
ios nós, . que é a diginidade 

.. 
1
. da JustiÇa do Trabalho, a · 
quem servimos." . 

. . ~ - · - · --·. . __ ..-..,; 

.:<0 $~ ~~-.9.~, R~ 21 c/;;_ ~-
Vl . 1 •· , 1<:~ . ~~v&_ 19SIJ _ 
~-~~->"""" ~ Cb . .y ~, ' . _ .. _ __ I~~ ::.:.. . 
•21··• 111~ /f9!Jif: ~~~ I . "~- ~ 

.).. 

"') 

~ 
~ 



A G o, 2-é/\-Ó) \) l i-Óri ê- ) 11 y -6 -1q sv 

\ 

r 

\ 

I 

Vitoria, 14-6- 1950 

Homenagem ao dr. Beresford Mo
-reira, na Justiça do Trabalho 

\ 

Por motivo do seu aniversá- lantes sentenças, distribuindo 
rio natalício o dr _ Beresford justiça sem encarar empregados 
Martins Moreira, juiz do Traba- e empregadores . Nas suas pro
lho deste Estado, foi alvo de sig- posições e nas suas sentenças, 
nificativa homenagem por parte há sempre procurado um justo 
dos funcionários e advogados equilíbrio para dar a Cesar o 
que militam naquele Tribunal que é de Cesar, sem escravisar
Trabalhista. se à rigidez da lei, porque o juiz 

Inicialmente, oferecendo custo- moderno não está mais naquela 
sa lembrança ao homenageado, triste e deplorável situação em 
falou o nosso colega de impren- que ficavai:n os jurisconsultos 
sa, sr _ Alencar Marinho, em no~ romanos, que, segundo BACON, 
me dos vogais e suplentes . citado por BELINE na sua "PHI-

\ 
A seguir, usaram da palavra LOSOPHIE DU DROIT", "cur-

1 
os drs. Clovis Rabelo, pela As- vados sôbre as leis do seu país, 
sociação de Juristas do Estado, frente ao direito romano ou 
Delio Magalhães, em nome dos pontificai ressent~am-se da in
advogados, Nelson Abel de Al- ~pendencia do julgamento e 
meida, pela Ordem dos Advoga- falavam como cativos nas cor-
dos do Espírito Santo, José 1·entes" . V. Excia. é um prole-

\ 

Cupertino de A.lmeida, em nome tário intelectual e, por. tanto, EX
dos ex-alunos ~. em nome do PROFESSO, não poucas vezes 
seu progenitor, o desembargador tetll ~cado, . oas suas p:toposi.:
Lourival de Almeida. J,Jsaram. . na-~dec:fs&i, a nor
ainda da' palavra -o dr-:- lldgard tba; ~que estabeleceria se fôsse 
da Silva Mello e sr. Argila no legislador. E se o magistrado da 
Dado, contador nesta capital, em Justiça comum tem essa prer
nome dos ex-alunos da Acade- rogativa por fôrça da nossa pro
mia ~e Comércio de Vitória. cessualistica civil, com maior 

Todos os oradores enalteceram razão o magistrado trabalhista 
a Justiça do Trabalho na pes
soa do homenageado, tecendo 
tambem elogiosas referências ao 
dr. Geraldo Bezerra de Mene
zes, presidente do Superior Tri
bunal do Trabalho, bem como 
aos drs. Maximo de Carvalho 
Junior, e Delio Maranhão, pre
sidente e vice-presiden te do Tri
bunal Regional do Tràbalho. 

A todos o dr . Beresford Mo
reira, visivelmente comovido, 
agradeceu, terminando por dizer 
que rrfais do que a ele aquela 
homenagem cabia à Justiça do 
Trabalho, instituição que um dia 
o historiador daria um lugar de 
destaque na lista de fatores da 
civilização brasileira. 

Damos, a seguir, o discurso 
pronunciado pelo dr. Delio Ma
galhães: 

"Senhores: 
Quero, Prof . BERESFORD 

MARTINS MOREIRA, associar
me às justas homenagens que 
os seus colegas de magistratura 
trabalhista, seus colaboradores 
administrativos, que são os fun
cionários desta casa de Justiça e 
de Conciliação seus amigos, ad
vogados e admiradores estão lhe 
prestando pelo transcurso de 
mais um aniversário natalício de 
V. Ex c ia. Está pois, esta M. M. 
Junta de Conciliação e Julga
mento de Vitória em festa, por 
tão significativa efeméride. Em 
festa estão, igualmente, os ad
vogados militantes neste fôro pa
ritário. E, V. Excia. é bem me
recedor deste preito, _porque tem 
sido um magistrado integérrimo 
e brilhante, um chefe amigo e, 
antes de tudo e sobretudo, um 
Juiz justo e equanime, que vem 
com as suas judiciosas e cinti-

que cabe interpretar uma legis
lação que consiste, como bem 
observou o grande GALLART -
FOLCK, em "compensar com 
uma superioridade jurídica a 
inferioridade econômica dos po
bres", chegando, assim, alguns 
escritores do "NO VUM Jus·' 
com RASELLI à frente, a deno
minar de discricionários os po
deres do juiz obreiro. Mas quan· 
do, por .equidade, usa V. Excia. 
dês se DISCRICION ARISMO. 
sempre ditado pelo seu bom sen
so jurídico, não tem feito, com 
isso, só justiça aos empregados;' 
mas tambem aos empregadores. 

Possui V . Excia. , ao lado de 
tudo isso, um grande coração. 
E com êsse grande coração, que 
traz sempre na mão direita, tem 
sempre procurado um MODUS 
VIVENDI para os advogados pa
tronais e dos operários nas ins
truções dos processos, os quais, 
no calor dos debates, em que 
sempre está em jogo o Capital e 
o Trabalho, às vezes se exce
dem. Destarte, soube V. Excia. 
conquistar a amizade e a simpa
tia de todos os advogados que 
militam neste fõro paritário, e, 
não cultivando odios e vingan
ças, reconquistar também a ami
zade daqueles que, num dia ne
gro. penetraram no terreno, que 
podemos chamar, porque já nos 
penitenciamos, - das retaliações 
pessoais. Diante disso e depois 
disso, os advogados que exercen1 
os seus mandatos neste pret0-
rio trabalhista não podiam dei
xar de associar-se a estas ma 
nifestações de regosijo pelo seu 
natalício, pedindo a Deus pela 
sua .felicidade pessoal e de sua 
digníssima família". 

jjll- 5{ 
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DO TRABALHO 

POSSE 
TANTE 
OS DIS 

DO MINISTRO REPRESEN
DOS EMPREGADORES 

SOS PRONd/rCIADOS 

Re:~lirou-se , tem~ 
do Tr:~ bal h o , a pos. ini 
C-omes Cardim, rcc01 u . n 
prrsen tan te dos .m egactorrs 
Jt:atiça tra ba'his . por decret o 
P:esidente da Republlca . 

1
1 In t r oduzido uo r~cinto por uma comi~sao 

I 
d& Minis t ros nomeada pelo Presiden te do T!:.!; 
bun I Dr. Geraldo Bezerra" de Menezes , 10! o 

I ..,. . Mims ro omu o omes ar im saudado 
. p or S. Ex. , que manifestou o seu conten t a -

1liento por ver rê:onctuz,ido nas suas funções o 
1 ep~esentante dos empregadores, que tão bem 
soubera honnu o seu manda to an terlor. Para 
baudar o Min istro reconduzido, deu a palavra 
ao Sr . Minist re Edgard Sanclles, que pronun
ciou um discurso de elogio ao Sr. Ministro Ro
mulo Gomes Car dim. cujas qualidades ena ltE'
c&u . m ostra.ndo que, no desempenho das suas 
fuuçõe~: de juiz do mais alto t ribunal da ,Tus
t ;ça do Trni:Jalho, revelara sempre a:tas quall
~ades de cultura, de imparcialidade e de com
.rreeru;ão dos' seu s ci everes, a 0 laclo , de um pro
l undo senso jur!dico que lhe era grato acen-
tuar . · 

Falou , em seguida, o Dr. Danilo Pio Borges, 
sau,d.ando o Sr . Minist:·o Romulo Gomes Car
cim em nome da Procuradoria- Geral da Justi
ça do Trabalho . O Secretario desse tri:Junal. 
Dr. Agnelo Bergamine, em nome dos funcwna
l'ios da. Secretaria do Tribunal. congratulou-se 
com o Ministro uomeado. • 

Por !im, em nome dos advogados que ml
Htam na Justiça do Traoalho, usou da palavra 
o Dr. -~rno von• Muellen, que abundou nas con
siderações feitas pelos orador~ que o ante
cederam no sentido de enalt ecer, com elogios 
eloquentes. a recondução do Sr. Minist ro Ro
mulo Gome.s Cardim, ao alto posto para que 
1oi eacolhido . 

.Agradecendo as manifestações recebidas, o 
8r. Ministro Romulo Gomes Card!m pronun
ciou ~ ent ão, 0 seguinte discurso : 

"Sr. Presidente. Srs. MinistrCJ~ - Prel\
mlnarmente, sinto-me na dever de arguir a nu
; ,<la de (]e todas as sentenças generosas emltldas 
jJ€lo Sr. Min istro Edgard Sanches , que está in
discutivelmente impedido. pela amisade com 
c,ue me conforta, me honra e me d istingue, para 
s& pronunciar a meu respeito com isenção de 
ar.! mo. 

E é a pr imeira vez que encontro em desllse 
de tal natureza um juiz que se tem tornado 
proverbial pela completa e absoluta indepen
dencia com que se pronuncia nos casos em que 
f' chamado 11. opinar. Não ê menor por ISto a 
minha gratidão. Estou profunda e s inceramen
te agradecido pela geuerosidade dos conceitos 
que emitiu a. meu respeito. Por serem eles ei• 
' 'ad<>& de suspeição, porque ditados pela am!sa
de, não é menor o meu reconhecimento. 

E' grande o meu embaraço e não menor a 
minha dif!cu fdade, tendo que pronunciar algu
rna.s palavras para responder àquele, cuja au
t oridade neste Tribunal , sem duvida. é a maior 
e maia acatavel , pelo seu saber !ncomensura,·et 
e pela !nteiresa de seu carater que o torna um 
Terdadeiro varão de Plutarcho . 

r-
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provimento para trestabelecer a · sentença da 
Junta de Conciliaçào e Julgamento, contra os 
votos dos Srs. Ministro Edgard San ches, r e-

ABALH~ 
!ator, Godoy Ilha e Antonio Carvalhal. Deu-se 

• por impedido o S~. Juiz . T?stes Malta_. . De-

~umo da ata sess rdinária Caldeir a. Neto . . . 
rea.lizada. no dia 29 d e arço d 1948. Processo 8 .284-47 - R elatO!l' - Muustro 

Presidente. - Ml 1 ro ~Ido ntedonio Go"doy Ilha; Revls?r - ~inistro Oliv eira ~ima; ~ 
s ignado para r edigir o acordao o Sr. Mimstro 

•"•re• "'""'ro' ~~• L<m~ · An«>••• C&<· Rooo•vou·oo, ••m d"orepa••_ 1a d e v~t?s, tomar 

Bezert& de Mene11e11 ~~rado - Dr. Recorrente - B ermg, C1a . S .A. ; Recorrida -
Humberto Grande retárlo - S r : Agnelo Alberto de França Costa e outros. Recurso ex-
Bergamlnl de Abre Compareceram. os Se- trli.ordinário de deci são do '-!-'RT da 1• R egião. 

valha! Cadeh;a N~~ Godoy Ilha, Julio Ba- conhecimento do r ecurso, e, de ntentts, negar
rata R6mul6 Cardim Edgwrd Sanches e Juiz lhe provimento, vencidos os · Srs. Ministros 
Tostes Malta. ' Oliveu·a Lima, revisor, Caldeira Neto e ROmu-

Na ordem do ,dia foram. julgados os se- lo Cardim, q~~ davam provimento, para re-
gulntes proceseos: . · formar a dectsao recorrida, absolvendo a re-

Processo.- 7 .887-47 - Relator - Ministro cortrente da: condenaçào que lhe poi imposta. 
Oliveira Lima; Revisor - Ministro Antonio Deu-se por impedido o Sr .. Juiz Tostes Malta. 
Carvàlhal· Recorrertte - Indút~tria Eletro - O Sr. Ministro Oliveira Ltma, requereu justi
Meca.nlca 'de Maria Sta.ngherlim; Recorrido - fica.ç_ão de voto o que foi deferido pelo Sehhor 
José Raimundo' da Silva. Costa. Recurso extra.- Presidente . . . 
ordinário de decisão do TRT da 4• Região . Re- Pt·ocesso 4.808-47. - Re!a~01; - Mmistro 
solveu-se tomar conhecimento do recurs o, ven· 1 Edgard Sanches; ltevisor - Mm1stro Caldeira 
cido 0 Sr . Ministro Antonio Carva.lhal , para, Neto ; _Recot,rente - José ~11gel de Souza; 
de meritis, dar-lhe provimento ·e restabelecer I Recornda - Empresa ElétriC!l- _Opon de ~a_}·· 
a l!éntença da Junta de Conciliação e Julga.- retos, S.A. ; Recun_o extra.ordmar10 d~ decisao 
Inento, em suas conclúsões, pelo v oto de de- do 'IR:r' da 2• RegJão . Jl.esolveu-so nao tomar 
sempa.te e vencidos em pa:rte, os Srs. Mini~- conheCl~ento do recurs.o, contra. o voto do 
tros Anto!)io Ca.rva.lhal, Godoy Ilha e o Jutz Sr. Mlmstro Ollvelra Ltma. . 
Tostes Malta, que mantinham a. decisão recor- Plrocesso 9.265-47 - Relator .- . Mlmstro 
r id& no 'toelUlte à diferença de salários . Godoy Ilha ; Revisor - Ministro Ohvetra. Lima; 

Processo 4.553-47 - Relator - Ministro Recorrente - Oswaldo da Conceição ; Recorri-
Antonio Carva.lhal; Edual;'do Sobreira. (The Leo- da - Esta.beleci~entos de M~a.s Canadá S .A . 
poldina. Railway Compaey Ltd ) ;- Embargos de Recurs~- extraordtnárlo de d_ecisli.o do TRT d_a. 
<leclara.ção opostos ao acórdão prolatado na. 10 Regiao . Resolveu-se nao tomar conheCI
s essão de 15 de. Janeiro de 1948, no p rocess o ~ento do. r!'lcurso, contra o voto Ç-o ~- Ml-
4.553-47. Resolveu-se não tomar conhecimento mstro _Ollvetra Lima . Deu-se por 1m pedido o 
do!,! embargos, · por esta.r.em fóra do prazo. S r . Jmz Tostes Malta . . _ 
Deu-se por impedido o Sr. Juiz Tostes Malta.. Processo 3 .442-47 . - Relatot; - }ll[mts~ro 

Processo o.282-47 - · Relator - Ministro Edgard Sanches; Revisor - Mlmstro Ca.lde~ra 
Julio Barata• Embargante - Louiz Benjamim Neto ; R ecorrentes - Irmãos Gama & Cta. 
Charles Dor~enval (Cia . Estradas de Ferro e Ltda. : Recorrida - Maria . de. Lourdes Çarlos 
Minas S . JerOninio) . Embargos de declaração da Silva. Recurs'? extraordmáno de declsao ~a 
opostos ao acórdão prof erido p elo TST em 14 1• JCJ do ~Isl:Jnto Federal. Resolveu-se n a o 

· de Janeiro de 1948. Resolveu-se receber os em- tomar conh<;'Clmento do rec~u·so, contra. o v ot o 
bargos para esclarecer o seguinte; 1) - o do Sr. Mimstro Ollve1ra Ltma . . . 
B.córdã o entendeu que a ·gratificação, por s ua . Processo 7.947-47. - Rela.t?r. - Mims tt;o 
habitualidade, es tava incorporada ao salário e , Ollvetra Lima; Revisor - Mmistro .A,ntomo 
confirmando, neste J?Onto, o acórdão rec()!'rido, Can:"alhal; Recorrente . -: Fanjo Kretcht; Re
decretou fosse mantida a gratificação, contra- corrida - . Skoda Br~stleira S.A. Recurso .~x
r ia.mente ao pedido da empresa, que queria su..- traordlnáno d~ declsa o do TR:T da 1• Regtao. 
priml~la ; 2) _ 0 acórdão entendeu que a gra - Resolveu-s e nao tomar conhecimento do recut;
tif!cação era va.riavel, :Por ter passado de oito s o,_ contra. os votos dos ~rs. Ministros 01!
mil para. doze mil cruzeiros, · não havendo ajus- v eira Lima, r elator, Antomo Ca.rva.IJ_tal, revt
t e explicito, mas tácito, ·que a fixasse 11 esta. so~, e Godoy Ilha . Deu-se por impedtdo o . Sr. 
ou naquela qua ntia; 3) -- .0 acórdão entendeu Jmz Tostes Mal~a_. Deslgnad:o pwra. redigir o 
que só em processo de ·execução pode ser de- acórdào o Sr. Mmistro Caldeira Neto. 
t erminado o critério de proporcionalidade entre Processo J .692-47 - Relator - Minis t r o 
11. posição da firma, seja de lucro, seja de de- E dga rd Sanches ; Revisor - Ministro Caldeira 
fiClt e o volume da gra.t.ificaçào ·atribuída ao Neto: Recorrente - Maria Kain (Sa lão Ely); 

. empregado . 4) - o _ acó.rdão entendeu que a Recorrido - Abillo Augusto Alves . Recurso 
base da. . gratificação ou seu n1vel m1nimo é o extraordinrurio de de~p. do Prest. do TRT dali 
de oito mil cruzeiros, l)"las impllcito no a cór- 1• Região . Resolveu-se tomar conhecimento do 
dão está que, apurando-se em execução que a recurso e d a r-lhe provimento, de acOrdo com 
posi çào de balanço da firma é a que motivou o pa recer da Procuradoria da Justiça do Tra.
o aumento da gratificação de oito mil cruzei- balho, para reformar o despacho do Sr. Plre-

' ros eara. doze mil cruzeiros, nada impede a sidente e tornar insubsistente a penhora . Não 
fixaçao neste ültlmo nivel , pois, , em sua con- tomou paA:e no julgamento, por ausente à ses
clusão apenas manda. o acórdão que seja a são o Sr. Ministro Godoy Ilha. 
grati~icação paga "de acOrdo com , o. critério Processo 8. 298-47 - Relator - Ministro 
an.tertormente adotado · pela. empresa , tsto é, o Oliveira Lima.; Revisor _ Ministro Antonio 
critério ado~do pela em~resa. antes de suspen- Ca.rvalhal ; Recorrente _ Domingos da S ilva; 
der a gratificação. Po.r. 1sso é que a? recur_:;o Recorrido -'- I rmãos Moreira, Barbosa Ltda. 
da empresa foi dado p1ov_unento parcial e nao Recurso ex traordinário de decisão do TRT da 
tota\. pm R o recurso pedta Ç~Ue nào se desse 1• Região . Resolveu-se não tomar conheci
J.rr&bficação. algum!!: e o ~c?rdão manda q_ue m enta do rec urso, contra os v otos d os Srs . Mi
s e dê. a.. grahfiçaçao suboidm;mdo-a,_ todavta, nis tt·os Oliveira Lima, · relator , e Godoy Ilha. 
&o ~mtér!o ad~ta.do pela empresa e n a o ao ar- Designado para redig ir 0 acórdã o 0 Sr. Mlnis
ltttrlO do empi_egado embargante, observada - tro Antonio Carvalhal. Deu-se por impedido 0 
A proporc!onaltdad~, que só pode ser apurada Sr .. Juiz T ostes Malta . 
4111 execução, medtan t e - o ·e~a.me e confronto Processo 8.440-47 _ Relator _ Min istro 
.. balanços da em!'resa e nao de acõrdo co1;1 Oliveira Lima; Revisor _ Ministro Antonio 
os calSt!los do empregado . Deu-se por Impedi· Carvalhal· Recor rente _ Eduardo de A!mei
do o Sl". Jmz _ Tostes · Malta . · da Monteiro M orant; R ecorrida - Paulo Pro-

Processo 8.236-47 - Relator - Minis tro ença &: Cia.. Ltda. . Recurso extraordiná rio de 
Oliveira Lima ; Revisor - Min istro Antonio dec isã o do TRT da 10 Região . Resolveu -se, 
Carva.lha.l; .Recorreu te - Henrique dos Sa.n- Rem dlscrcpancia de votos , tomar conhecimen
tos; Recorndo - Empresa Teattral Paulista to do recurso, e, de meritis, vencidos os Srs. 
Ltda. . Recurso . ex traordinário de decisão do Ministros Oliveira Lima, r evisor, Caldeira Ne
~RT a 2• Região . Resolveu-a~ tomar conhe- to , e Rômulo Ca rdlm, dar-lhe provimento, para 
Cimento do recurso, e , de. •nen tM, pelo Yoto de r <;;s tabelece r a sentertça da Junta. de Concilia
d_esempa.te, dar-lhe provimento, em parte, a çao . e Julga m ento, Julgando procedente, em 
fim -de restabel<;'cer· -a sentença do Dr . Juiz de pa rte, a. recla maçã o. Designado :para redigi r o 
Direito de Ribetril.o Preto, com exerção do pa- acórdão o Sr. Ministro Antomo Ca.rvalha.l. 
gamento de aviso prévio e. honrarü>s _de advo- Deu-se por impedido o Sr. Jtliz Tos tes M'!-lta . 
gado, .vencidos os -Srs . Mlmstros Oltveira L1ma, Processo 5. 370-47 - RelatQr - Mimstro 
r elator, Caldeira Neto e .o Sr . Juiz Tostes Mal- ROmulo Cardim ; Revisor - Minis tro Edgar d 
ta., que negavam _provtroento ao a pêlo_. . De- Sanches; Recorrente - Boliva.r Say agQ Ustra. ; 
~ngnado para R edtgu· o acórdà o o Sr. Mtmstro Recorrido - Cia. . Telefônica Rio Grandense . 
~rancieco Crurva.lhal. Nào tomaram parte no R ecurso extraordinário de decisã o do TRT da 
J~lgamento, P?r. não t erem asslstl?o o relató- 4• jtegião. Resolveu-se, pelo yoto d e desempa
rio os Srs. Mmtstros ROmulo Ca.rdim e Edgard t e, tomar conhecimento do ~·ecurso, e, de mm·i.-
Sanches . tis, dar-lhe provimento pa ra, não admitindo a 

Processo 351-47 - Relator - Ministro des erção, determinar seja. julgado pelo Tribu-
Edgard Sa.nches ; Revisor - Ministro Caldeira na! Regional o Tecurs o ordinário interposto, 
Neto; Recori:entes - · J1;1venal da Silva Caldas vencidos os Srs . Ministros Rômulo Cardim, re
e outros. e Cia. de Çwrns, . Luz e Força do Rio !ator, e o Sr. Juiz Tostes Malta., que ltfanti
de Ja.netro Ltda .. ; R ecorridos . - Os mesmos. nham a. decisà o r ecorrida. . Designado para ' re
Recurso_ extraordmárto de decisão do TRT da. diglr o acórdão o Sr . Ministro Edgard San-
1• Reg1ao . Resolveu-se tomar. ~onhecimento. de ches. Pela recorrid a falou o advogado Willia.m 
ambos os r ecurso, e , .. de me1'1tts, dar a.colhtda, Monteiro de Barros. 
e m pa.rt~ ao da . empresa, para mandar pagar Processo 9 .146-47 - Relator - Mini stro 
o a crescimo. pleiteado apenas até a vigência. Godoy Ilha; Revisor -Ministro OliveLra Lima; 
d o deoreto-let n . 9.666, de 1946 vencidos os S e- R ecorrente - Jusslno Jamaitis · Recorrida -
nhores Ministros Edgard Sanches, relator, Go- Ma.ngles & Kreutzberg Ltda . R~curso extraor-

, <lo y Ilh ~, e Antonio Carvalhal, que mantinham dinário de decisão do TRT da 2• Região . R esol
R d_ecJ~ao r ecorrida, fic_ando, em consequ ência, v eu-se toma r conhecimento do recurso e dar
preJudicado o. a.pélo · dos empregados .. IDesig,!la- lhe provimento, para anular o processo, por 
do para redlg1r o acórdào o Sr. Mlmstro Cal- falta de identidade física entre a pessOa do 
d elra Neto . Deu-se pot; .Impedido o Sr . Juiz Juiz de Instru ção e a do juiz de Julgamento, 
Tostes Malta. .. . . o S_r. Mmtstro Edga.rd S_a.nches determ~na.ndo a baixa dos autos para nova 
r equereu JUStiftc~~ao de vo~o. o que fot defe- instruçao e julgamento, unanimemente. 
r tdo pelo Sr. Mimstr~ Presidente . Processo 9.292-47 - Relator - Minis tro 

Processo 5.146-47 . - Relat?r. - Minis tro Godoy Ilha ; Revisor - Ministro Oliveira Lima; 
E dga rd Sanches; Revtsor -- Mtmstro Calde1ra Recorren te - A ng e lina Gianoni · Recorrido -
Ne to : _Recol"rente. - _Cia. Yi~reira do B ra s il ; Fábricas de Cald e1~as a Ya~_:lOr •1c yclopc" S. A . 
. R~.;r>rrJdo - Laurentnro · Corneho . R ecurso ex- R ecurso ext raordiná rio d P. d eci são do TRT da 
h ru' rdinário de dec.i~ão do -:r"RT ela H R eg ião . 2• Regiã o. R es olveu-se nã.o tomar conhecimen
,....~ •l veu-se sem dtsc;·f!pat:J <; ta ele v otos, tomar to elo re .-:ur..,o, vencido o Sr. Ministrg Oliveira 
•~"lllcclmento do recurso; ·e, de 1M!itis, dar-lhe Lim~ - · 
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TRIBUNAL SUPERIOR 

DO TRABALHO 

RABALHO 
prezar a. prelimin:u· de 1ncoptp3tência da Jus· 
tlça do Trabalho, para, de 11feritis, dar-lhe pro
vimento a fim de absolver a. recorrente da 
condenaÇão que lhe foi Imposta. Deu-se por 
impeclido o 8r Ministro Elgard Sanc11es. Não 

• _ . . tomou parte n~ julgamento, por não haver as-
Reaumo da á~d~~·ao ordma.ria. sistido ao relatório, o Sr. Ministro Waldemac 

realizada no d~4 do de o de 1946. Marques. 
Presidente; in tr Ger 0 Monte~~ Processo 6.424-47 - Relator, Ministro Ed-

nlo :Bezer<a d M ez Pr dor . a gard Sanches Revisor, Mmistro Ca!deU"a. Neto. 
Baptista. Bltten • Secretário Sr: Jose ~a!· Recorrente, c~operatlva Central dos Produtoces 
bosa. de Mello an · Comparecelam 05 alde: de Leite Llta. Recorrida, Joaquim Ma~tl}IS de 
Ministros Calde a eto, Godoy ~Ih~, ':jarva- castro. Recurso extraordinário de decisao do 
mar Marques, Oliveira Lima, An on ° r• TRT da. 1."' Região. - Resolveu-se, por una
lha!, Jullo Barata., Delfim Moreira,dtstolfo Se ll1imidade de votos, homologar a desistência do 
ra, Edg31!'d Sa.nches e ROmulo Car m. 1 • recurso nos termos do pedido. 

Na órdem do dia foram julgados os segu n PrC:Cesso 693-47 - Relator, Ministro Ed-
.,tea processos; .., . t Ministro gard Sanches. Revisor, Ministro Astolfo Serra. 

Processo 10. 594·47 - ..,e!a or, Recorrente Cinemas e Teatroo Mmas Gerais 
Godoy Ilha. Revisor, Ministro OllveiraR:~1~: s. A. Rec~rridos, Jose da Assunção Leal e o~
Recorrente, Manoel Corrêa. S31Idlnha. t a tros Recurso extraordinário de d·::!dsão do TRr 
do, Gonçalves F'onseca & Cia. R~urso _ex r_: da. a.a. Região. - Resolve-se tomar conheci
ordinário de decisão do TRT d~ 2.MiR~gia;> 011_ menta do recurso e negar-lhe provimento, 
Resouveu-se, contra o voto do r. n 5 r . unanimimemente 

I Li • toma conhecimento do recur- · 
ver a ma, nao r Processo 7. 258·47 - P.elator, Ministro As-, 
so. P··oc"SSO 6 421-47 -Relator, Ministro 011- tol!o Serra. Rev!3or, Ministro Waldemar Mar-

ir ·L~ Revisor Ministro Antonio Carva- ques. R::!corrente, Waldemar Pmto Kaschny. 
i'~ala Rec~ente Miguel Chiara & Irmão. Re- Reconi<lo, Dormar Machado. Reclll'ISo ':~traor-, 
orrida Antón·i~ Tranqui31. Recurso extracr- dinário de decisã.o do TRT da 4." Reg1ao. ;-;1 

~inárto' de decisão do Tribun.a.I Regional dD Resolveu-se contra o voto do Sr. Ministro 01_!] 
Trabalho da 2." Região. - P..esolveu-se tomar veira Lima, não tomar conhecimento do recur· 
conhecimento do recurso por unanimidade, e so. 
d lhe rovimento a. nm de anular o julg~- Processo 1.465-47 - Relator, Ministro Ed·J 
~~to po!erido oeÍo Tribunal a quo rom res- gard Sanches. Revisor, Ministro Astolfo Serra 

r;i ões ~o Sr. Ministro Astolfo Serrá, que de- Recorrente,. João P_alermo & Filhos. Recorridos! 
crebara a nulidade do acórdão recorrido, e ven- Arlindo Re1s. e_ Joao Baptista Ma.rtins. R,_ecur 
cido 0 Sr. Ministro Antonio Ca.rvalhal, que so_ extraordmano de dec!são do ~RT da 2. Re 
desprezava a preliminar de nulidade levantada. g1ao. - Resolveu-se nao toma~ conheciment, 
Pelo recorrido falou o advogado Jullo Araujo do recmso, por falta de apóio legal, co;n restn 

Processo 6.434-47 -Relator, Antonio Car- ções dos Srs. Ministros Edg<u-d Sanches, _reJa 
alhal Revisor Ministro D"lfim Moreira. Re- tor, Caldeira Neto, Delfim Mor·elra e Romul 

~orrente. Fxanc't.wo Bocla. Recorrido, Joaquim Cardim, q,ue não conheciam. do apélo. por con 
Nevea. Recu;rso extraordinário do TRT da 2.a Slderá·l~ mtempcst1v~. Dec1gnac1o pa.1a redigi. 
Revisão. _ Resolveu-se, por 1.manimidade de o acórdao o Sr-. Mnustro Atolfo Serra. 
votos tomar conhecimento do recurso e dar- Processo 51-47 - Relator, Ministro Wal 
lhe provimento, de acórdo com o parecer da demar Marquez. Embargantes, Ettore Agili e, 
·Procuradoria da Justiça do Trabalho, para a.nu- Savio cl<l Almeida Gama & Cia. Embargos de 
lar 0 procei!I&O a. pa~rtir de folhas oito, devendo declaração opostos ao acórdão proferido em 
ser designada nova audiência, com prev1a ' cl- sessão de 23 de Fevereiro de 1948, no processo 
tação do recorrente, prosseguindo-se nos ulte- TS 51·47. - Resolveu-se. sem divergência, re
riores termos do proce-sso. . . ceba1· os embarg,os opootos l pe!a ;firma, para 

Proce.sso í:l.636·47 - Rela.tor, Mm1stro Go- declarar que a Indenização a que se refere o 
doy Ilha. Revisor, Ministro Oliveira Lima. Re- acórdão embargado sómente será devida se, 
corrente, Au•·c!io de Brito Ct~nha. Recorrido nos termos da legislação em vigôr, o re-cleman
J. c. Ferreira Chaves (Trlpografia Chaves)· te a ela tiver feito jús, e negar provimento aos 
Recurso extraordinário de decisão do TRT da embargos por êste opostos. Não- tomaram par-
6."' Região. - Resolveu-se tomar conhec1m_en- te no julgamento os Srs. Ministros Julio Ba
to do recurso, por unanimidade e, de ment_zs, rata, Delfim Moreira e Rômulo Ca.rdim. 
negar-lhe provimento, vencidos os Srs. Mln1s- Processo 2 . 582-47 - Relator, Ministro 
tros Godoy Ilha, ll"elator, Antonio Ca.rvalhal, Waldemar Marques. Revisor, Ministro Jul10 
Delfim Moreira • Astolfo Serra., que d:wam Barata. Recorrentzs, Pedro Celestino F:ranç:1. 
acolhida, ao apOlo para restabelecer a sentença e Eugênio Alves Elesbão e Cia. Cantareira c 
da Junta de Concllia.çáo e Julgamento. Deslg- Viacão Fluminense. Recorri<! os, os me.smos. 
nado para redigir o acórdão o Sr. Ministro Oll- Recurso extraordinário de decisão do RT da 
v·aira Lima. . 1." R egião. - Resolveu-se. contra os votos dos 

Processo 2.847-47 - Relator, Ministro Srs. Ministros Oliveira Lima, e Antonio Car-
Waldemar Marqut'r. Revisor, Ministro Julio valha!, não tomar conhecimento de ãmbos os 
Barata. Reoorr~nte, S. A. Estabelecimento recursos. 
Ciampi. Recorrillo, Amérlco Perni..!a.. RecUt:SO Proce::.so 2.658-47 - Relator, Ministro Ed
extraordlnário de decisão do TRT da. 3."' Regiao. gard Sancll~s. Revisor, Ministros Asto!fo Ser
- Resolveu-se tomar conhj)cimento do recur- ra. Recorrente, Almeida Simon Ltda. Recorri
so, contra os votos dos Srs. Ministros JuliO do, Adelmo Rocha. Recurso, extraordinário de 
BIU"ata, Antonio Carvalhal e Delfim Moreira, decisão da 8." JCJ do D. Federal. - Resol· 
e, de meritts, pelo voto de desempate. dar-Ih~ veu-se J?OI unanimidade ct!. vot~, homologar 
,provimento, para, reformando a decisS:<> recor- a desistencia. do !l"ecw·so, nos termos do pedi
rida, julgar !rnprocedente a reclamaçao, ven- do. 
cidos os Srs. Ministros Julio Barata, Antonio Pr&cesso 1.165-47 - Relator, Ministro Ed· 
Ca.rvalba.l, Delfim Moreira e ' Astolfo Serra, qu<:> gard Sanches. Revisor, Ministro Astolfo Serra. 
negavar provimento ao a.pôlo. R.ecorrente, João Martins da. Silva. Recorrida, 

Processo 6.280-47 - Relator, Ministro An- Cia. Swllft do Brasil s. A. Recurso extraor
tonio Carvalhal. Revisor, Ministro Delfim Mo- dinário de decisão do TRT da 4." Região. -
reira. Recorrente, Cia. Circu!aJI de Carris da Resolveu-se, contra os votos d2s Srs. Minis
Bahia. Reco.rrido, Arlindo Alves de Oliveira. tros Edgru·d Sanch~s. relator, Gocloy Ilha., 011· 
Recurso extraordinário de decisão da 1.a JCJ veira ttma e Anton io Carvalhal, não tomar 
de Salvador. Resolveu-se, por unanim!dade de conhec mento co ncur~o. De3l;;nado para re• 
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.TRABALHÔ 
Gra!Mles · manifestaçtief.·;.dé 
aprê1o serão prestadas ~ ao 

ilustre hcmem nublico 
~ . . 

Na d:tta d,. hoJP. tr:u!Scr•rrp ~ 
aniversário ll.l tal h i•.> d., Dr . Gé
raldn )Iontedonio BE>:cn·n t1t- :Me
nezes, Presi<lcntc. rl, Tribun:~.l Su
J?erior do Trab:'tlbo. 

O ilustre nataJicianfC' qu,. p~los 
Sl'US dotes p!>ssoais, dr · Ítomc•D 
p!'obo, honeato e. ju,.tlo,;eilv, goza 

Dr. Geraldv Mo.1tcdJill'o Bt• 
:erra de Mello :c.r. pl·cs:'dcntt 

do I • .". 1'. 
de conceit;•aol•> prestigio U'.l!l 
JY.cios tr«hal!ti~tas do Pah c pelo 
~cu fecund'.l sabr>r jurldico, ~~ Jui: 
inteiramente r'crc·~do ás leis esile 
clali?.adus d,1 Justi,~a do Traloalho 

'' onde como m ctgi;trado s"mpra 1!1 

soube condttzir com reconhP.Clü.l ,, 
imparcialidad". honrando e dir' 
mindo as questões de clirl!lito d 
ttabalho que têm como foro a mai 
a!ta côrtc de justiça especiali .. 
zada no Bra~il. com devotado ca. 
r:oho e acur'ldo conhecimento. 

Reconduzido hâ pouco temp" 
por unanimidade de votos, pelo 
s.~us pares, á P1·es!dência do Trl· 
bunal Superior do Trabalho e pela 
~uspicioso muti\'o do trãhscnrs 
de sua data natalícia , o Dr. Ge. 
ruldo :lfc·ntedonio Bezerra de .Me
nezEs, serfl. hoJe, ah·o de exprossi 
va5 homenage11s, Pol' parte. d 
sem inümPro~ amigos, funci.'lnã 
rios da Justi!:a do Trabalho n 
gados é destacados elemento 
mc·io do :ll!ni:.tétio Público 
nconhcct m uo aniyérsari 
cstttdioso ~ ·. verdadcir 
ra.q CHICStc•Gs Que s,~ li 
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Rio de Janeiro, 9 de Janeiro de 1948 

lUSTICA 
'"'" 

DO TRABALHO 
'T"RJBUNAJ SU'PERIQR bun.al Regional "a quo" a fim de que aprecie 
' I ' _ o mérito do recurso pa'ra o m·esmo intet•posto 
~ DO TRABALHO vencido o Sr. Ministro Antonio Carvalhal que 

lhe negava provimento. 

~ ~ 
Processo n. 5.823-47 - Relator - Minis

tro Godoy Ilha. Revisor - Ministro Oliveira 
Resumo a pr. meira sessão ordiná- Lima. - Recorrente - Maria Perroni Poten-

t'!a, realizada n ia 5 mês de Janeiro de za. Recorrido - Tarcha Addad & Cia. Recur-
1948. s 0 extraordinário de decisão do Tribunal Re-

P'"'"""' ~13:""" o<a>dn Mon>odnnin ginnai do T•-'•ihn da '-gunda Rogtiin. ~ R<· 
Bezerra de ;~es - ocurador, Dr. Bap- solveu-se cont ra os votos dos Srs. Ministros 
tlsta B;it~en rt - Secretário, Sr. Agnelo Godoy Ilha, r elator e Antonio Car_valhal, não 
Bergam1m de Abreu. tomar conhecilflento do recurso. Designado para 

Compareceram os Srs . M inistros Godoy redigir 0 acót·dão 0 Sr. :Ministro Oliveira 
Ilha, Oliveira Lima, Antonio CarvaJhal, Julio Lima. 
Barata, Delfim · Moreire, Astolfo Serra, Edgard Processo 111 • 3.414-47 - Relator - Ministro 
Sanches, Rõmulo Gardim e Juiz Tostes Malta. Rõmulo Cardim . RevisO'l' - Ministro Edgard 

Na ordem do dia foram ' julgados os seguin- Sanches. Recorrente - Guilherme Jorge San-
tes processos: · tos. Reco.rrida. - Comoanhia Paulista de Es-

Processo 8.885-47 - Relator - Juiz Tostes tradas de Fer ro. Recurso extraordinário de de
Malta. Revisor - Ministro Godoy Ilha. Re- cisão do Tribunal Regional do Trabalho da Se
corren~e - Bar ~ Resta:urante "Ao Pinguim". gunda Região. - Resolveu-se, pr•eliminarmen
Recorrldos - W11Iy Fle1schman.n. - Recurso te determinar a juntada de documento apre
extraordinário de decisão do Tribunal Regia- se'ntado pela Companhia, e sobreestar no julga
!llal do Trabadho da Terceira Região. - Resol- menta 0 feito para que o recorrente fale so
veu-se tomar conhecimento do recurso, por bre 0 mesmo, 111o prazo de cinco dias, unanime
unanimidade de votos, e de 1ne1'it'is negar-lhe menLe. 
provimento vencidos os Srs. Ministros Olivei- Processo 6 .876-<1.7 - Relator - Ministro 
rn Lima e Astolfo Serra, que lhe davam pro- Oliveira Lima. Revisor - Ministro Antonio 
vimenbo para amular o processo a partir da Carvalhal. Recorrente - Companhia de Carris 
!decisão do Tribunal de primeira instância. Luz e Força do Rio de Janeiro. Recorrido -
Não tomou parte no julgamento o Sr. Ministro Herminio Alves da Silva. Recurso ext'raordi
Edgard Sanches. nário de decisão do Tribunal Regional do Tra-

Processo 9.250-47 - Relator - Ministro balho da Primeira Região. - Resolveu-se não 
Tostes Malta (Juiz). Revisor - Ministro Go- tomar conhecimento do recurso por falta ue 
doy Ilha. - Recorrente - Maria Beatriz Sie- fundamento legal, v.encidos os Srs. M~nistros 
11eke (La.pidação São Carlos). Recorrido - OliveiM Lima relator e Delfim Moreira, que 
Luiz Gonçalves de Miranda. Recurso extra- c:tele conheciam . DesLgnado para redigir o 
ordinário de decisão do "'Tribunal Regional do acórdão 0 Sr. Ministro Antonio Can,.alhal. Pelo 
Trabalho da Terceira Região. - Resolveu-se recorrente falou o advogado Hirosê Pimpão e 
não tomar conhecimento do r:ecurso, por falta pelo r·ecorrido 0 advogado Francisco Chermont. 
de ftmdamento leg>al, unanimemente. NiLo to- Processo n. 5 .846-47 - Relator - Ministro 
mau parte no julgamento o Sr. Ministro Ed- Godoy Ilha. Revisor - Ministro Oliveira Lima. 
gard Sanches. Recorrente - Companhia de Carris Luz e For-

Processo 6.858-47 - Relator - Juiz Tostes ça do Rio de Janeiro. Recorrido - Manoel Epi
Malta. Revisor - Ministro Godoy Ilha. Re- fânio Reis e outros. Recurso extraordimário de 
corrente - Armando Matero. - Recorrida - decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 
Companhia Telefônica Brasileira. - Recurso Primeira Região . - Resolveu-se por unanimi
oextraordinár!o de decisão do Trebunal Regia- dade de votos, tomar conhecimento do recurso 
llla! do Traba.dho da Segunda Região. - Re- e dar-lhe provimento em parte a fim de ex
solveu-se não tomar conhecimento do recurso, cluir da condenação o pagamento de juros de 
por falta de fundamento legal, unamimemente. móra. 
Não tomou parte no julgamento o Sr. Minis- Processo • · 6.862-47 - Relator - Minis-
tro Ed.gard Sanches. tro Delfim Mo,;eira. Revisor - Ministro Astolfo 

Processo n" 4. 711-47 - Relator - Minis- Serra. Recorrente - Joaquim Oliveira & Cia. 
tro Godoy Ilha. Revisor - Ministro Oliveir:a. Ltda:. Recorrida - Osmar Ruth. - Recurso 
Lima. - Recorrentes - Carlos dos Santos extraordinário de decisão do Tribunal Regio
:b,ernandes e S. A. de Perfumarias J. E. At- na! do Trabalho da Quarta Região. - Resol
l{ins.ons e S. A. Industrial Irmãos Lever. Re- veu-se não tol1)ar c001hecimento do recurso, por 
corndos - Os mesmos. - Recurso extraordin- falta de fundamento legal, unanimemente. Não 
nario da decisão do Trib_unal Regio.nal do Tra- tomou parte no julgamento o Sr. Ministro Go
balho da P~·1me1ra Reg1ao. - Resolveu-se to- doy Ilha, por ausente a sessão. 
mar _co?hec1mento de alll;bos os. r:e~ursos, por Processo A' 6.880-47 _ Relator _ Minis
unal'l:lmldade de ~otos e de •menbs negar-lhe tro Oliveira ma. Revisor _ Ministro Anto
tprovrzr;ento, venc1dos o.s, Srs, Mm1stros Godoy nio Carvalhal. Recorrente _ Arthur Donato 
Ilha relator, que dava provimento ao r<:,curso Comérc· In~ústria S. A. Recorridos _ An-
do empregado, para restabelecer a dec1sao de . 10. e y . _ 

rimeira instância e os Srs. Ministros Julio tomo Ralmbun o do . a!~ e Benedito de Sou 
taraba, Asbolfo Serra e Rõmulo Cardim, que za. Recurso e tr:aordmáno de desp. do ~res~. 
<lavam provimento ao ap·elo da emprêsa. Desig- do Tr!'t;>:!;~nal R g1onal do Trabalho ?a. Pnmel
nado para redigir o acórdão o Sr. Ministro Ira Reglao. - esolv.eu-se, por unammldade d.e 
Oliveira Lima. Pelo segundo recorrente falou votos, t~mar nhecrmento do recurso. e dar.-
0 advogado Cezari•no Junior. lhe _Pl'OVImez:to em parte, para d~termma.r que 

Processo n. 7.972-47 _ Relator _ Minis- ?s. ~uros se)a . con~dos a. parbr da Citação 
tro Godoy Ilha. Revisor _ Ministr·o Oliveira tn~c1al para a ecuça~ certlflCada a folha~ ~v. 
Lima. Recorrente _ Alv.es Corrêa & Cia. Re- Nao tomou rpa e no JuLgamento o Sr. Mrms
corrida - Alvaro Borges d·e Menezes e Joaquim tro Godoy Ilh 
da Silva Ribeiro. Recut·so extraordinário de Processo n 5.876-47 - Relatol' - Minis
decisão do Tribunal Regional do Trabalho da tr:a Godoy Ilh Revisor :- Ministro . Oliveira 
Primeii·a Região. - Resolveu-se, oor unani- Lun~. Recorr•e e --: Adelmo de AgUiar. Re
midade de votos determinar a baixa dos autos corl'lda - Co a.nh1a de Carr1s Luz e Força 
á. Junta de co{rciliação e Julgamento, a fim do Rio de _J~n 'ro Ltda . Recurs? extraordiná
de que orocease a homologação do acôrdo. no de decrsao o Tnbunal RegiOnal do Tra-

Processo 3.358-47 - Relator - Ministro balho da Prim ra Região. - Resolveu-se to-
Rõmulo Cardim . Revisor - Ministro Edgard mar conhecime o do 11ecurso, contra o voto do 
Sanches. Recorrente - Fábrica de Tecidos Sr. Ministro muJo Ca1'<l.im e, "de meritis" 
Labor S. A. Recorri·do - Paschoal Nacibem. dar-lhe provim to a fim de reformando a de
Recurso extraordinário de decisão do Tribunal cisão recorrida, determinar a reintegreção do 
Regional do Trabalho da Segunda Região. - recorrente, ~om pagam~n.to dos salá~ios a,tra
ResolV'eu-se tomar conhecimento do recurso zados, venc1do Srs. Mm1sh'Os Ohverra L1ma, 
contra os votos dos Srs. Miniatros Edgard revisor, e Rõm,; Cardim, que lhe negava pro
Sanches revisor Antonio Carvalhal e Del- vimento. Pelo ~corrente falou o advogado 
fim Mo~eira e "de meritis" dar-lhe provimet;- .J>aime Moniz de ragão ~aqu_er e pela recorri
to para <leterminar a baixa dos autos ao Tn- da Q advogado 1rose P1mpao. 

111f-10 



o J 0,(\1\.~ \ 
) 

R.-:5) ~S- ~, 1t1L{q, 

-(<0~":'- ·~ ~r-~ 
. J qf~9iY 

.i1't- fj 



lr \ b u M 'CY \ Svfe_r-\oí do Trã--b d_ \ ko / R_.}) 

J U S T I Ç A15_1? 1~ T R A B A L H O 
TRIBUNAL SUPERIOR ~ (ento do recurso, desprezando a prêlimina · . I de. nulidade levantada pela recorrente, e, de me-

o T T!tts, dar-lhe provimento a fim de, reforman-D ~BALH do a decisão recorrida, restabelecer a proferida 
• ~ , pela Junta de Conciliação e Julgamento, vcn-

Resumo da a ta da 4• e ã o rd i r ia rea- ' e Godoi Ilha, que _não conheciam do recurso 
lizada no dia 15 do n -5 e A il de J94s. 1 e lhe ~egavam ~rov1men t~. Pela recor rente ta-

Presidente - :lllinis ro e 0 .M tedon io . !ou o advogado ~alter Cox Schuback . 
""'=do Mon""- ' ·~"m'""" ondo -I . P•ooo~o >0.0,.~7 - R otat"· Miniot" OH· 
Secretário - St· . Agnel Bergamlni de Abreu - ~ v,e1ra · Lima. - Revisor, Minis tro Antonio 
Compareceram os Srs. Ministros Caldeira Neto, Can·a!hal - Recorrente, Sindicato dos ·Traba
Godoi Ilha, Waldemar Marque3, Oliveira Lima, . lha? ores nas Indust riae de Panificação, . Confei
'Antonio Carva.lhal, Julio Barata, Astolfo Serra, : taria._ de Produtos de Cacáu e Balas do Rio de 
Edgard Sanches Rômulo Cardim e Juiz Tost es : Janeiro e Casa Anclaluza de Café e C::hocolate 
Malta . ' • . 1 e outras Firmas . - Recorridos , os mcs-

,Na ot-dem do dia foram julgados os seguin- 1 mos - Recurso ordinário de decisão do T. R. 
tes processos : I T. da P-rimeira Região - Resolveu-se: a) -

Processo 9.115-47 - Relator, Ministro Cal- quanto ao ~·ecurso do Sindicato suscitante, 
deira Neto - Revisor,· Ministro Godoi Ilha - dat·-lhe provimento, em par te, para determinar 
Recorrente, Bar e Restaurante Marco L t da . ! sej_a concedido o aumento de acordo com a se
- Recorrida, Giovani Camurati - Recurso ex-

1
: gumte tabela: salarios até Cr$ 750,00 - 40%; 

traotdinário de decisão do T. R . T. da Primeira. de Cr$ 751,00 até Cr$ 1.000,00 - ::0% e de Cr$ 
Região - Resolveu-se tomar conhecimento .do ' 1.001,00 em diante, 20%, vencidos os Sra. 
recurso, e dera-lhe provimento para, reforman-j :Ministros Oliveira L ima, relator, \:Valdemar Mar
'do a d ecisã9. recorrida, r estabelecer a proferida I ques e Julio Bat·ata, que mantinham o aumen-
1pela Junta de Conciliação e. Julgamento, unani- to decretado pela decisão recorrida. b) - quan
memente. Deu-se por impedido o Sr. Juiz Tostes I to ao recurso das emprésas: I) - rejeitar, sem 
Malta . . divergência, a prelimin·ar de incompetência do 

Processo 10 .123-47 - Relator, Ministro Go-, Tribunal Regional para apreciar originariamen
doi Ilha - Revisor Ministro Oliveira Lima - te o pedido de revisil.o; li) - dar acolhida, par
Recorrente, Manufatura CSoler Ltda . - Recor- ela!, ao ap1Ho, para determinar que o aumento 
r!do - Antonio Crescendo de Araujo - Recur-: ora concedido se stl'bordine à seguintcn condi
se extraordinàrio de decisão do T. R . T . da 1 ções: ar) os aumentos serão calculados sobre 
Terceir a Região - Resolveu-s e, pelo voto de d e- 1 os salários percebidos em 1 de Outubro de 1945, 
sempate, vencidos os Srs . Ministros Oliveira j unammente; b) o pagamento v igorará a parti r 
Lima, Caldeira Neto, .Astolfo Serra e Edgard 1 da d~ta. da presen te decisão, contra os atos dos 
Sanches, não tomar conhecimento do rzcurso . • Srs . llfm1stros Antonio Carvalhal, Godoi Ilha 
' Processo 9 . 544.-47 - R elator, Ministro Go- I e Edgard Sancbes, que sómente asse;;ura·.-a m 
doi Ilha - Revisor, Ministro Oliveira Lima -I o. pagamento do acréscimo ora decr etado a par
Recorr ente, Maria de Lourdes Guimarães . -1 t•r deste julgado, mantido, em relação a ta
Recorrido, Fábrica de Tecidos Santo Antonio l bela aprovada pelo Tribunal Regional, o paga
S. A . - Recurso extraordinário de decisão da J mento , a partir da respectiva decisão ; c ) - o 
Primeira J. C . J . do Distrito Federal - Re- pagamento ficará sujeito à assiduidade total 
s olveu-se tomar conhecimento do recurso, con- do empregado, salYo os casos de falta por mo
tra os votos dos Sr~ . Ministro Julio Barta e , tivo de força maior ou de enfermidade, com
Juiz Tostes Malta, e , de me1·itis , negar-lhe pt·o-, provado~ na fo rma da lei , v encidos os Srs . 
vimento, a fin1 de anular o proce.1so, deterlY' i- :Ministros Antonio Can·alhal e Godoi Ilha, que 
n a ndo a volt a dos autos a Junta de Concilia- mantinham a percentagem de assiduidade esta
ção e J1.1lgamento . Designado para redigir o j b7Iecida. pela decisão recorrida; d) nil.o fazem 
acordão o Sr . Ministro Oliveir a Lima . JUS ao aumento os empregados admitidos de-

Processo 2.462-47- Relator, Ministro Edgar d 1 po13 de 1 rle Out ubro de 19~5, contra os yotos 
Sanches - Revisor, · Ministro Astolfo Serra - 1 dos Srs . Ministros Antonno Carvalho, e Godoi 
Recorrente, Emprêsa Editora Estado da Ba- 1 Ilha, que asseguravam aos admitidos até o. 
hia. . - Recorrido, João Brito da Paixão - Re- ! dat:l. do pediclo de t·evieão, e Edgard Sanches, 
curso extraordinario de decisa.o da Terceira J. 1 que reconhecia esse direito aos admitidos até 
Ç , J. da Bahia - R esolveu-se contr·a os vot os , a presente deciaã o ; e aos menores fica asse
dos Srs . Minis tros Edgard Sanches, relator, e gurada a me11ma percentagem concedida aos 
Oliveira Lima, não tomar conhecimento do re-I maiores , vencidos aos Srs. Ministros Olivei
curso . Designado para redigir o acordão o .ra. Lima, relator, Waldemar Marques e Astoi
Sr . Ministro Astolfo Serra. - Não temeu fo Serra, que asseguravam apenas 50%; f) os 
parte no julgamento, por ausente à sezsão, o · abonos provis.órios , decorrentes do decreto-lei 
Sr . Ministro ROmulo Cardim . n . :.1.818-41, e as gratificações não ajustadas, 

Processo 818-4.7 - Relator, Ministro Edgard serão computados nos salários para efeito 
Sanches ·- Revisor, l\.1inis tro Astolfo Serra - de calculo, sem divergência; g ) os aumentos 
Recorrente , Aloisio Moreira da Cunha - Rccor- por ventura já espontaneamente concedidos pelas 
rida - Insta!adora de Frio Ltda . - Reeurso ex- emprêsa.s , entre a data do ajuizamento do pedido 
traordiná.rio de decisão da Quinta J . C . J. do e a da pr esente decisão, serão compensados una
Distrito Federal - Resolveu-se, pelo voto de nimemente ; h ) - não haverá restituição ou di
desempate, vencidos os Srs . Ministros Edgard minuiçll.o de salários, por efeito da presente de
Sanches, relator, Gocloy Ilha, Olh•cira Lima cisão ou de aumentos não espontâneos, unani
e Antonio Carvalhal, n ã o tomar conhecimento memente ; IIIl - finalmente, determinar que 
do recurso. Designado para redigir o acórdão a s emprêsa~ rão notificadas para o pedido de 
o Sr . Ministro Astolfo Serra . - Não tomou rc"isão Só• serão incll.!idas m~díanta o prócesso 
parte no julgamento, por ausente à. sessão, o de extensão, na forma da lei. contra oa votos 
Sr . Ministro Rõmulo Cardim . dos Srs . Ministros Antonio Car,•alha 1 e Godoi 

Processo 7 .407-47 - Relator, .Ministro O li- Ilha. que mantinham a decisão rc<'orrida. Deu-se 
,•eira Lima - Revisor, Ministro Antonio Cp.r- por Impedido o Sr. Juiz Tostes Malta . - Desi
v alhal. - Recorrente, Cia . Cigarros . Souza gnado para redigir o acordão o Sr. Ministro An
Cruz - Recorrido, João Vieira de Souza -'' Re- tonin CarYalhal. Presidiu ' o julgamento o Sr. 
curso ex traordinário de decisão do T . R . T . da Ministro Caldeira Net". Pe~o Sindic3.to su3citan
Sétim a Região,. - R esolveu -s e t omar conheci- t e falou o adYo~ado J osé ~ranci:co Bosell i. I 
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JUS;TI~A ' qo , . ,L{.h'tl' TRIB~fll2. HRtOR 
D~· TRABALHO 

Resumo da ata da 46• sessão ordinária rea
lizada no dia :lO do mês de Abril de 1948. 

Presidente Ministro Geraldo Montedonio 
Bezerra de Menezes - Procurador. Dr. Hum
berto Grande - Secretário, Sr. Angelo Berga
mini de Abreu - Compareceram os Srs. Mi
nistros Caldeira Neto, Godoy Ilha, Oliveira Li
ma, Antonio Carvalhal, Julio Barata, Waldemar 
Marques, Astolfo Serra, Edgard Sanches, RO-
mulo Cardim e Juiz Tostes Malta . · 

Na ordem do dia foram julgados os seguin-
tes processos : · 

Processo 6.141-47 - Relator, Ministro Julio 
Barata - Revisor, Ministro Rõmulo Cardim -
Recorrente, Cia. Textll Ber!lardo Mascarenhas 
- Recorrido, Claudionor dos Santos - Recurso 
extraordinário de decisão do TRT d-a 3• Região. 
- Resolveu-se não tomar conhecimento do re
curso, unanimemente. 

· Processo 5 .868-47 - Relator, Ministro 
Rõmt•lo Cardlm - Revisor, Ministro Edgard 
Sanches - RecotTente, Cia. Fiação e Tecidos 
SAo MigueL - Recorrido, Coriolano Mendes dos 
Santos. - Recurso extraordinário de decisão da 
6• JCJ de São Paulo - Resolveu-se não tomar 
conhecimento do recurso unanimemente . 

Processo 6.486-47 - Relator, Ministro RO
mulo Cardlm - Revisor, Ministro Edgard San
ches. - Recorrente, Augusto .Maria Sisson <Ins
tituto de Fisiologia do Rio Grande do Sul) -
Recorrida, .Miguelina Denantes Barboza. - Re
curso extraordinário de decisão do 'l'RT da 4• 
Região. - Resolveu-se tomar conhecimento do 
recurso, contra os votos dos Srs. Ministros An
tonio Carvalhal., Julio Barata e Astolfo Sen·a, 
e, desprezando a pre.limlnar de nulidade da de
cisão recorrida por falta de f undamentação, de 
?neritís,- negar-lhe provimento, vencidos os Srs. 
Ministros Edgard Sanches e Juiz Tostes Malta, 
que acolhiam a referida preliminar e davam 
provimento ao apelo pare. anular a decisão re
corrida e determinar a baixa dos autos para 
novo julgamento. 

Processo 8.405-47 - Relator, Ministro Wal
demar Marques - Revisor, Juiz Tostes Malta. 
- Recorrente, Francisco Braga de Lima & Cia. 
- Recorrido, Ata!ba Batista Simões e outros -
Recurso extraordinário do TRT da 3• Região. 
- Resolveu-se, por u·!lanimidade de votos, to
mar conhecimento do recurso e desprezar a pre
liminar de nulidade da decisão recorrida, e, de 
me1·itis, dar-lhe provimento. a fim de restabele
cer a sentença de primeira Instáncia, vencidos 
os Srs. Ministros Godoy llha, Antonio Carva
lhal, Julió Barata e Astolfo Serra, que lhe ne
gavam provimento. 

Processo 5.476-47 - Relator, Ministro Wal
demar Marques - Revisor, Ministro Julio Ba
rata - Recorrente, Educandário do Sagrado Co
ração de Jesus - Recorrida, Lbdaura Dantas 
- Recur80 extraordinário de decisão do TRT 
da 5• RegUi.o. Resolveu-se tomar conhecimento 
do recurso, por unanimidade de votos, e, de 
me1itis, d·ar-lhe ~rovimento, em parte, para, 
reformando a dec1são recorrida, restabelecer a 
proferida pela Junta de Conciliação e Julga
mento, vencido o Sr. Ministro Godoy Ilha. que 
dava acolhida ao apelo para âbsolver o recor-
rente da condenação. . 

Processo 8.072-47 - Relator, . Ministro Wa!
demar Marques - Revisor, Juiz Tostes Malta -
Recorrente, Glne Sanches e Miguel Sa.::>ches. 
- Recorrida, Siderurgica J. L. Allperti. - Re
curso extraordinário de decisão do TRT da 2• 
Reglao - Resolveu-se não tomar conhecimento 
do recurso, contra o voto do Sr. Ministro Oli
veira Lima . Não tomou parte no julgamento, 
por ausente à. sessão o Sr. Ministro Astolfo Ser
ra. Pelos recorrentes falou o advogado Alino da 
Costfl Monteiro. 

Processo 1.097-48 - Relator, Ministro Wal
demar Marques. - A,gravante, Sind. Jas l!ld. 
de Chapeus, Guarda-Chuvas e Bengalas do Rio 
de Janeiro - Agravado, Sind. dos Trab . nas 
l;nd. de Chapeus, Guarda-cl\uvas e Bengalas do 
Rio de Jane1ro. - Agravo de inst. de desp. do 
Prest. do TRT da ·1• Região (D. Coletivo) -
Reso!Yeu-se negar provimento ao agravo, ven
cidos os Sra. Ministros Oliveira Lima, e Julio 
Barata que lhe davam provimento a fim de de· 
terminar a subida do recurso. Presidiu o jul
gamento o Sr. Ministro Ca.ldelar Neto . 

LHO 
Processo 7 . 761-48 - Relator. Ministro Wal

demar Me,rq•tes - Revisor, .Mbistro .Julio Ba
rata - Recorrente, João Vicente da Cruz - H.e· 
corrido Josias Ribeiro - Recurso extraordinário 
da desp. do Prest. do TRT da 1• Região - Re
solYeu-se, contra os votos dos Srs. Mimstros 
Waldemar Marrteus , relator, Oliveira Lima e 
Edgard Sanch<>s, não tomar conhecimento :io 
recurso Designado para redigir o acordão o 
Sr. I.flnistro Julio Barata. Presidiu o. julga
mento o Sr . Ministro Caldeira Neto. O Sr. Mi· 
nistro Waldemar Marques requereu justifica• 
ção e voto, o que foi deferido pelo Sr. Presi• 
dente. 

Processo 8.699-47 - R elator, Ministro Go
doy Ilha. - Revisor, Minictro Oliveira Lima. 
- Recorrente, Fábri ca de Papel Santa Therezi
·!1ha S. A. - Recorrido, Mario Garcia. Recurso 
extraordinário de decisão da 7• JCJ de São 
Paulo. - Resolveu-se tomar conhecimento do 
recurso, contra os votos dos S1;5. Ministros Go
doy Ilha, relator, e Antonio Carvalhal e de me
!'itis. nega,·-lhe provimento, vencidos os Srs. 
Ministros Oliveira Lima, revisor, e Waldemar 
Marques. que davam acolhida ao apelo para ab
solver a recorrente da condenação que lhe foi 
imposta. Presidiu o julgament o o Sr. Ministro 
Caldeira Neto. 

Processo 1.123-4.7 - Relator, Ministro Ed· 
gard Sanches - Revisor, Ministro Astolfo Ser
ra - Recorre!1ie, Cia. de Carris, Luz e l<'crça 
do Rio de Janeiro. - Recorridn, Manoel Rafael 
Rosa. - Recurso extraordinário de decisão do 
TRT da 1• Região - Resolveu-se tomar conhe
cimento do recurso, por unanimidade de ··otos, 
e, de 1i1 61'it i s. dar-lhe provime!1to para, refor
mamio a decisão recon:da, absolver a reconen· 
te da con<.lena.çii.o que ihe foi imposta vencidos 
os Srs. Ministros Astolfo Serra, G~doy Ilha 
e Antonio Carvalllal, que lhe ne;;avam provi
mento. PreRidiu o julgamento o Sr. Mi!listro 
Caldeira N et o. Pelo recorrido falou o advogado 
Aàrão Stalmbruck. 

Piocesso 1.451-48 - Relator. Ministro Cal
deira Neto - Revisor, Ministro Godoy Ilha. -
Recorrentes, Mario A. Medeiros e outras fir-. 
mas- Recorrido, Sindicato dos Trab. nas Ind. 
de· Olaria e Cerâ.mica do Ri.o de Janeiro. - Re
curso ordinário de decisão do TRT da 1• Re
gião. - Re3olveu-se dar provimento, em parte/ 
ao recurso, para, embora mantendo os aumen
tos decretados pela decisão recorrida, sujeitar 
seu pagámento. à.s seguintes condições : a) ns pa
gamentos deverão ser calculados sobre os saiá·j 
rios em vigor a 31 de .Julho de 194ti, unanime
mente; b) o pagamento vigorarú a partir da de
cisão do Tribunal Regional unanimemente; c) os 
aumentos ficarão sujeitos à assiduidade 'otal do 
empregad.;, salvo os casos de falta por motivo 
de força maior ou de Pnfermidade, comprovados 
na forma da lei, vencidos os Srs. Ministr(fs Cal
deira Neto, Godoy Ilha, Astolfo Serra, que man
tinham a percentagP.m fixada pela decisão re
corirda e Antonio Carvalhal, contrário a essa 
cláusula ; d) não fazem jús os aumentos os em
pregados admitidos posteriormente à data da 
instauração do diss!é!io, pelo voto de desempate, 
e com restrições dos Srs. Ministros Edgard San
ches e Juiz Tostes Malta, que estendiam a to
dos os empregados da cat<'lgoria e C[Ue vierem a 
Integrá-la, e vencidos os Srs. Ministros Caldeira 
Neto, Waldemar Marques, Oliveira Lima, Julio 
Barata e ROmulo Cardim, que asseguravam ape
nas aos admitidos até 31 de Julho de 1946; e) 
aos menores sujeitos à formação profissional, 
empregados na indústria de olaria, ficará ga
rantida a mesma percentagem fixada ;:>ara os 
adultos, unanimemente, e, quanto aos me::>ores 
empregados na indusria cerámica, 50 % do au
mento decretado, contra os voto!j dos Srs. Mi
nistros Antonio CarY·alhal, Julio Barata, Go· 
doy Ilha e Edgard Sanches que asseguravam o 
mesmo aumento concedido aos adultos; f) os 
abono~ provisórios, d ccorren tes do decreto-lei 
3.813. de 1911, e as gratificações não ajustadas. 
serão computadas nos salários para efeito ele 
cálculos, Yencidos os S1·s. Mi!listros Caldeira 
Neto. Rõmulo Cardim e Waldemar Marques, que 
os exclulam; g) os aumentos por ventura já es
pontaneamente concedidos pelas empresa~. en-· 
tre a data do ajuizamento do pedido e a da de· 
c!Sãú do Tribunal Regional, serão compensados, 
unanimemente; h) não poderá haver restituição 
ou diminu~ção de salá1·ios por efeito da presen• 
te decisão, ou de aumentes não espontâneos, 
unanimemente . 

jj'f·b'l 
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JUSTIC A DO T~"·B~~-o p;na re." Oi.·mando a decisão : :cecor.rida, cleter-
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1 
mlnar q..1e o~< aumentos .Pletteado pelo Sln.dl-., 6 1 1 cato suscitante - recorridO. fl.que .estabelecidO 

' '. . nas seguintes bases e condiçõeij: a) - Tabela. 
TRIBUNAL SUPERIOR de aumento ·- até Cr$ 450,00, 30% de 451,00 a 

500,00, 25% ; de 501,00 a 600,00, 20% de 601,00 

Do TRABALHO a 800,00, 17,50%; de 801,00 a 1.000,00, 15%; de 
1.001,00 a l. 300,0, 12,5%·; de ·1.301,00 a 1 .500,00, 

~ 
7,5o/o; e de 1.500,00 a 3.000,00 5ro vencidos os 

Ata d o r 1 a a 9 de Ju- Ministros Antonio Carvalhal, rev1sor, que man-
nho. tinh a o a umento .eo.ncedido pela ?ecisao recor-

PreGidên · d S . Mi Geraldo Be- rida, · e Ga do:r Ilha, que determmava. que os 
zerra de lo zes . 1~ Batista Bit- aumentos fossem concediõos nas segumtes ba-
tencou rt, Secretá o :~~e rgamini de ses: até 400,00 50%; d<': 400,00 a 600,00 40% de 
Abreu. 600 .00 a 800 .00 30% de 800,00 a 1.000,00 20%; e 

Comparecera o~ Srs. Minis tros Caldeira 1.000,00 20% ; e de 1.000,00 em diante - 10%; 
Neto, Godoy · !lho., Waldemal' :Marques, O li- b) - Salá!i? limlte -:- os empregados que per
veira Lima Antonio Carvalhal Julio Barata cebem salar1os super1ores a Cr$ 3.000,00 meu
Delfim Mor:eira Astolfo Serra 'Edgar Sanch~~ sais ficam excluldos do aumento, contra os 
e Romulo Cardlm. ' votos dos Minis tros Antonio Carvalhal e Ga-

Na ord~ do dia foram julgados os se- doy Ilba, que não fixavam limite para o au-
guintes processos: menta; c) - Percentagem nos menores _ap:en-

Processo 2 . 346-47 - Relato r 0 Sr. Ministro 11l:r:es - O aumento. a estes concedl?os e frxa
Delflm Moreira . Reviso,.., Sr. Minis tro Antonio do em éO% da maJoração estabelecida na ta
Carvalhal. Recorrente, Nunes, Mathias & Gon- bela supra, contra os votos dos . l\1m1stros An
zalez. R2corrido, Ca"los Piedade. Recurso ex- tonio Cal'\•alhal e Godoy Ilha .. d) -_Data base 
traordinário de decisão da Primeira J. c. J. para o~ cálculos - Os aumentos serao calcula
do Distrito Federal. - Resolveu-se por · una-~ dos sobre os s alál'ios percebipos em 31 de De
n.imiclade de votos, não tomar co;,hecimento ze;nbr? de 19 15, contra os V<?tos dos Ministros 
do recurso , por falta de apoio legal. Antomo Carvalhal, Godoy Ilha e Edgard San-

Processo 2.990-47 - Relator o Sr. Min is- ches, que m a ndavam efetuar o cálculo sobre 
tro .Delfim Moreira. Revisor, Ministro Astolfo os salários vigentes em 1 de Novembro de 
Serra. Recorrentes, Edmar Machado Batista I 1946 . C ) - Exclusão de au:!"entos ~ abonos, 
da Sllva e Armando Teixeira Frutuoso . Recor-~ para efeito d e cálculo - Serao exclmdos, J?ll:ra 
rtda, Companhia de Carris Luz e Fôrça do cálculo do aumento, e computados para ete1to 
R!o de Janeiro, Ltda, - Recurso extraordinâ- de compensação, quaisqouer a umentos ou aba
rio de decisão do T . R . T . da Primeira Re- nos conced idos posterio rmente a 31· de De- I 
glãa. - Resolveu-se não tomar conhecimento zembro de 1945, até a data da presente decl- I 
do recurso, por falta de fundame'llto legal, una- são contra os votos dos Ministros Godoy Ilha, 
nimemente . Deu-se por impedido o Sr. Minis- A ntonio Carvalhal e E dgard Sanches, contrá
tro Julio Barata. rios a essa exclusão, e com restrições do Mi-

Processo 2.814-47 - Relator o Sr. Minis- nistro Delfim Moreira; f) - Data de ' 'lgêncla. 
tro Delfim Moreira . Revisor, o Sr. Ministro do aumento - Os a umentos será pagos a par
Antonio Carvalhal. Recorrente, Nelson Fran- tir da presen te d ec isão, vencidos os minis
cisco Ramos. Recorrido, Usina Paraíso. Re- tros Antonio Carvalhal, Godoy Ilha e Edgard 
curso extraordinário de decisão da J. C . J. Sanches ; g J - E ,m preg a1los admitidos poste
de Campos . - Resolveu-se por unanimidade riormente á data do ajuizamento do dlssldlo 
de votos, não tomar conhecimento do recurso, - Serão ex cluidos das v antagens da nova ta
por falta de fundamento legal. tabela os · empregados admitidos posteriormen-

Processo 736-47 - Relator o Sr. Ministro te á data do a juizamento do diss!dio (6 de No
Delfim Mqreira. Revisor, o Sr. Ministro Anta- vembro de 1946) p elo vo to d e desempate e 
•nio Carvalhal. Recorrente, S. A. Frigorífico vencidos os Ministros Oliveira Lima, relator, 
Anglo. Recorrido, Ano!ino Soares dos Santos. Caldeira Neto, Julio Barata e Delfim Moreira, 
Recurso extraordinário de decisão do T. R. que m:J.ndavam excluir os empregados admi
T. da Quarta Região. - Resolveu-se prelimi- tidos posteriormente a 31 de Dezembro de 
narmer:te, por unanimidade de votos, tomar 194.5; h) - Res tituúlçii.o ou •llminulçllo de sa
-conh.ecnnento do <"ecurso e de :meritis. dar-lhe lários - A os empregados q ue já houverem re
provrmento para reformando a decisão recor- cebldo a umentos d e acôrdo com a decisão re
r·!da,_ restabe lecera proferidA. em primeira ins- formado n ã o será imposta restituição da res
tancla, vencidos os Srs. Ministros Antomo pectiva d ife r en ça ou d iminuiçã o de salários, 
Carvalhal,, revisor e Gorloy Ilha, que lhe nega- 1 unanimemente: i) - Caráter do aumento -
Vam provimento. \I Os aumentos ora decret~.ção são em caráter 

Processo 3 .149-47 . - Relator o Sr. Minis- efetivo, unanimemente; j ) - Assiduidade -
tro Caldeira Neto. Revisor, o Sr . Ministro O pagamento dos aumentos f ica subordinado 
Godoy Ilha . Recorrente, Antonio Goncalves . á assidu idade integral salvo os casos de falta 
Recorrida, Companhia Cervejaria Bràhm-a. Re-~ por força maior ou enfermidade, comprovada~õ 
curso . ex~raordmá_:·io de decisão do T. R . T. na forma da lei, contra os votos d os Minis
da Pr1!ile1ra Regmo. - Resolveu-se não tomar tt·os Godoy Ilha e Antonio Carvalha l, contrá
conheclmento do recurso, por falta de apoio rios a essa cláusula . 
legal, unanimemente. 

1 Processo 2.240-47 - Relator, Ministro Go
doy Ilha. Revisor, Sr. Ministro Julio Barata . 
Recorrente, Humberto ele Castro. Recorrido 
Silvio Lima & Cia. Recourso extraordinário d~ 
decisão do T. R. T. da Sexta Região. - Re
solveu-.se, por unanimidade de votos, tomar 
conhecimento do recurso e de meritis, dar-lhe 
provrmento em parte, de acôrdo com o parecer 
da Procuradoria da Justiça do Trabalho, para 
refoonan?o a decisão recorrida, restabelecer 
a J?roferlda em p1~meira instância, reduzida, 
porem, a condenaçao relativa a férias á im
portância de Cr~ 600,00 (seiscentos cruzei
ros). 

Processo 1.020-47 - Relator Sr. Ministro 
Romulo Cardim. Revisor, Sr. Ministro Caldeira 
Neto. Recorrente, Christovão Pedro. Recorri
dos, Neves & Domingos. Recurso extraordiná.: 
rio da decisão da Sexta J. ·c. J. do Distrito· 
Federal. - Resolveu-se tomar conhecimento 
do recurso, contra os votos dos Srs. Minis
tros Romulo Cardim, relator e Edgard Sanche s 
e de meritis, por unanimidade, dar-lhe provi
mento, em parte para assegurar ao recorrente 
d1reJto ao pagamento por p a rte do empregador 
de 50% . de seus salários, durante o tempo em 
que est1.':'er a"! serviço do Exército, cessando 
essa obr1gatol'ledade a partir da vigência do 
decreto-lei n. 9.500, ele 23 de Julho de 1946 
c aso ainda se ~antenha êle incorporado, asse~ 
gurada outros s1m a volta ao serviço, quando 
cessada a presta~ão do referido serviço . 

. P.rocesso 2 . 586-47 - Relator, S r . Minis t ro 
01Jvetra L1ma. Revisor o Sr. Ministro Antonio 
Carvalhal. Recorrente, Sindicato das Indús
trias Gráficas do Rio de Janeiro e Sindicato 
das Empresas Proprietá rias de Jornais e Revis
tas do R10 de Janeiro . R ecorrido, Sindicato 
d<?S Trabalhadores nas Indús t r ias Gráficas do 
RIO l'l;e. Janeiro (Dissidio Coletivo ) . - Recurso 
ordl~1_ano de decisão do T, R , T. da Primeira 
R~g1ao. -. Resolveu-se: I - rejeitar a preli
mmal' de mcompetência da Justiça do Traba
lho para profcrrr sentença normativa, alegada 
com base _no artigo 123, paragrafo s egundo da 
Constltulçao Federal; li) - não aceitar a pro
pos t a. do Sr. Ministro Relator no sentido de 
para melhor lnstruçào do processo convert'er o 
Julgamento em diligência em relação ao se
gundo grupo d e emprêsas Sindicato das Em
prêsas Proprietárias de Joranis e Revista s -
contra os votos d os Min!stros Julio B arat'a e 
hômulo Carõ1m, que a po1avam o rela to r ; III) 
- despr ezar r;. preliminar, f undada. n o artigo 
873 da Consolidação da s Leis do T i·abalh o de 
que o p e dido de r evisã o f oi aprese nta da a ;, t es 
(~o p :a zo ._l eg a l, com res trições do M inis t ro J 
( ,a ldel l'a r , eto , f]tTP. cn •cndia qu e no '2a so l1â o 

ae l r a. t e.va. d G reviaã.o a ''dm d'"" tJ edid.D ·uo.vq_. 
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Presidente no exercício da. presidência, Minis• 
tro Caldeit·a Neto. 

Processo 10.375-4(3 - Relator, O • Sr. Minis
tro Julio Barat 8-; r evisor. o Sr. Ministro Wal· 
demat• Marques; recorrente, Francisco Gomei! 
da Rocha; recorrido. Antonio Bernardo - Re
curso ordinário de decisão do TRT da. 1• Re· 
gião. - - Resolveu-se, por unanimidade de vo· 
tos, dar provimento ao recurso, para, refor• 
mando a decisão recorrida, jl,!lgar improce• 
dente a reclamação. - Deu-se por impedid() 
o Sr. MinistJ;O Edgard Sanches . Vice-Presi
dente, no exercicio da presidência, Ministr() 
Caldeira Neto. 

Processo 1.900-47 - Relator. o Sr.- Ministro 
\Valdemar Marques ; revisor, o Sr. Ministro 
Delfim Moreira; recorrente, Manoel Corrêa de 
Sá; recorrida, Sociedade Anônima Marvin -
Recurso extraordinário de decisão do TR Tda 

1
1> Região. - Resolveu-se não tomar conheci· 
mento do recurso, por falta de fundamento le~ 
gal, unanimemente . Vice-Presidente, no exer• 

1. cicio da presidência, Ministro Caldeira Neto .. 
r Processo 2.297-47 - Relator, o Sr, Minis· 
tro Waldemar Marques; revisor, o Sr. Minis· 
tro Delfim Moreira; recorrente, The Texaa 
Company (South América Ltda.); recorrido, 
João Reis Batista - Recurso extraordinário 
de decisão da 1• JCJ do D. Federal. - Re· 
solveu-se tomar conhecimento do recurso, por 
unanimidade de votos, e, "de meritis", dar-lha 
provimento, de acordo com o parecer da Pro~ 
curadoria da Justiça do Trabalho, para, refor• 
mando a deCisão recorrida, absolver a recor
rente da condenação que lhe foi imposta, ven• 
cidos os Srs. Ministros Godoy Ilha e Antonio 
Carvalhal, que lhe negavam provimento. :Vice• 
Presidente, no exercicio da presidência, Mi~ 
nistro Caldeira Neto. 

Processo 2.979-47 - Relator, o Sr •. Ministr() 
Waldemar Marques; revisor, o Sr •. Mihistro 
Delfim Moreira; recorrente, Banco Mercantil 
Sergipense S.A .; recorrido, Johannes Heman 
Preiss - Recurso extraordinário de decisão do 
TRT da 5• Região. - Resolveu-se, prelimi· 
narmente, por unanimidade de votos, conver• 
ter o julgam;ento em diligência, a fim de de• 
terminar a subida dos autos originais •. Vice~ 
Presidente, no exercício da presidência,. Minis~ 
tro Caldeira Neto . -

Processo 10.112-46 - Relator, o Sr. Minls• 
tro Godoy Ilha; revisor, o Sr. Ministro Oli• 
v eira Lima; recorrente, Companhia de Eletri· 
cidade Paraense Ltda .; recorrido, Nero Frei· 
tas - Recurso extraordinário de decisão do 
TRT da 8• Região . - Resolveu-se tomar co• 
nhecimento do recurso, contra os votos dos 
Srs. Ministros Godoy Ilha, rel:J.tor, e Julio 
Barata, e , "de meritis", dar-lhe provimento 
para, reformando a decil!lão recornda, resta
belecer a proferida pela Junta de Conciliaçã() 
e Julgamento, v.encidos os Srs. Ministros Go
doy Ilha, Antonio Carvalhal e Julio Barata, 
que, lhe negavam provimento. - Designad<> 
para redigir o acordão 9 Sr. Ministro Olivei
ra Lima. Vice-Prepidente no exercicio da preo 
sidência, Ministro Caldeira Neto. -

( Processo W-47 - Relator, o Sr. Ministro 
Julio Barata; revisor, o Sr . Ministro Walde· 
mar Marqueg; recorrente, Cassino Balneário da. 
Urca S.A.; recorridas, Orm!nda Quadras e ou
tras - Recurso extraordinário de decil!lão d<> 
TRT da 1• Região. - Resolveu-se, contra o 
voto do Sr. Ministro Waldeme.r Marques, de· 
cretar a n1.1lldade da decisão recorrida, em 
virtude de haver nela tomado parte o juiz 
quo proferiu a ·sentença de primeira instâncta, 
determinando, em consequência, a baixa doa 
autos ao Tribunal "a quo', a fim de que profi
ra nova decisão, na forma da lei. - Deu-se 
por impedido o Sr. Ministro Edgar!} Sanche.s ., 
Vice-Presidente no impedimento legal do Sr. 
Presidente, Ministro Caldeira Neto. 

Processo 958-47 ....,.. Relator, o Sr.· Ministro 
Julio Barata; revisdr, o Sr. Minisfr_o Warde· 
mar Marques; recorrente, Cassino Balneário da. 

! Urca S.A.; recorrido, Rubens Valente - Ré
. - · -- A~ à, AQU.., curso extr'aordinário de decisço do TRT da. 

' 1'1 -l 'l"ll 'f 1• Região. - Resolveu-se tomar conhecim'én• 
. - • to do recurso, por unanimidade de votos,. 

JUSTICA Do TR "-8 ALHO 1 desprezando as preliminares de incompetência, 
. . .t'\ n ' e de inconstit ucionalidade do decreto-lei núme-

,.,. ro 9.251, de 1946, e, "de meritis", dar-lhe pro· 

TRIBUNAL SUPERIOR 

"'t!~~:,~~ .. ~do ~•-
zerra de :Menezes. - Procurador, Dr . Don~al 
Lacerda. - Secretário, Sr. Agnelo Bergamm1 
de Abreu. Compareceram os Sra. Mtmstros 
Cald'eira Neto, Oliveira Lima, Waldemar Mar
ques Delfim Moreira, Godoy Ilha, Antonio 
Carv'alhal. Rômulo Cardim, Julio Barata, As
tolfo Serra e Edgard Ribeiro Sanches. 

Na ordem do dia foram julgados os se
guintes processos: 

- -P~ocesso· l.069-47 ':_-Relator;-o sr : 'Ministro 
Godoy Ilha; revisor, o S'r. Ministro Oliv~ira 
•Lima; recorrente, Oswaldo Campos; recornda, 
!Viação Aérea Santos Dumont - Recurs.9 IElX· 
traordinát·io de decisão do TRT da 5• Reg1ao. -
Resolveu-se não tomar conhecimeato do recur
so, por falta de fundamento legal, vencidos 
os Sra. Ministros Godoy Ilha, relator, e An
tonio Carvalhal. que dÊlle co~heciam. - Desig
nado para redigir o acord11.o o Sr._ Mtmstro 
Oliveira Lima. 

Processo 2.378-47. - Relator, o Sr. Minis
tro Rõmulo Cardim; revisor, o Sr. Ministro 
Edgard Sanches; recorrente, A. Nogueira Lo
pes; recorrido, Rodolfo José Silva - Recurso 
extraordinário de decisão da 6• JCJ do Dis
trito Federal. - Resolveu-se tomar conheci
mento do recurso, por unanimidade de votos, ,e 
"de meritis", dar-lhe provimento para, consi-
1derando não ter ocorrido revelia, anular as 
decisões proferidas e determinar a baixa dos 
autos à J,unta de Orig'em, para nova instru
ção e julgamento, vencido o Sr. Ministro An
tonio Carvalhal, que lhe negava provimento . 
Vice-Presidente, no exercício da presidência Mi
nistro Caldeira Neto. 

vimento, em parte, a fim de excluir da con• 
denaç!lo o pagamento do aviso prévio, venci
dos os S rs. Ministros Waldemar Marques e 
Eãgard Se.nches, <J.Ue acolhiam a referida pre• 
liminar de inconstitucionalidade e uavam pro• 
vlmento ao recurso, para absolver o recorren
te da condenaqlto . Vtce•Presidente, no lm~
dimento legal !lo Sr •. ;Presidente, ,Ministro Cál
deira Neto. 

Processo 1.982-47 - Relator, o Sr.- Ml· 
nistro Waldemar Marques; revisor, o Sr .. Ml· 
nistro Delfim Moreira; recorrente, Hotel Qui· 
tandinha S.A .; recorrido, Antonio Amçigjla. -
Recurso extraordinário de decisa.o do TRT da 
1• RegH!.o . - Resolveu-se tomar conhecimen
to do recurso, por unanimidade de votos, des
prezando as preliminares de incompetência e 
d'e inconstitucionalidade do decreto-fel núme
ro 9.251, de 1946, e, "de meritis", dar-lhe pro
vimento, em parte, a fim de excluir da con• 
denaç!!.o o pagamento do aviso prévio, venci
dos os Srs. Ministros Waldemar Marques, re
lator, e Edgard Sanches, que acolhiam a re· 
ferida preliminar de inconsti-tucionalidade e 
davam provimento ao recurso, para absolve!" 
o recorrente da condenação. - Designado p~re. 
redigir o acordão o Sr. Ministro Delfim Mo· 
reirn . :Vice-Presid'ente, no impedimento legal 
do Sr.· Presidente, Ministro Caldeira Neto . 

Processo 1.938-47 - Relator, o Sr. Mlnistr~ 
.Julio Barata; revisor, •o Sr. Ministro Walde· 
mar Marques; recorrente, "As Indústria.~ Bel· 
ja-Flor • S . A."; recorrida, Ana. de Carvalho -
Recurso lt!Xtraordinário d'e decl6ão do TRT da. 
1• Região . ....__ Resolveu-se tomar' conhecimento 
do recurso, pot• unanimidade de votos, e, "da 
meritis", dar-lhe provimento a fim de, refor
mando a decisão recorrid·a, assegura:r A l<ecla· 
mante direito apenas ao pagamento do avis() 
prévio, vencido' o Sr. Ministro Antonio Carva• 
lhal, que lhe negava provimento . • Vi~·Presi• 
dente. no exerclcio da presidência. Ministr~ 
Caldetra Netb. 

Processo 1 .813-47 - Relator, o Sr. Minis- Proc'eBSo 1.613-47 - Rel.a.tor, o Sr:.. MinistrOl 
tro Rômulo Cardim; revisor, o Sr. Ministro \Valdemar Marques; revisor, o Sr. Ministro 
Edgard Sanches; J!ecorrente, Cia. Comércio e Delfim Moreira; recorrente, Cia . de Carril!, 
Navegação; recorrido, Lourival Lopes de AI- Luz e Força do Rio de Janeiro; recorrido. Joã<> 
mcida - Recurso extraordinário de decisão Batista Santo... " outros - ~CUl'SO extraordi· 
da 2• JCJ de Niteroy. t... Resolveu-stJ tomar nário de decisão do TRT da 1• Região. -
conhecimento do recurso! por unanimidade de Resolveu-s'e tomar conheci~nto do recurso, por 
votos, e, "d•e meritis", dar-lhe provimento, para; unanimidade de votos, e, 'de mocitis", dar-lhe 
considerando não ter ocorrido revelia, anular· provimento, em parte, a. frm de determinar 
as decisões proferidas e determinar a. baixa que o acréscimo pleiteado seja pago apenas 
dos autos à Junta de origem, para nova ins- llté a entrada em vigor do decreto-lei n. 9 .66!l, 
trução e. julgamento, vencido o Sr. Ministro de 28 de Agosto <Le 1946, venclaos os Srs., 
Antonio Carvalhal, que lhie negavam provi- Ministros Godoy Ilha, ..Antonio Carvalhal e 
menta. Vice-Presidente, no exerc!cio da. presi- Edgard Sanches, que lhe negavap1 proviqoento, 
dêncla Ministro Caldeira Neto., e Delfim Moreira, que reformava a decisão 

Processo 2.379-47 - Relator, 0 Sr. Minis- recorr2da. p~ra ~bsolver a. recort'e~te da con• 
tro Rômulo Cardim; revisor, 0 Sr _ Ministro de~aça:o •. :Vtce_-Ptestdente,. no cxercwto da pre .. 
Edgard sanches; recorrentes, M. Oliveira & eiaencta, Mtmstro Caldmra. Neto., 
Rodrigues; recorrido, João Pereira do Amaral Processo 2.141-47 - Rela.tor, o Sr., Ministro 
- Recurso extraordinário de decisão da 6• '\.Valdemar Marques; revisor.: ·o Sr. Ministro 
JCJ do D. Fed'eral. - Resolveu-se, por una- Delfim: Moreira; recorrente, The Leopoldina. 
nimidade de votos, não tomar conhecimertto Railway Compa.ny Ltd.; recorrido, Mario Nunes 
do recurso, por falta de apoio legal. Vice-Pre- Cerqueira - Recurs() extraordinário de deel· 
sid<mte, no exercicio da presidência, Ministro eão do TRT da. 1• Região. - Reaolveu-se, pol' 
Calaeira Neto. . unanimidade de votos, .Í!_lFlar conhecimento do 

Processo 3.488-47 - Relator, 0 Sr . Ministro ,recurso e n!l~r-l)le provu;n.el).t?- ;vice-Pre!iid.en• 
Rômulo Cardim; revisor, o Sr. Ministro Edgard _te .. no exero1ci0. da. pr~sia~ncia, :Ministro ~ 
Sanches; recorrente, Anta~ Cardoso Mayor;· detra Neto., 
J'ecorrido, Lloyd Brasileiro - Patrimônio Na- Processo 2.631-47 - Relator. o Sr. Miníetro 
cional - Recurso extraordinári,o de d'ecisã.o .Julio Bárata; revisor, -o .Sf,. Minwt.r.o Wa!tdel:rfair' 
do TRT da 1• Região. - Resolveu-se tomar 'Ma.r,ques; recorrente, Fátn;i,ca de Filó S .A.; J!le
cqnhecimento do recurso, contra os votos dos corrido, Julio Cardoso .Thomé - Recal'l!P ek_o 

Sra. Ministros Rómulo Cardim, relator, Oilveiraj tr. aordinl\;rio de deci.l!ào do .. Sr .• J .uiz; de D:k-e!'. . to Lima. e Waldemar Marques, e, "de m ·eritis", da Comarca de Nova. Fr..iburgo.· - Rlés,o!N'eu-se 
dar-lhe provimento para, reformando a. decisão , não tomar conhecimento d~ recurso, pôr ~ta, 
:ecorri~a •. resta~elecer a. proferi_da. em primeira' de funda;nento legal, vencido,s Of Srs,· Mhlls~ 
mst;à~Cla, VlenCldos os !'l_:t:s. Mmi~tms Rõmulo tros Walden~r ..-rat:<PJPI>• e Ol~_,em-s. n~J Q!.ie 
~rd1m e ~alde~ ~u~ q.ue lhe nega- dele conl:)ec,mm. y:tce-~~~de:.tte. llP~~_rcfdl.•. 
l·•"n ~t~v:_!mento., Deslgn.a.de> -pa.Tá, redigir o da. p:resid~ncla., '~m,i~r~ .~ ~~O;ol -

•\ ~ . ,, ....-
--. 

1 ê1C..\ i-



1 ,·,'cu 1\\. ~ \ S:v\e..r\o' o\ o 

HJauuu a ael."lBao re·cor rirra , ~JgaT 1.mproc.e• 
dente a reclamação. - Deu-se por impedida 
o Sr. Ministro Edgard Sanches. Vice·Presi
dente, no exercicio da presidência, .Mini&tra 
Caldeira Neto . 

Processo 1.900-47 - Relator. o Sr.- Ministro 
Waldemar Marques ; revisor, o S r . Ministro 
Delfim Moreira; recor rente, Mancrel Corrêa de 
Sá; recorrida, Sociedade Anônima Marvin -
Recurso extraordinário de decisão do TR Tda 

f 

1> Região , ~ Resolveu-se não tomar conheci
mento do recurso, por falta de fundamento. !"e~ 
gal , unanimemente. Vice-Presidente, no exer~ 

I cicio da presidência, Ministro Caldeira Neto .· 
~ Pt·ocesso 2.297-47 - Relator, o Sr, Minis· 
tro Waldemat· Marques; revisor, o Sr. :Minis· 
tro D elfim Moreira ; recorrente, The Tex a.<J 
Company (South América Ltda. ); recorrido, 
João Reis Batista - Recurso extraordinário 
de decisão da 1• JCJ do D. Federal. - Rec 
solveu-se tomar conhecimento do recurso, por 
unanin1ida de de votos, e, "de meritis", dar-lhe 
provimento, de acordo com o parece~· da Pro= 
cur adoria da Justiça do Trabalho, para, refor• 
mando a decisão recorrida, absolver a recor• 
rente da condenação que lhe foi imposta, ven• 
cidos os Srs . Ministros Godoy Ilha e Antonio 
Carvalha l , que lhe negavam provimento. :Vice• 
Presidente, no exercício da presidência, Mi~ 
nistro Caldeira Neto . 

Processo 2.979-47 - Relator, o Sr. M inistro 
Waldemar Marques ; revisor, o Sr.. Mfnistro 
Delfim Moreira; recorrente, Banco Mercantil 
Sergipense S.A . ; recon·ido , Johatmes Heman 
Preiss - Recurso extraordinário de decisão do 
TRT da 5• Região . - Resolveu-se, prelimi· 
narmente, por unanimidade de votos, conver• 
ter o julgamento em diligênaia, a fim <le de• 
terminar a áubida dos autos originais • . Viceo 
Presidente, no exercício da presidência, Minis• 
t ro Caldeira N eto . 

P r ocesso 10 .112-46 - Relator, o Sr. Minis• 
tro Godoy Ilha ; revisor, o Sr . Ministro O li c 

v eira Lima; recorrente, Companhia de Eletri· 
cidade Paraense Ltda .; recorrido, Nero Frei· 
tas - Recurso ex traord inário de decisão do 
TRT da 8• Região . - Resolveu-se tomar co• 
nhecimento do recurso, contra os voto.;; dos 
Srs. Ministros Godoy Ilha, relo.tor, e Julio 
Barata, e , "de meritis", dar·lhe provlmenta 
para, reformando a decil!ão recorrida, resta
belecer a proferida pela Junta de Conclliaçãa 
e Julgamento, vencidos os Srs . Ministros Go· 
doy Ilha, Antonio Carvalhal e Julio Barata., 
que, lhe negavam provimento . - Designada 
para redigir o acordão 9 Sr. Ministro Olivei
ra Lima. Vice-Pre1Jidente no exercício da pre• 
sidência, Ministro Caldeira Neto. . 

( Processo 50-47 - Relator, o Sr. Ministro 
Julio Barata; revisor, o Sr . Ministro Walde· 
ma r MarqueE; recorrente, Cassino Balneário da. 
Urca S .A . ; recorridas, Orm!nda Quadras e ou
tras - Recurso ex traordinário de decisão do 
TRT da. 1• Região. - Resolv'au-se, contra o 
voto do Sr. Mmistro Waldemar Marques, de· 
cretar a nt1lldade da decisão recorrida, em 
v irtude de haver nela tomado parte o juiz 
que proferiu a "Sentença de primeira instância, 
d eterminando, em conseq,uência, a baixa dos 
a utos ao •rribunal "a quo', a fim de que profi
ra nova decisão, na forma da lei. - Deu-sa 
por impedido o Sr. Minis tro Edgarp Sanche.e ., 
Vice-Presidente no impedimento legal do Sr. 
Presidente, Ministro Caldeira Neto. 

Processo 958-47 - Relator , o Sr.· Ministra 
Julio Bara ta ; revísdr, o Sr. Mlnisfr.o Warde· 
mar Marqu es ; recorrente, Cassino Balneârio da 

I Urca S .A . ; r ecorrido, Rubens Valente - Re
AA à, AllU curso extraordinário de decisço do TRT da. 

' 1'1 -l r11 ~ 1• Regiã o. ~ Resolveu-se tomar conhecim'én• 
. - • to do recurso, por unanimidade de voto!!,, 

desprezando as preliminares de incompetência, JUST~A DO TR.i\.BALHQ e de io.constit ucionalidade do decreto-lei núme-
_, ro 9 .251, de 1946, e, "de meritis", dar-lhe pro· 

J'RIBUNAL: SUPERIOR 

j"f~~:~?"~'' ~·-zerra de Menezes. - Procurador, Dr. Dorval 

vimento, em parte, a fim de excluir da. con• 
denaçll.o o pagamento do a.vlsG prévio, venci· 
dos os S r s. Minis tros Waldemar Marques e 
Eã e:ard Se.nches, <J.Ue acolhiam a referida pre• 
limlnar de inconstitucionalidade e davam pro• 
vimen to ao r ecurso, para absolver o recorren
te da condenaqâo. Vice-Pre sidente, no impe
dimento legal !}o Sr •. J;'residente, ,Ministro Cál· 
deira Net o. Lacer da. - Secretá ii o, S r . Agnelo B ergammi 

de Abr.au . Compareceram os Srs . M1mstros Processo 1 .982-47 - Relator, o Sr.· Ml· 
Caldeira Neto, Oliveira Lima, Waldemar Mar- nistro W a ldemar Marques ; r evisor, 0 Sr •. M!
q ues, Delfim Moreira, . Godoy . Ilha, Antomo n istro Delfim Moreira; recorr ente, Hotel Qui• 
Carvalhal. Rõmulo Card1m, Julio Barata, As· t a ndinha S .A .; ~ec;o~rido , Antonio Amçiglla. -
tolfo Serra e Edgard Rtbetro Sanches. Recurso ex tra ordmar10 de decisão do TRT da. 

N dem do dia foram iulgados os s e· 1• Reglllo . - Resolveu-.se tomar conheci.met>-
. a ar. . • to do recur so, por unammldade de votos, des-

gJ,~I,!!tes _ Pl_o<:_essos · -=- __ _ _ . - prezando as preliminares de incompetência e 
Processo 1.069-47 - Relator •. o Sr. "Mmls~ro d'e inconstitucionalidade do decreto-lei núme

Godoy Ilha ; revisor, o S'r . Mm1stro Ollvet ra ro 9.251, de 1946, e, "de meritis", dar·lhe pro
,Lima; recorrente, Oswaldo Campos ; recorrida, vimento, em parte a fim de excluir da con• 
1Viaçã~ Aérea Santos Dumont - Recurs?' ~x- denaçllo 0 pagamei:lto do aviso prévio, venci
traordmáno de dectsão do TRT. da 5• Regiao . - do:s os Sra. Ministros Waldemar Marque:s, re• 
Resolveu-se não tomar conhemmento do recur· !ator, e Edga rd Sanches, que acolhiam a re
so, por fal~ de fundamento l':'gal, vencidos ferida. prelfrninar de inconstitucionalidade e 
.os .Srs. Mmistros Goqoy Ilha, relator, e .A,n· davam provimento ao recurso, para absolver 
tomo Carvalhal! ~ue dele co_nheetam . - D~sig· o recorrente da condenação. - Designado p~ra. 
nado. para. r edigtr o acord<to o Sr •. Mmistro redigir o acor dã o o Sr. Ministro Delfim :Mo
Oltvetra Lima. " rcirn . :Vice-Presid'ente, no impedimento legal 

Processo 2. 378-47. - Relator, o Sr. Minis- do Sr.· President e, Ministro Caldeir a Neto . 
tro Rômulo Cardim; r evisor, o Sr. M inis tro Processo 1.938-47- Relator, o Sr . Ministr.() 
Edgard Sanches; recorrente! A. Nogueira Lo· Julio Barata; revisor, ' o ~f. Mini'!tro . Walde
pes; recorrido, Rodolfo Jose Sllva - Recurso mar M~.rque~,; r ecorrente, As Industrial'! Bel· 
extraordinário de decisão da 6• JCJ do D1s- ja-Flor S.A. ; recornda, Ana. de Carvalho -
trito Federal. - Resolveu-se tomar conheci- Recurso extraordinário d'e deci6ão do TRT da. 
menta do recurso, por unanimidade de votos, •. e 1• Região. -'- Resolveu-se tomar' c~>nhecimento 
"de m eritis", dar-lhe provimento -para, const- do recurso, por unamm1dade de votos, e. "de 
d erando não ter ocorrido revelia, >).nu!ar a s merit is", dar-lhe provimento a fim de, refor• 
decisões prof-eridas e determinar a baixa dos mando a decisã o recorrid'a, assegura:r à. I'ecla
autos à J,unta de Ori~em, para nov~ instru- man~e direito !l-penas a'? .pagamento . do aviso 
ção e julgamento, vencido o Sr. Mm!stro An- pl'éVIo, vencido o Sr. l>Imistro Antomo Carva
tonlo Carvalha.l, que lhe negava provimento. lha!, que lhe negava provimento . • Vice-Presi• 
Vice-Presidente, no ex ercício da. presidência Mi- dente, no exerc1cio da presidência. Ministr~ 
nistro Caldeira Neto . Caldeira Netb. 

Processo 1.813-47 - Relator, o Sr. Min is- Processo 1.613-47 - Relator, o Sl".o Ministre; 
tro Rõmulo Cardim; revisor, o S t· . Minis tro \Valdemar Marques; revisor, o Sr. Mlnietro 
Edgard Sa.nches ; J!ecorrente, Cia. Comércio e Delfim Moreira; recorrente, Cia . de Carril!, 
Navegação; recorrido , Lourival Lopes de AI- Luz e Força do Rio de Janeiro; recorrido. Joã<> 
mcida. - Recurso extraordinário de d ecisã o Batis ta Santos " outros - ~curso extraordi
da 2• JCJ de Ni teroy . L Resolveu-s~ tomar n á rio de decisão do TRT da 1• Região. -
conhecimento do recurso, por unanimidade de Resolveu-se tomar conhecimgnto do recurso, por 
votos, e, "d'e meritis", d a r-lhe provimento, pa ra; unanimidade d e votos, e, 'de meritis" , dar-lhe 
considerando não ter ocorrido revelia, anula r provimento, e m parte, a :íhn de determinar 
as decisões proferidas e determinar a baixa que o acréscimo pleiteado seja pago a,Penas 
dos autos à Junta de origem, para nova ins- até a entrada em vigor do decreto-lei n. 9 .006, 
trução e. julgamento, vencido o Sr. Ministro de 28 de Agosto <Le 1946, venciaos os Srs •• 
Antonio Carvalhal, que lhe negavam provi· Ministros Godoy Ilha, ..Antonio Carvalhal e 
menta . Vice-Presidente, no exercicio da. presi- llldgard Sanches, que lhe negavam provi~nto, 
dência Ministro Caldeira Neto., e Delfim Moreira, que reformava a decisão 

Processo 2.379-47 _ Relator, 0 Sr . Minis- recorrida p~ra absolver a recorr·ente da. con
tra Rõmulo Cardim; r evisor, 0 Sr. Ministro de~açao •. :VI~e;Presidente, , no exercicto da pre
Edgard Sanches; recorrentes, M . Oliveira & elaene1a, Mm1stro Caldeira. Neto., 
Rodrigues; recorrido, João p ,ereira do Amaral Processo 2.141-47- Relator, o Sr., M inistra 
- Recurso extraordinário de decisão d a 6• \>Valdemar Marques ; revisor,: ·o Sr. Minilri:ro 
JCJ do D. Fed'era1. - Resolveu-se, por una· Delfim :Moreira; recorrente, The Leopoldin!L 
nimidade de votos, !l):ào t omar conhecimei!to Railway Company Ltd.; recorrido, Mario Nunes 
do recurso, por falta de apoio legal. Vice-Pre · Cerqueira - R ecurso extraordinârio de deci
aidente, no exercicio da pres idência, Ministro ·são do TRT da. 1• Região . - Resolveu-se, por 
Calaeira Neto. una nimidade de votos, .tt;~FJar conbec!tnen19 d 'o 

Proces so 3 .488-47 - Relator, 0 Sr . M inistro ,recur so e n~$8X·ltle provq;n~~tg. ;vlce-PreBtd;en• 
Rõmulo Cardim; revisor, 0 Sr. Ministro Edgard .te .. no exere1elo. 'da pr~Js!aêneta, Ministro ca.:. 
Sanches ; recorrente, Antonio Cardoso May or ;· deira. Neto., 
recorrido, Lloyd Brasileiro - Patrimônio Na.· Processo 2 .631-47 - Relator, o Sr. Míníetro 
cional - Recurso extraordinário de d 'ecisão Julio Em-ata ; revisor, -Q .Sf,. :Mi!lWU:o Wltide'l:!íar 
do TRT da 1• Região. - Resolve.u-se tomar 'Mar,qucs; recorrente, Fáb~a de Filó S A . ; Jie
co.nhecimoento do recurso, contra os votos dos corrido, Julio Cardoso .Tliomé - Recu!'llP 6lco 
Brs . Ministr. o. s Rómulp Card im, rela.tor, Oliveira] h.·aot'dinlj.rio. de decisão do. . Sr. Juiz de D!~fto Lima e Waldemar Marques, e , "de m ·eritis", da Comarca de Nova Fcl'burgo.· - R'éapl,veu-se 
dar-lhe provimento para, reformando a decisão , não toniB.l' conhecimento dp recurso, pOr ~~ 
recorrida., restabelecer a proferida. em primeira'· d e f unda;ne:n.to legal, vencido,s Of Sra.· Mfiíis~ 
ins1;>\ncia., vencidos os S,r,s . M4n4!!t ros R õmulo tros W a1dema't' ~arq#!Jlli• e OI!;llrflll"'L :t:i.,.. Qt,~.e 
Ot\rdim e \y.a:ldelll&l' ~u~, q.ue lhe. z:ega.. dele conlJecj,ani : V.ice·l1~~~e@e. :qp t~.!Cfc'\01 
;,""~:~ .\~~v.!mento,. Des1gnacto pa-ra. redigir o d8. pres!d1!ncía. ~~n;lll1r~ .t.:~ ~-
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l -U S T 1-Ç~t;-~~P T RA BA L H O 
TRIBUNAL SUPERIOR I de Salvador.- Resolveu-se tomar conhecimen-
·. l to do recurso e dar-lhe provimento, para anu-

DO BALHO determinar que admitidos como recurso ordiná-
rio, sejam presentes ao Tribunal Regional oo 

. _ . • Trabalho da 5• Região, para julgamento, ven-~ 
lar a decisão proferida em grau de embargos e 

0 ~n ó3• sessao orC.inarla cidos os Srs. Ministros Antonio Carvalh:l.l, re!a-
no V o mês de Mato de 1948. tor, Delfim Moreira, revisor, Godoy ilha e Ju

. l.p~e_, Mlni~tro Geraldo Montedonw Jlo Barata, que não conheciam do apelo e lhe 
Beze~d~~eneze~ •. Procurador, D r. Baptista ne~avam provimento. Designado para redigir o 
Bltten urt, Secretano, Sr. Agnelo B ergammi acordão o Sr. Ministro Caldeira Neto. ' 
de Ab u . Compareceram os Srs. Ministros Processo 7.191-47 - Relator, Ministro Jttllo 
Ca~delra N~~o, Godoy Ilha, Waldemar Mar- Barata; Revisor, Ministro Rômulo Cardim; Re
quus, Ol!ve1ra Ltma, A.ntonlo Carvalhal, Ju- corrente, Construtora Bogado & Oliveira !s. A.; 
~lo Barata, Delfim Moretra, Asto!fo Serra, Ed- Recorrido, Miguel Gonçalves Costa. - Recotrso 
gard Sanches e Romulo Cardi!l' . extraordinário de despacho do Sr. Presidente da 

Na orce~ do dia foram Julgados os seguin- 1• Região. - Resolveu-se não tomar conn~ci-
tes ;>rocessos ·. mento do recurso, unànimemente. 

Pro~esso 33-~~ - R;lator, M inistro Delfm~ Processo 8.250-47 - Relator, Ministro Rô-
Moreira, Requer~nte, 

0
S.andard Eletnca S . A~, mulo Cardim; Revisor, Ministro Edgard San

ltequerldo, Ez~qU!el G me~ de Ol!':;tra. - 1 - ches; Recorrenteli!, C ia. Ferroviária São Paulo
•Ugos de falsidade no ~ o.cesso ST-8.355- 7. Goyaz Benedit Delgad e outros· Recorridos 
- Resolveu~se, .por unammtdade de votos, jul- • 0 0 · ã d 1• 
gar prejudicado 0 ,pedido e determinar a. apen- O:! mesmos. - Recurso. extraordm rio de ec -
.saçãó dos presentes autos a processo P In. sao do TRT ~a. 2• Região. - Resolveu-se des
clpal. 0 r prezar a prehmmar de deserção d_o recu~s?,. da 

Processo 10.789-47 _ Relator, Ministro D el- empreea, levantada pelo Sr. Mlmstro Ed,ard 
fim Moreira ; Revisor, Ministro Astolfo Serra; Sa~tos, contra os v~tos dos Srs. Ministro~ ~n
':Recorrente, Francisco R odrigues Nabia; Re- tomo Carva}h~l, Juho Barata e :Astolfo •-•!Jra, 
eorr!do, João Mala &: Cia. Ltda . _ R ecurso e, por unamm1dade, tomar co~hec1mento de nm
extraorC.!nário de decisão do TRT da 10 Re- bos os recursos, para de mentts, dar provimen
gião. - . R esolveu-se, contra 0 voto do senhor to ao recurso da primeira recorrente; a fim de 
Ministro Oliveira Lima, não tomar conhecimen- restabelecer a sentença de prtme!ra inst;i1~C1~, 
to do recurso. ~ue julgou procedente o lnquénto judtctárw 

Processo 7. 768-47 - Relator, Ministro Del- mstaurado contr!L os segundos recorrentes, .il
fim Moreira; Revisor, Ministro Astol!o Serra; cando assim preJudicado o recurso por e:1te m
Recorrente, Instituto Orto.pédlco; R ecorrido, terpos to,_ vencidos os Srs. Minl~tros Godoy ~lha 
Evarlsto de Souza Lobo. - Recurso extraor- e Ant~mo Carvalhal, que mantmham a Jectsão 
dinárlo de decisão do TRT da 1• R egião. - recornda . . 
Resolveu-se, contra os · votos dos Srs. Mima- Proce~so 18.110-38 - Relator, ~mlstro Go
tros Caldeira Neto e Oliveira. Lima não to- doy Ilha, Agravante, Alcides Batista Pereira; 
mar conhecimento do recurso. Pelo i·ecorrente Agravado, Lloyd Brasileiro (Patrimônio Nacio
falou 0 advogado Luiz Leite Corrêa. na!). - Agravo de ~espacho do Presidente do 

Processo 8.362-47 - Relator, Ministro Cal- antigo CNT lndeíermdo pedido de processa
delra Neto; Revisor, Ministro Godoy Ilha; Re- mento .da execução. - Resolveu-se considerar 
corrente, Ilídio Augusto Esteves; Recorrido, inconsh~ucional o ato do Exmo. Sr_. Presidente 
Jayme Mattos T a manqueira. - Recurso ex- d'!: Republlca, qu_e reformou a declsao da antiga 
traor<!tnário de decisão do TR'l' da 1• Região . Cama:a de Justiça do Trabalho, e, em con~e
- Resolveu-se, por unanimidade de votos, to- quênc1a, dar provimento ao agravo, para ilete;
mar conhecimento do recurso e dar-lhe .provi- mina~ a baixa dos autos a uma das Juntas CJe 
mento, para, reformando a decisãq recl)rnda, ConCJliaçã~ e Julgamento. da Região, a fim de 
jul#l'ar Improcedente a. reclamação. dar cumpnmento !ló. referido acórdão, contra os 

Processo 8.010-46 - Relator, Ministro Cal- votos dos Srs. Mt~1stros Oliveira Lima., Anto
de!ra Neto; Revisor, Ministro Godoy I! h a; Re- nio Carvalhal, Juho Barata. e Edgard Santos, 
corrente, Manoel José de · Magalhães; Recorri- que se manifestaram pela constitucionalidade ., 
da, s. A. Frigorífico Anglo. - Recurso ex- do ato em questão. Não tomaram parte no jul
traordinárlo de decisão do TRT da 1• R egião. !fa!J1ento, por .impedidos os Srs. Ministros Cal
- Resolveu-se, contra os votos dos Srs. Mi- de1ra Neto e Delfim Moreira. 
nlstros Go<!0 y Ilha e Oliveira Lima, não to- Processo 9.247-47 - Relator; Ministro Julio 
mar conhecimento do recurso; Baratá; Rey!sor, Ministro Rômulo Cardlm; Re-

Processo 6.305-47 ·- Relator, Ministro Ju- c~rrente, Smdlcato dos Bancos no Estado do 
llo B arata; Revisor, Ministro Rcmulo Cardim; R10 Grande do Sul e outros; Recorrido, Sindi
.Recorrente, Predial Santa Rita Ltda.; Recor- • cat? do~ Empregados em Estabelecimentos Ban
ridos, Sebastião Valeria e Edmundo Guima- cârws de Caxias, do Sul (Dissidlo coletivo). -
rães. - Recurso extraordinário 1e de-cisão do R!;curso ordlnárll) de decisão do TRT da 4• Re
TRT da lf Região. - R esolveu-se tomar co- giao. - Resolveu-se dar provimento ao recurso 
nhecimento do recurso, c011tru. os votos dos para: ! - decretar. como tabela. de aumento 
Srs. Mlnis.tros Julio B arata, · relator, Godoy e . condições, as mesmas que ''!goram em virtu
Ilha, A ntonio C~J.rvalha! e Delfim Moreira, e, d.e do acõrdo firmado entre banqueiros e ban<'á
de meritis, dar-lhe ;:~rovlmento, em parte, para r1os ~e Porto Alegre; II ...:. estender. a todos os 
excluir da condena~ão o pagamento c o aviso bancarias que não firmaram o mencionado ,1;:õr
prévlo, vencidos os Srs. Ministros Romu}o do ~ decretar para os bancos, que . também não 
Cardlm e Caldeira Neto, que davam acolh!úa o ftzeram a tabela e condições no mesmo esti
ao apelo ,para julgar improcedente a reclama- puladas; III - estabelecer que os salários de
<;ão. Pela recorrente, falou o advogado Ga- correntes do acôrdo não devidos desde a data 
brlel Reis Junquei ra. da decís!i.o recorrida (10 de Setembro de 1947) 

Processo 7 .340-47 - Relator, Ministro An- dando ao mesmo a vig·ência de um ano a parti; 
tonto Carvalhal; Revis~r. Ministro D elfim Mo- d~ dnta da !>resente decisão. vencido ~ Sr. M!
<relr~; Recorrente, Cer':llg<Jy & C1a. Ltda.; Re- mstro Antomo Carvalhal, oue n&gava nrovim;,n
cOrrtda, Alberto Cardmol. - Recurso extra- to ao apelo. Det•-se por impedido 0 Sr Mini ·· 
ordlnárJ.o de decisão <lo TRT da 1• R eglão. tro Godoy Ilha . Pelo recorrente falou 0 ·advogo~
- Resolveu-se, .por unanlmidaC.e de votos, <to- do Arnn Von Muehlen e nele recorrido 0 ad
:ma.- conhecimento do recurso e dar-lhe pro- vogado Benedito Calheiros Bonfim . 
vlrpento, em parte, .para excluh· <ia condena- · 
ção o total relativo às horas extraordinárias ---
computadas em favor do reclamante, conflr- 1' Resumo da. ata da. 66• sessão ordinária !'ca
mada, no mais a decisão recorrida. Pela re- ,zada ll!J dia 7 do mês de Junho de 1948. 
corrente falou o advogado Gabi!eJ Reis Jun- Presidente - Ministro Geraldo Montedonio 
queira. Bezerra de Menezes - Procu.-ador: Dr. Hum-

Processo 2. 765-47 - Relator, Ministro Ed- bert«? .Grande - Secretário: Sr. Agnelo Ber
ga.rd Sanches; RevisO!', Ministro Caldeira Neto; gam1m de Abreu. 
Recorrente, The L owpold lna Ra;Jway Co. Ltd. Compareceram 0 Sr• J.fini&t c ld · 
Recorrido Antonio Carvalho D omingues _ s ~· ros a . etra 
Recurso e:draorC.!nãrio d decisão d TRT da Neto, Godoy Ilha, Valdemar ll~arqucs, Ohve!ra. 
.,. R Já R 8 0 L1ma, Antonio Carvalhal, Juho Barata, Del-
,.. eg o. - esolveu-.se ·tomar conheclme!l- fim Moreira Astol!o Serra Ed;gard San-to do recurso, por unanunldade, e, de r.ter1t1s, ches • e 
pelo voto de desenwate, negar-lhe ;novimen- N d d! f · 
to ve1;1cldos os Srs Ministros Ca.lde'ra Neto . a. or em do a oram Julgados os se-

• . : ' • gumtés processos: 
~revisor, Oliveira L1ma, ''Valdemar Marques; Processo 11 • 9.300-47 _ Relator, :Ministro 
Julio Barata e Romulo Cardlm, qu!" davam aco- Astolf<J Serra. Revisor - Ministro Delfim Mo
Jhlda, em parte, ao !}Pelo! para: JUlgar lmpro- reira. Recorrent-e: Comoanhia U . S. Harkeon 
cedente o l~quérlto JUdlctário mstaurado con- do Brasil Empresa de Ãrmazens Frlgor!fico 
rtra o recorndo, assegurando ao mesmo o d1- t . . : R . . . s e 
tre!to à volta. ao emprego sem pagamen•o ou ras fumas. ecorr1do - Smdwato dos Tra
dos sa!â.rlos atra.saC.os e, • ~e doe~ te, imposs\- balhad,o~es na I!:!-dústr!a de Carnes de Derivad~s 
ibll!tado assim de atender à transferência o r- e. d!3 Fr1o d~ !'tio de J~ne!ro. - ~ecurso ordl· 
d enada .pela empresa, usar da faculdade de nar1o de d·ec~sao. _do Tnb~nal Regwnal d? Tra
IPle!tear beneficio da respectiva Caixa de Apo- balho da Pr1me1.r .a R~giao. Resblveu-se . . I -
sentadorla. e Pensõe<;. o Sr. Ministro Caldei- homolo~ar a. des1st~~C1a do recurso, em virtude 
1·a Neto requereu justlilcação de voto 0 que de acordo ilr~ad<;> mterposto pela çooperatlva 
f ol deferido ;>elo Sr. Presidente. C~ntral dos Produtore!! .de Leite L!!l'ltada, :una• 

. . mmemeute; II - reJeitar sem divergência a. 
Processo 9.328-4? - Relator, M1:11stro Ro- preliminar de nulidade, nor falta de cumprl

mulo_ Cardlm; Rev1sor, ~~lnlstro Edgard San- mente do decreto-lei n. 9.070 de 15 de Março 
ches, Recorrente, The Sa? P a u lo Tramway de 1946;, III--: acolher, em parte, a prelimi
L!ght and Power Co. Ltd. , Recorrido, Nazarlo nar de 1legitlm1dade de parte para determinar 
d_!l. Silva.. - Recurso ~xtraordlnârlo de deci- que os empregados das em~resas suscitadas 
11ao do TRT da 2• Reg!ao. - Resolveu-se, por que já foram !beneficiados em outros dissidios 
unanimidade de votos, homologar. a. deslstên- coletivos fiqueat excluídos da presente decisão, J 
ela . do recurso, nos termos do .ped1do. Não to- o mesmo acon~cendo em relação aos emprega
mar~m parte no ~ulgamento por ausentes à dos das Empnesas Incorporadas ao Patrlmô· 
:sessao os Srs. M!mstros Caldeira Neto e Wal- nio Nacional" admitidos após a vigência do de
<Iemar Marques. ereto-lei n. 2.416, de 22 de Julho de 1940 e tam-

Processo 10.487-47 - Relator Ministro As- bém às emprêSRs que não pertençam à catego
t olfo Sei'ra; Revisor, Ministro Wa!demar Mar- ria. profissional do Sindicato suscitante, tudo 
ques; Recorrente, Sindicato dos Em,pregados apurado na execução, unanimemente; IV -
em Empresas Teatrais, Cinematográficas e manter á tab.ela de aumento decretada pela de
Operadores Cinematográficos de Belo Horizon- cisão recorrida sujeitando-a ás seguintes con
te; Recorridos, E mpresas Teatrais, Cinema to- dições: a) - o aumento será. calculado sobre os 
gráficas, D istribuldo,·as de Filmes e Congêne- salários vigorante em 31 de Dezembro de 1946; 
res de Belo Horizonte. - Recurso ordinário b) - o pagamento será a pa rtir da data da d e
ode decisão do TRT da 3• Região. - Resolveu- cisã.o reconida; c) só fazem jús ao aumento 
ee rejeitar as pre!imina=es levantadas pelas os empregados admitidos até a data do ajui
oempresas recorridas, e acolhidas pelo Tribu- zamento do dissídio, com restrições do Sr. Mi
lllal Regional e não tomar conhecimento da C!e nistro Edgard Sanchcs, que assegurava a. todoG 
exclusão apresentada pelas Em;:~resas Distr!- os empregados da categoria. e vencido o Se
buidoras de F'llmes, .por se tratar de prehml- nhot• Ministro Delfim Moreira, que só a.ssegu
nar do mérito, e, dando .provimento ao apelo ra\•a aos admitido~ até 31 de Dezembro de 
.do Sindicato recorrente, para determinar a 11946; d) - aos menares iica garantida a mes
ibalxa dos autos ao Tribunal Regional, para ma percentagem de a umento contr-a os votos 
que ' aprecie e julgue o mé rito do dissídio, dos Srs. Ministros Àstolfo Serra e Oliveira 
vencidos os Srs. Ministros Waldemar Marques, Lima que reconheciam direito apenas de 50%; 
Caldeira Neto, Oliveira Lnna e Julio Barata, e) - sujeitar o pagamento do aumento á assei
q ue, embora. dessem provimento ao· recurso guidade fixada J;>ela decisão recorrida; f) - os 
anulavam a C.eclsão recorrida e determinavam abono~ provisórios, deoorrentes do Decreto
que o T ribunal a quo julgasse novamente as lei n. 3.8n de 1941, e as gratificações não ajus
oprejudlcla!s, arguidas, frente à documentação tadas, serão computados nos salários para efei
apresentada, a título de ratificação da ata da to dos calculos; g) - os aumentos porventura 
assemblél& que autorizou a suscltação do já esponta neamente concedidos pelas emprêsas 
dissídio, e vencido ainda o Sr. Ministro ''Vai- entre a data do ajuizamento do dissidio e a 
demar Marques, quanto à preliminar de ex- decisão do Tribunal Regional , serão compen
clusão das Empresas Dlstribu!doras de Fi!- sados ; h) - não haverá restituição ou dlminul
mes. · ção de salários por efeito da presente decisão 

Processo 9.438-47 - Relator, Ministro Ju- ou ele aumentos não espcmtAneos. . 
llo Barata; Revisor, Ministro Romulo Card!m; Processo 23-4~ - Relator Sr. Mimstro Cal
.Recor.rentes, Slnd!cato dos Bancos no Es.tado delra. Neto. Revisor - Ministro Godoy Ilha . 
do Rio Grande do Sul, Banco Nacional do Recorrent., - The Pernambuco Tr~m:ways and 
Comércio S. A. e outros; Recorrido, Sincll- Power Co. Ltd . Recorrido - Smd1cato dos 
cato dos Em;>regadoa em Es tabelecimentos Trabalhadores em Empresa de Carris Urbanos 
Bancários de Ijui. - Recurso ordmárlo de de_ Recife e Olinda. Recurso ordmárlo de de
decisão do TRT da 4• Reg:ii.o (Dissídio Cole- c1sao do ~rlbunal Reg10nal do Trabalh\' da I 
tivo). - Resolveu-se dar provimento <'.O re- Sexta R eg>a o . - Resolveu-~e por unanimidade , 
c urso .para. estender aos bancú.rios de Iiul 0 de _votos, despre~ar as prehminares de lnc"?m· J· 
,acot·C.o celebrado pelos bancár:os de Porto p~tenc;1a da Justiça do Trabalho e, !nco.ns~Ltu,; 
Alegre, e, bem assim, homologar 0 aco rdo exis- ClOnahdade da decisão recorrida e de merttls 
1\.ente nos autos firmado pelo Banco Indus- dar provimento, em parte ao re. curso para, em-~ 
:;tr!al e Comercia'! do Sul s. A . e seus em- bora. !llantendo . q aumento de~reta~o deter~i
IPregados, em Iju!, Yencido 0 Sr. !lf!ulstro An- nar f1que condtc.lOnada sua VIgência da da.a 
oton!o Carvalhal, que nega,·a. provimento ao em form': f'Jrnec1dos á E_mpresa pelos poderes l 
a pelo. - Deu-se por Impedido 0 St·. !l'finis- competences - Govêrno Federal ou Govêr_no 
:tro Godoy Ilha. Pelos recorrentes falou 0 ad- Estadual os etementos financeiros necessáriOs 
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a balxa dos autos a uma das"TJ untãi"""<le 

menta, para, reformando a. decisãq recorr1da, ConCJhaçã~ e Julgamento . da Região, a fim de 
ju)Kar Improcedente a reclamação. dar cumpr1mento aó. referido acórdão, contra. os 

Processo 8.010-46 - Relator, Ministro Cal- votos dos Srs. Mlmstros Oliveira Lima, Anto
delra Neto; Revisor, Mini.stro Godoy Ilha; Re- nlo Carvalhal, Julio Barata e Edgard Santos, 
corrente Manoel José de ' Magalhães; Recorri- que se manifestaram pela constitucionalidade 
da, s. 'A. Frigorífico Anglo . - Recureo ex- do ato em questão. Não tomaram parte no jul
traordinário de decisão do TRT da 1• R egião, ga!fiento, por .Impedidos os Srs. Ministros Cal
- Resolveu-se, contra os votos dos Srs. Ml- den·a Neto e Delfim Moreira. 
illlstros GoC.oy Ilha e Oliveira L ima, não to- Processo 9.247-47 - Relator, Ministro Julio 
mar conhecimento do recurso; Barata; Reyisor, Ministro Rômulo Cardlm; Re-

P rocesso 6.305-47 ·- Relator, Ministro Ju- c~rrente, Smdlcato dos Bancos no Estado do 
lio B arata; Revisor, Ministro Romulo Cardim; Rw GJ:ande do Sul e outros; Recorrido, Slndi
Recorrente, Predial Santa. Rita Ltda.; Recor- cat? dos Empregados em Estabelecimentos Ban
ridos, Sebastião Valerio e Edmundo Gulma- cários de Caxlas1 do Sul (D!ssldlo coletivo). -
rães. - Recurso extraordinário 1e de-cisão do R~curso ordlná.rl~ de decisão do TRT da 4• Re
TR'r da 1• Região . - Resolveu-se tomar co- glao. - Resolveu-se dar provimento ao recurso 
!llhecl:nento do recurso, coatra os votos dos para: !- - decretar, como tabela. de a umento 
Srs. Mlnis.tros Julio Barata, · relator, Godoy e. cond1ções, as mesmas que vigoram en1 virtu
llha, A ntonio Carvalhal e Delfim Moreira, e, d_e do acôrdo firmado entre banqueiros e banC'á
de; meritis, dar-lhe ;:>rov!mento, em parte, para r ios ~e. Porto Alegre; II --"- estendei a todos os 
excluir da condena~ão o pagamento c o aviso bancar10s que nã o firmaram o mencionado rt;:õr
prévlo, vencidos os Srs. l\!inlstros Romu}o do~ decretar para os bancos, que . também não 
Cardlm e Caldeira Neto, que davam acolhlúa o f 1zeram a tabela e condições no mesmo esti
ao apelo ,para julgar improcedente a reclama- pulad~s; III - es tabelecer que os salários de
t;ãO . Pela recorrente, !alou o advogado Ga- corrent~s . do acôr_do não devidos desde a data 
brlel Reis Junquei ra. da decJs!i.o recorr1da. <!O de Setembro de 1947), 

Erocesso 7 .340-47 - Relator, Ministro An- dando ao mesmo e. v1gencia de um ano a partir 
tonlo Carvalhal; Revisor, Ministro D elfim ~Io- d:;t data da nresente decisão. vencido ~ Sr. Mi
!relr~; Recorrente, Cerl!'ig<>y & Cla. Ltda.; Re- mstro Antonio Carvalhal, a_ue n eogava nrovim;,n
corrida, Alberto q_ardmol. - Recurso ex~!·a- to ao :tpelo. Det•-se por impedido 0 Sr. Minis
ordlnárj_o de decls~<.o do TRT da 1• Reguto. tro Godoy Ilha. Pelo rllcorrente falou 0 advoga
- Resolveu-se, .por unanlm1daC.e de votos, to- do Arnn Von Mnehlen e nelo recorrido 0 ad
mar conhecimertto do recurso e dar-lhe pro- vogado Benedito Calheir os Bonfim . 
vlmento, em parte, .para excluir <ia condena· 
ção o total relativo às horas extraordinárias ---
comp.utadas em favor do reclamante, conflr- r Resumo da ata. da. 66• sessão ordinária l'ea.
mada, no mais a decisão recorrida. Pela re- ,zada n9 dia 7 do mês de Junho de 1948. 
corrente falou 0 advogado Gabi!el Reis Jun- Pres1dente - Ministro Geraldo Montedonio 
queira. Bezerra de llfenezes - Procurador: Dr . Hum-

Processo 2.765-47 - Relator, Ministro Ed- ~erto _Grande - S<'!cretár!o: Sr. Agnelo B<'!r· 
g a.rd Sanches; RevisO!', :M:ln!stro Caldeir a Neto; gammi de Abreu. 
Recorrente, 1-'he L~<opoldina Raawa:l:' Co. Ltd. Compareceram os Srs. M:ini&tros Caldeira 
Recorrljlo, Antonio Carvalho D omJngues. - Neto, Godoy Ilha, Valdemar Marqu<)s, Oliveira 
Recurso exfraorC.Jnàrio de decisão do TRT da Lima, Antonio Carvalhal , Julio Barata, Del-
S. Região. - Resolveu-.se tomar conhec~e!l- fim Moreira Astol!o Serra Ed;gard San-
!1:() do recurso. por unanunldade, e. de ment•s, ches. ' e 
pelo voto de des~m,patf!, negar-lhe >;~rovlmen- Na ordem do dia foram julgados 05 se-
to, veJ;tcldO'S os Sr s_. Mmlstros Ca!deJra. Neto, guin tes processos: 
:revisor, Ohvelra L1ma, 'Valdemar Marques; Processo 11 • 9 .300-47 _ Relat<>r, Ministro 
Julio Barata e Romulo Cardlm, qu~ davam aco- Astolfo Serra. Revisor _ Ministro Delfim Mo
~hlda, em parte, ao ~p~lo! par3: Julgar lmpro- reira. Recorren t-e: Companhia U . S. Harkson 
cedente. o l~quérlto JUdiciário mstaurado con- do Brasil, Empresa. de Armazene Frlgorlf!cos e 
ltra o recorrJdo, asse~rando ao mesmo o di· outras firmas. Recorrido - Sindloato dos Tra
lt'elto à volta. ao emprego, sem o .pa~ament_o balhadores n a I ndústria de Carnes de Derivados 
do~ salâ.rlos a.tra.saC.os e. ~e doente, 1~poss1· e de Frio do Rio de Janeiro _ Recurso ordi
ib!l.tado assim de atender à transferênCla or- nãrio de d·ecisã do Tribunal' Regional d T . _ 
d enada. .pela empresa, usar da faculdade de 1 p . 0 . • _ !> ra 
!Pleitear beneficio da l·espectlva Caixa de Apo- bailo da nmeu.a R~giao. Resolveu-se . . I -
sentadorla e Pensõe-s. o Sr. Ministro Caldei- homologar a desisté:>Cla do recurso, em v1rt~de 
J.'a. Neto requereu justificação de valo 0 que de acordo ilr~d<! mterposto pela Çooperahva 
fol deferido ;Jelo Sr Presidente C.entral dos Produtores _de Leite Ll!llitada, :una-

. · . mmemente; II - r eje1tar sem divergência a. 
Processo 9.328-4! - Relator, MJ:listro Ro- preliminar de nulidade, nor falta de cumpri· 

mulo Cardlm; RevJsor, 1\~lnlstro Edgard San- mento do decreto-lei n. 9.070 de lã de Março 
ches; Recorrente, The Sao Paulo T ramway de 1946; III - acolher, em parte, a prelimi· 
L!ght and Power Co. Ltd.; Recorrido, NazarJo nar de ilegitimidade de parte para determinar 
d_a. Silva. - Recurso ~xtraordlnár!o de deci- que os emprekados das em~resas suscitadas 
s ao do TRT da. 2• Reglao. - Resolveu-se, por que já foram lbeneflciados em outros dlssid!os 
unanimidade d e votos, homologar a. desistên- coletivos fiqueti excluldos da. presente decisão, 
cJa , do recurso, nos termo.s do .pedido. Não to- o mesmo aoon~cendo em relação aos emprega
marl!-m parte no 1ulgamento por ausentes à dos das EmpDesas Incorporadas ao Patrlmô· 
s essao os Srs. Mlmstros Caldeira Neto e Wal· nio Nacional" !ldmlt!dos após a vigência do de· 
<lema.r Marques. ereto-lei n. 2 .436, de 22 de Julho de 1940 e tam· 

Processo 10.487-47 - Relator Ilflnistro As- bém às emprê!llls que não pertençam à categO· 
tolfo Sei'ra; Revisor, Ministro Wal<lemar Mar- ria. profissional do Sindicato suscitante, tudo 
ques; Recorrente, Sindicato dos Empregados a purado , na execução, unanimemente; IV -
em Empresas Teatrais, Cinematográficas e manter . a tabela de aumento decretada pela de· 
Operadores Cinematográficos de Belo Horizon- cisão recorrida sujeitando-a ás seguintes con
te; Recorridos, Empresas Teatrais, Cinemato- dições: a) - o aumento será calculado sobre os 
gráficas, D istribuidoras de Filmes e Congêne- salários vigorante em 31 de Dezembro de 1946; 
res de B elo Horizonte. - Recurso ordináriO b) - o pagamento será a partir da data da de
de decisão do TR~' da 3• Região, - Resolveu- cisiio recorrida; c) só fazem jús ao aumento 
111e re jeitar as preliminares levantadas pelas 03 empregados admitidos até a data do ajui· 
~mpresas l'eco rr idas, e acolhidas pelo Trlbu- z~mento do d!Ssidio, com restrições do Sr. Mi
lllal Regional e não tomat• conheci:nento da C.e mstro Edgard Sanches, que assegurava a. todo:; 
exclusão apresentada pelas Em;:>resas Distr!- Os empregados da categoria e v encido o Se· 
buidoras de · F'llmes, .por se trat.ar de prel!ml- I n hot• Ministro Delfim Moreira., que só assegu
nar do mérito, e, dando .provimento ao apelo ra\•a aos admitido« até 31 de Dezembro de 
d o S indicato recorrente, para determinar a j1946; d) - aos menores iica garantida a mes
!balxa. dos autos ao Tribunal Regional para ma percentagem de a umento contra os votos 
que aprecie e jnlgue o mérito do ct'issídio, dos Srs. Ministros Àstolfo Serra e Oliveira 
vencidos os Srs. Ministros Waldemar Marques, Lima que reconheciam direito apenas de 50%; 
Caldeira Neto, Oliveira. Lnna e Ju lio Barata, e) - sujeitar o pa gamento do aumento á assei
que', embora dessem provimento ao· recurso guida.de fixada J?ela. decisão recorrida; f) - os 
anulavam a <!eclsão recorrida e determinava~ abono~ provisórios, deoorrentes do Decreto· 
que o T ribunal a q1w julgasse novam ente as lei n. 3.813 de 1941, e as gratificações não ajus
,prejudiclals, arguidas, frente à documentação tadas, serão computados nos salários para efe!
apresentada, a titulo de ratificação da ata da ~o dos calculas; g) - os aumen tos porventura 
assemblél& que autorizou a suscltação do Já espontaneamente concedidos pelas emprêsas 
dlssidi<>, e vencido ainda o Sr. Ministro ' Vai- entre a data do ajuizamento do dissldio e a 
demar Marques, quanto à preliminar de ex- decisão do Tribunal R egional , serão compen
clusão das Empresas Dlstribu!doras .de Fi!- sados; h) - não haverá restituição ou dlminu!
mes. ção de salários por efeito da presente decisão 

Processo 9.438-47 - Relator, Ministro Ju- ou de aumentos não espontâneos .. . 
!lo Barata; Revisor, Minist ro Romulo Cardlm; Processo 23-48 - Relat~r Sr . Mm1stro Cal· 
Recorrentes, Sindicato cos Bancos no Estado delra. Neto. Revisor - Mmlstro Godoy Ilha. 
do Rio Grande do Sul, Banco Nacional do Recorrente - The Pernambuco Tr~myvays and 
Comércio S. A. e outros; R'ecorrido, Sindl- Power Co. Ltd . Recorrido - Smdicato dos 
cato dos Em;>reg-ados em Estab~lecJmentos Trabal~adores em Empresa de Carris Urbanos 
Bancários de Ijui. - Recurso ordmárlo <le d_e _ Rec1fe e Ollnda. Re~urso ordmárlo de de· 
decisão do TRT da 4• Reg:iio (Dissídio Cole- ~1sao do :;rtbunal Regwnal do Trabalh? da 
tlv<i) . - Resolveu-se dar provimento a.o re- Sexta R eg1ao . - Resolveu-se por unanimidade 
curso .para estendet· aos banc~rios i!e Ijul 0 de _votos, despre~ar as pr:llmlnares de int;<;>m· 
acerco celebrado pelos bancá1·;os i!e Porto p~ten~1a da Just1ço. do T1abalho e., lnco.ns ~Jtu,; 
~!\.legre, e, bem assim, homologar 0 acordo exis- cwnalldade da decisão recorr1da e d·e menUs 
tente nos autos, firmado .pelo Banco Indus- dar prov1mento, em parte 8.Q recurso para, en:· 
'trlal e Comercial do Sul s. A. e seus em- bora !fiantendo. ~ aumento de!?reta~o determJ· 
IPregados, em Ijul, vencido 0 Sr !lf!r1lstro An- nar fJque condic_wnada sua v1gênc1a da data 

1~tonlo Carvalhal, que neg-a,·a provimento ao em form~ fornecidos á E_mpresa pelos pod_!!res 
apelo. - Deu-se por impediuo 0 Sr. Minis- competen ves - Govêrno Federal ou Gover_no 
tro Godoy Ilha. Pelos recorrentes !alou 0 a.d- Estadual os etementos financeiros necessárws 
vogado ArnQ Von Muehlen. para_f~zer face ao pag:aJ?ento en: questã.~ . com 

restrtçoes dos Srs . Mimstros Oliveira L1ma e 
--- Delfim Moreira que cçnvertiam o julgament o 

Resumo da ata da 64• sessão ord!11áría rea.- em diligência para audiência do governo · quan-
lizada no dia 1 do mês de Junho de 1948. . to á possibilidade do aumento de tarifa para 

Presidente - Ministro Geraldo Montedo- atender á tabela estabelecida pela decisão re· 
nio Bezerra. de Menezes; Procurador- Dr. Bap- corrida., e vencidos os Srs. · Ministros Caldeira 
tista Bittencourt; Secretário - Dr. Agnelo Ber- Neto, relator e Astolfo Se~ra, que davam aco
g amini de Abreu. - Compareceram os Sr·~. !.11- lhida ao recurso e julç-avam Improcedente o 
:nistros Caldeira Neto, Godoy Ilha \Valdemar pedido de revisão, aceitando a incapacidade 
;Marques, Oliveira Lima, Antonio ca:rvalhal .lu- financeira da recorrente, e Godoy Ilha e An
~io Barata, D elfim Moreira, Astolfo Sena' Ed· tonio Carvalhal, que mantinham o aresto do 
:frard Sanches, Rômulo Cardim e os Srs. J'u izes Tribunal Regional. Designado para redigir o 
1.:rostes Ma lta e Delio Maranhão, convocados acórdão o Sr. Ministro Valdemar Marques . Pela 
para julgamento do Processo TST-18.110-38. . recorrente falou o advogado Rubens Coelho 
I Na ordem do dia fDram julgados os scgnin- Santos. 
processos: Prooesso 5.063-47 - Relator - Ministro 
1 Process9 _6 .285-4.7 -_Relator, Antonio Cn.r- Edgard Sanches. Revisor - Ministro Caldeira 
valhal .<Mmistro); Rev1s~n·, Minist~o D el$im Neto. Recorrente - Companhia Brasileira de 
~oreira , R ecorrente, Bras!lut, Agêne1a dt> \ Ja- Artefatos de Metais. Recorridos - Domenico 
~cns e Turismo; Recorrido, Felic~ano Ang3lo. Guagluone. Recurl!o extraordinário de decisão 
- ~ecursQ extra,ordm~rlo. de dec1sao !ia}-~ ,JÇJ _, do Tribunal Re,l:'iona.l do Traba lho da Sexunda 

• 
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lndispe-.savel . a aproximação 
:espontane& · de pàtrões e empregados 

Os órgãos sindicais ~epresentativos das diferentes categorias profissionais e econô
micas devem esforçar-se para que suas questões sejam solucionadas por acôrdo, 
diz ao "Diário Trab,.Jhista" o ministro Geraldo Bezerra de Menezes - Notas 

eonciliávels, num clima de com
preensão e solidariedade. 

O contrato coletivo do traba-

Ministro Geraldo Bezerra de 
Meneze" 

lho é, Inegavelmente, o primeiro 
nande passo para prevenir an
tagonismos, tão prejudiciais à 
comunidade do trabalho e de 
tanta repercullSão na vida eco
nômica. Os órgãos sinclicats, re
presentativos das diferentes ca-

tegorlas profissionais e econOrnl
cas, devem, sem excessos, sem 
Intolerâncias, envldar esforços, 
para· que as suas questOes seJam 
s o 1 u cionadas, preferentemente. 
por acOrdo, através de contratos l 
coletivos de trabalho. Esse ms
trumento de paz social, que tem 

trazido tantos resultados, preci
sa. p.em dúvida..._ser utilizado com 
ma!s intensid:-ode em nos~o melo. 

O recur!'>O à Justiça do Tra
balho há de ser o último me10. 
o anelo derradeiro. o remédio ., 
heróico, para a solução harmõ-

(Conclui na pdg. 2) 

iA Viriato Oorrêía 

~M~~U ~~ f~~~~~~~ H~U 1l ~ l HIUIR~ 
EM OFICIO, A S. B· A. T. SUGERE AO SERVIÇO NACIONAL DE TEATRO AU· 
XILIAR AOS EMPRESÁRIOS QUE, DO NúMERO DE PEÇAS APRESENTA-: 
DAS, DOIS T~RÇOS SEJAM DE AUTORES NACIONAIS - INVASÃO DE ORI· 
GINAIS ESTRANGEIROS - AS TRADUf!õES E AS. ADAPTAÇ6ES - A PE• 

REGRINAÇAO DOS ESTREANTES ; 

A Sociedade Brasileira de Auto•' ções anteriores da S.B.A.T •. atrjguem, em si amsc:iência, terá cora.• 
res Teatrais (S.B.A,T.) vem"' porque, não é este o sentido desta A"em ele rretender ócaltar, 
tomt r uma das mais importantl!ll reportag{m, mas o que é certo é ''"' A CALAitlDADE DO MOMENTO 

defensora dos interêsses dos que ae sui um cunho de justiça que nin- (Ccmrlue na pãg 2) 
medidas de sua existência. com, I a medida su11er!da recentemente pu..· O cbannc!o problema · do teatr~ 

dedicam a escrever para teatro. Do _ _ _ _ ___ ' . 
Brasil. _ · 

Trata-se de um offclo enviado at• 
Serviço Nacional de Teatro, IIU:!to· 

rindo que o.s a u' flios em Jinhe~ru 
só sej:un concedioos ao.s emprezar•n• 
que fi~erem prova de que, do nu
mero de peças en< enadas, dois tc•
ços são •le peças de autores nacio
nais. 

Não d.i.scutimos ae tem haV':do ou 
nlío erro.s nesta ou em administra. --

-
AS COMfMORA(ÕfS 
DO, 29 DE OUTUBRO 

~s tra~alb~ores irão rece~er o 
nouo Ministro Honório Monteiro 

Nova reunião para programar os festejos 
da "Semana da Democracia" 

A comissão promotora das co
memorações da Sem:ma da De
JDOcracia reunir-se-á hoje, às 16 
heras, na sala do conselho dire
tor da Ass. Bras. de Imprensa. 
sob a presid/'>.noia do ministro 
José Linháres, para ultimar as 
providência:s que vem tomando 
com o objr.tivo de assegurar u 
/lxlto das festividades que pro
move. 

rança P6bUca a com.Isdo dlrl
gru teJegnunas solt::itando apolo 
e colabclraçio e. pedindo suges
tões para o maior brilho 4M oo
memoraç6es. · . 
AS COMEMORAÇOES DE 29 
DE OUTDBRO NO l\C1NIS• 

TI:RIO DA EDUCAÇAO Será empossado sexta-feira pela manhã -
Os seus auxiliares diretos - Outras notas 

O novo ministro do Trabalho, lar da pasta o professor Cân
p r o te s s o r Honório Mc-nteiro, dido Mata Filho, chde de seu 
chegará hoje, às 9,30, na esta- gabinete e Olavo Siqueira Fer
ção D. Pedro n, pro~edente de reira, que será o assistente téc-
São Paulo, Acompanham o titu- nico. (Conclui fia pdg. 2) 

Aos govemaaores dos terrltO
rtos, aos presidentes dos trlou
nalS de justiça, ao prefeito do 
.Plstl;ito Federal e ao chefe do 
Departamento Federal de segu-

Ao en&eJO do transcurso de' 
mais uma data em que se co
memora a redemocratizaçâo do 
pais, o 14inlstério da Edu::ação 
e Saúde promoveu a realizaçl.o 
de diversas salenidades com u 
quais comemorará o 29 de outu-

(Gonelui na pág. 2) 

. . 

BLICAS E PRIVADAS. 29. DE OUTUBRO: - SINô· 
lfiCAS, DE RESPEITO À LEI E DE GOV.ÊRNO SOB 
,UTUBRO: ··FIM DA CENSURA E DA OPRESSÃO 
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na.l Regional d<> Trabalho da Segunda Região .,]. 
- Resolveu-se tornar conhecimento do recurso, 
e dar-lhe provimento, para reformando a de- , 
clsito recorrida, re&etabelecer a sentença de. 
Junta de Conclllaçã.o e Julgamento, unanlme- 1 

m~~. I 
Processo 5.694-47- Relator- Ministro Oli- 1 

velra Lima. Fl;evisor - Ministro Antonio Car- l 
va.lba.l. Recorrente - '\Vilson Martins Beltrã.O ., 

~ - Companhl.'l. Swift do Brasil S. A., 
extraordinário de decisão do Tribuna! 

.....,g•ona1 do Trabalho da Quarta Região. -' 
Resolveu-se pelo voto de desempabe, nito to
mar conhecimento do recurso, vencidos os Se-
nhores Mlniatros Oliveira Lima, Antonio Car
valba.l e Godoy Ilha. Designado ;para r e-:ligir o 
acôrdA.o o Sr. Ministro Caldeira Neto. Não :to- ' 
mou parte do julgamento por não ter assistido o ' 
o relatório o Sr. Minl~tro Rómulo Cardim. ' 

Processo 10.419-47 - Relator - Ministro ' 
Caldeira Neto. Revisor - Ministro Godoy Ilha . I 
Recorrente - Companhia Linha Circular de i 
Carris da Bahia. Recorrido - Mauricio Souza . 
Recurso extl'&Ordlnário de decisão da Terceir.aJ 
Junta de Conciliação e Julgamento de Salva
dor. - Resolveu-se tomar conhecimento do re
curso e dar-lhe provimen~o. pam reformando & 
declsã.o recorrida, julg<ar improcG<lente e. :re-
cLamação unanimemente. )1 

Processo 11.107-47 - Relator - Ministro ·1 

Caldeira Neto . Revisor - Ministro C<ldoy Ilha. , l 
Recorrente - Alcidia Corrêa. Recorrido - Fir-

1 mina de Sá Freire. Recurso extraordinário de 
declsil.o da Oitava Junta de Conciliação e Jul- I 
gamento do Distrito Federal. - Resolveu-se I 
não tomar cOnhecimento do recurso, contra. o 
voto do Sr. Ministro Oliveira Lima. . 

Processo 10 .792-47 - Rélator - Minis t ro f 
Caldeira Neto. Revisor - Ministro Godoy Ilha. · 
Recorrente - BenjamLn da Cunha. Recorrido 

~redo Ferreira Dias. Recurso extre.oardi-l 
d.e decisão do Tribunal Regional do Tra
da Primeira Região. - Resolveu-se con

tra. o voto do Sr . . Ministro Antonio Carvalba.l .. , 
tomar conheclmentn do recurso e de merit~ 
negar-lhe provimento. unanimemente . Deu-se 
por Impedido o Sr. Juiz Tostes Malta. i 

Processo 5.122-47 - Relator - Ministro i 
Rómulo Oar<iim . Reviso,. - Ministro Edgard 

1 

Sa.nche.q. Recorren~e - Wilson Feltre. Recorr1- .I 

d& - Companhia de Calçados Cl,ark. Recurso 
extr•-r<iinário de decisão do Tribunal Regio- r 
na.l do Trabalho da 'I'eroelra Região. .....:: Resol• 
voéu-se tomar conhecimento do recurso, contra. 
Os votos dos Srs. Mlnisthros Rómul:a Car<iim 
Relator, Edgar-d Sanches, revisor, e Caldeira. \ 
Neto e de meritis negar-lhe provimento, una- i 
nlmemente. Nlio tomou oarte no jul"amento P<l'-"1 
nã.o ter aSRistLdo o rêlatório o Sr. Ministro 
We.ld~mar Marques . Pela recorrida falou ó 
advogado Carlos Mende s Campoe . 

Processo 314-47 - Relator - Minis.~ro Ed• 
gard Sa.nches. Reviso r - Ministro Astolfo Ser
ra. Recorrente- Alberto Vilela de Souza (Oafé /, 
e Bar . Vilela). Recorrido - José Marcos da. ~ 
Costt . Recurso extraordinário de decislio do 
Trlbun·al Regional do Trabalho Primeira Re
gião. - Resolveu-se homologar a desistência. 
do r~cur.so e det erminar a baixa dos autos ·pata I 
efeito de homologaçã.o do acordo firmado en· · 
tre as partes. 

Processo 4.129-47- Relator - Ministro Ro• 
mulo Oardim. Revisor - Ministro Ed!l'&rd San
ches. Recorrente - Auto Viação Jabaquara s .. 
A. Recorrido - Antonio Rocha da Cruz . Re
curi!IO ex.~raordinário de decisão da Qutnta Jun• 
ta de Conciliação e Julgamento d e São Paulo ., 
- Reli'Oiveu-se por unanimidade de votos, to• 
m ·ar conhecimento do recurso e de meritis 
dar-lhe provimento para reformJan<io a decisão 
recorrl<ia, julgar imorocedent~ a reclamação 
vencidos os Srs. Mínistros Ed!l'&rd Sanches, 
Godoy Ilha, Antonio Can,alhal e o Sr. Jui:z. ·: 

[~==~=;=~~===~~=~~~=;;~~~;~;~~~~~~·~~1~~~~~- ~ I Processo 4.858-47 - Relator - MiniStro ' 
111 Rómulo Cardim . Revisor - Ministro Edgard 

J U S T ~ 
Sanches. Recorrente - Gomes & Cia. Ltda. \i 

I C R O T R A B A L" Recorrida --: Margarld_a Alves Costa. RecurS'O · 
extraordlmár1o d a dec1sil.o da Jun : a. de C o<n-

..... ~ 1 f .A 0 · cllba.ção e Julgamento de Fortaleza. - Resol-
• ?:-·' 1t ~,.o 1 veu-se tomat" conhecimento do r<Jcurso e d 'ar-

TR I 8 UNA'' SUPER I QR I Recurso extra.ordinário da decisão lhe provimento de acOrdo com o parecer da 
'- Regional do Trabalho' da Primei Procuradoria da Justiça d" T raba lho, para re· 

Do TRABALHO 
Resolveu-.se tomar c:-.onhecimento formando a decls~ recorrida, julgar improc~ 
contra o voto do Sr. Ministro dente a reclam~. çao. . 
desprezando a.s preliminares de Prooes so 4.8€9-41 - Relator .- Mmlstro 

R ~~ . . I ratwne materiae e de null<:Jade Rômulo Cardlm. Revisor - Hinistro Edgard 
liz rl esum . ·~ a~• sesFsiLo or?má~la r~a- . corrida, oe de meriti.R neger-lho Sanches. Recorrente - José Di:Í.s de Araujo . 

a .a n_o ' .n: de evere1ro ae 1.-.8., sem divergência de \>Ótos RecOrrida - S . John de! Rey Mining Co. Ltd . 
Preside t lills o Geraldo Mont('(lonl'3 Proc.,sao 3.694-47 _ ·Relato (Companhia do Morro Velho). fuct:rso extraor-

;Be~erra de ene - rocurador, Dr. Bap- Edgard Sanch.es. nev!sor _ Mln dlnárlo de d~cisão do 'l'ribunal R egional do 
tls,a. ~itten o - Sec ário, Sr. Agnelo Ber- 1 Neto. Recorrente ...,. Companhfa . Trabalho da 'l.'erce ira Região. - Resolveu-se 
gamm1 de breu . , _ Nacional, 1'\uoeunl'la. de A. Thum não tomar conhecimento do recurso, contr:.a 

Compat"ecera!" _,s _Sr~. Mln,stros /':!.lllei.à corrlt!o - Renclolnho Pin+o da Co 08 votos dos S:·s. Ministro Godoy Ilha, Oh-
Neto, Godoy Ilna, . Ohve1ra. Lima, V\ a.ldemar cxtraor dhlá.-io de· rl~c-'•À · d T lb veira Lima Antonio Oarvalhal -e Astolfo Serra. 
Marques, Antonio Ganralhal,. Astolfo. Ser~.,. E<i- na! do T;-aha.!ho da · Te~e!~ lia Process~ 6 .074-47 - Relator - Ministro 
gar~ Sanches, Rômulo G&!•ili:n e Mlnt!:tro .o.ostes eolvel!-!.te po:- 1manimMs.de de vo Waldema.r Marq ues. ReviS{)r - Juizs Tostes 
Mal,a. . nheclmE<.:to dl} recurso e "'de m Malta . Reconente - Fundiç.ào Amerlcama. 

.• la o roem do d.!a f,;;ra.m )ulg::!.-1CG os se- 1 lh'3 provimento, c·cmtra os votos (Momz & C la. Ltd . ) Recornd o - Abelardo 
gumtt•r. Pl'oce;;;oc3: ! nbtros Cf.)rl.,b·a Neto revisor v: Miguel da Silva . Recurso extraordinário de de-

Proccsao lO.t:SS--17 - Relator - Ministro '1UI'I'J, Oliw,l~ Lima e' Rômulo' ea clst,o da Quarta Junta de Conciliação e Julga-
C:ah!eira Neto. Havhür - M'ini6t:-o Godcy ~iha. 1· Y<tm. prr. ,-:m'<'nto para reforman-do ' _ menta do ~istrito Federal. - H.e~.olveu-se. ~o: 
Reco,·r.-;Dte -- Colégio Osva.JJo Cruz. i<::!!corr-1- ~?:-r1,da r."s'.abe1er.er a sMtença do 1:! mar conohec1mento do recurso ~ de n:ertbs 
<!o .- Jar!J.as Veiga de Barros . Recurso e:üra.- ! 1.-lrP.,to . J:>ela recorrente falou 0 adv _ pelo voto de desempat~, dar-lhe. provimento 
or.! : ~f..no <.lo decisãn do 'l'dbunal .."!ecoiond.l Jo I der!co Gomel!. para. reformando a decisão recorr.Ida, restabe-

, Trn.~~lho da. ~:egtmd'l. l~gi.lo. - r~:solveu-!!e f":-<>r.l!l!so 11.106-41 _ R.elato . ..:_ lecer a sentença <la Junta de Co.~·lC!lmção e Jul• 
n:i•:> tvmar conhecl.m~nto d,, r"cu;·so, contra 0 G<>doy Ilh:a. ri-evisor _ Ministro ~!lv ga.mcnto, v"ncidos os Srs. Mmlstros Godoy 
voto do Sr. Mimst !'O O'ivdr.-~. .• .w'a. fl'!cc<>rrente _ Sindicato dos Em r Dha, . l!ldgard Sanch~s e .:ruis To.!ltes Malta, qua 

2.tp(;.e$so 8.246-H - l::e'al•Jr - !,.,_;,!l$lro Gc- ~ C->mércio Hota!eiro e Similares do P mant>nham a dec1sao. X<ào tomarnm parte no 
d ny 11na.. B.ev~or -- l\Lnistro Oliveira Lim". f n<';r0 e s:n·1ivato doll Hoteis e J3lmll julgamento por ter<;n; estado a~sente á. ses~ãa 
.r'ecorrc1üe - .l! az.end~ cto Est:;d,_, ,ele ::;a.~ Ps.l!- j <le J ·an!!ITo _ Dissi:llo Coletivo. R os Senl~ores Mm1s~ros Antomo Carvalhal, 
lo repre~enta!".-do · a ,~,.stro-c~ <.le ''erro ,or"~··· O~ me~mo~. Recurso ordinário cl~ . ~~ulo Cardim e .Astolfo Serra. 
b;Lna . -··· =Reccrrl-da_ - :Oc!l~; :li_to Mora""s. ~ob~1 - j '!' ;· :!J.'Jl~ll.l Rt>s:-lonal do Trabalho ' • .Processo 6.20i-17 - . Relator :-. Ministro 
nno. - J-•• ecnrso c.üraqrdm~r: ., de <l.o!UP.·•··) <lo I lk,..ã.o. - R<"solveu-se a) desp &ldem11r Marqu .. s . Rev:sor -Mmtstro Tos-
Tnbuno1l l~egit>nal do '!'r-aba lho ·~"- 3i!<gt:nàa R.e- min~tr ne 111ull-:laàe, suscitada. . Mal !R.. (Juiz). Recorrent e - Máquinas Excel• 
g"I IW . - Resolveu-s~ tcou:·a.r conhecimento ôo • :Patron>1!, no s:-n'tldo de faltar ·ator, Indústria. c Comérc io S. A. Recorrido 
H'c.ur~o e "d~ ment!n" pelo ol\I'Oto de dese~1pat . .,, ê. Jn.d:a. C:Jvernativa do Sindicato ' d - · Stefa.n Rosenfeld. Recurso extraordinário dJ6 
da.r-lhe pronmeoto para. julgar a. justiça <lu cisoo ,do Tribunal Region'ai do Trabalho da 
Ti·n.bcüho lt:~cornpe tcn~.e para aprec}ar Ua aç·;.c, .. .-_- --- - nde, Região. - H..esolveu·se tomar co .. 
;Jet e,·m;r:ando cr,l eon3eqUéncia, .a. rcm~.<sa dos eclmento d o recurso, !e merito., negar-lhe 
autos ao Jul:-.o Jos .f.'eitos ca. Fazenda E~ts- roviinl'nto, vencidos os Srs. Ministros Wal-
d:"al venci,los o.~ Srs. Min~lros G"'loy I !:1a, emar Marques, relator, Caldeira Neto e Ró-
:·.; ;~tcr, Antonlo Oarv:J.lhal e o Sr. Juiz T;,st<'!s 1 ulo Cardim, que davam acolhid•a ao apelo e 
Malta. Design!ldo para redigir o a<:ór·.ii1c o :Sr. , ul!l'&Vam imnrocedente a reclamação. Designa-
Ministro Oliveira Lima. I oara. r~gir o acordão o Sr. Juiz Tostes 

Processo 10.659-47 - RE"!at<:>r -- :Min l~trc alia. 
Caldeira Neto. I'tevlsor - Ministro Go<loy Jlha. Processo 4 .063-47 - Relator - :M:lnlstro Ed• 
Réc,1::rente - Ind. !G.J.bin do Par,..ná e Ct>luio-~· prd Sanches. Revisor - Ministro Caldeira 
se S. A . Recorrido - Josd F"lcriano Iuskach e INeto. - Recorrente - Augusto da Silva Bra• 
outros. Recurso ex.traordinário de <iec1si!.o do I a e outros. Recorrida - Faculdade Fluminen-
Tribunal Regional G.o T,:·aba.iho da Segunda de Medicin·a . Recurso extraordinário de 
Região. - gesolveu-se tomar c.onhecimento do -eclslio do Tribunal Regional do Trabalho da. 
recurso c negar-lhe p::-ovir.l.tnto, unanimemen- rlmelra Região. - Resolveu-se tomar conhe-
te. Não tomou parte no julgamento pnr não t;,r imento do recurso, cont11a os votos dos Se· 
assistido o relatório o Sr. Ministro Edga:-d s~.n- hores Ministro: Caldeira Neto e Va.ldelll8.l' l 
ches. arques e "de meritis" dar-lhe provimento para. I 

Processo 11.103-47 - Rel·a to r - Mfni:;tro eformando a decisão r ecorrida estlaheleoer e. 
Oliveira L ima. Revisor - M!mistro Antonio Cdr- entençoa, da Junta de Concilação e Julgamento 
valha!. Rccorrenta - Comp(tnhla Nacione.l de julgar proced~nte !L reclamação. vencidos os 

Cosbe1ra Patnmõnio Nacional. Re- rs. M1mstros Caldeira Neto, Waldemar Mar-
:Valter .Ribeiro Quadros • outros. ues Ollveil"a Lima, que mantinham a decio 

· · • :rl?.c.,<?I,~iia. • __ C_!)_E! _}":§;l.triç<?,es do Sr. ~lniao ___;=-=::-::-:_ __ ::_ _ _:-;:_ ___________ _ 

j 1 t Sr Juiz Tostes Malta, 
, ~~~-~Dha, que, embora. a.co~hasse 0 pa~ no . u gamen ° 0 

· t" tr Rómulo Oardim, 
- Jtava a. recorre<nte <> dtreit·o de por tmpedido e 0 Sr. Mm s 0 · d Jatórlo 

reduztt! valor das gr~&tlflcações oa.ao ,prove visto se ter retirado no inlc1o o J~=to Fre.: 
que sua. . tUI8.ção flna.noelrf!L ·· ~Ao comporb& o Belôs re~_:rent:n~~o~ a~.:~V:!:~~uz,a. Ma.tto.s. 
pap.~to que vinha. te.zerido. NiLo homara.m goao e pe .... rec 

11tt-6~ 



\ 

~. 

Íí\bv~&\ Svrº'-Q-\0 ' o\ o )f-~b 

presente-decisã:O,--vencT~;o~~--8;;:-·MT~í;tros 
Godoy Ilha, Antonio Garvalhal e Edgar.<J. San
ches, que man-d•avam J)'agar da data da. decisão 
do Tribunal Regional; 

Il!) - O pagamento ficará sujeito à. a;ssi
duid·ado total do empregado, salvo os oasos de · 
falta por motivo d-e força maior ou de tmferml
dade, com:>rovados na fórma da lei, vencidos , 
Os Srs. Ministros Antonio Carve.lhal, contrá• 
rio a essa clausula, e Godoy Ilha, que fixavam 
em~%: 

lV) - Pelo voto de desemnate, esclal"écer. 
que seril.o beneficiados nel-a presente 4eclsão :1 
todo:~ os empregados admiti-dos até a data doa. :1 
lnstauraçd.o do dissídio, vencidos os Srs. Ml- : 
nil!tros Oliveilu Lima, Valdemar Marques, Cal· ; 
d'êlra Neto e ROmulo Cardim, que entendiam só 1 
fazer .iús ao aumento os empregados admitidos : 
até Outubro de 1945, e com restrições do Mi· · 
nletro Edgl!r Sanches, que mandav>a estender & · 
decisão aos admitidos até a presente da.ba.; 1 

V> - Aos empregados m ·enones aprendi• · 
zes, sujeitos a formação ·profissional, nos ter• · 
mos da Consolidação das Leis do TrabalhO,.! 
fi<>a.m as!!.,gu:r-ados 50% (cincoenta !POr cento)'/ 
do aumento decretado, contra os votos dos 
Srs . Min!stroR G·:xioy Ilha, Antonio Oarvalhal ' 
e Edgal"d Sanches, que garantiam o IIJJesmo au• ! 
mll!n to COIIlcedidos aos empreg1ados ma.iores; 1 

VI) - Os abonos provisórios, decorrente~~ ' 
do 4ecreto-lei n. 3.813, de 1941, e as gratifica• : 
ç!les não ajustadas serão computados nos salA• 
Moa poara efeito dos calculos contra os votos 
uns Srs. Ministros Oaldei~ Neto, Valdemar 
Marques e ROmulo Cal"dim, que manda.V!am eX• 
cluir; 

V:U) - Os aumén!os 'OOrventu~ já. espon
taneamente concedidoe pelas empresas, serM 
oom~en~ados, sem dhergéncia de votos; 

VIII) - Não have~ã. restituição ou diminui• 
ção de salários, por efeito da presente decisã.() 
ou de aumentos nã,o espontaneos 

IX) - Considerar €m conseqUênc!.a pre• 
judlca<!o o recurso do S!ndioato dos Emprega- · 
dos. Deu-se por Impedido 0 Sr. Juiz Tostes . 
l\Ialt-a. Designado para re-digir o acórdão o ' 
Sr. M!r.istro Oliveira Lima.. Pelo nrimelro re~ 
corrente f·alou o advogado J ·osé éandido Ca• 
ll"..?.,rgo e pelo segundo recorrente o oovogad() 
Antenor Coelho . 

Resumo da ata., da 27• sessão ol"dinã.ria reaQ 
!!=da no dia 4 do mês eLe Março d.e 1948. 

Pr~s!dente - Ministro Geraldo Montedoni() 
Bezerra de Menezes - Procurador Dr . Baptis
ta Bittencourt - Secretário, Sr. Agnelo Ber
gamin! de Abreu . 

COmpareceram os · Srs. Ministros Calde!r& 
Neto, Godoy Ilha, Oliveira Lima,, Antonio car
valhal, W>aldema.r Marques, Astolfo Serra, , 
Edgar Sanches, ROmulo Oal"dim e Juiz Tostea 
Malba. 1 

Na ordem do dia foram julgados os 158"' 
guintes processos : 1 

Processo 7. 204-47 - ReJa tor - :Ministro Go~ ' 
doy Ilha. Revisor - Ministro Oliveira Lima.,) 
Recorrente - Rauf Rodrigu~s Guimarães. Re- ' 
corrida - João Nicaclo de O!iVleira. Recurso i 
extraor<linã.rio de decisão do Tribunal Regional ! 
do Trabalho da Quinta. Região. - Resolveu-M ' 
converter o julgamento em diligência :para de• 
terminar a ·11equ!sição do processo principal, de·) 
vendo ser o feito distribui do ao Sr •. MÍI!l~tro · 
Oliveit"a Lima, como relator . 1 

Processo 8 . 336-47 ~ Relator - :M!nistro i 
Godoy Ilha. Revisor - Ministro Oliveina. Lima. 
Recorrente - Carlos Aragonez. Recorrido - " 
Leopoldo Guedes da Rocha. - Recurso extraor- 1 

dlnárlo de decisão 4o Dr. Juiz d•e Direito da. ; 
Comarca de Livramento. - Resolveu-se tomar 1 
conhecimento do recurso, e dar-lhe provimento . 
para reformando a decisão recorri&a, julg1ar: 
Improcedente a. l'éclamação, unanimemente. 

Processo 5 .229-47 - Rel'ator - Ministro 
Oliveira Lima. Revisor - Ministro Antonio Car- 1 
valha!. Recorrente - Ioan Pock. Recorrida - ) 
FAbrica de Brinquedos Bandeirante . Roecurro ' 
extMordlnário de des,p. do p,ést. do Tribu- 1 
nal Regional d.o Trabalho da Segunda. Região ., i 
- Resolveu-se tol!11R.r conhecimento do recurso, j 
e dar-l·he provimento, J)'ara reformand.o a de- . 
cislto recorrida! reS'é tabei<Jcer a sentença de. 

1 Junta de Cone liação e Julgamento, unanime-
mente. ( 

Processo 5.694-47 - Relator - Ministro O li• , 
velra Lima. R;evlsor - Ministro Antonio Car- l 
valba.l. Recorrente - '\Vilson Martins BeltrãO., 
Recorrld·a - Companhl:t Swift do Brasil S. A., 
-ftecurso extraordinário de decisão do Tnbuna! 
Regional do Trabalho da Quat·ta Regil!.o. - 1 
Resolveu-se pi!lo voto de desemJl'ate, não to- · 
mar conhecimento do recur!JO, vencidos os Se- · 
nhores Ministros Oliveira Lima, Antonio Car
valha.l e Godoy Ilha. Designado •para r edigir o 
ac0rd1Lo o Sr. Ministro Caldeira N•eto. ~ão :to-: 
mou parte do julgamento por ·não ter ass1st!-do o 
o il"ela.tórlo o Sr. Ministro Rômulo Cardlm.. ' 

Processo 10.419-47 - Relator - Mimstro ' 
Caldeira Neto. Revisor - Ministro ~doy Ilha. l 
Recorrente - Companhia Linha Ctrcul<3.r de ' 
Carris da Bahia. Recorrido - Mauricio Sou~ . 
Recurso €Xtra.ordlnárlo de decisão da TercetraJ 
Junta de Conciliação e Julgamento de Salva
dor. - Resolveu-se tomar conhecimento do r€ · 
oursr') e d1ar-lhe provimen":.o, para reformando & 
decisão reoorrida, julgar improcooente a. :re· 

1 c'Lamação unanlmeme.nte. ( 
Processo 11.107-47 - Relator - Ministroj 

Caldell.'l8. Neto. Revisor - Ministro C,Odoy Il~a. 
Recorrente - A!cidia Corrêa. Recorrtdp - Ftr
mina de Sá Freire. Recurso extr~?rdmãn·o doe 
declslto da Oitava Junta de Conctlração e Jul· 
f!lllmento do Distrito Federal. - Resolveu-se 
não tomar conhecimento .do. recu~so, oontra o 
voto do Sr. Ministro Oliveira Ltma. . . .

1
, 

Processo 10.792-47 - Relator - 111mistm . 
Caldeira Neto Revisor - Ministro Godoy IIJ:t.a. 
Recorrente -· BenjamLn da Cunha. ~corr~.o l 
- .Alfredo Ferreira. Di!'s. Recur~~~ ~'.1",..!: ~~ 
f!A.<•Io d.e dec!sã'? .doR T•·:t:na~ R:Rf1olveu-se con· . 
ba.lho da Primetra M~ · t · Antonio Carva.!bl!l.l ., 
tra o voto do. Sr. mts rocurso e de merit~ 
toma•• conhectmentn do re . mente. Deu-se 

Ih provimento un•a.mme 1 negar- e 
1 

S juiz Tostes Malta. 
por imp.ed do o r. Relator - Ministro I 

Processo 5.12.2-47 .- Ministro Edgard. 
ROmulo Oardim . ~evtsWij;,n Feltre. Recorri· 
SMlchM. Recorr.en.'J -Calçados Cl•ark. ReC1lrso 
da. - Companhta e . do Tribunal Reglo• 'l 
extr·-rdinário de dectsr~ir·a Região. _: Resol• 
na.! do Trabalho da re t do recurso, contra ti 
V'éu-se tomar conhe'M:?1«:nthros RômuLa. Card.im I 
os votos dos Sr<L ms revisor e Caldetra 
Relator, Edgard Sanchea, rovimento, una
Neto e de meritis negar. -~.r-: .:f'o jul~amento pol' 1 
nlmemente. ~ão tomour~!tório 0 sr. Mi~t~istro \• 
não ter asststido o P la recorrida. falou o • 
W'll.ld<!mar Marques . e Campos 
a-dvogado Carlos Mendes lator - .Minis.tro Ed• I 

Processo 314-47.- Re Ministro Astolfo Ser· 
gard Sanches. RevA1i'br t Vil:ela d ·e Souza (Oafé I 
ra . Recorrente - ~r. 0 _ José Marcas da I 
e Bar . Vilela). Re~orn,~inãrio de decisão do 1 

cost( . Recurso ex rao Trabalho Primeira ~
Tribunal Regiona l do h ologar a d esistência. 
p:ião. - Resolveu-s.e ombaixa dos autos pare; I 
dn r~curS<J e determt~ar: a~ordo firmado en• 
efeito de homologaç o o 
tre as partes· elator _ :Ministro Ro• 

Processo 4.12.9-~7 - R Ministro Edgoard San· 
mulo Oardim. Revisol t Viação Jabaqua.ra S•'\1 
ches. Recorrente - u . o Rocha da Cruz . Re• 
A Recorr~do - Antontd . - da, Qutnta. Jun• 
ctirso ex.~raordinário de ects~~ de São Paulo ,, 
ta de Conc!Hação e J~~~~~fda.de de votos, :to· . 
- ResOlveu-.""' por u recurso e de mer>tw , 
mar conheCimento do forll11ando a decisão• 
dl!lr-lhe provimento. P'~~~c~~ente a reclamaçã-o 
recorrida, jul§ar 'Ministros Edgoa.rd Sanc~es , 
vencidos os Arstonio Carvalhal e o sr. ur7i 
Qodoy Ilha, n 

t Malta · I _ M\nl.stro 
Tos es ·, o , Q_47 _ Relato~ . t. Edgard 

processo ... ovo . _ :~<1tnts ro Ltd '1 1 ca.rdim . ReVISOr & c;a. . a. 

l=====~===~=~=~====~====~=~:~=~~~~=~~~~~!~ ~~~=~:U~uo ~~-~~s 1 ~=~ ' .. Sanches. Recor r arida Alves c os ;a . <!. CO'!~· 

~ 
• · • · Recorrida -: Ma g decisão da .Jun .a 8 Resol• ' rr•='. :r R A B A I I ~ . extraord. ~áJ~lg~rir<>nt? de Fortal;;~.irs; e d'a.r-·- I 1- ~ cll\a.çã.o t ar conhecrmento do parecer d!IL 

1 .1 ~=-= _ · i ~~~ .. ~~.._~? .. JM. - oa.ra. re· 
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' gados pa11a. suscitar o dlssf.dl'o, una.nim~nte= 
b) - dar provimento em parte ao recurso do 
Sindicato patronal para reduzir a. 10% (dez pot' 
cento) a majoraç!o, em relaçA.o aos empreg~~~.• 
dos que percebem gorgetas exclu!da.s esta.a para. 
efeito de calculo, mantendo quanto aos demaitll 
o aumento de 30% (trinta por cento), vencidos 
os Srs. Ministro Godoy Ilha, Antonio Carva
lhal e E1gard Sanches, que mantinham e. de• 
cisão recorrida; c) - dP.terminar que os e.u• 
m~ntos ora decretados fiquem sujeitos ás se
guintes con·c:ições: 

I) - Pelo voto de desempate o calculo dé· 
verá ser procedido sobre os &alários percebidos 
á data da instauração do dissidio (6 de Maio 
de 1947) contra os votos dos Srs . · Ministros 
Oliveira Lima, Oaldeira Neto, Valdemar Mar
ques o Rômulo Car-dim, que tomavam para. data 
ba.ae, outubro de 1945; 

li) - o pagamento vigorará a. !P'Brllr da. 
presente decisão, vencidos os Srs. Ministroa 
Godoy Ilha, .AJntonio Oarvalhal e Edgard San· 
ches, que mandavam pagar da data da. decisão 
do Tribunal Regional ; 

III) - O pagamento ficará sujeito A. a:ssi• 
duid·ada total do empregado, salvo os casos de 
falta por motlvo <te força maior ou de enfermi
dade, com:>rovailos na fórma da lei, vencidos 
Os Srs. Ministros Antonio Oarvalhal, contrá· 
rio a essa clausuila, e Godoy Ilha, que fixavam · 
liU1 1!17%: 

IV) - Pelo vaio de desempate, esclarécGt' . 
que seril.o beneficiados pel·a presente decis!o ·, 
todoo os empregai! os admitidos até a data d<~. • 
instauração do dissidio, vencidos os Srs. Mi- .' 
nistros Oliveira Lima, Valdemar Marques, Cal· . 
d'êira Neto e Rómulo Cardim, que entendiam só ) 
fazer ~ús ao aumento o:> empregoados ailmitldos ·. 
até Outubro de 1945, e com restrições do Ml· · 
nletro Edgl!r Sanches, que mandava estend~r & · 
decis!í.o aos a.dmltldos até a preàente data; \ 

V> - Aos empregailos menones aprendi• ;; 
zes, sujeitos a formação profissional, nos ter• ' 
mos da Consolidação das Leis do Trabalho ·I 
floam as5egul"ados 50% (cincoenta IPO!" cento)') 
do aumento decretado, contra os votos dos 
Srs . Ministros G ~oy Ilha, Antonio Carvalhal ' 
e Edgard Sanches, que gara·ntlam o M~Ssmo e.u• ' 
Jllll!nto coocedldos aos empreg>a<:los ma.lores; 1 

VI) - Os abonos provisórios, decorrentes ' 
do decreto-lei n . 3.813, de 1941, e as gratifica• : 
ç5es não ajustad-as serã.o computados nos sa.lá• 
rio3 pam efeito dos calculos contr-a os votos 
dos Sra. Ministros Oaldeira Neto, Valdemar 
Marques e Rômt.:lo Cardim, que mandavam ex• 
cluir; 

VU) - Os aumentos 'DOrventura já espon
taneamente concedi<:lo.. pelas empresas, serM 
oom~n~ados, sem dh·ergêncla de votos; 

v1Il) - NA.o haverá restituiç!o ou diminui• 
çl.o de saiá.rios , por efeito da presente declsã.!J 
ou de aumentos nã,o espon\aneos 

IX) - Considerar em conseqüência pre• 
ju<'UC&do o recurso do Sindicato dos Emprega• · 
dos. Deu-se por Impedido o Sr. .Juiz Tostes . 
Jl.!alt:a. Désignailo para roedlglr o acórd!o o ' 
Sr. Ministro Oliveira Lima. Pelo nrimelro re• 
corrente !·alou o advogailo .José éa.ndldo Ce.• 
l!'.:ll.rgo e pelo segundo recorrente o 8/dvogad!J 
Antenor Coelho . 

Resumo d·a ata, da 27• sessA.o ordinária rea• 
l!m.da no dia 4 do mês de Março d.e 1948. 

Protsldente - Ministro Gera.Jdo Montedonio 
Bezerra de Menezes - Procurailor Dr. Baptis
ta Blttencourt - Secretário, Sr. Agne.Io .Ber· 
ga.mini de Abreu . 

Cómparec:eram os · Srs . Ministro!'! Caldeira. 
Ne!o, Godoy Ilha, Oliveira Lima,, Antonio car
valhal, Waldemar Marques, Astolfo Serra, , 
Edgar Sanches, Rómulo Oardim e .Juiz Tostes 
~ta. I 

Na ordem do dia foram julgados os ~eoo ' 
gulntes processos: I 

Processo 7.204-47 - Relator - }.!irtistro Go• ' 
doy Ilha. Revisor .- Ministro Ol,lvelra Lima., ) 
Reoorrente - Raur Rodrigues Gmmarã.es . Re· 1 

corrida - .João Nlcaclo de Olh•elra . Recurso l 
extraol'<llnário de deciaã.o do Tribunal Region18.l 1 
do Trabalho da Quinta Regi!o. - Resolveu-&e · 
converter o julgamento em diligência para de· 
terminar a requisição do processo principal, de· j 
vendo !ler o feito distribuido 0.0 Sr •. Mimistro 
Ollvelra Lima, como relator. 1 

Processo 8.336-47 ~ Relator - Mlnlstro l 
Godoy Ilha. Revisor - Ministro Olivelm Lima. 
Recorrente - C-arlos Aragonez. Recorrido --' l 
Leopoldo Guedes da Rocha. - Recurso extraor~ 1 

dlná.rlo de decis!o do Dr . .Juiz de Direito dSJ ; 
Comarca de Livramento. - Resolveu-se tomar 1 

conhecimento do recurso, e doar-lhe provimento , 
para. r.eformando a. decisão recorrida, julgar , 
improcedente a réclamaçll.o, unanimemente. · 

Processo 5.229-47 - Relator - Ministro 
Oliveira. Lima. Revisor - Ministro Antonio Car· ! 
valha.!. Recorrente - Ioan Pock. Recorrida - 1 
FAbrica de Brinquedos Bandeironte. Recurso ' 
extmordlná.rio de des,p. do PJ.'Iest. do Tribu- ) 
nal Regional do Trabalho da Segunda Regl!o.,; 
- Resolveu-se tonvar conhecimento do recurso, j 
e dar-lhe provimento, para reformando a de- . 
cis!o recorrida! re9étabelecer a senten~a de. , 
Junta de Cone llaç!o e .Julgamento, unanlme· 
mente. I 

Processo 5.69{-47- Relator- Ministro 011• 1 
velra. Lima. R;evlsor - Ministro Antonio Car• l 
v&lba.l. Recorrente - \Vilson Martins Beltrã0.1 
Recorrld·a - Companhh Swlft do Brasil S. A., 
ft6curso extraordinário de decisão do Tribunal 
Regional do Trabalho da Qua.~·ta Rcgl!o. -' 
Resolveu-se pelo voto de desempate, nA.o tO• 
mar conhecimento do recurBO, vencidos os Se· 
nhores Ministros Oliveira Lima, Antonio çar· 
va.lha.l e Godoy Ilha. Deslgnailo •para re,jlg1r o 
acôrdA.o o Sr. Ministro Caldeim. Neto. NA.o to
mou parte do julgament<l por ·não ter assistido o 
0 ;rela.tóri() o Sr. Minlllltro Rómulo Cardim. ' 

Processo 10 .419-47 - Relator - Ministro 
Caldeira Neto. Revisor - Ministro ~doy Ilha. I. 
Recorrente - Companhia. Linha. Circular de ' 
Carris da Bahia. Recorrido - Mauricio Sou~ . 
Recurso extraordinário de decislLo da Terceira; 
Junta de Conciliaç!o e .Julgamento de Salva
dor. - Resolveu-se tomar conhecimento do re
ours" e d•ar-lhe provlmen~o. pare reformando & 
declsiLo recorrida, julgar improcedente & :re• ) 
cJ.amaç!o unanimemente. 

Processo 11 .107-47 - Relator - Ministro1· 
Ca.Ideira Neto. Revisor - Ministro C<:ldoy Il~a. 
Recorrente - Alcidla Corrêa. Recorrld,o - Flr
mlna de Sá. Freire. Recurso extr!L!lrdtnárlo de 
decls!o da Oitava .Junta de Conc1Iraçã.o e .Jul
pmento do DI-strito Federal. - Resolveu-se 
não tomar cOnhecimento do recu':SO; contra. o 
vot() do Sr. Ministro Oliveira Lima. ·l. 

Processo 10.792-47 - Re}ator - 111:inislro . 
O&ldelra Neto. Revisor - Ministro Godoy IIJ;la. 
:Recorrente - BenjamLn da Cunha. Recorr1d.o , 
- .. Alfredo Ferreira Dias. Recurso extra.ooarol: I 
t!.é:•lo <te decisão do Tribunal Regional do Tra Wbo doa Primeira Região. - Resolveu-se con- .,. 
tra. 0 voto do Sr. Ministro Antonio Ca~~Jt':! ., 
tomar conhecimentn do recyrso :nt~e Deu-se 
negar-lhe provimento. unan memM ltá. 1 
por impedido 0 sr . .Juiz Tostes a · . ' 

P 5 12z_47 _ Relator - Mmistro { 
ROmufoceê~rdim . Revisor .- Ministro :e:_d~~;t I 
S84lchea. Recorren~e - Wilson Feltre. R-c 
da _ Companhia de Calçados Clark. Recurs~ 1 

extr• -rdlnário de decls!o . doReTr!!?una!_: ~~~~~- / 
na.! do Trabalho da Teroe1ra glao · t 
Vléu-se tomar conheclm<:nto do rg~~:'· C~l~l~ 
os votos dos Sra. Mlmsthros .R Caldeira. I 
Relator Edgard Sanches, revisor\ e una- • 
Neto e' de meritis negar-lhe provimento, 1" ' ] 
nlmemente. NA.o tomou parte. no julP,'amM~is~ro 1 
~~ld~;:;aras~!~~~f'S~ re~ae\~1~egor~~ falou o 
advogai! o Carlos Mendes Campos· . . • 

314-47 Relator - ]lhmstro Ed 
Processo - M' istro Astolfo Ser~ ' 

ga.rdRSanchet Re1r:;~r~ Vi~la de Souza (Oafé !' 

ra. ecvfi~~a) -Recorrido - .José :Marcos da. I 
'ar . ". ay.f_,._,modin.á.rlo de . ~!siLo .j!_0 
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JUST~CA 00 TRj\~BAlHO 
TRIBUNAL SUPERI OR 

DO TR/\BALHO 
F,:zumo da atl~zofl~e ordinária r ca-

li~ad a n o dia 19 do n 1 V''F.zv.., ~ i ro d e 1948 . 
Pres idente - in ..;tro o l do ~Iontedonio 

Bez err-a d J Men ez e Procurad or - D r. Dor-
l•al Lace1•da - S~ ·etário: S r . José Barbosa de 
Meh S a,n tos . · 
. Comp"receram {'S S r s. :Ministros Caldeira 
Ne to , Godoy Ilh a, \~ c.ldemat· Marques, Oli\•e i
ra Lima, Antoni~ C:1.rvalh a!, Delfi m. Moreira, 
Astolfo S31-ra, Edgard Sanchcs, Rõmulo Card im 
c Juiz Tos tes M a lta . . 

Na ordem do dia bram julgados ·os seguin
tes proc~ssos: 

P i'ÚCCSSO 7 . n 5/47 - Relato r - Ministro Go
~ oy Ilha . R BVioor - M;nietro Oliveira L ;m a . 
Recorrente - Ins ti t uto de Hedicam entos Fon
tour a. Recorrida - R omir Pinhziro Ribeiro. -
R. !!cueso extraordinário de c!.3cisão da Segunda 
Junta de Conciliação c Ju!ga1~ento d e Salvador. 
- R esolveu-s e tomar conhecimento do r ecurso 
c~ tltra os votos dos Srs. Minis tro Godoy Ilha, 
r~lator e Antonio Carvalhal e de m>:>ritos p =lo 
voto de desen1 ~oat e, nega!"~lh e peov:ntento, ve·n
cidos os Srs. 1\iinistron Olive; r a L in1 a, R~visc• r· 
Delfim Moreira e Astolfo S~1-ra , que reforma
var a decisão rc corrid~ para julgar irnproce-
de n te a reclamação. .. 

Pt·ocesso 'i .067-47 - R.~lalo l' - . Mini~tro 
Rômulo Cardim. Revisor - Ju' s T ostes Mal
ta . Recorrente . - lndustria.s Textos Bader Si
molt Ltda . R ecorr;da - Norma F a gnolli Tripo
ni. .- Recurso extraordinário de d~cisão da 
Quinta Juhta de C3ncili açã::> e Julgamento de 
São Pa:ulo . - Rasolveu~se ton1ar conhecim~nto 
do recurso, por un a nimidade de vo t os, e de 
m~riti.s, n eg·ar-lhe p rov imento, ·ven..::.id:)S os Se~ 
nhores Ministros Romulo Cardim, rela tor, Cal
d eira Neto e Asto lfo Serr a. qu., lh e davam :>ro
vimen to em parte, a -f;m de excluir on a bonoJ 
para efeito de indenização e o Sr . Ministr:> 
Delfim Moreira, que apena.s os computava para 
o calc ulo do aviso pl'evio. Desigrado para r~
d!gir o acordã o o Sr. Juiz Toste3 :Malta. 

Processo 5 .734-47 - Relator - Ministro 
Antonio Carvalhal . Revisor - M in ls tro Delfim 
Moreira. Rccorr·e1nte - Adão Al,res dos Reis . 

' Recor rida - Comuanhia Carris Porto Alegren
se . R~curf~'"" extràordinário de d ~cisão do Tri~ 

I bunal Regional do Trabalho da Quarta Região. 

1

- Res olveu-se tomar conhecim ento do recur
so cor unanimhidade de votos e '.'de meritis" 
pela· voto d z de3elnpat e n zgar-lhe prov : me~tt' , 
vencidos os Srs . l\Hnistros Antonh Carvalhal, 

.

1 

Relator Delfim Moreira, revisor, Godoy Ilha, 
que lhe davam provimento a fim d,e julf'ar pro

. cedente a reclamação na forma do ped !do. D>-

1

. sü;nado p a ra redigir o acordão ó Sr . Minis tro 
Waldemar Marqu,os. .. 

. P rocesso 3.4Z7-47 - TI.ela t or - Miniztro 
E dga.rõ- ,S ap ah e-<. Fi.eviJo;: - l;lin;stro ~al d ei -

ra r : ~ t o . n .:!c :;,:·rente - Sebastift')· F =rna.ndes 
Cost~ . . r:.~ c.Jn- id-a - Com.>:>anhia U õina3 Kacio
nais-1. - · Recurso .extraot·dinário d~ deciEiia do 
T r ib t;na l Regional dn Trabalho da Primeira Re·
gião. ·- Re .~vlvcu~ s e contra o voto do Sr . Mi
n.~3tro Oliv~ira L n11a, ·não to rnar conhecin1ento 
d::> r :curoo de acot·do com o !_)areccr da Pro
cu rador:.,_ da Justiça do Trabalho . Deu-se por 
imp ed id-o o Sr . Juiz T os te Malta. 

Proc~sso .':90-47 - Relato,· - Ministro L:d
zard Sanches . R .evisor - ~H.nistro · Caldei ra 
Neto. Recorrente - .Joaquim de Almeida . Re
cor;·ido - Uarcos Stei r.. R ecurso ~"traordiná
ri o de dec'são do Tribunal Regional do Tra
balho da Primeira R e.gião. - Resoh-~ u-se con
tra os vo t os doe Srs. Ministros Godo y Ilha, 
Olive ira Lima e Antonio Carva1hal. não toma~· 
conlpcimento do rec urso. Dcu-oc po r impedido 
o Sr . Ju;z Toste Malta . 

P t·occsso 4,. 124-47 - Relator - Ministro 
Ró n1 u !o Cardltn Revisor - M:nist ro Ejgar Sa:1-
ch es. Rccor1•ente - Es~>óli o de Joaquim Tei
xeira da Silva Junior. Recorrido - Val-dir Gon
çalves leira. - Rccut·so extniordinario de 
decisão da Quinta Junta de Conciliação e Jul
gamento do D' strito Fcd er~. L - .-R esolveu- se 
não tomar conh ecimento t.lo rc c11 rso, contra o 

· v:::~' d3 Sr . :Mini ::; tro Oli ve ira Linia . · 

P rocesso 3.081-47 - Relato r - Ministro 
Rómulo Cardim . R svisor - . Hinistro E <igarcl 
Sancil ~s. r .. :::corrente - F azenda. do E 3tado dz 
São Paulo (Proprietária e admin istradora da Es
b -ada de . l!'e~-ro S0rocabana). Recorrido .- O c
ta,·io C a n cl'do Barhosll. Recurso extraordiná
rio de decil!ão da S exta Junta de Co-nc iliação 
s Julgamento São Paulo. - n.cso lveu-se to
n1ar conh~clmento do rec ursr'! , oor unanimide. de 
de voto.3 e acolh ~ndo a prelirnii1a r de incomp~
tência da Jus~iça do T rabalho, dar-lhe provi
nJe.nto a fin1 d q deter1ninar a reJnessa dos autos 
ao Juizo d os Feitos ela I•'azen da d" E stad o . d·e 
Si'.o Paulo, vencidos os Srs. Ministro3 Godoy 
Ilha Anto111o Carvalhal e o · Sr. Juiz 'l'ostes 
Malta , qtt e rejei t-avam -a ref~ricl a o reliminar de 
incon1petê .. cia sendo que e ste úlf.irho anulava 
ainda o pt·ocessado, por falta d e fundam enta 
~ão, detet m inand o a baixa dos autos á; Junta 
d e Concil ia ção Julgamento, a !im d e que · p::
fcr~.::Je nova d 2-cH.:ãn. 

P rocesso 4.2Z0-17 - R elator - 1Iin istr0 Rô
mu!o Cardim. Revisor - !vlinistro Edgard S ~n
che3. Recorren te - ,José Men d.es de Carvalho. 
Recorrida -' Caca Landa . R ecurso extraordi
nário d e decis ii.,., do Tribunal Rogional do ·Tra
balho da P•·im ei ra R egião . - Resolveu -se cc.n
tt·" os votos do3 . ..Srs . Ministros Godoy Úha e 
Olive;ra Lin1a, não totnar conhe cimei,trl . do re
curso . Deu-sa por impedido o Sr. Juiz T oste 
Malta . J . 

Processo 4.000.-47 - R:Jator - Ministro 
Edgard Sanahes. Revisor - · 11:inistro Calde.i;ra. 
Neto. Recorrente - Jão Müller d~ Souza. R€
<:orrida - E.:l itcra Civilização Brasileira S . 
A. Rec ur3., 1 €'Xt rac rdinário d<::! · cl:;ro isã<J do Tri
bunal Rei',.Jitâl (lo Trabalho d~ l·im~ ira Rc-

-----.- ..___.. ~ 
--· -- ~-...... ~~ ·- · -- -· •""-·• · ~ f ·. •r._. I gião . - Resolveu-se contra os votos dos se: 

llihores Ministros , Godoy Ilha, Oliveira Lima., e 
Antonio Carvalhal, não tomar conhecimento 
do recurso. Deu.~e por impedido · o Sr. Juiz 
Tostes Malta. P ela recorrida ' falou o ádvoga. 
do Eduardo Cos;emeUi. 

Proce~so 1i.32 47 - Relator - Ministro Ed· 
gard Sanahes . isor- Minish·o Caldeira. Neta 
Recorrente - N an B eck er . Recorrido - AI· 
gemiro Leal. -:- ecurso extraor dinário de de• 
cisão do Tribun Regional do TrabaÍho .. ·aa 
Primeira Regiã~ - R eso lve u -se tomar êó
nhecim 8nto do 1 curso e dar-lhe r>rovimim'to 
para reformando a decisão recorridá, julgar 
improcedente a r lamação, vencido's os Srs. 'Ml· 
nistros Edgard anches; rel-a tor, Godoy ·Ilha 
e Antoniv CarvalbaJ, que não conheciam do re
curs:~ ·e lhe ill egavam provimento. Designado 
para r edigir o aoórdã::> o Sr. Ministro Caldeita 
Neto. Deu-se p!Jt impedido 0 Sr . Juiz Tost~ 
Malta . Não tomQu parte no julgamento o l;lr.. 
M:.nistro Delfim Moreira por ausente á sessão . 

Processo 7. 470-47 - R elator - .i'.fin,istro 
Oliveira Lima. ·Revisor- Ministro Antonio Car• 
vaJ h a J. .L:ecorrente - Victor do Esoirito- S·aJJ• 
to e S . A. O Jo.rnaJ. Recorridos ..:.. Õs mesm'os. 
Recurso extraordinário de decisão do Tribu.n'al 
Reg:onal do Tt-a balho da Primeira R egião . ::
Resolveu- se tonur con hecimento de .ambos . os 
recltl·sos Pvr Ullanimhidade de votos ' e dar• 
lhes provimento em part.e : ao recurso do pri• 
meiro reco!'ren te! para assegurar- lh e o p ·aga• 
mento , em do]}rq, elas fe rias vencidos os Srs . 
\1i nistros· Anton io Carvalhal( Godoy Ilha ' :e 
l!:d-rard Sanches, que lhe asseguravam também 
'· compJeta<;ão de seu s s alários, de acordo com 
o ·parece !' da Procuradoria da Justiça do Tr:a . 
ba!ho, e os Srs . Ministros Valdemar Marque_s, 
Delfim Moreira . e Juiz Tostes Malta, que ne• 
gavam p:·ovim3oto ao apelo e em relação ao 
recut·so · da segunda recorrente, para ins·entá-Ja. 
do pagc. mento dos salários vincendos con.tra. 
os votos dos St·s . Ministros Godoy IJ.ha, 'Del
fim Moreira e Juiz ·Tostes Malta, que lhe 'ine• 
gav.'l.m . orovünento - mantido, quanto o máis 
o acói·,Jão rzcorrido. Deu-s.a pot· imp,edidó · o 
Sr. Ministro As tolfo Serra . Presidiu o julga.· 
m~nto o Sr . Ministro Caldeira Neto. 
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Jores a serviço do reclamante para a Nótlcla 
té a de sua readmissão ao serviço do "Jornal 

5!o Brasil", caso o mesmo não tenha ficado sem
d re a. serviço do segundo empregador, e , em tal 
a lpótese, assegurar ao empregado direito ape
r as à. volta ao emprêgo, tudo a ser ·apurado na 

xecução. Deu-se por impedido o Sr. Juiz Tos
d es Malta. 

Procecso 4.514-47 - Relator, Ministro Ro
mulo Cardim . Revisor, Ministro Edgard Sa.n

t~ches - Recorrente, Emprêsa Fortaleza; recor
a rido, Francisco Haroldo da Silca - Rec1.•. r~<o ex

traordinário da decisão de JCJ de Fortalez<t. 
g Resolve-se, contra os votos dos Srs. Ministros 
c Edgard Sanches e Oliveira Lima, não tomar 

conhecimento do recurso, 
Processo 6.304-47 - Relat:Jr, Ministro Ro

mulo Cardim. Revisor, Ministro Godoy Ilha -
Recorente. Casa. Zenha Ramos Ltda.: recorrido, 
Homero Moraes Quaresma - Recurso extraordi
nário de decisão do TRT da 1a Regiã.o. Re!ol
veu-se tomar conhecimento do recurso, por una
nimidade de votos, e, "de meritis", negar-llle 
provimento. vencidos os srs. Ministros Romul'J 
Cardim, relator, Oliveira Lima e Astolfo serra, 
QUe lhe davam provimento, para restabelecer a 
decisão de primeira. instáncla. Designado para 
redigir o acordão o Sr. Ministro Godoy Ilha. 
Deu-se por impedidO o Sr. Juiz Tostes Malta. 
Pela recorrente falou o advogado Edgard Abreu 
Ollvet.a e pelo recorrido o advogado Pilade Al
berto Palagi. 

Processo 7.030-47 - Relator, Ministro Oli
veira Lima. Revisor. Ministro Antonio carvalbo 
- Recorrentes: Zahyra Cruz Araujo e outras; 

i I recorrida, D'Oine & Cia. - Fábrica de Tecidos 
Lã. Aurora - Recurso extraordinário de decisão 
do TRT da 1a Região. Resolveu-se tomar co
nhecimento do recurso. por unanimidade do 
votos e, "de meritis", pelo voto de desempate, 
dar-lhe provimento, para restabelecer, e1n -oarte, 
a d·ecisão da. Junta de Conciliação e .Julga
mento limitada. a. exigência dos reclamantes ao 
salário minlmo legal, excluidos aquêles que fie 
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· recusarem à recup~ra.ção. vencidos os Srs. MI
nistros Antonio Carva.lhal, revisor, e Godoy 
Ilha, con trárlos a. essa t·estrlção. e os Srs. Mi
nistro:; Caldeira Neto e Romulo cardim, que 
mantinham a decisão Tecorrida. Deu-se pdr 
lmoedido o Sr. Juiz Tostes Malta. Nã.o tomo] 
oarte no julgamento, por não ter OUVidO O Te 
latório, o Sr. Ministro Edgard Sanches. Pel~ 
recorrentes falou o advogado Aarão 3tembruc:t 
e pela recorrida. Alfredo Thomé Torres. 

Resumo da ata da. 23"' sessão ordmária re&· 
llzada. no dia 26 do mês de Fevereiro de 1948 . 

Pre~ldente - MiniSitro Geraldo Montedo
nlo Bezerra .de Menezes; Procurador - Dr Ba
ti&ta Bittencourt: Secretário - sr. José· Bar
bosa de Mello Santos. comyarecera.m os Srs. 
Ministros Caldeira. Neto, Godily Ilha, Waldemar 
Marques, Oliveira. Lima, Antonio Carvalhal, As
tol!o Serra., Edga.rd Sanohes, Róm1.•:o Cardim e 
Juiz Tostes Malta. 

Na. ordem do dia foram juigadOI!I os seguln· 
tea proce0sos: 

Proces~o 8.275/ 47 - Relator, Ministro Go
doy !lha.; - Revisor, Ministro Oliveira Lima; -
Recorrente, Cia.. de Carris Porto Alegrense. -
Recurso extraordinária de decisão da 3a JCJ de 
P. Alegre; - Recorridos, Manoel Ferreira Col
:hete e João Rodrigues. - Recurso extraordi
nário de decisão da 3" JCJ de P. Alegre. -
Resolveu-se por unanimidade de votos, tomar 
~onhecimento do recurso e dar-lhe provimento 
>ara, reformando a decisão recorrida, absOlver 
1 recorrente da. condenação. 

Processo 7.934/47 - ~lator, Ministro 011-
·elra. Lima; - Revisor, Ministro Antonio Car
·alhal; - Recorrentes, José Pereira. da Silva. e 
'!ação e Tecelagem S. Martlno Ltda..; - Recor
!dos, os mesmos. - Recurso extraordinário . de 
.ect.são do TRT da. l& Regiã.o. - Resolveu-se 
oma.r conhecimento de ambos os recursos, con
ra o voto do Sr. Ministro Antonio Ca.rva.lhal, 
, d;e 1r.oerttis, dar provimento ao recurso da 
mpresa, para restabelecer a sentença de primei
a. in.stáncla, · vencidos os Srs. Ministros AntoniO 
!arvalhal e Godoy Ilha, que lhe negavam pro
imento, e negar provimento ao recurso dO 
mpregado, unanimemente. Deu-se por impe
ido o Sr. Juiz Tostes Malta.. Pela empresa ra
>U o advogado Hugo Ba.zln de Mello. · 

Proce!So 5.069/47 - Relator, Ministro RO
mlo Ca.rdim.: - Revisor, Mini6·tro Edgard 
anches; Recorrente, Roberto Carlos Jerosch; 
-Recorrida, Herm Stoltz & Cla.., em liquidação. 
- Recurso extraordinário de decisão do TRT 
a. 2& Região. - Resolveu-se desprezar a prel1-
•inar <le deserção do recurso, por una.nimidaç!e, 

do mesmo tomar conhecimento, pelo voto de 
esempa.te, vencidos os Srs. Ministros Rõmulo 
ardim, relator, Caldeira Neto, Waldemar Mar
ues e Juiz Tostes Malta, e, de merritis, negar
•e provimento vencidos os Srs. Ministro GO
)y Ilha e Oliveira Lima, que lhe davam provl-

k
ento para julgar procedente a reclamaçãO. 
áo tomou parte no julgamento, por não ter 
.1vido o relatório, o srs. Ministros Antonio 
a.rvalha.l. Pelo recorrente !alou o advogado 
ugusto Nogueira. e pela recorrida. o advogado 
.1lio Cezar dos Santos Vizeu. 

Processo 1.528/47 - Relator, Ministro As
)l'fo Serra; - ·Revisor, Ministro Wa.ldemar 
[arques; - Recorrente, Rafael M.D. Marttnho; 
- Recorrido, Mario Martins da Silva: - Recur
, extraordinário de decisão do TRT da 2a 

"'tão. - Resolveu-se, contra. o voto do Sr. 
\ lstro 01l.velra. Lima. não tomar conheci-

. to do recurso. , !' Processo 4.943/47 - Relator, Ministro 'Ed
gard sanches; - Revisor, Ministro Caldeira. Ne
to; - Recorrente, A. Sadi; - Recorrido,. Mol
.ses Salomão Ellam. - Recurso extraordmário 
de decisão do TRT da aa Região. - Resolveu
se por unanimidade de votos, tomar conhecl
m~nto do recurso e dar-lhe provimento, em 
parte. para. estender a. prescr~ção também a.o 
mês de Setembro de 1945, conf1rmado, no mais, 
o acórdão recorrido. 

Resumo da: ata. da 24& sessão ordinária rea
lizada no dia 27 do mês de Fevereiro de 1948. 

Presidente - Ministro Geraldo Montedo
nio Bezerra de Menezes - Procurador: Dr. 
Durval Lacerda - Secretário: Sr. José Barbosa 
de Mello Santos - Compareceram os srs. Mi
nistros Caldeira Neto, Godoy Ilha, Wal-d.emar 
Marques, Oliveira Lima, Antonio Carvalhal, ,As
tol!o Serra. e o Sr. Juiz Tostes Malta. 

Na ordem do dia !oram julgados 011 se-
guintes proce560S: 

Processo 8.674/47 - Relator - Juiz Tos
tes Malta. - Primo D'Amigo - Agravado -
Máquinas Plra.tlninga S.A. - Agravo de Ins
trumento de desp. do Prest. do TRT da 2a 
Regiã.o - Resolveu, por unanimidade de votos, 
negar provimento ao agravo. 

Processo 7. 962/47 - Rebtor - Ministro 
Godoy Ilha- Revisor -Ministro Oliveira Lima. 
- Recorrente - The Leopoldina Railway co. 
Ltda. - Recorrido - La.faiete de Souza Rapo
so - Recurso extraordinário de decisão da JCJ 
de petropol!s. Resolveu-se tomar conhecimen
to do recurso, contra os ·votos dos Srs. Minis
tros Godoy Ilha, relator, e Antonio carvalhal, 
e despreza.r as preliminares de causa julgada e 
de prescrição, a primelia, pelo voto de desem
pate, vencidos os Srs. Ministros Oliveira Lima, 
revisor, Caldeira Neto e Astolfo Serra, e, a ul
tima, contra 06 votos doa Srs. Ministros 011-
velra Lima, e Ca.ldelia. Neto, e, de mcrttis, ainda 
pelo voto de desempate, da.r-lhe provi.Jnento, 
em parúe para. reconhecer ao empregado direi
to aJPenas ao pagamento de 15 dias de salários, 
vencidos os Srs. Ministros Oliveira. Lima, Cal
deira N>eto e Astol!o Serra., que absolviam & re
corrente da cond·tmação. Designado para. redi
gir o acórdão o Sr. Juiz Tostes Malta. 

Processo 10.170/47 - Relator - Ministro 
Astol!o Serra - Agravo de Instrumento de ties;J. 
.do_ l're&t. do TRT da 1a JCJ de São P-aulo -

· ---.,---....,_a_~...,-----.1:1- 'i ...... --.-c_~l..o.-b~~At. !!l __ 

Sr . ~1:iltistro Waldemar Ma:fqttes, remar, que I a aoertura ao---:~nquern;o. .J...Ie~T:~STa·a;'-+v---pa.ru.-----.~.-'t:l-----..--o r;--.t.vunun.ro--qoaoy-: - - - -~~ ~ 
lhe dava provimento para absolver a recorreu- digir o acórdão o Sr. Ministro Edgard sanches. o Sr.· 'Ministro Cald!f~a.7iesiâlu O julga.!llen 
te da condenação. Pela recorrente falou o advogado Mario Processo 5 63o-4 a e 0

• • • 
Processo 8.196/ 47 - Relator - Ministro Corac1 Lopes Martins. Cardim _ Re~isor 7 -M~e!afor, Mmistro ROmulo 

Godoy Ilha. - Revisor - M~nlstro Oliveira. Llm'l. Processo 8.294-47 - Relator Ministro -Recorrente, Cas~ino ~~:~e~r· E~ga{? Sancl}es 
_ Recorrente - M!neraç_ao Geral do Brasil \Valdemar ~arques - Agravante, Cia . Burrou- - Recorrido, Enéas Alves Balo .a rca S. A. 
Ltda. - Recorrido - Joao Agui_ar. Recu:r:so ghs do Bras1l, Inc. - Agra:vados, 001valdo Mo- extraordinário de decisão d rbosa - Recurso 
extraordinário de decisão do TRT aa 4" R~glao. reü·a e outros- .Agravo de instrumento de desR_. meira Região - Resolveu-s 

0 
tT. R. T.h d": Pri

Resolveu-se, por 1.miml<iade de votos, tom.ar co- do prcs. do T. R. T. da Primeira Região- Re-'f....._ nn .recurso sem divergê':tclom~r c.o~ eCimen
nhecimento do recurso e dar-lhe proV1ment.o solveu-se por unanimidade de votos, 'dar pro- ~ -...::..._ .a e ' 0 os, para, 
para, considerando, tempestivamente mterpo~- vimento l!.o agravo, a fim de determinar a su-
to 0 recurso ordinário tnanlfestado para o Tn- bida do recurso, observadas as formalidades le-
bunal a quo. determinar a baixa do:s auto.s. ao gais. 
referido Trib~nal, para julgamento do menta, Processo 10.844-47 - Relator, Ministro Wal
do mesro. N_ao t~~nou parte no julgamento, demar Marques - Revisor, Juiz Tostes Malta 
por ausente a sesoao, o Sr. Ministro .Astolfo - Recorrente, Sindicato dos Trabalhadores na 
Sana. . Iudustria de Panificação, Confeitaria Produ-

Processo 9. 700/ 43 - . Relator - . Mmlstro tos de Cacáu, Balas, Doces e Conservas Alimen
Waldemar Marques - Revisor - Mimstro Tos- ticias de Santos e São Vicente. - Recorrido, 
tes Malta (Juiz) - Recorrente - Paulo Gon- Sindicato da Indústria de Panificação e Conf. 
çalves Guimarães e José de Castro Andrade - de Santos e São Vicente - Recurso extraordlná
Recorridos - A. Munayer & Irmãos. Rec';l;-so rio de decisão do T. R. T. da Segunda RegU!.o. 
extraordinário de <iec!Gão. d<? TRT da 3" Reg1ao. - Resolveu-se, por unanimidade de votos, negar 
Resolveu-se, por unanimidade de votos, não provimento ao recurso. 
tomar conhecimento do recurso. Resolveu mais p R .. 
0 

Tribunal, ainda p.or unanimidade, mandar . recesso 4.654-47-:-. _elator, Muu~tro Astolfo 
riscar as expressões injuriCf3as contidas nas ra.- Serra - Rev1sor, Mimsct<? Waldemar Marques 
~- d dirigidas à. Procuradoria Re- -: Recorrente, João Rodrigues ~raga - ~ecor-
"'0es e re_cu~s<;>. . a al rtdo, C1a. Força e Luz de Mmas Gera1s -
gqional e org:w da. Justiça do Tr b ho. . Recurso extraordinário de decisão da Primeira 

Processo .10. 585/47 -:- Relator Min~t~o J. c. J. de Belo Horizonte - Resolveu-se, 
Waldemar Matques - ReviSor - Juiz T st ~ contra os votos dos Srs. Ministros Godoy 
Malta.- Recorrente- Sind. dos Trab, na In Ilha e Oliveira Lima, nã,o tomar conhecimento '' 
dustrla do Tngo, M1lho, M<:.ndloca, Azeite, I do recurso. Pelo recorrente falou o advogado 
Aveia e O!Jos A11ment1eios de Sao Paulo, Gran- Aarão Steinbt·uck 
des lnd. Mlnetti, Gamba e S.A. lnd. Reuni- · · 
dar F. Ma.tarazzo. Recorridos - Os mesmos. 
R-ecurso ordinário de decisão do TRT da 23 

Região. Resolveu-se negar provimento ao re
curso do Sindicato suscitante, contra os votos 
dos srs . Juiz Tostes Malta e Ministros Godoy 
Ilha e Antonio Carvalhal, que lhe davam pro
vimento, para. determinar que o aumento fosse 
calculado sobre os salários vigorantes em Ja
neiro de 1946, e dar provimento, em parte, aos 
recursos das empresas: ao da !Irma. Gra-ndes 
Indu:;trias Minetti Gamba Ltda, para subordi
nar o pagamento do aumento a seus empregl.
dos à assiduidade total ao serviço, salvo os casos 
de !alta por motivo de !orça maior ou de en
fermidade, comprovados na forma. da lei, com 
restrições do Sr. Ministro Wa.ldemar Marques, 
que esten'Cl.ia esta condição também aos empre
gados das demais emp.rêsM participantes dO 
dissidio, e vencidos os Srs. Juiz Tostes Malta 
e ministros Godoy Ilha e Antonio Carvalhal, 
que lhe negavam provimento; quanto ao recur
so da !Irma Industrias Reunidas F . Matarazzo, 
para determinar que o pagamento do aumento 
a. seus empregados seja efetuado a. paxtir da 
data da decisão recorrida, unanimemente ma!l.
tido quanto o mais, o acórdão recorrido. 

Processo 2. 849/47 - Relator - Astolfo 
Serra - Revisor - Ministro Wa.ldema.r Marques 
- Recorrente - Jacob Sondergasrd - Recorri
da. - Linha. Axul Finlandeza Sul-Americana -
Recurso extraordinário de decisão do TRT da 
2"' Região. Resolveu-se, contra os votos dos 
.srs. Ministros Godoy Ilha., Oliveira Lin1a e An
tonio carva.l11al, nã.o tomar conhecimento do 
recurso. 

Processo 8.374/ 47 - Relator - Ministro 
Astolfo Serra - Revisor - Ministro Waldemar 
Marques - Recorrente - Cooperativa União 
Rw·al Ltda - ~corrido - Alfredo dos San
tos. Recurso extraordinário de decisão do TRT 
da 4a. ~gião Resolveu-se, contra. o voto do 
Sr. Juiz Tostes Malta., não tomar conhecimen
to do recurso. 

ProceS'SO 4.235/47 - Relator - Ministro 
Astolfo Serra. - Revisor - Ministro Waldemar 
Marques - Recorrente - Cla.. Cantareira. e 
Viaçao FlurnLnense - Recorridos - Alberto 
José Gomes e outros. Recurso extraordinário 
de decisão do TRT da 1& Região. Resolveu-se 
tomar conhecimento do recurso, por unanimi
dade de votos, e, de meritis, dar-lhe provimen
to para, reformando a. decisão recorrida, a.b'SOl
ver a recorrente da condenação, venc1dos os 
Srs. Ministros Goqoy Ilha e Antonio carvalhal, 
que lhe negavam provimento. Deu-se por im
pedido o Sr. Juiz Tostes Malta. 

Processo 6.125/47 - Relator - Ministro 
.Astolfo serra - Revisor - Ministro Walde
mar Marques - Recorrente - Banco de Cré
dito Mútuo de Minas Gerais S.A. - Recorri
do - Adolfo Ribeiro. Recurso extraordinário 
de decisão de TRT da. 3a. Região. Resolveu-se, 
por unanimidade de votos, tomar conhecimento 
do recurso e negar-lhe provimento. 

Processo 6.371/47 - Relator - Ministro 
Astolfo Serra. - Revisor - Ministro Waldemar 
Marques - Recorrente - Adol!o Linsenmayer 
(Fabrica. de Cartonagem) - Recorrido - Shlr
ley Moreira Cezar. Recurso extraordinário de 
decisão da 2"' JCJ de P. Alegre. Resolveu-se 
tomar conllecimento do recurso, contra. o voto 
do sr. Ministro Astolfo Serra, rela.tor, e, de 
miriti.s, lfiar-lhe provimento para., reformando a 
decisão recorrida, absolver o recorrente da con
denação, julgando improcedente a recla.maçã<J 
vencidos os Srs. Ministros Astol!o Serra, Godoy 
Illla e Antonio Carvalhal, que lhe uegaram pro
vimento. Designado para. redigir o acórdão o 
Sr. Ministro Waldemar Marques. 

Processo 6. 705/47 - Relator - Ministro 
Astol!o Serra - Revisor - Min,istro Wa.ldemar 
MarquB\5 - Recorrente - Otacilio Coelho !... 
Recorrido - Antonio Gomes de Carvalho. Re
curso extraordinárin de decisão da 5a. JCJ Ido 
Distrito Federal. Resolveu-se tomar conheci
mento do recurso, contra o voto do Sr. MI
nistro Caldeira. Neto, e converter o julgamento 
em diligência., para determinar a. ba.!xa. dos 
.autos à. Junta. a quo, a fim de eeJ; assinada, &e 
autêntica, 11> ata. de fls. 13, unanimemente. 

Processo 2.533/47 - Relator - Ministro 
Waldemar Marques - Revisor - Juiz Tostes 
Malta. - Recorrente - S.A. F'rigorifico Anglo 
- Recorrido - Dorva.l WeU!er E!lperon e ou
tros. Recuxso extraordinário de declsão Ido TRT 
da 4a. Região. Resolveu-se tomar conhecimen
to do recurso, por unanimidade de votos, e, 
de meretis, dar-lhe provimento, em parte, para 
reconhecer ao reclamante José Francisco Paula 
ROdrigues direito ao pagamento simples das 
férias, e a,bsolver a recorrenoo da condenação 
relativa aos reclamantes João Avila, Dorva 
Weller Esperou e Victorino Adauto Rosário, 
mantido, qua,nto ao mais, o acordão recorrido, 
vencidos os Srs. Ministros Waldemar Marques, 
relator, e Caldeira Neto, que lhe davam provi
mento para. restabelecer a. decisão de primeira 
instância. Designado para redigir o acórdá~ Q 
&. Juiz Tostes Malta. 

Resumo da ata da 25• sessão erdinát·ia rea
lizada no dia 1 do mês de Março de 1948. 

Presidente Ministro Geraldo Mtmtedonio Be
zerra d·e Menezes - Procurador, Dr. Baptista 
Bittencourt - Secretário, Sr. José Barbosa. de 
Melo Santos. -Compareceram os flrs. Ministros 
C deira Neto, Godoy Ilha, Waldet!>ar Marques, O~veira Lima, Antonio Carvalhal, )\stolfo Serra, 
Edgard Sanches ROmulo Cardim, e o Sr. Juiz 
Tostes Malta. 

Na ordem do dia foram julga.4os os seguin
tes processos : 

Processo 7.341-47 - Relator, Ministro Go
doy Ilha - Revisor, Ministro Oliwira Lima. -
Recorrente, Olavo de Oliveira São Paulo - Re
corrido, Sociedade de Auxilias e Beneficência 
Estrela - Recurso extraordinário de decisão do 
T. R. T. da Primeira Região - Resolveu-se, 
contra os votos dos Srs. Ministros Oliveira. Lima 
e Edgard Sanches, não tomar conhecimento do 
recurso, - Deu-se por impedido Q Sr.. Juiz 
Tostes Malta. 

Processo 10.590-47- Relator, :Ministro Godoy 
llha.· - Revisor, Ministro Oliveira Lima. (ad
hoc). - Recorrente, Cia. de Anllinas Produtos 
Quimicos e Martela. Técnico - Recorrido, T. R . 
T. da Quinta Região. - Recurso ordinário de 
decisão do T. R. T. da Quinta Região- Resol
veu-se, por unanimidade de votos, dar provimen
to ao recurso para anular todo o processado, por 
incompetência do órgão que impOI a multa.· 

Processo 7.338-47 - Relator, Ministro Oli----=- T :--- '0--·-·~---"'- 1\K.; .... .; .. +-- A.,...+_--.;_,.,...-..b....__ 

Resumo da ala da 26• sessão ordinária 
r~alizada no dia 2 do mês de Março de 1948. 

Presidente, Ministro Geraldo Montedonio Be
zerra de Menezes. Procurador; Dr. Dorval La
cerda. Secretário, Sr. Agnelo Bergamini de 
Abreu. - Compareceram os Srs. Ministros Cal
deira Neto, Godoy Ilha, Waldemar Marques, Oli
veira Lima, Antonio Carvalhal. Astolfo Serra, 
Edgard Sanches e ROmulo Cardim, e o Sr. Juiz 
Tostes Malta. 

Na ordem do dia foram julgados os seguintes 
processos: 

Processo 436-47 - Relator, Ministro Oliveira 
Lima. - Revisor, Ministro Antonio Carvalhal 
- Recorrente, Cia. dQ Mineração e Metalurgia 
do Brasil Recorrido, Osny Silveira. - Recurso 
extraordinário de decisã,o do T. R. T. da 
Quarta Região. - Resolveu-se tomar conheci
mento do recurso, por unanimidade de votos, e, 
d.e 1nériti8, dar-lhe provimento para, reformando 
a decisão recorrida, absolver a recorrente da 

11 condenação, vencido~ os Srs. Ministro Antonio 
Carvalhal, revisor, e Juiz Tostes Malta, que 
lhe negavam provimento. 

Processo 6.053-4.6 - Relator, Ministro Oli
veira Lima - Revisor, Ministro Antonio Carva
lhal - Recorrente, Basilio Costa - Recorrida, 
Padaria e Confeitaria Paraná - Recurso ex
traordinário de decisã,o do T. R. T. da Se
gunda Região - Resolveu-se tomar conhecimen
to do recurso, contra os votos dos Srs. Minis
tro Antonio Carvalhal e Juiz Tostes Malta, e, 
de meriti&1 por unanimidade, negar-lhe pro
vimento. 

Processo 8.203-47 - Relator, Ministro Godoy 
Ilba - Revisor, Ministro Oliveira Lima. Re
corrente - Fábrica de Celulose e Papel Ltda. 
- Recorrido, João Pinto Rodrigues - Recurso 
extraordinário de decisão do T. R. T. da Quar
ta Região - Resolveu-se tomar conhecimento do 
recurso, contra os votos dos Srs. Ministros Go
doy Ilha, relator, Antonio Ca.rvalhal e Juiz Tos
tes Malta, e, de méritis, por unanimidade, ne· 
gar-lhe provimento. 

Processo 8.289-47 - Relator, Ministro Go
doy Ilha. - Revisor, :rjl:inistro Oliveira Lima 11 
- Recorrente, Construtora Bogado & Oliveira 
S. A. - Recorrido, Leobar Soares de Mendon
ça - Recurso · extraordinário de desp. do prest. 
do T. R. T. da Primeira Região - Resolveu
se tomar conhecimento do recurso, contra. os 
votos dos Srs. Ministt·os Antonio Carvalhal 
e Juiz Tostes Malta, e, d;e méritis, por unanimi
dade, negar-lhe provimento. 

Processo 8.356-47 - Relator, Ministro Godoy 
Ilha. - Revisor, Ministro Oliveira Lima -
Recorrente, J. Ranzeiro & Cia.. Ltda. - Recor
rido, Waldir da Silva Branco - Recurso extra
ordinário de decisão do T , R. T. da Primeira Re
gião - Resolveu-se tomar conhecimento do re
curso, sem divergência, e, de meriti.!, pelo voto 
de desempate, negar-lhe provimento, contra 
os votos dos Srs. Ministros Oliveira Lima, Cal
deira Neto e Rõmulo Cardini, que restabeleciam 
a sentença da Junta de Conciliação e Julgamen
to - Deu-se por impedido o Sr. Juiz Tostes 
Malta. 

Processo 5.032-47 - Relator, Ministro RO
mulo Cardim - Revisor, Ministro Edgard San• 
ches - Recorrente - .. 'rhe Yokoama Sppecle 
Bank, Ltda. em liquidação - Recorrido, Carlos 
Ramos - Recurso extraordinário de decisã.o do 
T. R. T. da. Primeira Região - Resolveu-se 
tomar conhecimento do recurso, sem divergência., 
e de meriti8, pelo voto de desempate negar-lhe 
provimento, contra os votos dos Sra. Ministros 
ROmulo Cardim, Caldeira Neto, Waldemar Mar
ques, e Astolfo Serra, que davam acolhida. ao 
apêlo, para reformar a decisão recorrida e jul
gar improcedente a reclamaçã.o. Designado para 
redigir o acordão o Sr. Ministro Edgard San
ches. - Deu-se por impedido o Sr. Juiz Tos
tes Malta. Os Srs. Ministros Caldeira. Neto, e 
ROmulo Cardim, requereram justificaçll,o de voto, 
o que foi deferido pelo Sr. Presidente.-

Processo 4.511-47- Relator, Ministro Walde
mar Marques - Revisor, Ministro Tostes Mal· 
ta.. (Juiz) - Recorrente, Jesuíno O. Ribeiro. -

~~;,o;~~~i-a~~:Ít~~~~ng., DJ~.'i! ~ ~cft T. ~; li 
Quarta Regiã.o - Resolveu-se tomar conhecimen
to do recurso, contra os votos dos Brs. Ministros 
Waldemar Marques relator, Caldeira N!!to, Go· 
doy Ilha e Rõmulo Cardim, e, de meritis, 
negar-lhe provimento, vencidos os Srs. Mi
nistros Antonio Carvalhal, Astolfo Serra, Ed
gard Sanchea e Juiz Tostes Malta, que davam 
provimento para, considerando haver causa jul
gada quanto à relação de emprego do recorren
te, determinar a baixa dos autos ao Tribunal 
11 quo.· 

Processo 5.397-47 - Relator, Ministro Rômu
lo Cardim- Revisor, .Juiz Tostes Malta- Re· 
corrente, Cia. de Navegação das LagOas - Re
corrido, Walter George Berry - Recurso ex
traordinário de decisão do T. R .. T. da Quarta! 
Região - Resolveu-se, sem discrepância de votos, 
homologar a desistência do recurso. Não toma• 
ram parte no julgamento, por ausentes à ses· 
são os Srs •. Ministros GodoY. Ilha e Astolfo 
Serra. 

Processo 5.592-47 - Relator, Ministro Wal
demar Marques - Revisor, Ministro Tostes Mal-' 
ta (Juiz) - RecorrenU!s, Fernando Rodrigues 
lllscudeiro & Cia. Brasileira ,de Artefatos e Me
tais. - Recorridos, os mesmos. - Recurso ex• 
traordinário de decisão do T. R. T. da Segun
da Regiiio - Resolveu-se tomar conhecimento de 
ambos os recursos, e, de meriti.!l dar acolhida 
ao da segunda recorren~ para o efeito de anu
lar todo o processo, pela não idêntidade fisica 
entre a pessoa do Juiz de instrução e a do jul
gamento; contra. o voto do St·. Ministro . Cal
deira Neto. - Não tomou parte no julgamento 
o Sr. Ministro GodoY. Ilha por ter estado au
sente à sessão. 

Processo 5.389-47 - Relator, Mit:~istro Wal
demar Marques - Revisor, Juiz, Tostes Malta -
Recorrente, Carlos D'Angelo.- Recorrida, Sta.n
dard Oi! Company of Brazil - Recurso extraor
dinário de decisão do T. R. T. da. Segunda 
Região - Resolveu-se não tomar conhecimento 
do recurso, unanimemente. Não tomaram parte 
no julgamento os Srs. Ministros Godoy Ilha 
1!1 Astolfo Serra, por ausente à sessã.o. 

Processo 5.{U-47 - Relator, Ministro Walde
mar Marques - Revisor, Juiz Tostes Malta -
Recorrente, José Corrêa de Souza. - Recorrido, 
Provenzano Sanches Ltda. -Recurso extraordi
nário de decisão do T. R. T. da Quarta Re
gião - Resolveu-se nli.o tomar conhecimento do 
recurso, unanimemente. Não tomou parte no jul
gamento,. PQr a:usente à sessão. _o_ sr •. Ministro 

o recurso 
o acordão 
Deu-se po 
Presidiu < 
deira Nett 



o\ o 

~o_re.s a serviço do _re91amante para a Noticia Sr . Min!stro Waldemar Mn.rques, rev!.sOl·, que 
.te a de sua readm!SSao ao serviço do "Jornal lhe dava provimento para absolver a recorren

salo Brasil", caso o mesmo não tenha ficado sem- te da condeuação. 
dc>re a serviço do segundo empregador, e. em tal Processo 8.196/ 47 _ Relator - Min!.stro 
ac:lipótese, assegurar ao empregado direito ape- Godcy Ilha _ Revisor - Mln!.stro ouvelra Llm'l. 
rlP-as à volta ao emprêgo, tudo a ser ·apurado na _ Recorrente _ Mineração Geral do Brasil 

execução. Deu-se por impedido o Sr. Juiz Tos- Ltda. _ R ecorrido - João Aguiar. Recurso 
~~tes Malta. • 

5 4 7 
extraordinário de decisão do TRT da 4a Região. 

Processo ""· 1 -4 - Relator, Ministro Ro- Resolveu-se, por uuimidade de votos, tomar co
mula Cardim . Revisor, Min!.stro Edgard San - nhecimento do recurso e dar-lhe provimeut.J 

ti ches - Recorrente, Emprêsa Fortaleza; recor- p ara, considerando, tempestivamente inte.rpos
a: rido, Franc!.sco HaroldO da Sllca - Rect'.r~<o ex- to 0 recurso ordin ário manifestado para o Trl

traordlná.rio da decisão de JCJ de Fortalezll . bunal a quo , determ inar a. b a ixa. dos autos ao 
g Resolve-se, contra. os votos dos Srs. Ministros refer ido Tribunal, para julgamento do mérito, 
c Edgard Sanches e Oliveira. Lima, não tomar do mesro. Não tomou parte no julgamento. 

conhecimento do recurso. por ausente à sessão, o Sr. Ministro Astolfo 
'1 Processo 6.304-47 - R elat::>r, Ministro Ro- s an a . 

mui o Cardim . Rev!.sor, Ministro Godoy Ilha - Processo 9 . 700/ 4G - Relator - Ministro 
Recorente. Casa Zenha Ramos Ltda. : recorrido, Walctemar Marques - Revisor - Ministro Tos
Homero Moraes Quaresma - R ecurso extrwrdi- tcs Malta (Juiz) - Recorrente - Paulo Gon
nárlo de decisão do TRT da 1"· Regiã.o . Re!ol- çalves Guimarães e José de castro Andrade -
veu-se tomar conhecimento do recurso, por una- Recorridos - A. Munayer & Irmãos . Recurso 
nlmidade de votos, e, "de meritis" , negar-lhe extraordinário d-a deci-são do TRT da 3a Região. 
provimento. vencidos os Srs. Ministros Romul'J Resolveu-se, por unanimidade d e votos, não 
Cardim, relator, Oliveira Lima e Astolfo Serra, tomar conhecimento do recurso. Resolveu mais 
que lhe davam provimento, para restabelecer a 0 Trlbtmal, ainda por unanimidade, mandar 
decisão de primeira instância. Designado para r!.scar as expressões injuriosas contidas nas ra
redigir o acordão o Sr. Ministro Godoy Ilha . zões de recursç., dirigidas à Procuradoria Re
Deu-se por impedido o Sr. Juiz Tostes Malta. gqional e órgão da Justiça do Trabalho. 
Pela recorrente falou o advogado Edgard Abreu Processo 10 . 585/47 - Relator Ministro 
Olive!J-a e pelo recorrido o advogado Pilade Al- Waldemar Marqu<!s - Rev!.sor - Juiz Tostes 
berto Palagl. Malta - Recorrente - Sind. dos Trab. na In-

Processo 7. 030-47 - Relator. Ministro ou- dustria do Trigo, Milho, Ma.ndioca, Azeite, 
veira Lima. Revisor . Ministro Antonio carvalho Aveia e Ollos Alimenticios de São Paulo, Gran
- Recorrentes : Zahyra Cruz Araujo e outras; des lnd. Minetti, Gamba e S .A. Ind. Reuui-

1 recorrida., D'Olne & Cia. - Fábrica de Tecidos dar F. Matarazzo. Recorridos - Os mesmos. 
Lã. Aurora - Recurso extraordinário de decisão R-ecurso ordlná.rio de decisão do TRT da 2a 
do TRT da 1a Região . Resolveu-se tomar co- Região. Resolveu-se negar provimento ao re
nheclmento do recurso. por unanimidade do curso do Sindicato suscitante, contra os votos 
votos e, "de meritis", pelo voto de desempate, dos Srs. Juiz Tostes Malta e Ministros Godoy 
dar-lhe provimento, para restabelecer, em oarte Ilha e Antonio Carvalhal, que llle davam pro
a decisão da Junta de conciliação e .Julga~ vlmento, para. determinar que o aumento fosse 
menta limitada a exigência dos reclamantes no calculado sobre os salã.rlos vigorantes em Ja
salárlo minlmo leg'al, excluídos aquêles que se nelro de 1946, e dar provimento, em parte, aos 
recusarem à recup~ração. vencidOS 05 srs. Mi - recursos das empresas: ao da firma Gra,nctes 
nlstros Antonio Carvalhal, revisor, " Qodoy lndustrias Mlnetti Gamba Ltda, para subordi
Ilha, contrários a essa restrição. e os srs. Ml- nar o pagamento do aumento a seus empreg a.
nlstrm~ Caldeira Neto e Romulo cardlm, que dos à assiduidade total ao serviço, salvo os casos 
mantinha.m a decisão recorrida. Deu-se por d·a falta por motivo de força maior ou de en
impedido o Sr . Jul21 Tol!tM Malta . Não tomo fermld&de, comprovados na forma. da lei, com 
narte no julgamento. por não ter ouvido 0 re- restrições do Sr. Ministro Waldemar Marques, 
latórlo, o Sr. Ministro Edgard sanches. Pelas que esten'Clia esta condição também aos empre
reoorrente.s falou 0 advOI(ado Aarão =.~tembruck gados da'.! demais emp.rêsas partiCipantes dO 
e pela. recorrida Alfredo Thomé Torres. dissldlo, e vencidos os Srs. Juiz Tostea Malta 

Resumo da ata da 23"' sesslio ordmãria rea
lizada no dia 26 do mês de Fevereiro de 1948. 

Presidente - Ministro Geraldo Montedo
nlo Bezerra de Menezes; Procurador - Dr. Ba
ti~ ta Bittencourt: Secretário - Sr . Jo!lê Bar
bosa de Mello Santos. OOm:gareceram os Srs. 
Ministros Caldeira Neto, Godl'ly Ilha, Waldernar 
Marques, Oliveira. Lima, Antonio Carvalhal, A.s
tolfo serra, Ed~õtard Sanohes, ROmi.'~O Cardlm e 
Juiz Tostes Mafta. 

Na ordem do dia :Coram julgado.~ os seguin
tes proce~sos : 

Proce&-o 8 .275/ 47 - Relator, Ministro Go
doy !lha: - Rev!.sor, Ministro Oliveira L!ma; -
Recorrente, Cla. de carris Porto Alegrense. -
Recurso extraordlnãrla de decisão da 3a JCJ de 
P'. Alegre: - Recorridos, Manoel Ferreira Col
}hete e João Rodrlgue.!l. - Recurso extraordi
nário de decisão da. 3" JCJ de P. Alegre. 
Resolveu-se por unanimidade de votos, tomar 
10nhecimento do recurso e dar-lhe provimento 
Jara, reformando a decisão recorrida, absolver 
\ recorrente da condenação. 

Proces110 7 . 934/47 - Relator, Mll1istro 011-
reira Lima: - Revisor, Ministro Antonio Car
alhal; - Recorrentes, José Pereira da Silva e 
!ação e Tecelagem S. Martlno Ltda.; --:- Recor
ldos, os mesmos. - Recurso extraordinário de 
.eclslí.o do TRT da 1a Região. - Resolveu-se 
amar conhecimento de ambos os recursos, con
ra o voto do Sr. Ministro Antonio Carvalhal, 
, d!e -rr..erltis, dar provimento ao recurso da 
mpreBa, para restabelecer a sentença de prlmel
a Instância, · vencidos os Srs. Mln!.stros Antonio 
iarvalhal e Godoy Ilha, que lhe negavam pro
tmento, e negar provimento ao recurso do 
mpregado, unanimemente. Deu-se por impe
ldo o Sr. Juiz Tostes Malta. Pela empresa fa
>U o advogado Hugo Bazln de Mello. 

ProceMo 5.069/47 - Relator, Ministro RO
ctulo Cardlm; - Revisol', MlnU.tro Edgard 
anches: Recorrente, Roberto Carlos Jerosch; 
-Recorrida, Herm Stoltz & Cia., em llquldaçl!.o. 
- Recurso extraordinário de decisão do TRT 
a 2" Região. - Resolveu-se desprezar a prell
tlnar <ie deserção do recurso, por unanimidade, 

do mesmo tomar conhecimento, pelo voto de 
esempate, vencidos os Srs. Ministros Rómulo 
ardlm, relator, Caldeira Neto, Wald_emar Mar
ues e Juiz Tostes Malta, e, de me1rttts, negar
te provimento vencidos os Srs. Ministro Go
JY Ilha e Oliveira Lima, que lhe davam provi
tento para julgar procedente a reclamação. 

n ão tomou parte no julgamento, por não ter 
K .lvldo o relatório, o srs. Ministros Antonio 

arvalhal. Pelo recorrente falou o advogado 
u.~t:? Noguelr~-~-L~l~ •• .:~.~orrlda o advogado 

e ministros Godoy Ilha. e Antonio carvalhal, 
que lhe negavam provimento: quanto ao recur
so da firma Iudustrlas Reunidas F. Matarazzo, 
para determinar que o pagamento do aumento 
a seus empregados seja efetuado a pa-rtir da 
data da decisão recorrida, unanimemente ma!l
tido quanto o ma!.s, o acórdão recorrido. 

Processo 2.849 / 47 - Relator - Astolfo 
Serra - Revisor - Ministro Waldemar Marques 
- Recorrente - Jacob Sondergasrd - Recorri
da - Linha Axul Flnlandeza Sul-Americana -
Recurso extra.ordiná.rio de decisãO do TRT da. 
2" Região . Resolveu-se, contra. os votos dos 
Brs. Ministros Godoy Ilha, Oliveira Lima e An
tonio Carvalhal, não tomar conh~imento do 
recurso. 

Processo 8 .374/47 - Relator - Ministro 
Astolfo serra - Revisor - Min!.stro Waldemar 
Marques - Recorrente - Cooperativa União 
RW'al Ltda - Recorrido - Alfredo dos San
tos. Recurso extraordinário de deci!ié.o do TRT 
da 4" Região. Resolveu-se, contra o voto do 
Sr. Juiz Tostei!! Malta, não tomar conhecimen
to do recurso. 

Processo 4.235/47 - Relator - Ministro 
Astolfo Serra. - Revisor - Min!.stro Waldemar 
Marques - Recorrente - Cia. Cantareira e 
Vlaçao Fluminense - Recorridos - Alberto 
José Gomes e outros. Recurso extraordinário 
de decisão do TRT da 1"' Região. Resolveu-se 
tomar conhecimento do recurso, por unanimi
dade de votos, e, rLe meritis, dar-lhe provimen
to para, reformando a. decisão recorrida, ab'Sol
ver a recorrente da condenação, vencidos os 
Srs. Ministros Godoy Ilha e Antonio Carvalhal, 
que lhe negavam 'provimento. Deu-se por Im
pedido o Sr . Juiz Tostes Malta. 

Proceeso 6.125/ 47 - Relator - Min!.stro 
A.stolfo serra - Revisor - Ministro Walde
rnar Marques - Recorrente - Banco de Cré
dito Mútuo de Minas Geral.s S.A. - Recorri
do - Adolfo Rlbe!J-o. Recurso extraordlná.rio 
de decisão de TRT da 3" Região. Resolveu-se, 
por unanimidade de votos, tomar conhecimento 
do recurso e negar-lhe provimento. 

Processo 6.371/47 - Relator - Ministro 
A.stolfo Serra - Revisor - Ministro Waldemar 
Marques - Recorrente - Adolfo Llru;enmayer 
(Fabrica de Cartonagem) - Recorrido - Shlr
ley Moreira Cezar. Recurso extraordlná.rio de 
dec!.são da 2" JCJ de P. Alegre. Resolveu-se 
tomar conhecimento do recurso, contra o voto 
do sr. Ministro Astolfo Serra, relator, e, de 
miritis, dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão recorrida, absolver o recorrente da con
denação, julgando improcedente a reclamaçá.? 
vencidos os Srs. Ministros A.sto!fo serra, Gocioy 
Ilha e Antonio Carvalhal, que lhe negaram pro
vimento. Designado para redigir o acórdão o 
Sr. Ministro Waldemar Marques. 

n ........... .-...... _.... o ,.,_nr::;_J.A_,., n .... 1 ... ~ ..... 

a abertura do inquérito . Designado pa.ra 
digir o acórdão o Sr. Ministro Edgard Sanch 

Pela recorrente falou o advogado Ma 
Coracl Lopes Martins. 

Processo 8.294-47 - Relator, Ministl 
\Valdemar Marques - Agravante, Cia . Burrot 
ghs do Brasil, Inc. - Agra:vados, Osvaldo Ml 
reira e outros - Agravo de instrumento de dest 
do prcs. do T . R. T. da Primeira Região - Re- .

1 
solveu-se~. por unanimidade de votos, dar pro
vimento ao agravo, a fim de determinar a su· 
bida do recurso, observadas as fo1·malida.des le- j 
ga1s. . 

Pl'OCellSO 10.844·47 - Relator, Ministro Wal
demar Marques - Revisor, Juiz Tostes Malta 
- Recorrente, Sindicato dos Trabalhadores na 
Industria de Panificação, Confeitaria Produ
tos de Cacáu, Balas, Doces e Conservas Alimen
ticias de Santos e São Vicente. - Recorrido, 
Sindicato da Indústria de Panificação e Conf. 
de Santos e São Vicente - Recurso extraordiná
rio de decisão do T. R. T. da. Segunda Região. 
- Resolveu-se, por unanimidade de votos, negar 
provimento ao recurso. 

Processo 4.654-47 -Relator, Ministro Astolfo 
Serra - Revisor, Ministro Waldemar Marques 
- Recorrente, João .Rodrigues Braga - Recor
rido, Cia. Força e Luz de Minas Gerais -
Recurso extraordinário de decisão da Primeira 
J . C. J . de Belo Horizonte - Resolveu-se, 
contra os votos dos Srs. Ministros Godoy 
Ilha e Oliveira Lima, não tomar conhecimento · 

I do recurso. Pelo recorrente falou o advogado 
Aarão Steinbruck. 

Resumo da ala da 26• sessão ordinária 
realizada no dia 2 do mês de Março de 1948. 

Presidente, Ministro Geraldo Montedonio Be
zerra de Menezes. Procurador; Dr . Dorval La
cerda. Secretário, Sr, Agnelo Bergamini de 
Abreu. - Compareceram os Srs . Ministros Ca.l
deira Neto, Godoy Ilha, Waldemar Marques, Oli
veira Lima, Antonio Carvalhal, Astolfo Serra, 
Edgard Sanches e ROmulo Cardim, e o Sr. Juiz 
Tostes Malta. 

Na ordem do dia foram julgados os seguintes 
processos: 

Processo 436-47 - Relator, Ministro Oliveira 
Lima. - Revisor, Ministro Antonio Carvalhal 

Recorrente, Cla. de Mlnera.ção e Metalurgia 
do Brasil Recorrido, Osny Silveira - Recurso 
extraordinário de decisão do T. R. T. da 
Quarta Região. - Resolveu-se tomar conheci
mento do recurso, por unanimidade de votos, e, 
de n~éritl8, dar-lhe provimento para, reformando 
a decisão recorrida, absolver a recorrente da 
condenação, vencidos os Srs. Ministro Antonio 
Carvalhal, revisor, e Juiz Tostes Malta, que 
lhe negavam provimento. 

Processo 6 .053-4.6 - Relator, Ministro Oli
veira Lima - Revisor, Ministro Antonio Carva
lhal - Recorrente, Basilio Costa - Recorrida, 
Padaria e Confeitaria Paraná - Recurso ex
traordinário de decisão do T. R. T. da Se
gunda Região - Resolveu-se tomar conhecimen
to do recurso, contra os votos dos Sra. Minis
tro Antonio Carvalhal e Juiz Tostes Malta, e, 
df! merit\s, por unanimidade, negar-lhe pro
vimento. 

Processo 8.203-47 - Relator, Ministro Godoy 
Ilha - Revisor, Ministro Oliveira Lima . Re
corrente - Fábrica de Celulose e Papel Ltda. 
- Recorrido, João Pinto Rodrigues - Recurso 
extraordinário de decisão do T. R. T. da Quar
ta Região - Resolveu-se tomar conhecimento do 
recurso, contra os votos dos Srs. Ministros Go
doy Ilha, relator, Antonio Carvalhal e Juiz Tos
tes Malta, e, àe méritís, por unanimidade, ne
gar-lhe provimento . 

Processo 8.289-47 - Relator, Ministro Go
doy Ilha. - Revisor, Ministro Oliveira Lima 
- Recorrente, Construtora Bogado & Oliveira · 
S. A. - Recorrido, Leobar Soares de Mendon
ça - Recurso · extraordinário de desp. do prest. 
do T. R. T. da Primeira Regiã.o - Resolveu
se tomar conhecimento do recurso, contra os 
votos dos Srs. Ministros Antonio Carvalhal 
e Juiz Tostes Malta, e, de méritis, por unanimi
dade, negar-lhe provimento. 

Processo 8.356-47 - Relator, Ministro Godoy 
Ilha. - Revisor, Ministro Oliveira Lima -
Recorrente, J. Ranzeiro & Cla. Ltda. - Recor
rido, Waldir da Silva Branco - Recurso extra
ordinário de decisão do T. R. T. da Primeira Re
gião - Resolveu-se tornar conhecimento do re
curso, sem divergência, e, àe meritis, pelo voto 
de desempate, negar-lhe provimento, contra 
os votos dos Srs. Ministros Oliveira Lima Cal
deira Neto e ROmulo Cardim·, que restabelêclam 
a sentença da Junta de Conciliação e Julgamen
to - Deu-se por impedido o Sr. Juiz Tostes 
Malta. 

Processo 5.032-47 - Relator, Ministro RO
mulo Cardim - Revisor, Ministro Edgard San
ches - Recorrente - "The Yokoama Sppecle 
Bank, Ltda. em liquidação - Recorrido Carlos 
Ramos - Recurso extraordinário de deéisA.o do 
T. R. T. da Primeira RegiA.o - Resolveu-se 
tOipar conhecimento do recurso, sem divergência 
e de meritis, pelo voto de desempate negar-Ih~ 
provimento, contra os votos dos Srs. Ministros 
ROmulo Cardim, Caldeira Neto, Waldemar Mar
ques, e Astolfo Serra, que davam acolhida ao 
apêlo, para reformar a declsA.o recorrida e jul-
ar im:11rocedente a recll!._ma.c.ão. Desii!'Ilado na.ra 

re- Sr. ;M;,~.::~~~~~--~--------------
eus o Sr .. Mnt:Stro Godoy TI h -rio p tnJstro Cald 1 a . Presidiu 0 ;Jul 

C rocesso 5 630 e ra Neto .P.men1o d .. ardim _ R · . -47 - Relat • . , -8 mertM negar-lhe prf!mer 
~o - Recorrente e'Csor, Minist~~· :Jnfstro ROmuie Srs. kflnistros Rõmu1o Cá.Um, 
1" - tRecorrtdo • E a;sfno Balneário dgard Sanches ~l~r ~rques, que davami:olh! 
>- ex _raordlnárÍ n as Alves Ba b .a Urca s. A_, e ermmar que o TFibuJi "a 
'· me1ra Reglãoo de decisão do ,; oRa - Recurso 0 recurso Interposto. :Qigna< 

u - Resolveu-s t · · T. da PrJ ~ acordão o Sr. Minlst Edg1 
rso sem divergê~c~~zn;r conhecimen: p eu-1sd': Por impedido o Ju~ 

- e votos, para d r_es IU o julgamento c Sr 
' etra Neto. -. 

\ 
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ABA LHO 
·1~ provimento, p84'a resta.belecer o 

avado na. parte que mandou p~ar 
correspondentes a. empregadq e te
m-se por impedidos os Srs. Min!s
Sa.nohes e Ju!z Tostes Malta. 

; 51-47 - Relator - Ministro AI!· 
Revisor - Ministro Wa.ldema.r Ma.r
·ente ' - Ettore Aglli. Recorridos -

lme!da Gama & Cla.. Ltda. Recureo 
'lo de decisão do TRT da 1 . a. Região. 
.-se toma.r conhecimento do recurso, 
lidade de votos, e, de meritis, dar
lmto, em parte, p6lrB. cons!áe.rar o 

!recorrente como sendo por prazo in
• com restrições dos Srs. Ministros 

ra, relator, que anulava a cláusula. 
grafo do referido contrato, relativo, 
I validade do mesmo, e Edgat'd san
!mulava apenas · em parte a citada. 
vencido o Sr. Ministro Antonio Ca.r-

assegurava ao reclamante o paga
oras extraordinárias pleiteadas. De

·a. redigir o acórdão o Sr. Ministro 
Marques. Deu-se por impedido o Sr. 
1 Malta. . Pelo recorrente !alou o ad-

io Borghini. 
4.061-47 - Relator - Ministro 

1ches. Revisor - Caldeira Neto. Re
I Américo Silva & Cunha.. Recorrido 
' Rodrigues Gonçalves. Recurso ex
o de decisão do TRT da 1.& Região. 
~.-se, contra o voto do Sr. Ministro 
ma, não tomar conhec!mentc do re
l-se por impedido o Sr. Jcuiz Tostes 

!:> da a.t& da 22& sessão ordinária rea
.tlia. 24: do mê6 de Fevereiro de 1948. 
11te - Ministro Gemido Montedonlo 
Menezes; Pr.ocurador - Dr. Hum-

,lde; Secretãrio - Sr. J06é Barbosa. 
i~J,ntos. Compareceram os Srs, Minis
~a. Neto, G<>doy Ilha, Waldema.r Mar
~ira. Lima, A:ntonio Carvalhal, Astolfo 
~rd Sanches, Romulo Cardlm e o Sr. 
a Malta. · 
lem do dia. toram julgad.o.s os seguln· 

so 7.771-47- Relator, Ministro Godoy 
~or, Ministro Oliveira Lima - Re
Construtora. Bogado & Oliveira S. A.; 
Estevão Getuto - Recurso extraor-
1 desp. do Prest. do TRT da 1 a. Re
·•lveu-se não tomar conhecimento do 

a.nimemente. 
5o 10.392-47 - Relator, Juiz Tostes 
lvisor, Ministro Astolfo serra. - Re
rhe Leopoldlna. Railway Company Ltd.; 
tArduino Laurindo - Recurso extra
de decisão do TRT da 3& Região. Rer contra os votos dos Srs. Ministroo 
[Lnches, Oliveira Lima., Romulo Car
ftomar conhecimento do recurso. De
e.ra redigir o a.cordão o Sr. Ministro 
~x a.. NU. +.n=on p11.rte no iulgam{)nto 
liBt ro Godoy Ilha, por h!l.O na;ver ou
a.tório . 
f!;o 7. 778-47 - Relator, Ministro Ro
aim. Revisor, Ministro Godoy Ilha -
>, Laboratórios Franco-Brasileiros DOe-

recorrido. Norma. llevato de Ollve!ra 
o extraordlná.rLO de decisão do TRT 

leião. Resolveu-se, contra. o voto do 
~~ro Oliveira Lima, não tomar conhe
e.~.!:.~~~.:~~-se por_ impedido o 

.... - -·--o 1 Malta -Recorrente - ::nn-u:-uo~.LTu.-o.....-~-
Cll"J.-Vt:'J.IL--a.~...-}JQ"J..,..-.-J........, ..., .., ... -,.""'-

bertO Pa.lagl. rnna • e • Q1JVe"frll._TiliDa~a;o--.,;-oTUt:L-r-,.,.-uu-.u--o- owu-.o:&-og;o.-&-...... 
Processo 7. 030-47 - Relator, Ministro 011· 

veira Lima. Revisor. Ministro Antonio carvalho 
- Recorrentes: Zahyra Cruz Araujo e outras; 

1 I recorrida, D'Olne & Cia. - Fábrica d·e Tecidos 
Lã Aurora. - Recurso extraordinário de deciBlo 
elo TRT da. 1& Região. Resolveu-se tomar co
nhecimento do recurso. por unanimidade do 
votos e, "de meritis", pelo voto de desempate, 
dar-lhe provimento, para restabelecer, em uarte, 
a decisão da. Junta de Conciliação e .Julga
mento limitada. a. exigência dos reclamantes no 
salário minimo legal, excluidos aquêles que se 
recusarem à recup~ração. venddos os Srs. Mi
nistros Antonio Carvalhal, revisor, E< Godoy 
Ilha, contrários a. essa restrição. e os Srs, Ml· 
nistros Caldeira Neto e Romulo card\m, que 
mantinham a decisão recorrida . Deu-se por 
!mned!do o Sr. Juiz Tostes Malta. Não tomo-e 
narte no julgamento, por nã.o ter ouvido o re
latório, o Sr . Ministro Edsrard sanches. Pelas 
recorrentes falou o advogado Aarão '3tembruck 
e pela recorrida. Alfredo Thomé Torres. 

Itesumo da ata da 23" sessão ordinária rea
lizada. no dia 26 do mês de Fevereiro de 1948 . 

Presidente - Ministro Geraldo Montedo
nio Bezerra de Menezes; Procurador - Dr. Ba
ti~ta. B!ttencourt; Secretário - Sr . José Bar
bosa de Mello Santos. Oomyareceram os Srs. 
Ministros Caldeira. Neto, God<'5y Ilha, Waldemar 
Marques, Oliveira Lima., Antonio Carvalhal, As· 
tolfo serra, Edgard Sanohes, Rômt·~o Cardim e 
Juiz To.stes Malta.. 

Na ordem do dia. foram julgados os seguin
tes proce~sos : 

Proce&'O 8. 275/ 47 - Relator, Ministro Go· 
doy :"lha.; - Revisor, Ministro Oliveira Lima; ..:. 
Recorrente, Cia.. de Carris Porto Alegrense. -
Recurso extraordinária. de decisão da. 3" JCJ de 
P. Alegre; - Recorridos, Manoel Ferreira. Col
Jhete e Jo!ío Rodrigues. - Recurso extraordl
tlário de decisão da 3"' JCJ de p. Alegre. -
Resolveu-se por unanimidade de votos, tomar 
1onhecimento do recurso e dar-lhe provimento 
>ara, reformando a decisão recorrida., absolver 
1 recorrente da condenação. 

Processo 7.934/ 47 - Relator, Ministro 011-
·elra. Lima; - Revisor, Ministro Antonio Car
·alhal; - Recorrentes, José Pereira da Silva. e 
'iat;ão e Tecelagem S. Martlno Ltda.; - RecOr
idos, os mesmos. - Recurso extraordinário . de 
.ec1s!ío do TRT da 1& Região. - Resolveu-se 
oma.r conhecimento de ambos os recursos, con
ra o voto do Sr. Ministro Antonio Carva.lhal, 
, cJ;e n:.eritis, dar provimento ao recurso da 
mpresa, para restabelecer a. sentença de primei
a instância, · vencidos os Srs. Ministros AntoniO 
!arvalhal e Godoy Ilha, que lhe negavam pro
lmento, e negar provimento ao recurso do 
mpregado, unanimemente . Deu-se por impe
ido o sr. Juiz Tostes Malta. Pela empresa. !a
>U o advogado Hugo Ba.zin de Mello. 

Processo 5.069/47 - Relator, Ministro RO· 
:mlo Cardim,; - Revisor, Minlt;tro Edgard 
anches; Recorrente, Roberto Carlos Jerosch; 
-Recorrida, Herm Stoltz & Cia., em liquidação. 
- Recurso extraordinário de decisão do TRT 
a 2" Região. - Resolveu-se desprezar a. prell
linar <ce deserção do recurso, por una.nlmidaçle, 

do mesmo tomar conhecimento, pelo voto de 
esempate, vencidos os Srs. Ministros Rómulo 
ardim, relator, Caldeira Neto, Waldemar Mar
lles e Juiz Tostes Malta, e, ãe mel1'itis, negar
le provimento vencidos os Srs. Ministro GO· 
>Y Ilha. e Oliveira Lima., que lhe davam provl-

R
ento para. julgar procedente a reclamação. 
ão tomou parte no julgamento, por não ter 
1vido o relatório, o Srs, Mlnistroa Antonio 
arvalhal. Pelo recorrente talou o advogado 
ugusto Nogueira. e pela recorrida o advogado 
l!l!O Cezar do.s Santos Vizeu. 

Processo 1. 528/ 47 - Relator. Ministro As
Jlfo Serra.; - Revisor, Ministro Waldemar 
rarques; - Recorrente, Rafael M.D. Mart\nho; 
• Recorrido, Mario Martins da. Silva; - Recur
, extraordinário de decisão do TRT da 2& 

, ~ão. - Resolveu-se, contra o voto do Sr. 
~ istro Oliveira. Lima.. não tomar conheci

to do recurso. 
Jr Processo 4.943/47 - Relator, Ministro 'Ec!
. gard Sanches; - Revisor, Ministro Caldeira. Ne· 

to; - Recorrente, A. Sadi; - Recorrido, Mol
ses Salomão Eliam. - Recurso extraordinát'\O 
de decisão do TRT da 3"' Região. - Resolveu
se, por unanimidade de votos, tomar conheci
mento do recurso e dar-lhe prov1mento, em 
parte. para estender a prescr~ção também ao 
mês de Setembro de 1945, con!Irmado, no mrus, 
o acórdão recorrido. 

Resumo da: ata da 24& sessão ordinária. rea
lizada no dia 27 do mês de Fevereiro de 1948. 

Presidente - Ministro Geraldo Montedo
nio Bezerra de Menezes - Procurador: Dr. 
Durval Lacerda. - Secretário: Sr. José Barb~a 
de Mello Santos - Compareceram os srs. MI
nistros Caldeira Neto, Godoy Ilha, Waldemar 
Marques, Oliveira Lima, Antonio Carvalhal, As· 
tolto serra e o Sr. Juiz Tostes Malta. 

Na ordem do dia. foram julgados 011 se
guintes processos: 

Processo 8. 674/47 - Relator - Juiz Tos
tes Malta - Primo D'Amigo - Agrava.do -
Máquinas Pira.tininga S.A. - Agr;~.vo de Ins
trumento de desp. do Prest. do TRT da. 2a 
Região - Resolveu, por unanimidade de votos, 
negar provimento ao agravo. 

Processo 7. 962/47 - Rela.tor - Minist ro 
Godoy Ilha- Revisor- Ministro Oliveira Lima 
- Recorrente - The Leopoldina Rallway co. 
Ltda. - Recorrido - La!aiete de Souza lta.po
so - Recurso extraordinário de decisão da JCJ 
de Petropolis. Resolveu-se tomar conhecllnen
to do recurso, contra. os ·votos dos Srs. Minis
tros Godoy Ilha, relator, e Antonio carvalhal, 
e despreza.r as preliminares de cousa. julgada e 
de prescrição, a primeira, pelo voto de desem
pate, vencidos os Srs. Ministros Oliveira Lima, 
revisor, Caldeira Neto e Astolfo Serra, e, a úl· 
tima, contra os votos dos Srs. Min!stroa Oli
veira Lima. e Caldeira Neto, e, de merttis, ainda 
pelo voto de desempa.te, dar-lhe provimento, 
em pa.rte para reconhecer ao empregado direi
to 111penas a.o pagamento de 15 dias de sal6.l·ios, 
vencidos os Srs. Ministros Oliveira Lima, Cal
deira. Neto e Astolto Serra, que abSolviam a re
corrente da. cond-enação. Designado para. redi
gir o acórdão o Sr. Juiz Tostes Malta. 

dustria do Trigo, Milho, Ma.ndioca, Azeite, 
Aveia e OlJos Alimenticios de São Paulo, Gran
des lnd. Mlnetti, Gamba. e S.A. Ind. Reuni
dar F. Matarazzo. Recorridos - Os mesmos. 
Recurso ordinário de decisão do TRT da 2" 
Região . Resolveu-se negar provimento ao re
curso do Sindicato suscitante, contra os votos 
dos Srs. Juiz Tostes Malta e Ministros Godoy 
Ilha e Antonio Carvalhal, que I11e davam pro
vimento, para determinar que o aumento fosse 
calculado sobre os salarios vigorantes em Ja
neiro de 1946, e dar provimento, em parte, aos 
recursos das empresas: ao da firma Gra-ndes 
Industrias Minetti Gamba Ltda, para. subordi
nar o pagamento do aumento a seus empreg~
dos à. assiduidade total ao serviço, salvo os casos 
de falta por motivo de força maior ou de en
fermidade, comprovados na forma. da lei, com 
restrições do Sr. Ministro Waldemar Marques, 
que estendia esta condição também aos empre
gados da'S demais emprêsa.s participantes dO 
dissidio, e vencidos os Srs, Juiz Tostes Malta 
e ministros Godoy Ilha e Antonio Carvalhal, 
que lhe negavam provimento; quanto ao recur
so da firma Industrias Reunidas F. Matarazzo, 
para. determinar que o pagamento do aumento 
a seus empregados seja efetuado a partir da 
data. da decisão recorrida, unanimemente man
tido quanto o mais, o acórdão recorrido. 

Processo 2. 849/47 - Relator - Astol!o 
Serra - Revisor - Mini.stro Waldema.r Marques 
- Recorrente - Jacob Sonderga.srd - Recorri
da - Linha. Axul Finlandeza Sul-Americana -
Recurso extraordinário de decisão do TRT da 
2"' Região. Resolveu-se, contra. os votos dos 
Ers . Ministros Godoy Ilha., Oliveira Lima e An· 
tonio Carva.lhal, não tomar conhecimento do 
recurso. 

Processo 8.374/ 47 - Relator - Ministro 
Astolfo Serra. - Revisor - Ministro Waldemar 
Marques - Recorrente - Cooperativa. União 
Rw·al Ltda - Recorrido - Alfredo dos San
tos. Recurso extraordinário de decisão do TRT 
da 4& Região. Resolveu-se, contra. o voto do 
Sr. Juiz Tostes Malta, não tomar conhecimen
to do recurso. 

Proc~sso 4. 235/47 - Relator - Ministro 
Astolfo Serra. - Revisor - Ministro Waldemar 
Marques - Recorrente - Cia. Cantareira e 
Viaça.o Fluminense - Recorridos - Alberto 
José Gomes e outros. Recurso extraordinário 
de decisão do TRT da 1& Região. Resolveu-se 
tomar conhecimento do recurso, por unanimi
dade de votos, e, eLe meritis, dar-lhe provimen
to para, reformando a. decisão recorrida., absol
ver a recorrente da condenação, vencidos os 
Srs. Ministros Godoy Ilha. e Antonio Carvalhal, 
que lhe negavam 'provimento. Deu-15e por im· 
pedido o Sr. Juiz Tostes Malta. 

Processo 6.125/47 - Relator - Ministro 
Astolfo serra - Revisor - Ministro Walde
mar Marques - Recorrente - Banco de Cré
dito Mútuo de Minas Gerais S.A. - Recorri
do - Adolfo Ribeiro. Recurso extraordinário 
de decisão de TRT da 3& Região. Resolveu-se, 
.por unanimidade de votos, tomar conhecimento 
do recurso e negar-lhe provimento. 

Processo 6.371/47 - Relator - Ministro 
Astolfo Serra. - Revisor - Ministro Waldemar 
Marques - Recorrente - Adolfo Llnsenma.ye:
(Fabrica. de Cartonagem) - Recorrido - Shir
ley Moreira Cezar. Recurro extraordinário de 
decisão da 2a JCJ de P. Alegre. Resolveu-se 
tomar conhecimento do recurso, contra o voto 
do sr. Ministro Astolfo Serra., rela.tor, e, ãe 
miritis, !dar-lhe provimento para, reformando a 
decisão recorrida, absolver o recorrente da con
denação, julgando improcedente a recla.maçã~ 
vencidos os Srs. Ministros Astolfo Serra., Godoy 
Ill1a. e Antonio Carvalhal, que lhe negaram pro
vimento. Deeignado para redigir o acórdão o 
Sr. Ministro Waldemar Marques. 

Processo 6. 705/47 - Relator - Ministro 
Astolfo Serra - Revisor - Ministro Waldemar 
Marque! - Rec<:>rrente - Ota.cilio Coelho :_ 
Recorrido - Antonio Gomes de Carvalho. Re
curso extraordinárin de decisão da. 5& JCJ Ido 
Distrito Federal. Resolveu-se tomar conheci
mento do recurso, contra o voto do sr. Mi
nistro Caldeira Neto, e converter q julgamento 
em diligência, para determinar a baixa dos 
autos à. Junta a quo, a flm de ser assinada, .se 
autêntica, a ata de fis. 13, unanimemente, 

Processo 2.533/4:7 - Relator - Ministro 
Waldemar Marques - Revisor - Juiz Tostes 
Malta. - Recorrente - S.A. Frlgorifico Anglo 
- Recorrido - Dorval WeU!er Eaperon e ou
tros. Recurso extra.ord\nãrio de decisão Ido TRT 
da 4& Região. Resolveu-se tomar conhecimen
to do recurso, por unanimidade de votos, e, 
de meretis, dar-lhe provimento, em parte, para 
reconhecer ao reclamante José Francisco Paula 
ROdrigues direito ao pagamento simples das 
férias, e absolver a recorrente da condenação 
relativa aos reclamantes João Avila, Dorva. 
Weller Esperon e Victorlno Adauto Rosário, 
man~ldo, qu!l!nto ao mais, o acordão recorrido, 
vencidOS os Srs. Ministros Waldemar Marques, 
relator, e Caldeira Neto, que lhe davam provi
men_to para restabelecer a decisão de primeira 
instancla.. Designado para redigir o acórdão 0 
sr. Juiz Tostes Malta. 

I do recurso . Pelo recorrente falou o advogado 
Aarão Steinbruck, 

Resumo da ata da 26• sessão ordinãrla 
realizada no dia 2 do mês de Março de 1948. 

Presidente, Ministro Geraldo Montedonio Be
zerra de Menezes. Procurador; Dr. Dorval La
cerda. Secretário, Sr. Agnelo Bergamini de 
Abreu. - Compareceram os Srs. Ministros Cal
deira Neto, Godoy Ilha, Waldemar Marques, Oli· 
veira Lima, Antonio Carvalhal, Astolfo Serra, 
Edgard Sanches e Rõmulo Cardim, e o Sr. Juiz 
Tostes Malta. 

Na ordem do dia foram julgados os seguintes 
processos: 

Processo 436·47 - Relator, Ministro Oliveira 
Lima. - Revisor, Ministro Antonio Carvalhal 
- Recorrente, Cia. de Mineração e Metalurgia 
do Brasil Recorrido, Osny Silveira - Recurso 
extraordinário de decisão do T. R. T. da 
Quarta Região. - Resolveu-se tomar conheci
mento do recurso, por unanimidade de votos, e, 
de ntéritis, dar-lhe provimento para, reformando 
a decisão recorrida, absolver a recorrente da 
condenação, vencidO!! os Sra. Ministro Antonio 
Carvalhal, revisor, e Juiz Tostes Malta, que 
lhe negavam provimento. 

Processo 6.053-{6 - Relator, Ministro Oli
veira Lima - Revisor, Ministro Antonio Carva
lhal - Recorrente, Basilio Costa - Recorrida, 
Padaria e Confeitaria Paraná - Recurso ex
traordinário de decisão do T. R. T. da Se· 
gunda Região - Resolveu-se tomar conhecimen
to do recurso, contra os votos dos Srs. Minis
tro Antonio Carva.lha.l e Juiz Tostes Malta, e, 
ãe meritis, por unanimidade, negar-lhe pro
vimento. 

Processo 8.203-47 - Relator, Ministro Godoy 
Ilha - Revisor, Ministro Oliveira Lima. Re
corrente - Fábrica. de Celulose e Papel Ltda. 
- Recorrido, João Pinto Rodrigues - Recurso 
extraordinário de decisão do T. R. T. da Quar
ta Região - Resolveu-se tomar conhecimento do 11 

recurso, contra os votos dos Srs. Ministros Go· 
doy Ilha, relator, Antonio Carvalhal e Juiz Tos
tes Malta, e, de méritis, por unanimidade, ne
gar-lhe provimento, 

Processo 8.289-47 - Relator, Ministro Go
doy Ilha. - Revisor, Ministro Oliveira Lima 
- Recorrente, Construtora Bogado & Oliveira 
S. A. - Recorrido, Leobar Soares de Mendon
ça - Recurso · extraordinário de desp. do prest. 
do T. R. T. da Primeira Região - Resolveu
se tomar conhecimento do recurso, contra os 
votos dos Srs. Ministros Antonio Ca.rvalhal 
e Juiz Tostes Malta, e, de méritis, por unanimi· 
dade, negar-lhe provimento. 

Processo 8.356-47 - Relator, Ministro Godoy 
Ilha. - Revisor, Ministro Oliveira Lima -
Recorrente, J. Ranzeiro a: Cia. Ltda. - Recor
rido, Waldir da Silva Branco - Recurso extra
ordinário de decisão do T . R. T. da Primeira Re
gião - Resolveu-se tomar conhecimento do re
curso, sem divergência, e, de meritis, pelo voto 
de desempate, negar-lhe provimento, contra 
os votos dos Sra. Ministros Oliveira Lima, Cal
deira Neto e Rõmulo Cardim', que restabeleciam 
a .sentença da Junta de Conciliação e Julgamen
to - Deu-se por impedido o Sr. Juiz Tostes 

1 Malta. I 
Processo 5.032-47 - Relator, Ministro Rô

mulo Cardim - Revisor, Ministro Edgard San
ches - Recorrente - "The Yokoama Sppecie 
Bank, Ltda. em liquidação - Recorrido, Carlos 
Ramos - Recurso extraordinário de decisão do 
T. R. T. da Primeira Região - Resolveu-se 
tomar conhecimento do recurso, sem divergência, 
e ãe meritis, pelo voto de desempate negar-lhe 
provimento, contra os votos dos Srs. Ministros 
Rômulo Cardlm, Caldeira Neto, Waldemar Mar
ques, e Astolfo Serra, que davam acolhida ao 
apêlo, para reformar a decisão recorrida e jul
gar improcedente a reclamação. Designado para 
redigir o acordão o Sr. Ministro Edgard San
ches. - Deu-se por impedido o Sr. Juiz Tos· 
tes Malta. Os Srs. Ministros Caldeira Neto, e 
Rômulo Cardim, requereram justificação de voto, 
o que foi deNrido pelo Sr. Presidente.· 

Processo 4.511-47- Relator, Ministro Walde
mar Marques - Revisor, Ministro Tostes Mal
ta. (Juiz) - Recorrente, Jesuíno O. Ribeiro. -
Recorrido, Constantino Dias de La. Rocha - Re
curso extraoratnA.r1o de aec!aiLo do T. R. T. da 
Quarta Região - Resolveu-se tomar conhecimen
to do recurso, contra os votos dos Brs. Mln!stros 
Waldemar Marques relator, Caldeira Neto, Go
doy Ilha e Rômulo Ca.rdlm, e, ãe meritis 
negar-lhe provimento, vencidos os Srs. Mi~ 
nistros Antonio Carvalhal, Astolfo Serra, Ed
gard Sanchea e Juiz Tostes Malta, que davam 
provimento para, considerando havet• cousa jul
gada quanto à relação de emprego do recorren
te, determinar a baixa dos autos ao Tribunal 
a quo.· 

Processo 5.397-47- Relator, Ministro Rômu
lo Cardim- Revisor, Julz Tostes Malta. - Re· 
corrente, Cia. de Navegação das La.gõa.s - Re· 
corrido, Walter George Berry - Recurso ex
traordinário de decisão do T. R.· T. da Quarta 
Região - Resolveu-se, sem discrepância de votos, 
homologar a desistência. do recurso . Não toma
ram parte no julgamento, por ausentes à ses
são os Srs •. Ministros Godoy Ilha e Astolfo 
Serra. Resumo da ata da 25• sessão ordinária rea-

lizada no dia 1 do mês de Março de 1948 Processo 5.592-47 - Relator, Ministro Wal-
Presidente Ministro Geraldo Montedonio. Be- demar ~arques - Revisor, Ministro Tostes Mal· 

zerra de Menezes - Procurador, Dr. Baptista ta (Ju~z) - ~acorrentes,. Fernando Rodrigues 
B1ttencourt - Secretário, Sr. Jotlê Barbosa de E~cude1ro & C1.a. Bra.sUeira .de Artefatos e Me
Melo Santos. -Compareceram osfs. Ministros ta.1s. -:- Recorndos, os mesmos. - Recurso ex• 
C~deira Neto, Godoy Ilha Wald ar Marques traord1':'ário de decisão do T. R. T. da Segun
Ohveira Lima., Antonio Ca~alhal stolfo Serra' da Reg1ão - Resolveu-se tomar conh~cimento de 
Edgard Sanches Rômulo Cardim' e 0 Sr Jui~ ambos os recursos, e, ãe meritis dar acolhida 
Tostes Malta. ' • ao da segunda. recorren\e para o efeito de anu· 

Na ordem do dia. foram julgados 08 seguiu- lar todo o processo, pela não idêntida.de fisica 
tes processos: entre a. pessoa do Juiz de instrução e a do jul-

Processo 7.341-47 - Relator, Ministro Go- gamento; contra. _o voto do St·. Ministro . Cal
doy Ilha. - Revisor, Ministro Oliveira Lima. _ deira Neto,. - Nao tomou parte no julgamento 
Recorrente, Olavo de Oliveira São Paulo _ Re- o Sr. Mm1stro Godoy Ilha por ter estado au
corrido, Sociedade de Auxilias e Beneficência sente à sessão. 
Estrela - Recurso extraordinário de decisão do Processo 5.389-47 - Relator, Ministro Wal
T. R. T. da Primeira Região _ Resolveu-se demar Marques - Revisor, Juiz, Tostes Malta -
contra os votos dos Srs. Ministros Oliveira LimO: Recorr«;nte, Carlos D'Angelo. -Recorrida, Sta.n
e Edgard Sanches, não tomar conhecimento do dard .ou Compll:n;y of Braz11 - Recurso extraor
recurso, - Deu-se por impedido 0 Sr Juiz dinã;no de dectsao do T. R. T. da Segunda 
Tostes Malta. · ' Reg:tão - Resolveu-se não tomar conhecimento 

Processo 10.170/47 - Relator - Ml·nistro 
Astolto Serra - Agravo de Instrumento de t!es;>. 
do Prest. do TRT da 1"' JCJ de São P·aulo -
Agravante - Industrlas Brasileiras Eletrometa
lúrglcas S.A. - Agravado - Antonio Na.vas -
Resolveu-se negar provimento ao agravo, 

Processo 10.1190-47- Relator, lllfnistro Godoy do recurso, unanimemente. Não tomaram parte 
Ilha.· - Revisor, Ministro Oliveira Lima (ad- no julgamento os Srs. Ministros Godoy Ilha 
hoc). - Recorrente, Cia. de Anllinas Produtos 41 Astolfo Serra, por ausente à sessão. 
Químicos e Martela Técnico- Recorrido T R Processo 5.474-47- Relator, Ministro Walde
T. da Quinta Região. - Recul'IO ordin'ári~ d; mar Marques - Revisor, Juiz Tostes Malta -
decisão do T. R. T. da Quinta Região_ Resol- Recorrente, José Corrêa de Souza -Recorrido, 
veu-se, por unanif!lidade de votos, dar provimen- Pro:'Tfmzano S.a~ches Ltda. - Recurso extraordi
to ao recurso para anular todo 0 processado por nário de deCisao do T. R. T. da Quarta Re
incompetência. do órgão que impôi a multa .' g:tão - Resolveu-se n!o tomar conhecimento do 

. Proc:esso 7.338-47 - Re.lator, Ministr~ Oli- recurso, unanimemente. Não tomou parte J?-O_jul
Velra L1ma - Revisor, Mmistr() Antonio Car- gamento, por ausente à sessão, o Sr •. M1mstro 
valha!. - Recorrente, Cia. Cervejaria. Brahma Godoy Ilha. 
- I<_'ilial Hanseática - Recorrido, Domingos Fi- Processo 5. 790-47 - Relator Ministro Wal
guelredo - Recurso extraordinêrio de decisão demar Marques - Revisor Ju'iz Tostes Malta 
do T. R .. -r:- da Primeira Regi~ Resolveu-se, - Recorrente, Usina. Santli. Olimpl.a S. A. _ 
por unanimidade de votos, tomar conhecimento R-ecorrido, João Pinto Fiuza - Recurso extra
do recurso_ e dar-lhe provim e~ to. para dermi- ordi~ário de decisão do T. R. T. da Segunda 
nar a ba1xa dos aut~ ao .TnbUnal a quo, a Regiao - Resolveu-se tomar conhecimento do 
fim. de que o mesmo JUlgue, como de direito, o recurso e dar-lhe provimento para reformando 
mérito do recurso ordinã':io manifestado pela a. decis_ão recorrida., julgar improc'edente a re
reclamada. - Deu-se por Impedido o Sr. Juiz cla.maçao, vencidos os Srs. Juiz Tostes Malta 
Tostes Malta. · e Ministro Antonio Carvalhal, oue da.v.a. .... ...., 

!Processo 3.933/47 - Relator - Ministro 
Al>tolfo Serra - Revisor - Ministro Waldemar 
Marques - Recorrente - Rufino da Silva Alei
xo - Recorrido - Jair Ferreira. da Cunha. -
Recurso extraordlnãcrio de decisão da 3"' JCJ dO 
Distrito Federal. Resolveu-se, por unan!Dlida
de de votos, tomar conhecimento do r~~~n~rso, 
dar-lhe provimento para., reforma-ndo a . deci
sllo il'ecarrlda, julgar improcedente a reGlama
çáo. 

Processo 4 . 552/ 47 - Relator -
Astolfo Serra - ReviSOr - Ministro W 
Marques - Recorrent-e - Francisco do. 
tos - Recorrido - João Albert o Rodri 
Recurso extraordinârio de decisão do ~ da 
1"' Região. Resolveu-se não tomar conhoo~en
to do recurso, unanimemente. Deu-se por un-
;pedldo o Sr. Juiz Toates Ml\lta. , 

Processo 2. 846/47 - Rel&tor - MlD istr : 
Astolfo Serra - Revisor - ?.'4!nlstro Wa~ar 
Marques -Recorrente - Bau•o do Bras! .A. 
- Recorrido - Paulo de Carv lho . Recur ex
traordinário de decisão do T da 3& ião . 
Resolveu-se desprezar a preli inar de d rção 
do recurso, contra o voto do r. Min!str An
tonio Carvalhal, e do mesm tomar co!flecl
mento, vencido ainda. o Sr. ln!stro Antonio 
a.rvalhal~rejeitan.g~rel ~1~-~?m-

Processo 10.946-46 - Relator, Ministro Ed- pa.rtç. acolhiil"~·"- -- , · L -1~ • 
gard Sanches - Revisor, Ministro Astolfo St -o!~:ll{qD!! '!lptr9laJliO:> '1lllll1 ('ll!l9m~P ~ 01dwa.L I~· 
ra - Recorrente, Lanifício Jafet S. A. _ E -suo::> ·t:tuni!Cuag 1m~ V ' <>p r,p\U'BUI!\H 1 .,,-s 1 
corridos - Juozas Spranginas e outros _ R ou s11.tciq ()'1: E\1 ''l!ttunu.n -epllZlJna. ·"o 1 
curso extraordinário de decisãa do T. R. ~ J!SD'Q op o~s:AqtS<ld o[aJ6t 1 
d:t Segunda Região- Resolveu-a tomar conh · ·~ . · · · ·, _ 1 
cimento do recurso, contra os •otos dos Sr. ·oe'cgg ·tcg S;.l;) ap queno Ti as -n°·'3 i3 Sl'o'l 
Mlni~tros Edgard Sanches, rei~~:tor, Godoy Ill: 

3 
o.ua"u-er ap lli>W o )Ull.mp '·J[·a·s op S\'11!::> , 

e Jmz Tostes Malta, e, de mérif•!~ dar-lhe provi _gs siuqo ap .1o1as op s11sadsap s11p pqo~ O '!ld 11 mento para., reformando a decisio recorrida, ai• ·og'cn·sn s.:ro : sa~"T;':l!~ ~ 
solver o recorrente da condenil.ção, vencidc\ Sll~qo 'B sot.r?utp~o"B .. qxo IID!.Ilxnv ·00 O!lO I:By: • 
os Srs. Ministros Edgard SanchElÍ e Godoy Ilhl tJ::> ·saJllln:Jiplld sluqo 'B S!-esuam so;u~~u 
que negavam provimento. - DeiÍjgnado para rei , , .. 01 S·l::) : Sll!ldQ.ld S'e.1q0 ap O'!l ua 
di~r o acordão o Sr. Ministro ktolfo Serra. - :~,r>:E1Jp 1 puods!P senuenb -- S!l!!::>OS .811·~~~. 1~~ Nao tomou parte no Julgamento o Sr. Minis! · 00 0 ~~ tro Antonio Carvalhal, por se ter ausentado mo ~tO ap 'l!qul!nb '!l sagC>l!u.ta'lul lUO:l. '!l)S~il ofád 
mentaneamente da sessão. . 1 ~ uo~ 'Li:9 ap o.1aun;1u ou os-noA~l" S O S 

Processo 4.261-47 -Relator, M. inistro Rõmu sEp'B)ttOt.!O 0 sopnuetu sa.w~:ow 0 P 1~10~ '!l~ '!lto 
lo Cardim. - Revisor, Mini~tro Edgard Sa.n · · c3'00&'Z01 SlO · ·~qs . :u 
"h""·----:R.ar.or.r:en.te.-S.-A.-M.anDo~r~·e~s~B.,.,ras"""il""e.,ir..,g._,_ :e:uodtui. ~ t:OL.:...Z ·u '!l5uup;) 'l!p "BSU;) . ZL . 1 

u: · - -- - - - •-------.....:.. C!t:\.o-..O.:e.R.a._'20lUO~.L 'S{90S3: 
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le provimento vencidos os Srs. Ministro Go
JY Ilha e Oliveira Lima, que lhe davam provl-

R
tento para julgar procedente a reclamação. 
ao tomou parte no julgamento, por não ter 
vido o relatório, o srs. Ministros Antonio 

arvalhal. Pelo recorrente falou o advogado 
ugusto Nogueira e pela recorrida o advogado 
Ltllo Cezar dos Santos Vizeu. 

Processo 1. 528/47 - Relator, Ministro As
Jlfo Serra; - Revisor, Ministro Waldemar 
[arques; -Recorrente, Rafael M.D. Martlnho; 
- Recorrido, Mario Martins da Silva: - Recur
' extraordinário de decisão do TRT da 2" 

~- ... ~.~.:~..~o.,-------.n:eta:rrttu ext..-n:a;oi·,:nna-rio----ae-------necrsa.-o - do tto~sr. Mln!stero :ãStõlio Serra, relli"tor, e, de T. R. T. da Primeira Região - Resolveu-se 
miritis, tlar-lhe provin1ento para, reformando a to:q1ar conhecimento do recurso, sem divergência, 
decisão recorrida, absolver o recorrente da con- e de meritis, pelo voto de desempate negar-lhe 
denação, julgando Improcedente a recla.m.açã? provimento, contra os votos dos Srs. Ministros 
vencidos os Srs. Ministros Astolfo Serra, Godoy Rõmulo Cardim, Caldeira Neto, Waldemar Mar
Ilha e Antonio Carvalhal, que lhe negar~m pro- ques, e Astolfo Serra, que davam acolhida ao 
vimento. Designado pa.ra redigir o acordão o apêlo, para reformar a decisão recorrida e jul
Sr. Ministro Waldemar Marques. . . gar improcedente a reclamação. Designado para 

Processo 6. 705/47 - Relator - M1mstro redigir o acordão o Sr. Ministro Edgard San
Astolfo Serra - Revisor - Ministro Waldemar ches. - Deu-se por impedido o Sr. Juiz Tos
Marqu~ - Recorrente - Otacillo Coelho !..- tes Malta. Os Srs. Ministros Caldeira Neto, e 
Recorrido - Antonio Gomes de Carvalho. Re· Rõmulo Cardim, requereram justificação de voto, 
curso extraordinárin de decisão da 5" JCJ ~o o que foi def<erido pelo Sr. Presidente.· 

. '--gião. - Resolveu-se, contra o voto do Sr. 
\~istro Oliveira Lima, não tomar conheci-

,.----------------------------------~======~~~========~----------------------~------------ lto do recurso. I Processo 4.943/47 - Relator, Ministro Ed-

J U S T I C Á B ~ T R A A
. gard Sanches; - Revisor, Ministro Caldeira Ne-

Distrito Federal. Resolveu-se tomar conhec~- Processo 4.511-47- Relator, Ministro Walde· 
rnento do recurso, contra o voto do Sr. M1- mar Marques - Revisor, Ministro Tostes Mal
nistro Caldeira Neto, e converter o julgamento ta. (Juiz) - Recorrente, Jesuino O. Ribeiro. _ 
em diligência. pa.ra determinar a baixa dos Recorrido, Constantino Dias de La Rocha - Re
autoe à. Junta a quo, a fh:n de ser llo'!Sinada., "" cur"o extraor<llnl!.rto de deciail.o d o T. R. T. da 
autêntica, a ata de fls. 13, unanimemente. Quarta Região- Resolveu-se tomar conhecimen-

B L H O to· - Recorrente, A. Sadi; - Recorrido, Mol
s.es Salomão Ellam. - Recur~o extraordinário 

~ ~ '\ U. U de decisão do TRT da 3a. Região. - Resolveu-
& ti' • oJt • I se por unanimidade de votos, tomar conhecl-

Procesro 2.533/47 - Relator - Ministro to do recurso, contra os votos dos Srs. Ministros 
Waldemar Marques - Revisor - Juiz Tostes Waldemar Marques relator, Caldeira Neto Go
Malta - Recorrente - S.A. F'rigorifloo Anglo doy Ilha e Rõmulo Cardim, e, de méritis 
- Recorrido - Dorval Weiller Esperon e ou- negar-lhe provimento, vencidos os Srs. Mi~ 
tros Recurso extraordinário de decisão do TRT nistros Antonio Carvalha!, Astolfo Serra, Ed
da 4a Região. Resolveu-se tomar conhecimen- gard Sanchea e Juiz :r'ostes Malta, que davam 
to do recurso, por unanimidade de votos, e, provimento para, coz;stderando have1• cousa jul
de meretis, dar-lhe proviment?, em parte, para gada. quanto à relaç~o de emprego do recorren
reconhecer ao reclamante Jose Francisco Paula te, determmar a batxa dos autos ao Tribunal 
Rodrigues direito ao pagamento simples das a; quo.· 

TR f 8 UNA' ' SUPER ( I curso e dar-lhe provimento, pa.ra :resta.belecer o rn~nto do recurso e dar-lhe provimento, em 
. L despa.cho agravado na parte que mandou pagar parte para estender a prescrição também ao 

Do TRABALHO 
e.s despesas correspondentes a empregadq e. te- mês de setembro de 1945, confirmado, no mais, 
le!one. Deram-se por impedidos os Srs. Mmls- 0 acórdão recorrido. 
tros Edgard Sa.nclles e Juiz Tostes Ma1ta. 

:Resumo ~ata d~." sessão ord.inãria re .. lizada o ia d s de Fevereiro de 1 9t.8:Presid~te lr"1!stro eraldo Montedonio 
Bezerra de ~c~ P ocurador - Dr. Bap
tista Bttten u - Secretario - Sr. José Bar
bosa de Me. ntos - Con1parecera.m. os Srs. 
Mlnlst.Tos Caldeira Neto, Godoy Ilha, Waldemar 
Marques, Oliveira Lima, Antonio Carvalhal, 
Delfim Mo1·eira, •Astol!o S:rra, Ejgard Sa.nches, 
Rômulo Cardi.m. e Juiz Tostes Malta. 

Na ordem do dia foram julgadOfl 011 se
guintes processas: 

Processo 7. 731-47 - Relator - Ministro 
Oliveira Lima . Revisor - Ministro Antonio 
Carvalhal. Recorrente - Fábrica de Calçados 
Odra Ltda . Recorrido .- Martha Zezyki. Recur
so extraordinário de decisão da 2. a JCJ de Porto 
Alegre. -Resolveu-se contra o voto do sr. Mi
nistro Ol!veira Lima, relator, não tomar conhe
cimento do recurso. Designado para redigir o 
acórdão o Sr. Ministro Antonio Carvalhal. 

i Processo 7.068-47 - Relator - Ministro 
l Oliveira. Lima. ReviSor - Ministro Antonio Car
i valha!. Recorrente - Auto Viação J1libaquara 
S. A. Recorrida - José Olimplo Leão. Recurso 
extraordlnárlo d-e decisão da 5. a JCJ de São 

,Paulo. - Resolveu-se tomar -conhecimento do 
recun~o, collltra. o voto do Sr. Ministro Anlt:onio 

fca..ryalhal, e, de meritis, negar-l:he provimento, 

I vencidos oo Srs. Ministros Oliveira Lima, re
lo.tor, e Caldeira Neto, que lhe davam provt-

1 mente para absoLver a recorrente da eondena
tção. Designado para redigir o acórd1io o &-. 
i Ministro Antonio Ca:rvalhal . O Sr. Ml·nistro 

1 
Oliveira Lima, requereu justificação de votos, o 

·que foi deferido pelo Sr . Presidente . 
Processo 10.761-47 - Dissídio Coletivo -

Itelator - Ministro Godoy Ilha. Revisor - Mi
nistro Ol:ilveM"a Lime.. Recor.rente - Frigori<flcOil 
Nacionais Sul BrashleirC\S S. A. Recorrido -
Sindicato dos Trabalhadores Ua..5 Indústrias de 
Carnes e Derivados de Porto Alegre. Recurso 
ordinário de decisão do TRT da 4.& Região. -
Resolveu-se, por unanimidade de votos, rejeitaJr 
tt prelim.lna.r de intempestividade do recurso, e, 
de meritis, dar-lhe provimento em parte,· paa-a 
determ!mar que os a~bonos sejam comRutadoa 
para efeito do cà.lculo do aumento, não ficando, 
todavia, incorporados aos salários, com restri
ções dos Srs. Min.lstras Edgard sa.nches e Juiz 
Tostes Malta, contrãrlos a essa exclusão. 

P.roc. 9.247-47 - Relator, Juiz Tostes Malte.. 
Revisor - Ministro Rômulo Cardlm. Recorren
tes - Sindicato dos Bancos no Estado do Rio 
Grande do Sul e outros. Recorrido - Sindicato 
dos Empregados em Estabelecimentos Bancários 
de Caxias do .SUL (Dissídio Coletivo). Recmso 
•:>rdiná.rio de dec!sáo do TRT d3. 4."' Regiã:J. -

":Ro!!folV.U-66, em acolhendo- a.-p&~ ~~op=aaen -
tada pelo Sindicato dos Bancos suscitados, so
hreesta.r no julgamento o feito e determinar a 
rmeJG:J.Ção dos processos - TR.s 103-47, 182-48, 
232-48, 9 . 438-47 e ·9. 440-47, para julgamento 
.;m coa.1unto, contra os votos dos Srs. Juiz 
Tostes Malta e Ministros Antonio Ca.rve.lhal e 
:Ed!<ard Sanclles, e, desi~na.r relator dos mesmos 
o Sr. Ministro Julio Barata, relator do pri
meiro caso julgado :r.;lo Tri'bunal, vencidos os 
81-s. ,Tu.IZ Tostes Malta e Ministro Antonio Ca.r
valhal. 

Processo 3.414-47 - Relator ....-- Ministro 
1tómulo Cardim. Revisor - Ministro Edg.a.n1 
S anches. Recorrente- Guilherme Jorge Santos. 
Recorrida - Cia. Paulista de Estradas de Fer
ro. - ReSolveu-se, contra os votos dos Srs. Mi-
11istros Godoy Ilha, Oliveira Lima, Antonio car
valhal e Juiz Tostes Malta, não tomar conheci
mento do recm'to . Pela recorrida falou o ad
vogado J. Paulo :Bittencou.rt. Recurso extraor
dinã:rio de decisão do TRT da 2. & Região. 

Proce&ro 2.916-46 - Relator - Ministro 
Del!lni Moreira . Revisor - Ministro Astolfo 
Sena.. Recorrente - Haryberto de Miranda 
Jordão . Recorrido - Ban-co Oredit Fon«ier du 
Brésil et de L'.Amerique du Sud S. A. Recuno 
extraordlná.Tlo de desp. do Sr. presidente do 
TRT da 1." Região. - Resolveu-se, por unani
-. t n Ad.e de votos, tomar conhecimento do re-

Processo 51-47 - Relator - Ministro As
tolfo Serra. Revisor - Ministro Waldemar Mar
qtreS. Recorrente ·- Ettore Agilí. Recorridos -
Sávio de Almeida Gama & Cia. Ltda. Recumo 
extraordlnário de decisão do TRT da 1. a Região. 
- Resolveu-se tomar conhecLm.ento do recurso, 
por unanimidade de votos, e, de meritis, dar
lhe provimento, em parte, pM3 considerar o 
contrato do recorrente como sendo por prazo in
determinado, com restrições dos Srs. Ministros 
Astol!o Sen·a, relator, que anulava a cláusula 
6." e parágrafo do referido contrato, relativo, 
ao prazo de validade do m~smo, e Edgard San
ches, que anulava apen.a.s em parte a citada 
cláusula e vencido o Sr. Ministro Antonio Car
valhal, que assegurava ao reclamante o paga
mento das horas extraordinál·ias pleiteadas. De
signado para redigir o acórdão o Sr. Ministro 
Waldemar Marques. Deu-se por Impedido o Sr. 
Juiz Tostes Malta. Pelo recorrente falou o ad
vogado Mário Borghini. 

ProceESo 4.061-47 - Relator - Ministro 
Edgard Sanches. Revisor - Caldeim Neto. Re
correntes - Américo Silva & Cunha. Recorrido 
- Alfredo Rodrigues Gonçalves. Recurso ex
traordinário de decisão do TRT <18. 1.& Região. 
- Resolveu-se, contra o voto do Sr. Ministro 
Oliveira Lima, não tornar conhecimentc do re
curso. Deu-se por impedido o Sr. Jl\liz Tostes 
MaltaJ" 

Resumo da; ata da 24" sessão ordinária. rea
lizada no dia 27 do mês de Fevereiro de 1948. 

Presidente - Ministro Geraldo Montedo
nio Bezerra de Menezes - Procurador: Dr. 
Durval Lacerda - Secretário: Sr. José Barbosa 
de Mello Santos - Compareceram os Srs . MI
nistros Caldeira Neto, Godoy Ilha, Waldemar 
Marques Oliveira Lin1a, Antonio Carvalhal, As
tolfo se~ra e o Sr. Juiz Tostes Malta. 

Na o1·dem do dia foram julgados os se· 
guintes processos: 

Processo 8.674/47 - Relator - Juiz Tos
tes Malta - Primo D'.Amigo - Agravado -
Máquinas P!ratininga S.A. - Agravo de In'S
trumento de desp. do Prest. do TRT da 28 

Região - Resolveu, por unanimidade de votos, 
negar provimento ao agravo. 

Processo 7.962/47 - Relator - Ministro 
Godoy Ilha- Revisor -Ministro Oliveira Lima 
- Recorrente - The Leopoldina Rallway co. 
Ltda. - Recorrido - Lafaiete de Souza Rapo
so - Recur!!O extraordinário de decisão da JCJ 
de Petropolis. Resolv-eu-se tomar conhecimen
to do recurso contra os ·votos dos Srs. Minis
tros Godoy nha, relator, e Antonio Carvalhal, 
e desprezar as preliminares de cousa julgada e 
de prescrição, a primeira, pelo voto de desem
.pa.te, vencidos os Srs. Ministros Oliveira Lin~a, 
revisor, Caldeira Neto e Astolfo Serra, e, a ul
tima, contra. os votos dos Srs. Ministros Oli
veira. Lima. e Caldeira Neto, e, de merttis, afnda 

!Re.sumo da a.ta da 22"' sessão ordinária rea- pelo vàto de desempate, dar-lhe provimento, 
l!zada no dia 24 do mês de FevereirO de 1948. em parte para ;reconhecer ao eJ:t;~pregado c;ttrei-

Presidente _ Mini.stro Ger>aldo Montedonio to ·a::penas ao pagamento de 15. d~as de salariof, 
iBezerra de Menezes; Procurador _ Dr. Hum- ve~Cldoo oo Srs. Ministros OllVetra Lima, Cal
berta Grande; Secretãrio - Sr. Jose Barbosa. de1ra Neto e Astol!o Serra, que absolviam a re
de 'Mello Santos. Compareceram os srs. Minis- corrente da cond~nação. Designado para. redi
tros Caldeira Neto, GOdoy Ilha, Waldemar Mar- gir o acórdão o Sr. Juiz Tostes Malta. . . 
ques, Oliveira Lima, A:ntonio Carvalhal, Astolfo Processo 10.170/47 - Relator - Mm!Stro 
Serra.. Edgard Sanches, Romulo Cardim e o Sr. Astol!o Serra- Agravo de Instrumento de tlesp. 
Juiz 'I'Ostes Malta. · do Pre&t. do TRT da 1" JCJ de São P-aulo -

Na ordem do dia foram julgado.s 05 seguln- A_gravante - Industriaa Brasileiras Eletrometa-
tes processos: Iurg!cas S.A. - Agravado - Antonio Nava.s -

Proce86o 7. 771-47 _ Relator, Ministro Godoy Resolveu-se l!lega.r provimento ao agravo: . 
Ilha. Revisor, Ministro Oliveira Lima _ Re- l&ocesso 3.933/4? - Relat~r - Mm1stro 
corrente, construtora Bogado & Oliveira s. A.; Astolfo Serra -'-- ReviSor - MmJStro Waldemar 
recorrido, Estevão Getuto _ Recurso extraor- Marques - ~ecorrente .- Ruflno da S1lva Alet
diná.ri.o .de desp. do Prest. do TRT da 1a Re-, xo - Recorndo .- Ja1r Ferr;n;a da q1.mha ~ 
gião Resolveu-se não tomar oonhecrmento do Recurso extraordmáno de deClsao da 3 JCJ_ d 

· DIStrito Federal. Resolveu-se, por unanimlda-
recur&o, m~animemente. j tle de votos, tomar conhecimento do recurso, 

Proc&so 10.392-47 - Relator, Juiz Tostes da-r-lhe provimento para, reformando a d·S<:i
Malta. Revisor, Ministro Astolfo Serra - Re- são ~recorrida julgar improcedente a reclama-
corrente, T·he Leopoldina Railway Company Ltd.; ção , ' 

férias, e a,bsolver a recorrente da condenação Processo 5.397-47- Relator, Ministro Rõmu
·relativa aos recla.m.antes João Avlla, Dorva lo Cardim - Revisor, Juiz Tostes Malta - Re· 
Weller Esperou e Vlc~orino Adauto Rosário, corrente, Cia. de Navegação das Lagõas - Re· 
mantido, qua,nto ao. ma1s, o acorctão recorrido, corrido, Walter George Berry - Recurso ex
vencidOS os Srs. Mmistros Waldemar Marques, traordinário de decisão do T. R.· T. da Quarta 
relator, e Caldeira Neto, que 1~~ davam provi- Região- Resolveu-se, sem discrepância de votos, 
mento para restabelecer a deClsao de primetra homologar a desistência do recurso. Não toma
Instância. Designado para redigir o acórdãG Q ram parte no julgamento, por ausentes à ses-
&. Juiz Tostes Malta. são os Srs •. Ministros Godoy Ilha e Astolfo 

R t d -;;-'5 _ a· . . Serra. 
. esumo _da a a a "' • sessao or mar1a rea- Processo 5.592-47 _ Relator, Ministro Wal· 

hzada n_o dta 1 .dC? mês de Março de 1~8. demar Marques - Revisor, Ministro Tostes Mal-
Prestdente Mm1stro Geraldo Montedomo Be· ta (Juiz) _ Recorrentes, Fernando Rodrigues 

zerra d·e Menezes - . ~rocurador, Dr. Baptista l3Jscudeiro & Cia. Brasileira .de Artefatos e Me
BJttencourt - Secretar10, Sr. José Barbo~a de tais. _ Recorridos, os mesmos. _ Recurso ex
Melo ~antos. -Compareceram os Srs. M1mstros traordinário de decisão do T. R. T. da Segun
C~de_lra ~eto, Godo:y; Ilha, Wa!demar Marq~es, da Região _ Resolveu·se tomar conh~cimento de 
Ollveira Luna, Antom0 Carvalh_al, Astolfo Serra, ambos os recursos, e, de meriti8 dar acolhida 
Edgard Sanches Rômulo Cardim, e o Sr. JUiz ao da segunda recorrent.e para 

0 
efeito de anu• 

Tostes Malta. . . lar todo 0 processo, pela nl!.o idêntidade fisica 
Na orde~ do d1a foram JUlgados os seguiu- entre a pessoa do Juiz de instrução e a do juJ. 

tes pr.ocessos · . . . gamento; contra o voto do Sr. Ministro . Cal-
Processo 7.3~1-47 -: ~elator,_ M_mistr!> Go- de.ira Neto . _ Não tomou parte no julgamento 

doy Ilha - Rev1sor, M1:r;1s~ro Ohve1ra Lima. - Sr M ·nistro Godoy Ilha por ter estado au-
Recorrente, 91avo de Ohve1;~ São Paulo .- R~- ~ente' à ~essão. · 
corrido, SoCledade d~ Auxt.IH~s. e Bene~1cênc1a Processo 5 .389-47 _ Relator, Ministro Wal
Estrela - Recurso e:ctraordm_ano de dec1são do demar Marques _ Revisor, Juiz, Tostes Malta -
T. R. T. da Pr1me1ra R~g1ao - Res!Jlveu-se, Recorrente, Carlos D'Angelo. _Recorrida, Stan
contra os votos dos SlC.s· Mm!stros Ollv_e1ra Lima dard Oi! Company of Brazil _ Recurso extraor
e Edgard Sanches, nao tomar. conheCimento ~o dináiio de decisão do T. R.· T •. da Segunda 
recurso, - Deu-se por 1mped1do o Sr •. JUIZ Região _ Resolveu-se não tomar conhecimento 
Tostes Malta. . _ do recurso, unanimemente. Não tomaram parte 

Processo ~0.590-4~-: Relato':, ~Imstr:o Godoy no julgamento os Srs. Ministros Godoy Ilha 
!lha.· - Revisor, Mm1_stro O!Ive.1ra L1ma (ad- ~ Astolfo Serra, por ausente à sessão . 
hoc)._- Recorrente, C1a: de Aml~n~ Produtos Processo 5•474-47 _Relator, Ministro Walde
QUimwos .e Marte!~- Té~1co - Recorn~o, ~· R. tnar Marques _ Revisor, Juiz Tostes Maltll: -
T. d~ Qumta. Regtao. ~ecurso .~rdmáno de Recorrente, José Con·éa de Souza _ Recorndo, 
dec1sao do T. R .. ~- da Qumta RegJ.ao- ~esol- Provenzano Sanches Ltda. -Recurso extraordi
veu-se, por unamJlndade de votos, dar prov1men- nário de decisão do T. R. T. da Quarta Re
~o ao recurs<? para an:tlar todo o processado, por gião _ Resolveu·se não tomar conhecimento do 
mcompetênCla do õrgao que impôs a ~~lta .· . recurso unanimemente. Não tomou parte no jul-

. Proc_esso 7.338-47 - Re_Ja_tor, Mm1s~ro Oh- gament~ por ausente à sessão 
0 

Sr. Ministro li 
veira Lima - Rev1sor, M1mstro Antomo Car- Godoy IÍha • · 
valha!. - Recorrente, Cia. Cervejaria Brahma • ... 
- Filial Hanseática - Recorrido, Domingos Fi- Processo :S. 790-47 - _Relator,_ Mm1stro Wal· 
gueiredo - Recurso extraordinário de decisão demar Marques ----;- Rev1sor, Ju!z ~oates Malta 
do T. R. T. da Primeira Região- Resolveu-se, - Rec?rrente, Us!na Santa Olrmp1a S . A: -
por unanimidade de votos, tomar conhecimento Rec;orrtdo, João Pinto FJUza - Recurso extra-
do recurso e dar-lhe provimento, para dermi- ordi~ário de deCisão do T. R. T. da. Segunda 
nar a baixa dos autos ao .TribUnal a; quo, a Reg1ao - Resolveu-se _tomar conhecimento do 
fim de que o mesmo julgue, como de direito, o recurs.o e dar-Ih~ provimento para, reformando 
mérito do recurso ordinário manifestado pela a. deCis_ão recor:r1da, julgar imp;ocedente a :re
reclamada. - Deu-se por impedido o Sr •. Juiz clam.açao, venctdo_s os Srs. JUiz Tostes Malta 
Tostes Malta. e M1mstro ~ntomo Carvalhal. que de f 

Processo 10.946-46 - Relator, Ministro Ed- . <L>-, .• ; o:> 'llUHl '("ellOH)) H '1U'!!1 l; 
gard Sanches - Revisor, Ministro Astolfo So -Q! :>!!ql)ã '!l!:>U~la~a V ·~r., mu-auinB. ·ep ojdwa.r. ~ 
ra - Recorrente, Lanificio Jafet S. A. - E -SUO:) qure-[uag -an .... quuu.u ' ."ep1lZ!IU3.l v.HlS 'i 
corridos - Juozas Spranginas e outros - :R ou l>ll.!Ol{ 01: sv • cl:;u61 
curso extraordinário de decisão do T. R. \ JISOH1 op DlS:A!~!S<>d . 
da. Segunda Região- Resolveu-se tomar conh . ,1' -enb -e as-noAa [<> '8vô1 

recorrido, Arduino Laurindo - Recurso extra- Processo 4. 552/ 47 - Relator - Ministro 
ordlnario de decisão do TRT da 3"' Região. Re- Astolfo Serra - Revisor - Ministro Wal<iemar 
solveu-se, contra os votos dos Srs. Ministrns Marques - Recorrente - Francisco dos San
Edgard Sanches, Oliveira Lima, Romulo Car- tos - Recorrido - João Alberto Rodrigu-n -
dirn, não tomar oonheclmento do recrurso. De- Recurso extraordinário de decisão do TRT da 
~gJIII.(lo ..pa.ra redigir o acor<ião o 8r. Ministro 1" Região. Resolveu-se não tornar conhec~sn
A.IitQJio Seru '1f' ,.!:""'"'' P·~;J;,te no julgamento to do recurso, unanimemente, Deu-se por liD-
o Sr. MiniStro odoy nha, por- hw· :ne;ver-o · • - .... 7 . Wn•tm ~o.lta. -
vido o relatório . Processo 2.846/47 -1ator - Min!stf.'> 

Processo 7. 778-47 - Relator, Ministro Ro- Astolfo Serra ~ Revisor - Ministro Waldemar 
muJo Cardim. Revisor, Ministro Godoy Tiha - Marques -Recorrente -Banco do Brasil S.A. 
Recorrent e, Laboratórios Franco-Brasileiros noc- - Recorrido - P aulo de Carvalho. Recurso ex· 
ta Ltda.; recorrido. Norma llevato de Oliveira traordinário de decisão do TRT da 3a Região. 
- Recurso extraordiná.rL;) de decisão do TRT Resolveu-se desprezar a preliminar de deserção 
da 1" Região. Resolveu-se, contra o voto do do recurso, contra o voto do 6r, Ministro An
Br. Ministro Oliveira Lima, não tomar conhe- tonto Carvalhal, e do mesmo tomar conhec!
c1Irento do recurso. Dinl-se por impedido o mento, vencido ainda o Sr. Ministro Antonio 
Sr. Luiz Tostes Malta. - Carvalhal, e rejeitando a preliminar de tncom-

cimento do recurso, contra os votos dos Sr · oç'G99 .1C9 S;.t:) ap -enu n .:._.:ca·s op srep 
Ministros Edgard Sanches, re!~tor, Godoy Ill ap o.qau-e'r ap ~i>LU 0 f~~:~dYap s-ep 1-e~o~ o 
e Juiz Tostes M~lta.. et de onér~tt_~ dar-lhe pro11 -os s-e.tqQ ap .tops op , . sll: SJ:) : sa.tllJn:Jq.;r-ed 
mento para, reíorma.nao a deClsao r_ecorrida,_al 09 ~11 sotjtxnv : oo ·o~!lll<: 
solver o recorrente da condenaçao, venCldc\ s-e1 qo 'B so].t'?UJP.I01l~+ 

0 
1l ·sí-esuam somxnv 

os Srs. Ministros ~dgard Sanche~ e Godoy I!h! S;J;) : sa.t"BJllOJF"'~ s~d qtd s-e.tcto ap o-gbua~nu 
que negavam prov1mento. - Designado para rE\ :oo·oos·zo1 S·'P · 8 "'1· 9·nb _ snnoos s-e.tqQ 
digiro acordão o Sr. Ministro Astolfo Serr~ .. - -llJ'i :s-apjpuoas]p S'llJlU'Il · · ·oo'oog·1~;'; 
Não tomou parte no julgamento o Sr . Mm1sl --euta UI moo '1l1S'Ilíl opts 
tro Antonio Carvalhal, por se ter ausentado mo ~.t;) ap "'lJtU'Ilnb "' s~Q~"' ·as~noAop ·s·o·s O[ad 
mentaneamente da sessão. ~ opual 'LZ9 ap o.tat.Ut;l tU cotot·aur ap Jll:jOl O 

?rocesso 5.143-47 - Relator, Ministro Ro- petência de fóro, ratione Zoei, de rnerttis, dar
mula Cardis. Revisor, Ministro Godoy Ilha - 1~ p:rovirnent<:>, de acorilo cem o parecer d& 
Reccrrente. Confeitaria Ponto Chie; recorrido, ~ JU'adorla aa. Just1ça do Tr~balho, a ftm 
José Teix"'ra - Recurso extraordinário de de- e etrmmar a. baiXa dos autou ao Tnbunal 
cisãc do TRT da 1& Região. Resolveu-se, con- ~d~~~~ pa.rar julg!l.mento do l.IH~r.lto do recurso 
tra • voto do Sr. Ministro Oliveira Lima, não ~ lo pa a o mesmo interpnto, venctdo.s os 
tom$1' conhecin1ento do -recurso. Deu-se por im- Srs. Ministros Astol!o Se_tTa, relator, e Anto-
p ect·io o Sr Juiz Tostes Malta nio _CarvaJhal, que mantmhar.l o acordão re-

1 • · . . corr1do. Destgnado para redi~tr o acórdão 0 ?rocess~ 4 . 550-47 - Rel~tot. MmJ.Ztro Ro- Sr. Ministro Waldemar MarqUe.;;. P-elo Ncor
muH Card1m. Rev1sor, MmlStro Edgard San- ~rente falou o advogado Eduardo Cossermlli. 
ches - Recorrente, Geraldo Santos; recorrida, Proce.sso 4 . 701/47 _ Relator _ Ministro 
S . .A. Pub}icidade "Jornal do Brasil" - ReclJ!SO Astolfo Serra -Revisor - :Ministro Walctemar 
extrrordmario de decisão do TRT da 1" Reg1a0. Marques - Recorrente - F1brica de Mtiveis 
Reso:V~u-se, por unanimidade de votos, . tomar Cacique Ltda. - Recorrido _ José dos Santos. 
conh•Clmento do recurso e dar-lhe prov1mento Recurso extraordinário de de<:lsão da 9a JCJ do 
em ptrte, para reconhecer ao recorrente dire1to Distrito Fed-eral . Resolveu-se tomar conh::ci
ao p lgamento dos salários que deixou de per- m,nto >d_o . recurso, por unanin:idade de votos , e, 
ceber pela méd1a de suas remunerações ante- de mentts, uegar-lhe provimento, vencido 0 

AHI L 1 

Processo 4.261-47 -Relator, Ministro Rõmu sop-e1uo].to o sopnu-e .(; 3·• 00(,-~or S;l;) : -e,s-e.:J -ep 
lo Cardim. - Revisor, Ministro Edgard San 5u~u;) "'lD -e s-e;) ~~L : 1 ·u 
ches - Recorrente, S. A. Marmores Brasileir -u-eFodmr ~ t:01 : ~ ·u "' s~i: o-es" -eomoo.L 111oos:;r 
"Sambra"- R~cor:ido, Antoi?-I:? Martins - Re -e5{nq.t;) "'lp "'lS'Il;) ~8C'. ',9 , g·iízl '!;.ri:) :sag5-eu.t~l 
curso ex.traordmãno de deClsao do T. R .• T. : (s-epd9.1d St:Jqo wa) · ~o<:Purr ~ l' •scp-e2nsaa · 6 
da Segunda Região - Resolveu-se tomar conne -UI s-a moo '1l1S'Il2 1lJOU"\lt-ed s-e.rqo ruo) sa.touam 
cimento do recurso, por unanimidade de votos, , •sop-eu.ra+ur : (Sa.t'llJllO~ttoua,stssy ao -e.tJa!ls-e.tg 
e, de mér-itis, pelo voto de desempate, negar-lhe ap o-g5'1ltt.I9lUI - 1

0 
· 

1 
·stci op o5tA.tas op SJBJO 

provimento, ressalvado. toda~ia, à re?or;ente re- 01!J2a'l "'lP J'lllapa.JI ~s H'a~ · 
01

uauqÚlur o •owmt;t 
querer instauração de mquénto judic1ár10 contra -os s-e.tqQ 0 P .rol~ a -e.rnp •a

1
um2as o JO.JI 

o recorrido, vencidos os Srs. Ministros Rõmu- o.riat.:'llf ap S;)U! 0 ~u · 
6 lo Cardim, relator, Caldeira Neto, Waldemar · DI:>U3~SISSV ap DJ!31!SOJQ O~! 31 

Marques e Juiz Tostes Maltt, que lhe davam · • · . Ut'll s-ens a .l'lll 
provimento a fim de, considerando não estável s:~h s~ sop-eprAuoo 
O empregado, anular as decisões proferidas e -t l Ot~'<lfO:) OU UinllllQ'Il.tl ·ot"<J O;) op O!iJ 
de~er!:?inar a baixa. do procesl!::l à ~un_!a de Con- u}ii%1 ·o s·o]l1Jl2.t Ol'll 3 lsa "'·'~~.\! ., .D óh-e op -c.llll 
c1haçao e Julgamento, para apr~c:açao do ~é- -ad"'l;) O-Jaà -ep-eza.t ~·'? s 30~01_g; 1~;) op op<;>11P 
rito da reclamação, e o Sr1 Mm1stro Ollvetra >L ,~ " ·n.<>T ,;n "P.ss rm '1l .I1l1!Tl · · -
Lima que, embora consideramo o reclamante es-
tável para todos os efeitl>s legais, anulava 
igualrnen te o processo, reasa.ivartdo à recorrente 



ra-I:;fma . ".11:eviRor - };!ln!sfro-A:ntonio Car
vaihai. Recorrentee - Slndica~ dos Emprega
dos Vendedores e VIajantes do Comércio do 
Rio de Janeiro e SII:J~Icato da Industria. de Tor
refação e Moagem 1fe caré do Rio de Janeiro 
e .,utr·os. ReoorrkiPB - Os mesmos. Recurso 
ordinário d~ decisão do Tribunal Re~ional do 
Trabalho da Primeira RegiA.o. (DissM!o Cole
th·o. (Voltll de Digência). - Resolveu-se, 
quamt0 a.o reeurs.., Sindicato das dústrias 
de La.ti-M.nloo e .Pr tos Derivados do Rio de 

".:r..ne1ro, desprezar prelimln·ares levantadas, I 
un,animemente e da~lh9 provimento, para ex-

lr-\ 'ou N\.. & \ Sv 'fG- r\ o r- dvo \ r-6 bd. \~o/ R-:S) -1,~ 

cluir o recórrente unanimemente e dar-lhe pro-~ 
vimento para excluir o recorrente dos efeitos 
do acórdão recorrido, vencidos os Srs. Minis
tros Antonio Oarvalhal e G<>doy Ilha, qu.e lhe 
ne,l!'avam J)rovime.nto; ouanto ao recurso do 
Sindicato Nacional da Indústria de Fósforos, 
negar-lhe provimento, unanim·emente: em re
laçA.o ao recurso do Sindicato da Industrla de 
Torre!<ação ·.e Moagem de Oafé do Rio de Ja-
---..... __ 

neirof Pelo voto d d . . ' 
v~m&nto, vencidos e os ese,.nlpate, .negar-lhe pro
Lima, Relator, , Cald~lra ~st MlnRlstros Oliveira 
QUe davam ltCOihl<;la a e o e , ómuJo Cardim 
emprega.ã0 s que trabaJg aPelào Par~ excluir 

03 mente em reJa ão am com1ss~o; fmal-
E~pregados V~d~~ recurso ~o Sindi-cato dos 
mercio do Rio de Jares. e· V1a.tantes do Co
em parte para. I) , ne1ro dar-lhe provimento 
excluir d~ deci~ão ;;c~r~i~ voto de de.sempate, 

1

1 ferente à obserV>ai;ã.o d a a C:OI_ldlclonaJ re-
. . v!'rlfica.da nos anos a ta I produtJvlQ,ade média 

calculo d n er ores, para efeit J U S T I Ç A D O T R A B A L H o tros . Oliv~r;u~~!~· c';.~3cjdos os . Srs. Mlni~~ 
.A 1l'll.l·g . . Cardlm que mantinham era_ Neto e Romu(o 
'I ''1 • li I Recurso extraordinário de de.cisli;o do T~~bunal ~Í~ln·ar no Que se relagio~~ord~o. li) - , de-TRIBUNAl' SUPERIOR Regional do Trabalho <la.Pnme!ra R~glao.- m!iosQue_esta poderá ser ~rova3~~oa {rdequên-

. '- Resolveu-se tomar conhecimento do tecu~sd.:- d·e gados' nao l!en<Io os v.,dedores pra .r t o os os ALHO d Ih rovimento para decretar a nuh a e a assmar 0 livro d c1s as, obn-00 TRAB d:r-prgce~so "ab-nitio" e determ.inar a remessa ;ee:~ se~ão uma vez por 3i1,0~~o~nduando ·hou-

. dos a~~~"a, ~~n!{~~çi:;izdo~~ a~~~~~t~o dfao'f~mna:~~ J.!lni~ros ~e~t~nf: O~~:~t~'Y vencidoos c~-:Ps::.
g:~~ nova lnstruçfuo e JulgamentGo, dvetny· c~~~sa 0! t;;;~:~1rl) obrigat~ried·ade de ~~~uf;~~· o,ue 

.Resum~~ata da 38• sessão ordinária rea
l izada no · 1 do ~-<ie Abril de 1948. 

Preside te ~inis ·o Gei'B.ldo Mo.ntedon\o 
Bezerra de ~ n e P rocurador : Dr . Bap-
tis ta Bitten o t Secretário Sr. Agnelo Bar-
mini de Ab eu t:/ 

Compareceram os S rs. Ministros C.:.ldeira 
Neto. Godoy Ilha, Oliveira Lima, Astolfo Ser
ra, Edgard Sanches, Waldemar Marques, Ju
lio Bal.'ata, Antonio Carvalhai, Rõmulo Oardim 

Srs Ministros Astolfo Serra, o 0 • ll .• - pelo voto "de d a lO-

Antonio Carvalhal, q.ue ndeigda.vamSr PJ'~~mT~~~ ~orr?à~e ~:~:$m~ 
000
esta

00
beJecido ;!f:~~~';:di~~~!: 

a anelo Deu-se no r 1mpe o o · . Cid · , na.ra c r, 6 ()()() 
00 t~s ~f.alt;,. Presidiu o julga~en~N ~t Sr. O V!~~- Nef; ~s ~:!;- J'ii~stro,. \)Uveira Lima 'cáid~l~ 

Presidente Mimstro Calde1ra e o. . • · bel u o vardlm; IV) _ , 't r 

~Hnis\ro ~~t~l~bi ~=g~dorei~~rs~. {;'rs:~i~~\~~ me~.e~f~~~~:itf:~~ ;~~b~~ji~a~!g;~~~~r u~a.~t 
e Juiz Tostes Malta. 

Na ordem do dia 
guintes processos: 

P~l vor~cgrrente falou o advogado D. Jadiel ,Vi ~~f lÇõesr a) - os aumen-tos d!~ r: seguintes 
eira.a e pelo recorrido o advogado P ·aulo C~~gas insf::J~aJ~!rd. 0~. s%<l:rlos ' per~ebld~s,,;A â.!~a c~~ 

. Processo 247-47 - Relator - Mmlst~ pagamento vi0 or~s~ 10• una~umemoente; b) _ 
0 foram julgados os se- I Oliveira Lima. Revisor - Ministro An.tonJ cisão do Trib~na{ R!.,..Parj1r da data da de-

Processo 7.569-41 - Relator - Ministro Go
doy Ilha. Embargan te - Mal'Íins Co&ta. Ç 
Cia. (Antonio Cardoso Ribeiro). - Emba~gos 
cle declaração o,postos ao acordão -p1·oferid·J no 
Processo do Tribunal Regional do Trabalho 
<n. 7 .569 de 1947 em 3 de Fevereiro de 1948. 
- Resolveu-se rejeitar os embargos, visto na.da 
haver a e·sclare~r ou declarar. 

Processo 939-48 - Relator - Ministro As
t.olf0 Serrla . Agrava-nte - Manoel Primo da 
Silva. Agravado - Usin·a Barra (Viuva Ben
jamim Azevedo). Agravo de instrumento de 
despacho do P residente do Tribunal Regional 
do Trabalho ·da Sexta Região. - · Resolveu-·se 
ne_g1ar provimento ao agravo, unanimemente. 

~anralhal. Recor1·ente -:- S. A . Perfumar~3;~ s~mpat/. vencidos ~.,.ona • !lei~ voto de · de
& E . Atkinson. Recorrtdo - N~ncy Pal~ao Lnna, Càldeira Net~s Sr~ Minl!ltros .Oliveira 
Recurso extaraordinário de dec1.sao. do T~~~ determina'Vla!'ll vi oro e ómul:o Card1m, qpe 
na! Regional do T rabalho da Pr1me1ra Re1o1a c) - só farão JS sas a part1r da present-e. 
_ Resolveu-se tomar conhecimento do recu1 admiti<io&' até' a d"atao ~um"f'to os empregados 
so P dar-lhe prov;mento pai'a decretar a nu cuJo, vencidos os Sr~ se. ixa.d~a, Para o cál
dadé do processo, determmando l>aiXJa dos .a ••alha! e Godoy Ilha · Mimstros Antonio Car
•tos nara nova instrução e julgamento, veGClg empregados admitido' que t""~luiam apenas os 
os Srs . Ministros Antpnio Carvalhal e o nunciamento do Trib~ · P

1
osRerl<?rmente ao pro

Ilha que não conhecia.m do recurso ~ no . empreiados menores nj . "&"lona!; d) - aos 
rito' lhe negavam provimento .. PresidiU o~ fission~ fiea assegÚr:~ ê'JO>o/c à formação pro-
gamento 0 Sr. Ministro ' Calde1ra Neto. conc!ldido, v~ncidos 

0
, 0 . o d~ aumento ora 

recorrente falou o advogado Neho Reis. CarvalhaJ· e Godoy Ilha Srs. Min1stros Antonio 
. mesmo a t a, Que lhes consio-nav· Processo 8.579-47 - Relator --:- Mmls abonos · 0~:;-'~n.o. dado aos adultos; e) _ao~ 

Waldemar Marques. Revisor - Mimstro J n. 3.813. d v'I!ilios decorl:'e'!toes do decreto-lei 
B>al'ata. Re·oorrente - Ma~a & Irmã,o. Reco tada, serãg e as gra'tlftcações não ajus
do - Alvaro Ca':lo.s Antunes. ~e Azeve-do. efeito dos cãlcomput·ados nos salários oara 
curso extraordln.arto de .~ec1sao ~o Trlb Caldeira Net culo~6vencldoiJ ~ Srs . Ministros 
Regional da Qumta Reg1ao. Reso veu-se cuiam; t) _ 0 0~ muJo Oar-<hm, que os ex
tomar conhecimen~o do r~cursoE, d con~~ ~c pontaneament. con~u;r~ntos porventura já es
<io Sr. Ministro Ollve1ra L1ma, . gar a tre a · dat d~ . e 1 os pelas emprêsas n
e Rô::1ulo Cardim . Presidm o Julgamento o decisão d: T~ibaJ~i~amento do pedido e ~ eda 
nhor Ministt·o Go<loy Ijha. PtosA recorre sadas, unanim'e~:at _Refonal , _serão compe.n
falou 0 advo!!'ado Paulo Barre o rau)o · tituiçã0 ou dhninu~cl· ~ - n~o haverá res-

P1·ocesso 8.575-47 - Relator - Ministro 
Oliveira Lima. Revisor - Ministro Antonio 
Carvalhal, Recorrente - Fundação Maria Au
xiliadora. Recorrido - Lincoin Ferreira Faria. 
Recurso extraordinário de decisão do Tribu
nal Region:al do Trabalho da Segunda Região. 
- Resolveu-se sem discrepancia de votos, to
mar conhecimento do recurso e de meritis ne· 
gar-Jhe provimento, vencido o Sr. Juiz Tostes 
Malta que dava acolhida em parte, ao recurso 
p~ua mandll!-r. exclui~· o primeiro período • de . ser-~ . Resumo da ata da 39• sessão ordmár! 
v1ço . Pres1dm o Julgamento o Sr. Mm1stro hzada no dia 5 do mês de Abril d& 1948 . 
«.'!-ldeir'!c Neto. Pela recorre.nte falou a Dra . I PreSidente - Ministro Geraldo Monte 
r\•lza r\ely Perez. Bez:erra de Menezes - Procurador - Dr. 

Processo 9.271-47 - Relato r - l\f1mstro val Lacerda - Secre.tário, Sr. José Ba 
Godoy Ilha . Revisor - Mimstro Oliveira L!ma. de Mello Santos ~ Ooratv!.Te,.,•-~ .,.., .Q 

RecOrrente - Indústria Tapetes Atlântica S. m_stros Oalde1ra. Neto, Godoy I.lha, ' 
A . - Recorr>do, Orlando Ozzetti. Recurso ex- L1ma, \Valdemar Marques, Antomo .ca. 
traoN:linário de decisão do Tribunal Regional do Astolfo Serra, Edgard Sanches, Juho 
Trabalho da Segunda Região. - RNolv.eu-se ROmulo .,Çal'dim e Juiz T~stes Malta. 

da I>resente decisão 0~ e salãriOs, Por efe1to 
tA.neos, unanlmemen·le laumentos .não esoon-
~r. Jufz Tostes Malta· u-~e Por Impedido 0 ulgamento, . no r nã . o ornaram parte no 
s Srs . . Mlatiàtros J~Ji~er~ 0t u VJ·doE o relatório 
hes . · ......_ra a e dgard S·an-

.R i '"" . ' . ' 'I 

não tomar conheci.m.en~ do .re~urso , co~,. "Na ord-.~1 .({0 dia foram julgados os 
votos do.o Srs. Mmlt~tros Ohvema Lima, I· t>&s processóif: 
<iemar Marques e Edga,rd Sanches. 

_ . . Proeésso 9.177-47 - Relator - Minist 
Processo . 9 . 1~-47 - .R.elator .-. Ministro tonio Oa.rvalhal. Revisor - Juiz T{)stes 

Godoy Ilh-a. Rev1sor - M11_11Slro Ohvema Llma. Recorrente - COmpanhia Swift do Bras 
Re"C-<?rrente - KOsmos Cap1tall~ação ~." A. Re- corri<io - Geraldo Brito. Recurso ext 
cornda - José Alves d~ Azevedo ~ana . - Re- nário de decisão do Tribunal Regional d 
solveu-se toll":ar co<11hec1me.nto do recurso e. ~e- h-alho da. Quarta. Região . - Resolveu-se 
gar-lhe. p~'Ovrmento, venCidos os Srs . Mlms- conhecim·ento do recurso contra os vot 
'fros Ohve1ra Lima, W.aldemar Marques e ~d- Srs . Ministros Antonio Carvalhal, rei 
gard ·Sanches, que davam colh1da. em patt~, G<>doy Ilha e "de-méritis" dar-lhe pro~ 
&o apêl<J. Deu- '!_e pro lmpeqldo 0 .. Sr . Ju~~ para reformando a decisão recorrida, abs 
Tos tes Ma!ta. Na\> tomou parte no Ju.lgamen recOrrente da conde11ação, recconhecendo 
o_ Sr. lVhmstr~ ~omulo Ca:d~m em VIrtude. d1~ clamante direito apenas às · ind•enizaçõ 
nao haver ass1stu~~ o relatono. Pre.sldm. 0 JU

1
_ lhes são· atribuíd-as 'Pela emprêsa. · De 

ga!nento o Sr. V1ce-Pres1dente, Mmlsllo Ca ,para redigil· 0 acórdão o Sr. Juiz Tostes 
d!'1roa N~to. Pela recorrente falou a advogada PeLa recorrente falou 0 advogado An 
N1Iza Na1~ Perez. Padua Brito . 

Processo 9.304-17 - Relator - Ministro Go- Processo 2.3i5-47 - Relator - l\Unis 
doy Ilha . Revisor - Ministro Oliveira Lima. t olfo Serra. Revisor - Ministro Caldeir 
Recorrente - Hotel Quitandinha S . . A . Re- Recorrente - E. F. Santos à Jundlai 
corrido - PaulQ de Souza Cardoso. Recurso Paulo Railway Co.). Recorrido - Joã 
extraordiná1·io de decisão do Tribunal Reg1onal çalves dos Santos . Recurso extraordinj 
da P rimeira Re.gião. - Resolveu -se tomar oo- Tribunal Regional do Trabalho da S 
nhecimento do recurso, unanimemente, des- Região. - Resolveu-se dar provimen· 
pre2lando as prelin!_inares ~e inoompetênci.a da parte, ao recurso para mandar paga,r < 
Justiça do Trabalho e de mconst1tucwnahdade rios atra2iados a partir da data em qu 
do decreto-lei 9.2.31, de 1946, para, de ?nel'ttt.s, corrente teve ciêncai <La ca.ssação da a~ 
co.nfirmar a deci-são recorrida, vencidos os Se- daria do recl-amante até a data em que r 
nhores Ministros Vald-emar Marques, Edg<!-rd ele ao serviço, tudo devidamente apur 
Sanches e Rõmulo Cardim, que davam guanda éxec'uçii.o, unanimemente. 
à. prelfminar de inconstitu~ionalld.a~e e, no ~é- Processo 324-47 - Relator - Mini 
r1to, reformavam a deCJsao r<ocornda e abool- gard Sanches. Revisor - Ministro 
v1am o ,recor~ente da cond•en-açao lmp?sta . De_u- Serra. Recorrente - Empresa Co 
se .por W1pe<i1do o Sr . J;>iz Tostes ll;ialta . r:_r.<:· Humberto Menescal S. A. Recorrido -
sl.dm o ,Julg~~;men~ o Sr · VIce-Presidente , • - l· no Lampes da SUYa. RecurEo extraord 
mstro Oalde1ra Neto . d•écisão da Primeira Junta de Concili 

Processo 579-47 - Relator - M;ínistro Sr. Julgamento do Distrito Federal. - Rel 
Edgard Sanches. Revisor - Ministro Astolfo tomar conhecimento do recu~so por un" 
Serra. Recorrente - ;Industrial e Agrícola Pa- de de voto3 e dar-lhe provimento d 
ra,ti s. A. Recorrido - Ailltonlo Oliveic.a Vid-a!. ·com o parecer da Procuro.doria da J 

esumo da. · ata da. """' sessão ordmal'la. 
i~Mliza.da no 'dia 6 do m6s de Abril de . 1948. 

. Presidente - Ministro · Geraldo Montedo
~ Bezerra de Menezes': - Procu118.dor - Dt· . 
Bltptist& Bittencourt - .Secretário - Sr. José 
BarboSa. de . Mello Sa.nt.,., .,.... ComP,SreceMm os 
S·rs. Ministros Caldeil"llif Neto, Godoy Ilha, 
Waldemar · Marques, Oliveira Lima, Antonio 
Oa.rvalhal, Julio Bara,ta., Astolfo Serra., Edgaro 
S<Lnches, Rõmulo Ca.rdi!Jl e Juiz Tostes Malta. 

Na. ordem do di•a foram julgados os seguin· 
.tes processos: 

Processo 8.511-47 -'- Relator - Ministro 
Oliveira. Lima. Revisor - Ministro An to.nio 
·oarvalhal . Recorr.ente - Panificação Rio Bran
co ' (Assistida .pelo Sindicato da Indústria de 
Panificaçã-o e Conteitat;ia. do Rio de Janeiro) . 
Re.oorrid·ã - Jorge Anibal de Abreu. Recurso 
extraordinario de decisão da Segundo Jun t a de 
Conclli·ação e Julgamento do Distrito Fede!·al. 
- Resolveu-·se contra os votos dos Srs. Min~
tros Oliveira Lima, relator e EdgaN:l Sanches 

·não tomar <:onhecimento do recurso. Designa.do 
para ' redi-gir o acor.dA.o o Sr. Ministro .A,ntonio 
Oarvalhal. 

Processo 8 .601-47 - Rela:tor - Ministro 
Oliveira Lima. Revisor - Ministro Antonio 
Oarvalhal. Recorr.enie - Companhia. Antá1·tica 
Paulista, In-dústria Brasileira de Bebidas e 
Conexos. Recorrido - Francisco Norberto d·a 
Silva. Recurso extraordinário de decisão do 

'Tribunal Regional do Tl'ab:alho da · Primeil'a 
.Região . .. - Rerolveu-se, oont11a os votos dos 
.Srs. Ministros Oliveira Lima, relator, . G<>doy 
Ilha e Edgard Sanches, !llão tomar conhecimen· 
.to do recurl!ro; Designado para. redigir o ·acoro 
.dá.Q o Sr. Ministro Antonio Carval!'al. 

Processo 8 . 7<m-i7 - Relator - Min is tro 
.Olh•eira Lima. Reviso1• - Ministro Antonio 
, Carvalhal. Recorrente - Kurt Stln. Recorri
d·a ...:.. .'Galeria Carioca de Modas S. A . Recurso 
extraordlnârio .de decisão do 'Tribunal Regional 
qo Trabalho da PrimeJna . Reglão . ...:. Resolveu
"" tom·ar conhecimento do recurso por unanimi
da.de de votos e "de meri.ti:'" nega.r-lhe provi
mento, vencidos 0<1 Srs. M1n1stros Antonio Car-
valhal, Godoy · Ilha e · Astolto S·erra que de 

a.'ê:Ol'do com 'o oarecer da Procurador~~ da ·Jus
tiça do TraJ:>allJo. lhe davam provimento para 

.re,stabel.c~er a deol-são da Junta de Conciliação 
e Julgamento. Deu-Ee por impedido 

0 
Sr. Juiz 

Toste·s Malta. :Pela.• recorrida falou 0 advogado 
M-artins Rodrigues. 

Proces~o 5.244-47 - Relator - Minist!'o--JW,. 
mui., Oa.'rd1m. Revisor - Ministro Edgard Sàn
ch.e«. Recorrente - Empresa de Armazens Ge
ralS Car<a·ngola. S. A. Recorridos ~ José ' Nunes 
da . Silva. e outros. ·Recurso· extraordinário d·e 
de?isA.o dô Tribunal Regional' do Trabalho da 
~rl.moeira. ~egiã.o. - Resolveu-se tomar conhe
cimento do recurso, pór unanimida.d·e de votos 
e "de meritis" · dar-lhe ' provimem~ par<a, rcfor
ma.ndo a decisft.o reoC()rri'da, restabelecer a pro
ferida . em prime.fl"a instâ.nc!<t, . que 'julJgou im
procedente a reclamação, · vencidos· os Srs. Mj~ 
nistros Godoy Ilha e Antonio Ca.r'Vlalh:a! ue 
lhe negaV'B.m provimento. Deu-se por imped~do 
o Sr. Juiz Toste3 M~lta. Não tpmou· parte 

. no Julgamento por não ·ter· ouvido o relatório 
o Sr. Ministro Astolfo . Sen-a. · 

/ 

W Processo 5.075-~7 - Rclitor · ...:.. Minist ro 
B aldemar Marques. Revisor - Ministro Julio ' 
Tarata. Recorrente - Comnanhia Geral . de 

rans,portee. Recorrido - Mao11oel Vasconcelos 
~e ~l1_veira.. Recurso· extraordinário de de~isA.o 
R~giã~bunal :i'eglonal do Trabalho da Segunda 
S . ·. - e·solveu~se contra os votos dos 
r~. _MI~istros Oliveira Lima, Romulo Oa::-dim 

~ •· Ulz ostes M:·alta, . não tomar conhecim<O!nto 
J.larr:cuB~o~·h Pela recorrente f~l<iu ·o advogado . 

.lo~Ci~.,~ZUni~2_elo l~_sop;~do, • &:dvo.adu 



Trabalho, pa ra - re formando a .decisão r ecor 
rida, julJllar Improcedente a reclamação venc i
dos o Sr . Ministro Antonio Carvalhal, que 
lhe nega\"a · provimento. 

Processo 10.429-47 - Relator - .Min istro 
Rômulo Cardim. Revisor - Ministro Edgard 

. Samehes. Recorl'"ente - Sindicato dos Traba
lhadores em Empresas de Carris Urbanos do 
Rio de Janeiro (Dissidio Coletivo). Recorrida 
- Cla. Caminho PA.o de Açucar. Recursa or
dinário de deoislto do Tribunal Regional d o 
Trabalho da Pr1mell18. ' Região . - Resoh•eu-se 
contra o voto do Sr . Ministro Anton io Carva
lhal, negar provimento ao recurso . Deu-s·e por 
Impedido o Sr. Jub: Tostes Malta . PEllo recor
rente falou o advogado Aarão Steinbruck e pela 
recorrida o advogado· Prançois R-ené Charmaux. 

Processo 10.235-47 - Relator - Ministro 
Romu!o Cardlm. Revisor - Ministro Edgard 
Sa.nches. Recorrente - V•agnotti - Companh ia 
Industria. de Acessórios Textels - Ciatex. Re
corrido - Sindlcatn dos Oficiais Marceneiros e 
Trabalhadores na Indústria de Moveis de Ma
deira de Slln Paulo. Recurso ordinário de de
cisão do DTR da Segunda Região . (Dissídio 
Coletivo) . - Resolveu-se dar tirovimento ao 
recurso para reformando a decísão r~orrida, 
julrar improced·ente · o dissídio, vencidos os 
Srs. Ministros ~doy Ilha e Antonio Carva
lhal, QUe Jh, rrega\•am provimento . Não tomou 
parte no jul~amento. por .não terem ouvido o 
rel•atório o Sr . ll!lnistr0 Caldeira Neto . Pelo 
recorrido falou o advogado Aarão Steimbruck. 

Processo 9.302-47 - Relator - Ministro Oli
veira Lima . Revisor - Ministro Antonio Car
valhal . Recorrentes - Sindicato dos Emprega
dos Vendedores e Viajantes do Comércio do 
Rio de Janeiro e Sir.tdicato da Industria de Tor~ 
refaçã0 e Moagem ~e Café do Rio de Janeiro 
e "utros . RecorrldO'B - Os mesmos . Recurso 
ordinário d• decisão do Tribunal Reg-ional do 
Trabalho dá Primeira RegULo . (Disshlio Cole-· 
tivo . (Volta de D*l~êncla). - Resolveu-se, 
quamto ao reeurs" ' Sindicato das düstrlas 
de Latir<!nl.oo " Pr tos Derivados do Rio de 

· =nerro, desprezar prelimina.res levanta das, 
unanimemente e dar'-lhe provimento, para ex
cluir o recorrente unanimemente e dar-lhe oro
vimento para excluir o recorrente dos ef-e.itos 
do acórdão recorrido, vencidos os Srs. Minis
tros Antonio Oarvalha! e ~doy Ilha, qu-e lhe 
neg-a vam Provime.nto: ouanto ao recurso do 
Sindicato Nacional da Indústria de Fósforos, 
negar-lhe provimento, unanimemente: em re
lação a() recurso do Sindlcatn da · Industrla de 
Torrefação .e Moa.gem de Café do Rio de Ja-

lr-\ 'ou N\ & \ 5v~e- v-\ á,o l v-2k 'n6 ~~o/ R:S) --1 , ---....... 
o r-

neirof pelo voto de desempate . . nega.r -lhe pro
vim&nto, vencidos os Srs. Ministros Olíveil'a 
Lim·a, Relator, ' Cald~ira Neto. e .- RõmuJ

0 
Cardim 

QUe dava.m :tCOlhi4a ao aPelo para excluir oa 
empreg-ados ·. que · trabalham à. <;omis.s•o; final 
mente em rel·açi\,o ao recurso do Sindi-cato dos 
Empregados Vea1dllodores e . Viajantes do Co
mércio do Rio. de Janeiro dar-lhe provimento em parte, para: I) ' - pelo vot.Q de desempate, 
excluir da decisão recorrida a condicional re
ferente . à. obserV'ai;ã.o da produtivid;ade média H O · verificada n(}s anos anteriores, para efeit.o do 
cálculo · d·o aumento, vencidos . os Srs. Minis-A D O T R A B A' L •~• OHvol~ Llma; C•M•l•a ,.,.,. • Rom•to 

J U S T I C . Cardim que . mantinham o acórdão. II) - de-
. · . _ · •ibunal t~rmin·'!-r . no QUe se_ rela'ciona cóm a: freq Úên-.A u 1ayg . , •dioãrlo do dom~ do T'·,, - ma, ''"'-"'' "d"a '" •~vado P"< lod., " 

· 1 ' · I • 

1 I Recurso extrao abalho da · Pnme1ra Reglarst' e me1os, nao sepdo os Vendedores pracistas, obri-UNA
I' SUPERIOR Rog"~' do?;;,., ooohoolm.ot, do "'~lldodo gad., "-'"'~'' "''' do_ oOoto, '"'"• ·hoo. 

T R 
I 8 '- R.,,,,.,_,~ -' •to ,.,. '""'"" • ' muM "'• "'~ oma vu '" doo, qooodo oom""•· H o 

dar-lhe ptov!,m~-nltio" e determ.mar a re arca 'C·e.rem . à sede da emJ)rêsa, vencidos os · Sr.J. 
Do 

TRABAL do >"'"~ 'n, JOl• d, Dl'"'' df C•m,.,u "'"'"~• Aoto,;, Oa~lhal o Godoy Dha, '"' .Resum~~ata da 38• sessão ordinár ia rea-l izada no · ·.a: 1 do • de Abril de· 1948. 
Preside t e ~~·o Ge11aldo Mo.ntedonlo 

Bezerra de 1. n e ~n~Procurador: Dr. Bap-
t is ta Bitten ou t Secretário Sr . Agnelo Bar-
mini de Ab eu C/ 

Comparecera;m os S rs. Ministros C.:.ldeira 
X eto. Godoy Ilha, Oliveira Lima, Astolfo Ser
r a , Edgard' Sanches, Waldemar Marques, Ju
lio Barat a, Antonio Carvalhal, Rômul 0 Car dim 
e Juiz Tostes Malta. 

Na ordem do dia 
guintes processos : 

dos autos a<? tr~çã.<Í dos autos ao aol?do~ 08 excluiam a obrigatoried·il.de de f1·equência in
para nova omsru ão e Julgamento, vemc lha tegra.J; III) - pelo ' voto "de desemJ)ate, el<'var 
para. noy3: fnst Í.3

tolfo Serra, Godoy v~me·nt o ll~ite ·m!i.ximo NtabeJecido pelo acórdã? re
Srs . M1ms ros 

1 
ue negavam pro Tos corrido de Cr$ 4..000,00 para Cr' 6 ,000,00, ven

Antonio C0a
1

-v~lha.o'or qimpedldo o Sr. ~ulzVice cf.dos os S-rs, Mi·nistros PHveil18. Lima, Caldeira 
ao apelo . eu s~ •u 0 julgamento o r. Sr Neto e Rõmllló Oardim; IV) - manter ·'i ta
tes M-alta . Pr~s.ldl Caldeira Netto .. 

0 
ã bel·a aprovada~ pelo, Tribunal Region.al, una,Jii

Presidente, -~<f~~u;trSerra requereu ~stl~à~\.e mell1'~nte, sujeitan~o .sua aplic-ação à.s segulnt~s 
Ministro. A~ 

0 0

• deferido J)elo Sr. resl. 1 V ·condições( a) ·- os · aumentos · · dever~o ser cal
de voto o qu~ f~~lou 0 

advogado D. /a~~aga C!J1ad(}s sObre· os s•alários · percebidos,• à. data da 
Pela recorre~ e rido 0 advogado P.au 

0 
. . instauraÇão do dissidio, unanimemoe.nte; b) - o 

eira e pelo 1 ecor Relator - Mm1st pagamento vigorará ·a partir da data da . de
Processo 24_7-~

7 

- _ . Ministro An.to.n cisão · do Trib';lnal Regional; pel? voto d~ de-
• 

1 

do·s os se- I Oliv eira Lima . Revisor S A. Perfumaria_ S'~mJ>1!.t". : ven~1dos .os Srs . Mimstros .Oliveira 
f " ''m )o go ""~lh•L Rooomoto ,7d ' _ Nao<y Paoxo _Lo-, Cold,,,_ Noto o lMmulo Co,om, '"' P rocesso 7 .569-41 - Relator - Mini s tro Go

doy Ilha. Embargante - Ma d ins . Co.$ ta Ç 
Cia . (Antonio Cardo so R ibeiro) . - Emba~gos 
il e declaração opos t os ao a cordão pt'Oferid ·~ no 
Processn do Tribunal Regional do Trabalho 
"'-· 7.569 de 1947 em 3 de Fever eiro de 1948. 
·- R esolveu-se rejeitar os embargos, vis to na.da 
haver a esclare~r ou d eclarar . 

& E . Atkinson . R;ecáor.rl de decisão do Tr~~ ·'determinavoaltl vi~orosas . a partir da present:e; 
Recurso extaraordm r'jh d Primeira R eg1a c) - só f-arão jus -ao aumento os empregados 
na! Regional do Traba 

0 

h:Cimento do rec admitidoac até' a . data base firada para o cá!~ Resolveu-se to~nar t con I'a decretar a nu cuJo, venc.idoa os Srs. Ministr.os An.tonio Car-
dar-lhe prov.men ° pa ndo baiXJa dos valha! e GO<j.oy Ilha, QUe excluiam apen'as os ~~d~ do processo, de~ernu":~lgamento, venci empregados admitidos . posteriormente. ao pro

' nara nova ins t ruçao ': J arvalhal e Go nuncl'amento do Tribunal Regional; d) - aos 
1

" g,. Ml'"'''" "'·''"' C,.,.,~ , " . ofup•e<od" ;,,.,,.,, '"'"'" à f••m•oão •~- ' ~Tha q'ue não conhecla·;n d1o Presidiu o J fission~ fica a.ssegu1•ado 50% do aumento ora P rocesso 939-48 - Relator - Ministro As
tO ifo Serre . Agrav-ante - Manoel Primo da 
Silva. Agravado - Usin·a Barra (Viuva Ben
jamim Azevedo). Agravo de instrumento de 
despacho do P r esidente do Tribunal Regional 
do Trabalho ·da Sexta Região. - · Resolveu-se 
negJar provimento ao agravo, unanimemente. 

rito ' lhe negavam :Pr:<>t'm."&aldeira. N·eto. conct!dido, vencidos o·s Srs . · Ministros Antonio 
gamento o Sr. Mmls ro d Nelio Reis. Carvalhal· e Godoy Ilha, Que lhes consignav•a o 
recorrente falou o advoga 

0 

M' 1 mesmo aumento dado aos adultos; e) - os 47 
_ Relator - m abonos ' orovisórios d~correnbes do decreto-lei Processo 8.67

9

- Revisor - Ministro J n. 3 .813. de 1941 e as gra'tificações não ajus-
Waldemar Marques ._ Mai·a & Innã,o. Reco ta·da., serão computados n(}s salário8 para 
Boal'ata. Reoor~ni" Antunes de Azev~~b efeito dos ·cálculos, vencido.~ os Srs . Mipi_stros 
do - Alvaro ar: 

0

.

8 

de decisão do n Caldeira Net·o e . Rômulo Car<:!im, que os . ex
curso extraordlnano Re.,.iã,o. Resolveu-se cu iam; f) - os aumentos porv·entura já es-
Regional da ,Qum~a do ~ecurso , contra. 0 pont:a:ne·ament.e concedidos pelas emprêsas, en
tom:ar co~l~ eclmen. 0 

ira Lima Edgard San tre a · data. -do ajuizamento do pedido. e . a da 
do Sr. Mm1strdo. Ohv~residiu 0 ' julgamento o deci·sã0 do Tribun1a) Ref'onal, serão compen
e Rõ:c1ulo . Car lm · Ijha . P.elos recorre sadas. unan-im'emente: ~r - não haverá res
nhor Mm1stl·o ~d~~ulo Barreto ArauJO . tituição· QU diminuição i salários, por efeito 
falo u o a d vowa 

0 

da presente decisão · ou d aumentos não espon-
tâneos, unanlmemen·te. u-se por impedido o 
Sr: Juiz Tostes Malta . o. toma·•·am parte no 
·ulgamento, . por não ter..!/'! ouvi·do o relatórlo 
s Srs .. Milnistr<>s Julio ~rata e Edgard S·an-

Processo 8 .575-47 - Relator - Ministro 
Oliveira Lima . Revisor - Ministro Anto.nio 
Carvalhal , Recol'rente - Fundaqão Maria Au
xiliadora. Recorri-elo - Lincoln Ferreirá Faria. 
Recurao extraordinário de decisão do Tribu
nal Region:al do Trabalho da Segunda Região . 
- Resolveu-se sem discrepa.ncia d e votos. to
mar conhecimento do recurso e de meritis ne
gar-lhe provimento, vencido o Sr. Juiz Tostes 
Malta que d-ava acolhida em parte, ao recu rso 
para. mandar excluit· o primeiro periodo• de ser-~ Resumo da a t a da 39• sessão 
viço . Presidiu o julgamento o S r . Ministro lizada no dia 5 do mês de Abril de 1948 . 
0.'!-ldeir~ Neto .. Pela recorre.n t e f a lou a. D r a . I P r eSiden t e - Minist ro Geraldo Monte 
I\,Jz,a Nely Perez. I Bezerra. de Menezes - Procurador - Dr. 

P rocesso 9 . 271-47 - R elator - 1\Iimstro v ai Lacerda - Secretário, S r . Jo-sé Ba 
Godoy Ilha . Revisor - Mims tro Ol iveira L!ma. d~ Mello Santoa ~ Oomruu-e,·~~- ,...._ .c: 
Recorrente - Indús t r ia Tapetes Atlãntica S . m.stros Caldeira Neto, Godoy ~lha, ' 
A . - Recorr ido, OrJ.ando Ozzetti. Recurso ex- L1ma, Waldemar Marques, Anton1o _Ca 
t raordinário de decisão do T r ibunal Regional do Astolfo Serra, Edgar~ Sanches, Julio 
Trabalho da Segunda Região . - RNolveu-se Rômulo .,carpim e JUiz Tostes Malta. 
não tomar conheci.m.ento do .re~urso, con~ 0 " 'Na ord«,~l .o.0 dia tor am julga.dos 09 votos do~ Srs. Mm1stros Olivema. Lima, a!- t&s processai: 
demar Marques e Edgard Sanches . 

. . Processo 9.177-47 - Relat or - Minist 
Processo . 9 .1?8-47 - .R.elator .- . Mmlstro tonio Carvalha.l. Revisor - Juiz Tostu 

Godoy Ilha. Rev1sor - Mm1stro Ohvema. Lima. Recorrente - Companhia Swift do Bra11 
Re·<::<;>rrente - Kosmos Cap1tal12lação ~ - A . Re- corrido - Geraldo Bri1:o. Re-curso ext 
corrida - José Alves d~ Azevedo ~ana. - R": nário de decisão do Tribunal Regional d 
solveu-se tom.ar CO<llh~clme.nto do tec~rso e . r:e balho da Quarta Regiã-o. ~ Resolveu-se 
gar-lhe . p:-ovum~nto, v<> nCldos os Sr s. Mmls- conhecimento do recurso contra os vot 
t: ros Olive1ra L1ma, Waldemar Marques e ~d- Srs. Ministros Antonio Carvalhal, rel 
gar d ·Sanches, que davam colhida. em patt!", Godoy Ilha e "de·méritis" dar-lhe pro1 
ao a pêlo . Deu-se pro lmpeQ.ido 0 . Sr . JUIZ par a refor m ando a decisão recor rida abs 
Tostas ~a!ta. Não tomou parte no Julgamento recorrente d a condenação, recconhec~ndo 
o _Sr. Mm1str<? ~õmulo Ca~d~m em VIrtude. d

1
e clamant.e d ireito apenas ã.s · indenizaçõ 

n a o haver a ss iSti <!() o r el3;tono . Pre.sl~ lU 0 JU: lhes são· atribuidas 'Pela emprésa. · De: 
ga~11ento o Sr . V1ce-Pres1den t e, Mmlstro Ca.l ,para redigir u acórdão o S r . Juiz Tostes 
d!'il"la. N~to. P ela recorrente falou a advogada PeLa recorrente falou 0 advogado An 
I\ilza. N a 1= Per ez . Pa.dua Brito . 

Proces so 9. 304-17 - Relator - .Ministro. Go- Processo 2.3i5-47 - Relator - :r.nnis 
doy Ilha . Revisor - Ministro Oliveira L1ma. t olfo Ser ra. Reviso r - Ministro Caldeir. 
Recorrent e - HCYt el Quitandinha S . . _A . Re- Recorrente - E . F . Santos à Jundiai 
cor rido -- Paul') de Souza Cardoso . Re~urso Paulo Railway Co.). Recorrido - Joã.. 
extraordinário de deci são do Tribunal Reg1o;nal ça lves dos Santos . Recurso extraordini' 
da P r imeira Re.gião . - Resolve.u-se tomar co- Tribunal Regional do Trabalho da S 
nhecimento do recurso, una mmemen t e, de·s- Região. - Resolveu-se dar provlmen· 
prezando a s preliminares de incompe tência da parte, ao recurso para mandar paga.r 0 
Justiça do Trabalno e de inconstitucionalida?e rios atra2lados a partir da data em qu 
do decreto-lei 9.~1, de 1946, para, de menhs, corl'ent.e t eve ciêncai da ca-ssação da. ap 
confirmar a decisão r ecorrida, vencidos os Se- doria do reclamante até a data em que r 
nhores Ministl'os Vald-e mar Marques, Edgard ele ao serviço, tudo devidamente apur 
Sanches e Rômulo Cardim, que davam ~uanda execução, unanimemente. 
à. pr eliminar de lnconsti~u~ionalid.a~e e , no ~é- Processo 324-47 - Relator - Mini 

hcs . · · 

R 'esumo da · ata da 1 ~ sessão 
i~Mlizad& no 'dia. 6 do 11:16$ de Abril 

d 
. • . I 

o r 1nar1a. 
de . 194.8 . 

. Presidente - Minls~ro ' Geraldo Montedo
!ÜP Bezerra de Menezes ;- Procurador - Dr. 
lftlptiste. Bittencourt - Secretário - St·. José 
B11-rboàa de . Mello Santok .,..... Corn114receram os 
S·rs. Ministros CaldeirJ Neto, Godoy Ilha, 
Waldem'ar ' Marques, OlivP.ira Lima, Antonio 
Oarvalhal, Julio Barata, Astolfo Serra, Edgard 
Sanches, Rômulo Cardl' e Juiz Tostes Malta. 

Na. ordem do di•a foram julgados os seguin
.tes proces~os: 

Processo 8.511-i7 ~ Relator - :Ministro 
Oliveira. Lima. Revisor - Ministro An to.nio 
·carvalhal. Recor~ente - Panificação Rio Bran
co ' (Assistida .pelo Slnd ioato da In-dústria de 
Panificação e Confeita~;ia do Rio de Janeiro) . 
Reoorrld·ã - Jorge Anibal de Abreu. Recurso 
extraordinario de ' decisão da Segun·do· Junt a de 
Concili-ação e Julgamento do Distrito FadeL·al. 
- Resolveu-·se contna os v otos dos Srs. 1\Iini!!
tros Oliveira Lima, relator e Edgard Sanches 
'11\ão tomar conhecimento do recurso. Designado 
para ' redtgir o acordã.o o Sr. Ministro Antonio 
Oarvalhal. 

ri t o, reformavam a dec!sao r~corl"lda e ab.,ol- gard Sanches . Rev isor - Ministro 
viam o recorr.ente da cond•ena çao lmp?,sta . De.u- Serra. Recorrente - Empresa Co 
s e _Por ''!lped1do o Sr. Juiz Tostes ~falta. ~r_e- Humberto Menescai S. A. Recorrido -
s1dm o ,JUigB.;mento o Sr . Vlce-Pr-esldcnte , • - '- no La.mpes da Si!Ya . Recur~o extra.ord 
m sJro Caldeira Neto . d•écisão da Primeira Junta de Conclli 

Processo 8.601-47 - Re la tor - M inistro 
Oliveira. Lima. Revisor - Ministro Antonio 
Óarva.lhal. Recorr.ente - Companhia Antár t ica 
Paulista, In·dústria Brasileira de Bebi-das e 
Conexos. Recorrido - Francisco Norberto d·a 
Silva .' Recurs-o extraordinário de decisão do 

'Tribunal Regional do Trabalho da · Primeira 
.Região . - Resolveu-se, controa. os votos d?s 
Srs . Ministros Oliveira Lima, ~!ator, . ~doy 

'ilha e Edg-ard Sanc·hes, 111ão tomar conhecimen
.to do recul"l!ro; Designado para. redigir o ·a.cor, 

... dã;o o Sr. Ministro Antonio Carval!'al. 

Processo 579-47 - R elator - 1'4in is tro Sr. Julgamento do Dlstrltu Federal. - Re 
Edgard Sanches. Revisor - Minist r o Astolfo tomar conhecimento do recu:so por un 
S erra. Recorrente - ;Industrial e Agrícola Pa- de de votos e dar-lhe provimento d 
rati s . A . R ecorrido - Am.tonio Olive ica. Vida!. ·com o p'areoer da Procuro.doria. da J 

Processo 8. 7~7 - Rel-ator . - Min istro 
.Oliveira Lima. Revisor - Ministro Antonio 
Carvalhal. Recorrente - Kurt Stln . Recorri
d·a ...:... 'Galeria Carioca de Modas S. A. Recurso 
extraordlnArio .doe decisll.o do 'Tribunal Regiona l 
do Trabalho da Prlmell18.·. Região . ....:. Resolveu
se tom·a.r conhecimento do recurso por unanimi
dade de votos e ·"de meriti-s" negar-lhe prov i
'mento vencidos ru Srs. Ministros Antonio Car-
v.alh~:.l , Godoy · Ilha e Astolfo S·erra, que de 

_._.._._..........:..:r ____ ~-.... --.... ~A.--.'Plen.,..,,~~-"nrf_a riR._ Jus-
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TR 18 U NAI, SUPER 1 OR efeito da presente_ deci.são ou de: aumentos não 

L.. espontãneos, unammemente. Des1gnadó para re-
. digir o acórdão o Sr. Ministro Astolfo serra. DQ RABALHQ Deuse por impedido o Sr. Juiz Tostes Malta. 

~ 
Processo 610-48 - Relator, Ministro Godoy 

, • . . Ilha - Revisor, Ministro Ol1veira Lima - Re-
. Resumo da ata 2a(lao· o 111ár1a rea- corr-ente, Slnd. dos Trab . . nas Ind. de PaJ1lfi-

""~"" do ""'"'-~ "'""'doo ~' · Dum.< nmooção o con"'""' do a;o do 'ru"''" - Ro-

llzada no . dia 12 d . brll 1948 · cação, Confeitaria e de Produtos de Cacau e 
Pres1dente - 1 ro raldo . ontedonlo Balas do Rio de. Janeiro e Sind. da Ind. de Pa-

Lacerda- Secretar! r . Jose Ba-rbosa de. Mel- corridos, os· mesmo3 (Dissidio Coletivo) - Re-
lo Sll!ntos. - Co a raro os Srs. -Mm1stros curso ordinário de deci.são do TRT da l& Região 
Ca.ldelra Neto, Go y Ilha, Waldemar Marques, _ Resolveu-se, em relação ao recurso do Sin• 
Ollveira Llma, Antonio Carvalhal, _Julio Barata, dicato suscitante, primeiro recorrente, por una
Astolfo Serra, Edgard Sanches, Rômulo Cardlm nimidade de votos, desprezar a preliminar de 
e Jmz Tostes Malta. . intempestividade do apêslo do Sindicat<;~ suscl-

Na ordem do <lla foram julgados os seguintes tado, e negar-lhe provimento, com restrições dos 
processos: . . srs. Ministros Godoy Ilha, relator, e Ant.on10 

Processo 1.219-48 - R;elator, MlnlStro Go- Carvalhal, que reformavam o arest<? recorrido na 
doy Ilha - Agravante, Industrias Santana Ltda. parte em que ez;tabeleceu a freq~encla mtegral 
-- Agravado, Mar1a FruchlllL - Agravo de ms- reduzindo a mesma a 85%; quanto ao recurso 
trum:nto de desp . do Sr . Prest . da_ JCJ de S · do segundo recorrente, rejeitar a preliminar de 
Andre. - Resolveu-se negar proVImento ao nulidade do acórdão recorridos, unanimemente, 
agravo, unan1memente, . . e dar-lhe provimento, em parte, para, embora 

Processo 6.593-47 - Relator,_ M1mstro Go- mantendo a mesma percentagem de aumento 
doy Ilha --:- Revisor, l,U~l&tro 0!1vena L1ma - concedida pelo Tribunal a quo su.j::itar sua apll
Recorrente, Cia . de_ F1açao e Tecldos Corcovado cação à.s seguntes condições: a) - o aumento 
- Recorrida,. Estelma • Bl~tencourt. - Recur- deverá. ser calculado sobre os salãrios percebid06 
so eJ..'"traordmano de. declsao da 2a JCJ do D. em setembro de 1945, ·vencidos os Srs. Mlnls
Federal. - Resolveu-se tomar conhecimento do tros Godoy Ilha, Antonio Carvalhal e Edgard 
recurso e negar-lhe prov1roento, unanimemente. Sanches. que fixavam para ecse efe1to a _data 

Processo 9 . 6~0-47 -:- _Relator,_ Mimstro Go- de 31 de Dezembro de 1947, vencidos os Srs. 
doy Ilha - RevlSor, Mm1stro. OllVelra Lima - Ministros OHveira Lima e Caldeira Neto, que 
Recorrente, Durval da Costa Llma - Recorrido, determinavam fosse devido a contar de 6 de 
The Leopoldma Rallway Co. Ltd. - Recu:so Fevereiro do ano em curso e Rômulo Cardinl, 
extraordinário de decisão do TRT da 3& Reglao. que estabelecia 0 pagamento a partir da data 
- Reso~veu-se . tomar conhec1mento do recur- da· presente decisão; c) _ 08 empregados menores 
hO, contra os votos dos Srs. M1111stlêo Julio Ba- perceberão 0 mesmo aumento concedido aos 
rata. e Juiz Tostes IA:alta, e, de ~nentts, negar-lht: adultos, pelo voto de desempate, vencidos os Srs. 
provimento, venCldo o Sr. Mm1stro Godoy Ilha, Ministros Oliveira Lima, Ca!C.eira Neto, Astolto 
relator, que restabe!ec1a a sentença da Junta de Serra e Rõmulo Cardim, que lhes reconhecia 
Conciliação e Julgamento: Des1gnado para re- direito apenas a 50% do aumento decretadó; 
d igir o acórdão o Sr. Mtmstro 01-vea·~ Ll~na. d) _ os empregados admitidos posteriormen~e 

Processo 18-48 -_Relator, MmlStio Romulo ao pedido de revisão, 27 de Março de 1947, nao 
Cardin~ - Revisor, Mm1stro Edgard Sanches - farão jús ao aumento concedido, vencidoo os 
Recorrente, Sind . dos OficialS Marceneiros ,e Tra- Srs . Ministros Edgard sanches, que · exclula ape
balhadores na Ind. de MevelS de Made,ra . de nas os admitidos após o pre&ente julgamento, 
s. Paulo - Recorrido , Uno Beccato !lo. Cla . e Caldeira Neto e Rômulo Cardim, que atribulam 
(Dissidio Coletivo). - Rec_urso ordlnarw de 0 aumento concedido apenas aos empregados par
deêlsão do TRT da · 2" Reg1ao · - . Res~l~eu-s~ · ticipantes do dif;Sidlo anterior: e) - os abOnos 
dar prov1mento, em p a,rte, ao recutso, pai a de provisórios, decorrentes do decreto-lei n. 3. 813, 
cretar um aumento de 15 %, a _ser pago ao~ de 1941, e as gratificações não ajustadas, serão 
s uscitantes observadas as condlçoes p_:opost as computados nos salários para efeito dos calculo_:;, 
pela suscitada a tol·has. 53 v· e 54; do., autos, vencidos os srs. Mmistros Calde1ra Neto .e Ro
cem restrições do _Sr. Ju1z Tostes l~alta, que de- mula Cardim, que o excluiam; !) - os aumen
terminava fosse o aumento calculados ;SObre 0~ tos porventura já espontaneamente_ concedidos 

·saJanos efetivamente percebidos, mç_luslve abO pelas empresas, entre a data do ajmzamento dO 
nos, e vencidos os Srs. MlnlStros Romulo Car- pedido e a da decisão do T=ibunal Regional, se
d.im, relator, e Caldena N,eto, que mantmham 0 rão compensados, unanimemente; g) - não po
acó~·dão 1·econido. Designado para redlglr 0 derã. haver restituicão ou diminuicão de salários 
acórdão o Sr. Ministros Edgard. Sanches. Pelo por efeito da presénte d-ecisão .oti de aumentos 
reconente falou o advogado Aarao Stelmbruck. não espontâ-neos, unanimemente. 

Processo 7. 293-47 - Relator, Mm1stro Oli
veira Lima -Revisor, Ministro Antonio Carva-
lhal - Recorrente, Estrada de Ferro Sorocaba- ;aesumo da at a da 43& sessão ordinária 
na, representada p ela Fazenda do Estaqo de SãO realizada no dla 13 do mês de Abril de 1948: 
Paulo - Recorrido, Miguel Moreta. ~ Recur~o . Presidente - Mm1stro Geraldo Montedon!O 
extraordinário de decisão do TRT da :;a. Reg1ao Bezerra de Menezes - Procurador - Dr. Bap
- Resolveu-~ tomar conhecimento do recurso, tlsta. Bittencourt - Secretário - Sr. José Bar
por unanimidade, e, de meritis, dar-lhe provi- b03a de Mello Santos - Compareceram os Srs . 
mento a fim 'de oonsiderando a Justlça do T:a- Mimstros Caldea·a . Neto, Godoy Ilhl;t, Walde
bal):J.<;> incompetente para apreciar .. a questao, mar Marques, Ollveira Lima, Antomo Carva
dctermlnar a remessa do processo ao Juizo dos lha! , Julio Barata, Astolfo Serra, Edgard San
l''eitos da Fazenda do E . de s . Paulo, vencidos ches, Romulo Cardim e Juiz Tostes Malta. 
os srs . Mipistros Antonio Car valha!, revisor, Na <ndem do dia foram julgados os .seguin-
Godoy Ilha e Juiz Tostes Malta, que lh e nega- t es processos : . 
varo provimento. Processo n. 9 . 039/ 47 - Relator - Mims-

Proces.so 8.143-47 - R elator , Min is t ro 0 11- . tro Ollveira Lima; Revisor - Ministro Antonio 
' 'eira Lim a - R-evisor, Minis t ro Antonio Carva- Carvalhal; Re~arrente_ -. Matheus Coneger.o; 
lha! - Hecorrent e, C la. Fiação e Teceiagem Hecorrldo - S ! A Industna Votorantim. - Re
Santa Cruz - R ecor rido, Waldir Rodrigues de curso extr aordinário de decisão do TRT da 2"' 
Oliveira . - R.ecurso extraordinário d e decisão Região . - Resolveu-se, contra o voto do Sr . 
d o TRT da 3a Região . - Resolveu-se tomar Ministro Oliveira Lima, r elator, não tomar co
conhecimento do recurso e dar-lhe prbvimento n11ecimento do recurso, designado para redigir 
par a, rafo rman do a d ecisão recorrida, julgar o acórdão o Sr . _Ministro Antonio CJarvalhal. 
improceclento a recla m ação, vancldoa os Srs. Proce.os o 9 . 1J3/ 47 - Relator - Mm1stro 
Hln:strcs Anton io Carvàlhal . re vi.sor, Godoy Ilha· Oliveira Lima; Revisor - Ministro Antonio 
e J ulio Barat a, que n ão conheciam do apelo Carvalhal ; Recorrente - Cotonlficio Guilherme 
e lhe negava pro vimento . Giorgi ' 8 / A; Recorr ido - Bertoldd Pereira de 

Processo 8 . 737-47 - Relator, Minist ro 011- Andrade . - R ecurso extraordinário decisão da. 
,·ei r a Lim a - Revisor, Minis tro Antonio Car- 3a. JCJ de 8. Paulo. - Resolveu-se tomar . co
YR!hal - R~cm·rente, José O&car Machado - Re- nhecimento do recurso, contra os votos dOs Srs. 
c::>r r id a. :Boeck Garson & C!a. Ltda . - Recurso Ministros Antonio Carva!hal , revisor, Godoy, 
extr aor-··:nário de decisão da J3. JCJ · tle Ni teroi. Ilha e Juiz Tostes Malta, e, de meritis, dar-lhe 
- Resctw'õu-s e .pelo voto de desempate, vencldos provimento para, reformando a decisão recorri
os Srs. Min istros Oliveira Lima, relator, Cald~1ra da. al~olver o recorr~nte da condenação que 
Net o, Godoy Ilha e Edgard Sa nches, n ão tomar lhe foi imposta, vencidos os Srs. Ministros An
c>Jah ccimen'to do recm·~o . Designado para re- tonio carv·alhal e Godoy Ilha, que lhe negavam 
rP .,. 'r o acórdão o Sr . Min istro Antonio .Carva- provimento. Não tomou parte no julgamento, 
Jh al . Náo t omou parte no Julgamento, por não i por não ter ouvido o relatório, o Sr. Ministr':> 
t 'lr ouvido o r elatório o Sr . Mini&tro · .Astolfo f Caldeira Neto. 
S<?:n .. · . . . Processo 677;'48 - R8lator - To-stes Malta 

Pm cesso lO . 727-47 - Relat or. Ministr o .An- (Juiz) ; Revisor - Ministro Astolfo Serra; Re
t on 'o J.arvallia! - R evisor , Mlnistr'o .Astolfo corrente · - Banco do Crédito da Borracha S/ A; 
S erra· - Recorrente, Cia . Brasileira:. de Fosfo- Recorrido - Ger.son de Aguiar Corrêa Marques . 
r .J.s - Recorrido, Sin d . dos Trab . . · 'da Ind . de - REcurso extraordinario àe decisão do TR.T i:ia 
Fosfcros. do J\fun!ciplo de S. Gonçalo . (D!ssidlo 8a. Região - .Resolveu, contra o voto do Sr. 
Co!'ltivc) - Recu rso c7d inárlo ele deci>ão do Ministro Oliveira Llma, não tomar conhecimen-
TRT da 1"· R egião . - Resolveu-se dar provi- t o do recurso . 1 

,..,en to ao recurso para : a ) excluir doJ efeitos Proce.;so 5 . 943 / 47 - R-9.lator - Ministro 
cl:t à ec;são re corrida os emprega.dÇ>s admltdos Oliveira. Lima; Revisor - Ministro Antonio ?• ~er iormente à dat~. -1Jase fixada p ara o calculo Carvalhal; Recorrente - Eli.sio Guimarães e 
,.,. aumento, contra os •:a t os dos Srs . Ministros Nilo Rosa Corrêa; Recorrido - The Leopoldlna 
:\ ntonio .c an•alhal, relat or, Godoy Ilha. que ex- Railway Co . Ltda . - RecurEo extraordinário 
cl n ' am ap en a; os admitidos aph a data do pe- decis ão do TRT da l& Região . - Resolveu-se 
ritdo ; b) - detenn ina·r s~j a f eit::t a CGn1nen5:t- to1nar conhecünen to do recur~o. contra os vo
r l.o com ru aum~ntos expontan~om:nte conced'- tos d as 1:-r.s . Ministros Julio Barata Astolfo 
rlos pP1a re-;or·· --n· ... apó'3 a d r. t""~. f 1r;:ada ~Oi.110 Szr:-rt e Rôrilulo cardin1, e: de 1nérli:s, negar
b 'IEe r. a.n. os cal c ul o~. nio pcdendo todrur!a, . ha-jlhe . provhnen t o, vencido.!. os Srs . Mir1"istros An· 
VIU' res~l~!:li. ão 2u ~11:_11i~i~ã~ ~(! .§ aJ~~io~. lJO~ !o~.i!l ç:ij;Y.~lJ.al. ~eyl~!li• 1 yQ.f!~J !lll~ - ~~--'-'-

varo acolhida ao apêlo, para determinar a rein
tegração dos recorrentes com as vantagens le
gais. Deu -se por impedido o Sr, Juiz Tostes 
Malta . 

Processo 9 . 814/ 47 !..._ Relator - Ministro 
Astolfo Serra; Revisar - Ministro Waldemar 
Marques; Recorrente - Instituto Biochihiico, 
de Paulo Proença & Cia. Ltda.; Recorrido -
Agnaldo Ulm da Silva . - Recurso extraordi-

1 
nário de decisão do TRT da 1a. Região . - Re
solveu-se tomar conhecinlento do recurso, con
tra o voto do Sr. Ministro Julio Barata, e, de 
meritis, dar-lhe provimento, para, reformando 
o acórdão recorrido , reconhecer ao reclamante 
direi to apenas a férias , saldo de salários e co· 
missões. vencidos os Srs. Ministros Godoy Ilha 
e Julio Barata, que lhe negavam provimento. 
Deu-se por impedido o Sr . Juiz Tostes Malta. 

Processo 8.277/ 47 - Relator - Ministro 
Waldemar M»rques; Revisor - Juiz Tostes 
Malta; Recorrente - The Leopoldina Railway 
Co. Ltd.; Recorrida - Celso de Almeida. -
Recurso extraordinário de decisão da JCJ de 
Campos. - Resolveu-se, contra os votos dos 
Srs. Ministros Waldemar Marques relator, Oli
veira Lima e Rõmulo Cardim, não tomar co
nhecimento do recurso. Designado para redigir 
o acórdão o Sr . Juiz Tostes Malta. 

Proceso 8. 201 / 47 - Relator -- Ministro 
Waldemar Marques; Revisor · - Juiz Tostes 
Malta (Juiz); Recorrente - Sociedade Carboni
fera Prospera S/ A.; Recorrido - Euclides Jpsé 
Zeferino . - Recurso extraordinário de decisão 

1 TRT da 4"' Região. - Resolveu-se tomar co-

i 
n11eciment.o do recurso e dar-lhe provimento 
para, reformando a decisão recorrida, restabe
lecer a preterida em primeira instânc:a, unani

-memente, 

:1 H- 62 

Processo 5.687/ 47 - Relator - Ministro 
Waldem::r Marques; Revisor - Mlni.stro Julio 
Barata; Recorrente - João Barreira: Recorri 
da - Cia . Nacional de Construções Civis e Hi
draulicas . - R ecurso extraordinário dBcisão do 
TRT da 1a Região. - Resolveu-se contra o vo
to do Sr. Ministro Oliveira Lima, não tomar 
conhecimento do recurso . Deu-se por impedido 
o Sr. Juiz Tostes Malta . Pela recorrida falou 
o advogado Luiz Yparraguirre . _ 

Processo 1.584/ 47 - Relator - Mil1i.stro 
Edge.rd Sanches; Revisor - Ministro Astolfo 
Serra; Reconente - I1·acema Pontes de Olivei
ra; Recorrido - Cinema Bõa Vista . - Recurso 
extraordinário de decisão da 1 a JCJ de Recife . 
- Resolveu-se contra os votos dos Srs. Minis
tros Edgard Sanches, relator, Godoy Ilha, Oli
veira Lima, Waldemar Marques, não tomar co
nhecimento do recurso. Designado para redigir 
o acórdão o Sr . Ministro Astolfo Serra. 

Processo 8. 074/ 47 - Relator - Ministro 
Waldemar Marques; Revisor - Ministro Tostes 
Malta; Recorrente - "Refinadora Paulista 
S/ A" e Paraizo José Ferrar! e Antonio Fernan
des Bati-sta; Recorrida - os m-esmos . - Re
curso extraordinários decisão do TRT da 2a RP
gião. - Resolveu-se tomar conhecimento de 
ambos os recursos, contra o voto do Sr. Minis
tro Waldemar Marques . relator. que não co
nhecia do apê!o dos recls_mantes. e, de meritis, 
negar-lhes provimento, vencidos cs Srs. Minis
t ros Waldernar Marques. Caldeira Neto, Oliveira 
Lima, e Rõmulo Cardim. que davam acolhida 
ao recurso da emprí'sa para absolve-la da con
denacão que lhe foi imposta. Desi11nado para 
redigir o "córdão o f' r . .Tu h>: Tos tes Mal ta. 

José Barbosa de Me l lo Santos - Secr ·~tar io 
Substituto . I 



•-c-"C<":---=---~ .., -.....-.. o .LY.LJ.U .rõ:) 
__ _ ,...... _ , . . . -------- -.-.. L Q·~---rvlvo:,-~t..o·,na-r connecimenlo ·a.o _recur· Pr • 

... _,,_.=-----~ça•~"'- .oor.ngnaao pa""fll""J:edigir o soe dar- lhe prOYlrnento a fim de determmar a ocess 
---acórdão o ~r. _Ministro Julio B~rata. Não to- baixa dos autos ao Tribuna l a, q11o .. para julga- ~dg_ard Sa 

mou .P~rte n~ Julg8;mento poc nao ter O';'ndo o mcnto do mérit•) do recurso ordiná•io para 0 ~er~ll:·. Rcc 
relatono o Sr~ :MI_mstro Rõmulo _CI;lr<lim. mtsmo manife3tado. Presid iu o julgamento o .. ed e_cnOica 

Processo 6.o24-4•. - Relator: Mm1stro 'Vai- S1•, M inLstro Caldeir::. Neto 11 ~s ~ 8 

lema r Ma1·ques. Revisor: lllinistro Julio ::3ava- r.- _ · . . , deCisao do 
ta. Recorrente: \Vilson de Souza. Recorrida: Pr?ccsso 9A<>•·4t ·.-:- Relat~H :_ lllnnstro Go- 1omar conl 
Luiz F. Braga & Cia. Recu :·so e Jdraordinário doy Ilna. Rensor: Mnn stro Ol n·en·a Lima. R_e- d?.de, e, de' 
de uecisão da 7• JCJ do D istrito Federal. -R e- cor:ente =. M~nde~. 8: A lon so. l!:ecorr:1~o: _Joao do q_:~e , _ ell\ 
solveu-se, contra o vato c.lo Sr . Ministro 0\i- Getaldo 'e 9ama.go. Recurf!O e.-traotdmárlo c.le vergencia. e 
veira Lima não tomar conhecimento do recurso. decisão do :r_RT da 2• Regtão . - Resolveu-se os votos do! 

Proces;o 5.870-47. _ Relator: Ministro tomar conheC:mlcnto c.lo ··~curso, contra os votos vei:·a Lima ~ 
'Valdemar Marques. Revisor: 1'.1inislro Julio elos Srs. Muus tros. :"ntomo Carv~Jhal, Julio B~-, te, _para ex~ 
Barata. Recor:ente: Cia. Docas de Santos . Rc- I ata e A s tolfo Sena, e, de ment1s, _p<_>r unam - cJsao rccorz 
corrido: Ataulpa Vieira de Souza. Recurso ex- mloade, negar-l he _provimento. PresidiU o jul- tà.ncia de C1 

traordinário de decisão do TRT da Z• Região. g:uucnto o Sr. Mnustro Caldeira Neto. de salários 
- Resolveu-se, contra o voto do Sr. Ministro P :·ocesso 9.~32-47. - Relator: .Ministro Go- tro Caldeir 
Oliveira Lima, não tomat· conhecimento do re- doy Ilha. Revisor: Ministro Oliveira Lima. Re- lll!!n.to, p~r 
curso. I corrente: Ro3ário Unberto Stramandinoll. Re- MmJst:·o De 

Processo ü.59ô-47. - Relato:·: Minislt·o Ju- corriclo: Touring Club do Brasil . Recurso extra- Process& 
lio Barata. Revisor: Ministro Rômulo C~.rdim. o1·dinário ele de<:isã~ do 'l'RT da 1• Região. - tloy Ilha . ~ 
Recorrente: Intercâmbio Elétro-Mecãnico. Re- Resolycu-se tomar conhecimento do recurso, po.:· correntes: 11 
corrido: João Zlppert Junior. Recurso cxtraor- unanimidade , e, de me1·itis, dar-lhe provimento bal Arroyo .' 
dinário de decisão do ,TRT da 2o Região. - Rc- para, reformando a decisão recornda, julgar extraordinár 
solveu-se tomar conh~cimento do recurso , contra procedente a reelamaçilo, na forma do pedldo ~ Resolveu j 
os votos dos Srs~inistros Julio Barata, re- Inicial. vencidos os Srs. Ministros Oliveira Lima tros Oliveir1 
!ator, e Antonio C rvalhal, e, de me•·itis, dar- ~ Delfim Mo:·eira. que lhe negavam provimento. Sanches nãj 
lhe proYimento pa restabelecer a sentença c.la Deu-se por impedido o Sr. Ministro Caldeira 1<ecursos' p 1 
Junta de Concilia o e Julgamento, vcncic.los os Kcto. Presidiu o julgamento o Sr . Ministro An- Caldeira· Ne 
Srs . Ministros Ju o Barata, Antonio Cacyalhal tomo Can·alhal. Processo 
e Astolfo Serra, que mantinham a decisão recor- --- Edgard Sano 
rida. Designado para redigir o acórdão o Sr. . ra. Recorren 
Ministro ROmulo ~ardin1. Pelo recorrido f2.lou o nes um? de e. LR da 5f: e sc.::são ordinária rc3.~i- Zuleide Gon( 
ae!Yogado Carlos SelYa . . za<:!a no d .a ll do mó> c1e Maio de 1:!~8. \linário de dj 

P : ocesso 308-47 -:- Relat w: 1'.Unistro 1'(~. 1- .Presic!ealc: !.1in istro Geraldo Monlcdonio ~olveu-E e . cq 
dema,r ~!arques. Rensor: M,mslro Julio Bara- , Bezerra ck 1-lenezes; Procurador: D ·:. BaptistR. i:. dgard Sano 
ta. :-ec?rrente: Al_fata;~n.ll: Epoca _Llda: ~eco r- Bittcnc:_')ur: s~cretário; Sr . José Barbosa d e (omar conhel 
n?o. Erna.n'. Paulmo Ne,ly. Rectuso_ e:draord1- lfello Santos. - Comparece ram 03 Srs. Minis- I,:Cd!glr o ac 
nano de dectsão c.lo T:P.'l da H Regtao. - Re- 1 !ros Caldeira Neto Godo'· Ilha Oliveira Lima t•a. Presidiu 
solve.u-se. tomar. conhecimento do recurso e da:·- , .Antonio Can·alhai ,' Julio ·Barata Delfim Morei: deira Noto. 
lhe pronmento. em parte, p~n-a_ re~tabelecer a ra. Actolfo Serra, Edgard san'ches e Rômulo flOr ausente 
sentença_ da Junta c.le ConcJI:açao e Julgamen- Cardim e o Juiz Testes Malta, convocado para Jlha. 
to, unammemente. ' julgamento dos processos em pauta, com o viJ- · Processo 

I to de S. Excia. Sa!lches. Re, 
N· · J d d. f .. · 1 d ~ . ~orrente: Mal Resumo da ata da 54JJ ses são ordinária rcn- [ ' l ~ Olí em. 0 Ja 0 • anl JU gn. os os seouln- tora Leão Rr 

lizada no dia 10 do mês de Maio de 1948. tea piocessos · beiro & Cia .l 
Presidente: Ministro Geraldo ~Iontedonio Processo 35-48. - Relator: .Juiz Tostes Mal- ~ec\são do ']'

1 Bezerra de Menezes: Pt·ocur·ador: D :·. Bapti::;ta ta,. :P.evisor: Ministro Godoy Ilha. Reconentc: pontra os vo ~ 
Bittencourt; Secretário: Sr. Agaelo Bcrgami- C1a. M~xnito S. A. Recorrido: Am~rico J<e•·- ches. r alator 
ni <le Ab1·eu. - Compareceram os Sr.; . .\Iinistros nandes de Almeida. Recut·so extraordinário .:c r:the "'it>J.en to cl 
Godoy Ilha, Oliveira Lima, Anto<~io Cat·Yalhal, decisão ela í• JCJ do Distrito Federal. - Resol- bs a~ón!ãos 1 
Julio Barata, Delfim Morei.a, Astolfo Serra, TeU-3e, de pois de tomar conhecimento do recur- ;;idiu 0 julgan 
Edgard Sanches e ROmulo Cardim . ISO, contra os votos dos S1·s. Ministros Tostes toião tomou p 

Na ordem do dla foram julgaclos os :;cguin- ldalta e Godoy I lha, acolher a preliminar suscita- lsessão 0 Sr. ' 
tes processo.>: da pelo Sr: liinlstro Julio Barata, n<> sentid~ '· Processo 

Processo 9.329 -47. - Re1ator: :Ministro Oli- te adiar o JUlgamento, em virtude de haver sido tloy Ilha. Re'i 
v eira Lima. Revisor: Ministro Antonio Carva- le'•antac.la a Inconstitucionalidade do decceto-lei .corrente: José 
lha!. Reconente: Padaria Napoleão. Recor ri- t . OOG. de 19!4, devendo, em consequência, ser a Cimento Port 
do' Ac,· t· Alves Mat·inbo. Recurso exlraordiná- h~a!'ér1a submetida ao Tribunal com sua com no- de decisão do 
rio de decisão do 'J'R'.r c! a 1• Região . - R~sol- jiiçao J1lel,a, venticlo ainda o relator. Não tomou não tomar co 
veu-se,· pelo voto de de3empaie , tomar conheci- farte no jul!l;amenlo, por não ter assistido ao · n 1ente . Deu-s 
mento do reCUI"SO, vencidos os Srs. Ministros I r elatório, o Sr. Ministro As tolfo Sena. veira L ima. 

Ír-\bvM.&\ s v 'f e. r-\ 0\í' ôJ I 
Antonio Carvalhal. Godoy Ilha e Julio Barata., i p ,·oce3so 912-48. - Relator: Jui := Tostes 1nlstro Caldeit 
~- d.:r Meritis, dar-lhe p :·ovimento, em parte, pa, ·a I ).falta. Re,·i.;or: }.finis tro As to!Co Serca . R eco :·- . Processo 1 
assegura e ao raclamante o pagamento da;; fé- tent e: L. Quatr0'1Í. Rocorrido: Amaro Gom~s to'lio Carvalhl 
rias na base c.le Cr~ 500,00 e não de Cr·~ 600,00, da Silva. Recurno extraordinário de decisão da reira. Recorre 
nomo foi fi xado na. cleci•ão recorricla, vencido 7• JCJ do Distrito Federal. - R~3olyeu-se con- Ferro. Recorr 
o Sr. Minislt'o Oliveira Lima, relator, que anu- tra o voto do relator. ad iar o julgament~. en \ curso extra.o1~' 
laYa a referida decisão _e de t erminaya a bai,:a \ ':'~·tude de te :· sido :;uscif a da a lnconstitu~iona- Região. _ R l 
dos autos pa.nt novo Julgamento. Designado \ ltonde elo decreto-ler n. 6.903 de 1944 devendo recurso contJ 

JUSTIÇA DO 

P_ara redigir o acórdão o Sr. Ministro Antonio ~ a. matéria ser apreciada pelo Tribunal,' em maio- nio Cat:,·alhall 
Carvalhal. l~na ab >ioluta. midade dar -111 

Processo 9 .188-47. - Relator: 1Iinisb·o O li- Processo 898-41!. - Relator: Juiz Tosf.~s acórdã~• recort 
veira Lima. Revisor: Ministro Antonio Can•a- l}.fr.!i a . Revi~ o r: Ministro Godoy Ilha. necorren- to._~ ao Tribun1 
lha!. Recorrente: C!a . Feno Car1·i! do Jarc.lim te: Laboratório Moura' Brasil - Orla,ndo Ran- rifll da caufa 
Botânico. R ecorrido: "'aldemat· Manoel de Oli-l gel S . A . T:ccor:·ic.lo: Ilza MartiJ~ão Fonte~ . Min\•tro Cald e 
veira. Recurso extraordinário de decisão do '.rR'l' 1 
da 1• Região. - Resolveu-se tom~J.r conh.-~. i-
mento do recurso, contra o voto do Sr. l\:1inistro 
Antonio CM·valhal, e, de 1/liWitis, negar- lhe pro-
vimeilto, vencidos os Sr~. Ministros Oliveil·a 
Lima, relator, e Caldeira Neto, que dava acolhi-
da a~ apélo para, reformando a deci•ão recat-ri-
da, julgar Improcedente a reclamação. Designa-
do para rec.ligir o acórdão o S:· . Ministro Antonio 
Carvalhal. 

Processo S. 248-H. - Relator: Ministro Cal
deira Neto. P.evisor: Ministro Godoy Ilha. F..ecor
rente: Fiação Sul Americana S. A. Recorrido: 
Luiz Rossini . Recurso extraordinário de deci-

\ 

são do TR'l' da 2• Regill.o. - F.esolvcu-se tomar 
conl).eciluento do l'ecurso, sem divergência, ~ 
de -IJteritis, dar-lhe proyimcnto, em par~,~. pa ,·a 

c prévi'o, ' rencidos os Sra. ~\Iinisu·os Caldeira 1'\cto 1 

• h. ' l'Ciat.o"r; Oii·.-eira Lima, e As tolfo Serra, que da-TR~~\l Qp excluir da. condenação o pagamento do aviso 

• ' I Yam acolhida ao a~;>êlo para julgar improcedente TRIBUNAL SU p R I QR a reclan;a_çã.o. Destgnado para 1·edigir o acórdão 
o pr. l\ftmstro Godoy Ilha. DO ]~~O fi~ P{{c:,;~~~~. 9 ii!~:;~~-r:-:r.f:~t1:t\?;·=A~lg~~s;rse~l~;~ 
F..ecorrente: J smecinio de Melo. Recorrido · 

Resumo da ata a essão 01-duuí.tia rea- Joc~ey Clube de S. Paulo. Recurso_extraordi· 
lizarla. no c.lia 7 do 1 ês c1 " ai e 1948. nár·w de decisão do TRT da 2• Reg1ao .. --:- Re-

Presidcntc _ ::\f ni. ro Gera.ldo .Montedonio solveu-se, .contra Ç)S , ·otos dos Srs. M1m~tros 
Bezerra de Menezes p curado1• -- Dr . Baptis- Calden·a Neto, Juho Bar~ta ~ Rômulo Catdtm, 
ta Dittencourt; Secretário _ Sr. Agnelo Ber- toma:· conhecmtento do J.ec_ulSO, e, de mcnt ts, 
gamini de Abreu. _Compareceram os Srs. Mi-~negar-lhe provimento, unammeme~le . . . 
nistros Caldeira X do, \Valdemar Marques. Oh- Processo 10.082-17 . - Rela cor: Mtmst ro 
•: eira. Lima, Antonio Can·alhal. .Julio Barat a, I Delfim Moreii·a . ReYI!!or: Ministro Astolfo Ser
Delfim Mo1·eira, Astolfo Serra e Rõmulo Car- ra. Recorrente: Panificação Real . Recorrtdo : 
dim . AdoHo Veiga. Recurso extraordinário de dec i-

Ka ordE>m do dia foram julgados os scguin· são da 9• JCJ elo Distrito Federal. - Resolveu-
tes p ·:ocessos: se tomar conhecimento do recurso , por unanum-

.Processo 9.4.49-47. - Relator: Min istro Del- [ dade , e, de meriti~, dar-lhe proyimento, em par
f im ::\ioreira. ReYisor: Ministro Astolfo Serra . te, para. excluir da condenação Imposta pçla de
HPcorrente · Paulo c.le Ca3tro Machado . Reco r - cisão recorrida o pagamento relativo a diferen
ricla: The Leopoldina Railway Co. Ltd. Rec~rso ça de salários, vencido o Sr. Ministro Antonio 
extraorc.linário de decisão do TRT da 2• Reg11l.o. Carvalhal, que nega\'& p t·ovimento ao apêlo . 
- Resolveu-se não tomar conhecimento do r e- Processo 9.::63-47. - Relator: Mmtstro Go
curso, contra os Yotos dos Srs. Ministros Olivei- rloy Ilha. Revisor : Ministro Oliveira Lima. Re
ra Lima. e Antonio Carvalhal. corrente: Fábnca ele Rendas (Ar~ & C1a. J Re-

p . 8 "~--47 _ Relator : Ministro Del- corrida: Perciliana Yieira M9tta. RE_Jcu_rso extra-
. Iocesso ·""0 . • . . ordmáno de desnacho do Jmz de D!l'eito da Co-

fun Moreira. Revi_sor: 1-ilmstro Ast<_>lfo Sena_- marca de Nova 'Friburgo. - Resolveu-se tomar 
:r-ecorrente: Ezeqmel Gomes de Oliyeua. Reco t - . · ·d d d 
··d . St 1 d IDI"t · s A Recurso cxtraor- conhecimento do recurso. por unanm11 a e e 

. ~Jtni;·io ~~1\fercisão ed~c.~R'r da· 1• Região. _ Rc- votos, e , de ntCJ"It :.s, dar-lh~~pr~\:Imento e?,' par-
I . t voto uo Sr Mimstro Olivei- te anulando o despacho I ~cou.do, dete.mmat 

so ve:u SP., c~n ra o ~ . '. · . . . que o Ju1z a q~to , aprec.1e, con1o embargos, o re-
. ra Lima, nao tomat conheciment o do. Iecut s o. curso ent ão manifLstado vencido os Srs l\Ii-

1 

.. Processo !! . 611-17:.- _Ret~~;tor: Mm.tst :·o Oh: nistros Cal<leira Kelo, A~tonio Can•alhal, ·Julio 
'ena Lnna. RevJso r · 11nustto Antonio Ca~va Barata e As l olfo Serro. que lhe nco-avam provi-
lha!. Recorrente: Carlos Gonçalves de Can•a- t · " 
lho. Recorrido: ·~edro Marinho d,e S~uza~ Re~ men P~occsso G.096-47. - Re lator: Ministro An
c~r~~ - cxtraor_dma~ c.le dec•~ão ú~ 9 :;.c~ ? _ tonio Can·alhal. Rcvism·: .Ministro Delfim Mo-
DIS•t.Ito Fcde -aL Resolveu _se na? tOI a c~ reira. Recor:·ente: C1a. Deodoro Industnal. 
nl~ecimento_ d<;> Iecurso, contta o \Oto c.lo s~ . Recorrido: Antonio Avelino. Recurso e:<tro.orui
.Mu~tstro Ohvet~a Lima, relator:- Destgnado p~ta nário de decisão do 'fR'l' da 1• Região. - Re
redJgu· o c.cordao 0 Sr · Mmistro Antomo Cana- solveu-se tomar conhecimento do recurso, por 
lha!. . . . unanimidade, e, de 1ncrifis, dar-lhe provimen-

Processo 9 .415-47 . - - Relator: Mm_1stro Oh- to, a fim de julga•· também improc~dente a re
veira Lima . ReYisor: .Mimstro Antomo Can·a- clamação quanto ao pagamento dos quatro dias 
lha I. Recorrentes: l<~ernando S. Lazzarotto So- de férias, vencidos os Srs. Ministros Antonio 
brinho e outros. Recorrida: Estrada de Ferro Carvalhal relator, Delfim Moreira. revisor, e 
::lorocabana. Recurso extraordinário c.le deci~ão Godoy Ill;a, que mantinh am a decisão recor
do 'l'H'l' da 2• Região. - ResolYeu-se tomar co- r ida. Designado para redigir o acórdão o Sr . 
nhecimento do recurso, contra os votos dos Srs. Ministro CaldeL·a Neto . 
Ministros Julio Barata e Delfim Moreira. e, do Processo 5.381-47. _ , R elator: 11L ~SII ro Rô
nteritis. negar-lhe provimento, vencido o Sr. Mi- mulo Cardim. Revisor: :Min is tro Ed1, ·d San
nistro Antonio Carvalhal, que dava acolhtda ao ches. Recorrentes: S.~alhãcR & Clll. Rccor 
apêlo para, conside. r ando competente a Justiça rido: Raul Carneiro. R urso extraorc.linário de 
do Trabalho. determinar a baixct dos autos para decisão do TRT da 2• egiüo. - Resolveu-se 
julgamento do mérito da causa. tomar conhecimento do curso, contt·a o voto do 

P :·ocesso 6.037-47. - Relator: Ministro An- Sr. Min istro_ Antpnio arvalha, e. de meJ·it~s, 
lonio Carvalhal. Revisor: Ministro Delfim Mo- dar-Ih~ provJmen{o _para reformando a dec1~ao 
r eira. Recurso extraordinário de decisão do TRT recornda, . julgar I,IUProc~dente a recl_amaçao, 
da 2• Região. Recorrente: Café A!vorac.la Ltda. com _restnçõE_Js dos St'fL Mm1stros Calde1ra Ne to 
Recorri<1o: castor! na .Mariano Fidelis. - Re:;ol- e Oln·eu·a Luna, que~ressah·avam ao cmprega 
veu-se por unanimidade de votos, tomar conhe- do o direito de pleit r _a extensão do dissídio , 
cimento c.lo recurso e desprezar a preliminar de e vcnctdos os SrR . . m1stro .~ Godo~· llha, An
nulidade leYantada, e , de me>·itis, pelo voto de tonto Carvalhal, Jull Barata e_ Astolfo Serra, 
!desempate dar-ihe pro\"imento, em parte, para que negavam pro\·Im nto ao ape~o. . . . 
1 ssegurar à recorrida direitos apenas ao paga- . Proc;esso 1\.614-47. - . ~e! ator. Mtmstro 011-
P. ' to de férias n~ proporção dos salário mi- ve1 ra L1ma. Revrso l_'; Mnustro Antomo Ca•·va
~~~~~ hora ( ~ 1• 'uo ar i.. 110 da Consolidação das lha!. Recorrent~: L•zr Fer~andes. Re~orr1do~: 
[,eis c.lo Trabalho), vencidos 08 S cs. Ministros Germando Edelman iT Irmao ou Irmaos. Re-

.. -tu c<l 
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Antonio Can·alhal, relator, que negay a provi- curso extraordinário de decisão do TRT da 1• Recurso ()Xlraordinário de decisão ~a 1• JCJ do 
mento ao apêlo e Delfim ~foreira e Caldeir'l. Região. - Resolveu-se tomar conhecimento do Dtstrito :F'ederal. - Resol\'eu-se n ao tomar co
Keto, que absol'v ia m o recorrente da condena- recurso, contra os votos dos Srs . Ministros Ju- nhe9imento do recur~o, c·ontra. os votos dos Srs. 
ção. Designado para redigir o acórdão o Sr. lio Barata, Delfim Moreira e Rômulo Cardim , MimBtros OliYeira L1ma e Julio Barata . 
Ministro Oliveira Lima. . , e, d e me>··itis, negar-lhe provimento, vencidos os Processo 1.238-48. - Relator: JUJZ Tostes 

Processo 10.788-47. - Relato r : 1\iinistro Srs . Ministros Antonio Carvalhal e Godoy Ma lta. Revisor: Mimstro Astolfo Serra. R ecor-
Delfim Moreira. Agra\·ante: Indústria e Comér- Ilha , que da\·am acolhida ao apelo para julgar rente: Antonio Calisto da Sllya. R ecorrtdo: Mot 
cio d~ Tecidos Aziz Nader S.. ('>.. Agrav":do: procedente a reclamação .. Presidiu o !ulgamen- nho Fluminen:"e. S. A. (f?ecçao Cent,t;,al). R:ecor• 
Antomo de Souza e outros, ass1sbdos pelo Smd. to o Sr. Ministro Caldeira Neto. Nao tomou so extraordmano de dec1são do TR.t da . :r-c 
de Classe. Agra\·o de inst. de d esp. do Sr. parte no julgamento, por não ter ouvido o rela- gião. - Rcsolyeu-se toma r conhecune_nto do re
Presidente do 'I'RT da 1• R egião. - Resol\·eu- tório, o Sr. Minish·o Astolfo Serra. curso, pot• unanmndade, c, de ment:s, dar-lhe 
se negar provimento ao agravo, vencidos os Srs. Processo 9. 790-47. - Relator: 1\Iinislro O li- pro\· imento para, reform a ndo a d~c1sao l'':Corl'l
Minislros . Oli\·eira Lima, Caldeira Neto, e Ró- vcira Lima. Revisor: Ministro Antonio Carva- da, julgar procedente a reclamaçao, venc1dos o 
mulo Cu,:·dim , que lhe da\·am acolhi<fa para de- lil a l. Recorrente: Cia. de Carris, Luz e · Força S r. Ministro Caldeira Keto, que lhe negava pro• 
terminal' a subula do recurso . do lllo de Janeiro Ltda. Recorrido: Euclides vimento. 

Processo 10.461-47. -Relator: Ministro Oli- José Casemiro. Recurso extraordinário de deci- Process o 1.~79-48. - Rela ~ :n·: Ministro 'l'oa-
veira Lima. Revisor: 1\Iinistro Antonio Carva- I são da. 6• JCJ do Distrito Federal. - Resolveu- tes Malta. Revisor: Ministro Astolfo Serra . Re· 
lha!. Recorrente: José lllaria Sobrinho e outros. se, contra os votos dos Srs. Ministros OliYeira corrente: Maria de Lourdes Saraiva Pasq ua. 
assistidos pelo Sind. dos Trabalhadores, em Em- Lima , relator: e Edgard Sanches, não tomar Recorrida: Cia . América Fabril. Rec~rso. ex tra
PI'CSas Fe:·roviárias çle Yltória. Recorrida: C ia . conhecimento do recurso . Des ignado para redi- ordinário de decisão da 5• JCJ do. D1stl'lto F e• 
Vale do Rio Doce S . A . Recurso extraordiná- gir o acórdão o Sr. Ministro Antonio Carvalhal. dera I. - Resolve.u-se. tom~r conhecimento do re• 
rio de decisão do TRT da 1• Regiã.o. - Resol- Presidiu o julgamento o Sr . Ministro Caldeira curso e dar-lhe provimento para, reformando a 
veu-se. sem discrepàncla de YOtos, tomat· co- Neto. Pelo recorrido falou o advogado Aarão decl~ão recorrida, julgar procedente a reclama-
nhecimento do recurso, e, de me1·itis, negar-lhe Steimbruc l<. ção , unanimemente. . 
provim•mto, contra o voto do Sr. Ministro An- Processo 1.086-17 - Relator: Minish·o Edgal'd Processo 414.-48. - Relator: JUJ1: Toslca 

j tonio Carvalhal, que dava acolhida ao apê lo Sanl:hes. Revisot·: Ministro A s tolfo Serra. Re- Malta. Revisor: Ministro ,A.stolfo Serra. Recor-
1 para julgar procedente a reclamação. Pelo re-~ corrente: Sociedade Comercial e Industrial Tuf- re1~te: Nelson Antonio de Oliveira . Recorrido ; 

corrente falou o advogado Arnaud de Araripe fy Habib Ltda. Recorrida: Rosária Maria da The Leopoldina Railway Co . Ltda. Recurso ex-

' 

Mello Silva. Recurso extraordinário de decisão da 9• truordinario de decisão da 7• JCJ do Distrito 
· Processo 6.759-47 - Relator: Ministro As- JCJ do Distrito Federal. - Resolveu-se toma.r Federal. - Resolveu-se, contra os votos dos 

I 
tolfo Serra. Revisor: Ministro ''Valdemar Mar- conhecimento do recul'SO, por unanimidade, e, de Srs . Ministros Caldeira Neto, e Oliveira Lima, 
ques. Recorrente: Juan Guadalfajaca Castro. ?>te1·i tis , negar-lhe provimento, para absol·:e r a n ã o tomar conhecimento do recurso. 
Recorrida: The Rio Grandense Light & Po- recorrente da condenação. Presidiu o julgamen- Processo 9.187-47 . - Relator: Minis tro Go• 
\\'er Sindoicate Ltd. R ecurso extraordinário do to o Sr. lllinistro Caldeira Neto. O Sr. Ministro doy Ilha. Revisor: Ministro Oliveira Lima . Re-

,1 TRT da 4• Região. -Resolveu-se tomar conhe- Julio Barata, requereu justificação de voto, o CO\'rente: Alexandre Radhill . Recorrido: Edgard 
cimento do recurso , pelo voto de desempate, que foi deferido pelo Sr. P residente. Dolllingos Inglcse. Recurso extraordinário d e d c 
Yencidos os Srs . Ministros Waldemar Marques, Processo 10 .720-47. - Relator: Ministro Del- ·Cisão do TRT da 1< Região. - Resolveu-se, por 
Caldeira Neto, Delfim Moreil'a e Rômulo Car- fim Moreira . . Revisor: Ministro Astolfo Serra. unanimidade de votos, tomar conhecimento do 
dim, c, de meritis, por unanimidade, dar-Ih<! R ecorrente: Ginásio d'e São Cristovão. Recorri- r ecurso e dar-lhe provimento, "' f im de anular o 
provimento, em parte, para julgar improcedente do: Euclides Nicolau da Cruz. R ecurso ext"aor- acórdão recorrido e determin ar a baixa dos au
o inquérito judiciário e determina<· a readmis- clinário de decisão do TRT da 1• Região. - Re- tos ao Tribunal a quo, para que profira nov<> 
são do recorrente, sem direito à pe"cepção dos 1 solveu-se tomar conhecimento do recurso, e dar- julgamento, em que aprecie também a prelimi
salários atrazados, devendo o meRmo ee An•·c- I lhe provimento uara, reformando a decisão rc- n a r de nulidade levantada no recurso ordinário. 
sentar ao serviço dentro de 30 dias, contados corrida, julgar improcedente a reclamação, una- Presidiu o S'"· Ministro Caldeira Neto . Não 
da data da publicação do acórdão. nimemente. Presidiu o julgamento o Sr. Minis- t omou parte no julgamento o Sr. Ministro Del-

Processo 5.053-47. :- Relator: Ministro As- t ro Caldeira Neto. Pelo recorrente falou o ad- fim Moreira, por ausente à sessão. 
tolfo Serra . Revisor: Ministro Waldemar Ma :·- vogado Nelson França Silva. Processo 9.621-47. - Relator: Minis t ro Go· 
ques. Recorrente: Metalúrgica Paulista S. A. Processo 9.916-47. - Relator: Ministro Go- doy Ilha. Revisor: Ministro Oliveira Lima. Re~ 
Recorridos: Simplicio Perez e outros. Rccur~o dO )' Ilha. Revisor: Ministro Oliveira Lima . Re- corrente: Cia. Campineira de Tração, Luz e, 
extraordinário de decisão do TRT da 2• Região. correntes : João dos Reis Ca\·alcanti e outros., Fqrça. Recorrido: Francisco Ramalho . Recurs <>l 
- Resolveu-se tomar conhecimento do recurso Recorrida: Cia. Frigorlfica de Santos. Recurso e~traordinário de decisão do "rRT da 2• R egião. 
por unanimidade , e, de me1·itis, dar-lhe provi- extraordinário de decisão do TRT da 2• Região . - Resolveu-se tomar conhecimento do recurso e 
mento para, reformando a decisão reconi<la, - Resolveu-se , por unanimidade de yotos, tomar n egar-lhe provimento, unanimemente . Presidiu 
!lbsolyer a rec<:>rrenle da condc1~ação que lhe f?i conhecimento do recurso e dar-lhe provimento o Julgamento . o Sr .. :Ministro Caldeira Neto_. 
Imposta, venctdos os Srs. Mmistros Antomo para, reformando a decisão recorrida, restabe- N!o tomou parte no Julgamento por a usente a. 
Carvalhal e J~ho Batata, que Ih~ negavam lecer a proferida pela )unta de Conciliaçii.o e se~são o Sr. Ministro Delfim Morei ra. 
prov1mento . Nao t'?_mou parte. no JUiga~e:Jto, julga!;nento. P1·esid1u o Julgamento o Sr. Minis- Edgard Sanches . Revisor: Minis tro Astolf 
JJ,Or ~usente à sessao, o Sr. J.\iimstro Romulo tro Calden'a Neto. Pelos l' ecorrentes, falou o Processo 11.292-46 . _ ~elator: Ministro 
Card1m. Pelos recorndos falou o advogado Cat·- advogado Ali no Co~ ta. Monteiro e pela recorrida S~rra. Recorrente: C ia. L:>pes Sá s. A. _ In-
los Selva. _ . . o advogado R a ul Ribeiro. dustrial de Fumos. Recorrido: Manoel Fra ncisco 

Processo 5.8i3-4i . :- Rclat?r.: Mm1FtJ·o W'al- Processo 10 .077-47. - Relator: Ministro Go- d!j. Silva. Recurso extraordinário de deeisão da 
dcmar Marque.s . Re.\•Isor: Mu~1stro Juh<? :Sa- dor Ilha. Revisor: Minis tro Oliveira Lima. Re- O• JCJ do Distrito F ederal. - Resolveu-s e con· 
rata. Recorrente: C1a. Telefon!ca Bras1le1ra. co rrent<>: Agenor SilYa , assistido pelo Sind . dos tra 0 voto do Sr. Ministro Oliveira Lim~ não 
Recor~ld? :. Rubem Bu_stamante Sa. Rec111·~o ex- 'l'rab. na Ind. da Ene1·gla Hidráulica de São tomar conhecimento do recurs o . Presidiu ~ jul• 
t.~aor_?marlO de dec1sao da 2• .JCJ do. D1str1to Paulo. Reco :rida: The São Paulo Tra~'_va,y glj-mento o Sr. Minis tro Caldeira Neto . Não to· 
F edc .al. . - Resolveu-se, co ntJ a os \o tos dos Ltght .!:; Power Co. Ltd. R ecurso extraordmar1o n'ou parte no julgamento por ausente à sessão 
Sr~. 1.1~matros V.:aldema<: Marq':!es, relator; Ca.l- dd TRT 0a Z. Região. - Resolveu-se, por una- 0 Sr. Ministro Delfim M~reira . : 
de1ra Neto e Ohve1ra L1ma. nao tomar conhc- midade de Yotos tomar conhecimento do recur- . . 
cimento do recurso. Designado para redigir o so e da r-lhe pro~·imento a fim de determinar a P rocesso 11.~41-46 .. - Rel.a tor : .1lim1strc 
a córdão o Sr .. Ministro Julio B~rata. Nã? to- baixa dos autos ao Tribunal ct quo .. para julga- ~dg.ard San?~es .. Rev1sor:. lYhmstro ,As.tol~c 
mou _p~u·te n~ JUlga,n~ento po " na.o ter o':'ndo o mcnto do mérit•) do recurso ordiná •io para 0 Sel'la . . ~ccollentes .' .~orge DJtch~ffe e Soc!ecl~ · 
relatorw o Sr~ M':_mstro nõmulo C~;trdlm. mesm'J manifestado . Pres idiu 0 julgamento 0 ~.e Té.cmca e Comer cral Anhague13; L:da. _ ~ecot· 

Processo 6. o24-41. - Relator: M1mstro " ' ai- s 1•• Mini3 tro Calcleirc. Neto 11d~s. Os mesmos. Recurs'?_ cxtrao1 dma l!o d l 
lemar 111arques. R ev isor: l\Iinistro Julio ::Ja;'a- . ~ "~ _ · . . . , dee1são elo T~T da 3t Reg1ao . - Resolve~-s! 
ta. Recorrente: \Vil son de Souza. R ecorrida: Pt?c ~sso 9A;H-4i ·. -:- Relat?r ·. l\hmsüo Go- 1 ornar conhecrmento do recurso, por unamml· 
Luiz F. Braga & Cia, Recu ~so extnwrdináriu doy Ilna . Rensor: Mnns ii'o Oln-elra Lima. R_e- da. de, e, rl.e v~e?'itis, negar-lhe provimento. sen1 
de tlecisão da 7• JCJ do Distrito Federal - R e- I corrente: Mendes & Alonso. Recorr1do: Joao do que, em relação ao do 'reclamante sem di 
solveu-se, contra o voto do Sr . Ministro Oli- Ger.aldo t'e 9ama:·go. Recur~o extraordinário de vergência, e, quanto a? apêlo da empre~a. contn 
v eira Lima não tomar conhecimento do recurso. decisão do r.RT da 2• Região· - Resolveu-se os votos dos Srs . Muustros Astolfo Serra c OI~ 

Processo 5.870-47. - Relator: Ministro tomar. conh.ec.lmcnto do r~curso, contra os yotos \'~ira Lima, q~e lhe davam ~rovimento, em pai;· 
\Valdemar· :Marques. Revisor: :Ministro Julio ct,os Srs · llfmlstros. ~nton10 Carv_al!"al , Julio BB;- te, _par a exc!UJr da condenaçao 1m posta. P':la de< 
Barata. Recorrente: Cia. Docas de Santos. R c- lata e Astol.f~ Sena, e , de m.e,~t<s , .P?r unam- ~ ctsa~ recorrida o pag.uncnto relahvo a unpo il 
corrido: Ataulpa Vieira de Souza. Recurso ex- midade, ncgal-lh~ .Provlment?. PresidiU o jul- tà.ncta de Cr~ 18.000,00, a Ulu lo de complement1 
traordinário de decisão do TRT da 2• Região . gamento o Sr. Mnustro Caldeira Neto. de salários. Pre:3idiu o- julgamento o Sr. 1Iini~l 
- Resolveu-se, contra o voto do Sr. Ministro P :·ocesso 9.::32-47. - Relator: Ministro Go- tto Caldeira Neto. Nlllo tomou parte no julga 
Oliveira Lima, não tomar conhecimento do 1<'!- d oy Ilha. Rev~s~r: Ministro 0\h·eira Lima . Re- m~n.to, p or não te r ~vido o relató r io, o Sr.l 
curso. I corrente: Rosario Unberto Stramandinoli. Re- MmJs t co DelfJm MoreU'a . 

Processo ii.59o-47. - Relato :· : Ministro Ju- corrido: Touring Club do B 1·asil. Recurso extra- Processo 10.587-47 . - Relator: Minis tro Go 
lio Barata. Revisor : Ministro nomulo Cardim . ordinário de decisã'J do TRT da 1• Região. - doy Ilha. Revisor: J\iiÍ!i3tro OliY eira Lima. Re 
Recorrente:_ Int!'rcâmbio ~létro-Mecânico. Rc- Resoh·c~1-se tomar conhec!mc':'to do recUJ·~o, po.:· correntes : Miguel Peiz S. Filho e Juan Ana 
eorr1do: Joao Zippert Jumor. Recurs? cxtraor- unamm.ldacle. e, de ment1:', coar- lhe provimento bal A rruyo. Recorrld : Os mesmos. Recurso 
dmáno de decisão elo TRT da 2o Regiao. - Re- para, reformando a dec.são !·ecornda, jul ar extraordinários de dec ão do TRT da 2• Região I solveu-se tomar conh~~u:nento do recurso , contra proçcdente ~ reclamação, .n.a forma. d? pe~~do ..,.. Resolveu-se, contr os votos dos Sra. MiniSj 
os \'o tos dos Srsi.m1stros Juho Barata, re- lmc•al .. 'enc.do~ os Srs. Mm1stros Oliveira Ltma t ros Oliveira Lima Astolfo Serra e Ed~ar1 !ator, e Antonio C rvalhal, e, de me1·itis, dar- 'l Delf1m Mo::eira. !JUe lhe negavam provimento. Sanches , não tomar' conhecimento de ambo"S .o 
lhe pronmento p a restabelecer a sentença da Deu-He por unped1do o Sr. Ministro Caldeira 1•ecursos. Pres idiu o julgiUTicnto 0 Sr Minist 
.Junta de Concilia o e Julgamento •. \'encidos os Keto. Presidiu o j ulgaml!nto o Sr . Ministro An-, Caldeira Neto . · . ' 
Srs. Mmistros Jul o Bar": ta, Antomo. C:,a"valhal tonto Can·alhal . Processo 7 . ~0-47. _ Relator : 1l1inis t 
e. Astolfo Serra , que mant1':tham a clcc1s~o recor- --- E dgard Sanches . Revisor: Mbistro Astolfo Se 

~~ , 

l'lda,. Des1gnado pa1·a. redigir o acórdao o St·. . _ _ . . . . ra. Recorrente Jorge Habib Hazin. R ecorrida 
Mm1stro Rômulo Card1m. Pelo reco1'!'1do falou o ., nes um o de e Le, da né • sc~3ao Ol'dlne.rHl rca !1- Zuleide Gonçalves r: a Roch a. Recurso cxt,·ao1 ac!Yogado Carlos Sel\·a. . , . . . I zas.a no d :a 1l do mc.J C:e Maio de 12~8. ~in ál'io de decisão da l • JCJ ele Re ::: ife. _ R ! 

P "ocesso 308-17 --:- Relat 'r: i.~m!slro "~-1- P r eside;ü•: !.linistro Gera ldo Monl:donio ~01\' eu-::e, contra oa ,·otos tl os Srs . .Ministre 
clemar Mai·ques. Rensor: M.mstro Julto Ba.ra-~ Bezel'l'a ck l.IenezeR; Pro curador: D :· . Baptista ~dgard Sanchcs, relator; e Oliveira Lima, n~ 
ta. Recorrente: Al.faiatar;a Epoca Llda. necor - Bittenc,ur; s~cretário; s 1·. José Barbosa de \Ornar con hecimento do recurso. Des ignado par 
r1?o.: Ernant . J:.:'auhno Ne,ry . Recurso_ extraordt- liello Santos. - Compareceram 03 Srs. 1\finls- ~cdigir o a córdão o S1·. Ministi'o Astolfo Sei 
nano de dec1sao do Tn'I da 1• Regiao. - Re- 1 tros Caldeira Keto Godo,- Ilha Oliveira Lima ra. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Cal 
solveu-se. tomar conhec1mento do recur.;o e da :·- ~ Antonio Can.·alhat,' Jnlio 'Ba ratá Delfim Ilforei~ deira Neto. Não tomou parte no julgament1 
lhe pronmento , ,em parte, P.~ra_ re~tabelccer a ra, A s tolfo Serra, Edgarcl san'ches e Rõmulo por ausente à sessão, o Sr. Ministro Godo 
sentença da Jun,a de Conc1l:açao e Julgamen- Cardim e o Juiz Testes Malta convocado para Ilha. 
to, unammemente. 1 julgamento dos processos em pauta com o Yis- Processo ;Jõõ-47 . - Rel ator: Ministro Edga> -- I to de S. Excia. ' Sa!!ches . Revisor: Minis tro Astolfo Serra . R 1 

N· · ] d d' f .. · 1 d ~ · ~orrente: 1\Iarcus ICopinitz. Recorrida : Cons trl 
Resumo da ata da 54• sessão ordinát·ia rca- I t a OH em o la o , am JUgo. os os seoutn- tora Leão Ribeiro S A s ucessora de Leão R 

lizada no dia 10 do mês de Maio de 1948. eg processos: beiro & Cia . Ltda. · R~cO:rso extraordinário ~ 
Presidente : Ministro Geraldo 1\Iontedonio Processo 35-48. - nelator: .Juiz Tostes M.a!- decisão do TRT da 1• Reg-ião - Resolveu -s 

B~zerra de Menezes_: Procurador: D :·. Bapti:;ta t:':. neviso~·: Ministro Godoy. Ilha. Rec;orre1~tc : pontra os votos do!! Srs . Min istros Edga.rd Sa. 
B.lttencourt; Secretano: Sr. Agnelo B<;r!;l'am>- C1a . M~.rmto S .. A. Recorndo: Am~rJ>::_o . J• e:·- ches. rzlator, e Oliveira Lima, não tomar Cj 
m de Ab,·eu. - .Compareceram os Sr.;. J.lm1stros nand~s de f-.lmetda. R!!cut·so extrao!'ulnano <.c nhe·•iMento do recurso. D esignado para redigi 
Godoy Ilha, Oln·eJL'a L1ma, Antomo Can.-~lhal , ~ec1sao ela ~~ JCJ do D1strlto F~deral. ·- Resol- bl!! a " ól'dãos o Sr. Minis tro A s tolfo Serra . Pr 
Julio Barata, Delfun MoreLa, Astolfo Serra, ~eu-se, depo1s de tomar conheCimento do recu r- ;;idiu o julgament o o Sr. Ministro Caldeira Net 
Edgard Sanches e Rômulo Card1m. so, contra os votos dos Srs. Ministros Tostes Não tomou parte no julgamento por au"ente 

N~ orde~'. do d la foram julgados os :;cguin- Malta e Godo)~ Ilha , acolher a preliminar suscl~a- ~essão o Sr. Ministro Godoy Ilha . ~ 
tes lOCCSSO~. da p~lo Sr: l.!l:mlstro Jullo Barata, no sentld'J r. Processo 7.072-17. - Relator . 1liinistro G; ~rocesso 9. 329-47. - Re'ator: Ministro Oii- i e ad1ar o Julgamento, em virtude de haver sido Cloy Ilha. Revisor: Ministro Delfim Moreira RJ 
\'eira. Lima . Revisor: Ministro An!onio C>:.rva,- le\:antada a inconstitucionalidade do dec~eto-lei ~orrente: José Rezende de Melo . R ecorrida :' c;l 
lhal. Reconente: Padana Napoleao. Recorn- I.OOii. de 19!4, devendo , em consequênc1a, ser a Cimento Portland Itaú. R ecurso extraordinã1· d?: Ac~·r A~Yes M,ari~bo, . Recurso extraordinà- n~a!ér1a s ubmetida ao. T~·ibunal com s~a <:ompo- de decisão do TRT da 3• Região. - Resolveu~ 
no de decisao do rRr c.a 1• Região. - R~sol- 81Çao ple1:~. ven~ JCi o amca o relator. Não tomou não tomar conhecimento elo r ecurso. unanini 
veu-~;e,· pelo Yoto de de3empate , tomat• co1~heci- part e no JUlgam~'! to, por não. ter a9sistido ao · mente. Deu-se por impedido 0 Sr. ).1inistro 0 1 
mento do recurso, vencidOS os S rs . Mlmstroa relatóno, o Sr. J.VflllJSÜO A stolio Serra. '\'eira. L i ma . Presidiu o julgamento o Sr . 111 
Ant omo Carvalhal , Godo~: Ilha e Julio Barata, l P:·ocess <? 912-~8: - R elator: Ju;::; Tostes· 1nistro Caldeira Neto . 
e. d,s ?.tentuo, aar-lhe p :·ovrment o, em par te, para ' l-falta. RenGor: ?.I~mstro Astolfo Seic'a. R eeo:·- P rocesso 5.821-47. - nelator: Ministro .AJ 
assegurat· ao 1'aclam11:.nte o pa~amento da:; fé- rent~.: L. QuatrO'll. Rocorndo .: Amaro Gom~s toTJio Carvalhal. Revisor: Minist"o Delfim M 
r1as na base de Cr~ ;,00,00_ e nao de . Cr$ 600,00, ~la S1lYa . R~cur~o ext.raordmárJO de decisão da J·eira. Reconente : Cia. P aulista de Estradas 1 
"o'~1o foi fl :<ado !' a. dec1 ~ao recornda, \"enc!do ' ' JCJ elo D1stnto Federa l. - Resolyeu-se, con- Fet'l'O. Recorrido: Augusto 'l'arante Filho. P. 
o ?"· Mnnstr~ Ohv~n~a L1ma, rel:üot·. que ai.lll· t ra o vo1o do r!'lator. ad 1ar o Julgam~nto. en!,. <"urso extl·aordiná.rio de ucc.i.;ão do 'l'RT da 
la' a a rcfenoa dec1sao .e det et·mlnaYR. a. ba1~:a I ':'ytude de te :· s1do ;>ttsc1tada a lnconstltucion a.- • Região. - Resolveu-se tomar Cl'nhecimento 
dos autos . para nov_o ]ul~ament~. D esignado { hoade. do d ecreto-l':L n. 6. 9(}5 de 1944, devendo J'ecurso, eontra o voto do Sr. Ministro An1 
JJ,ar.a rcd1g1r o acordao o Sr. Mnnstro Antonio · '7. m ate na ser apreCiada pelo Tribun al, em maio- nio Car\"alhal, relator, e, de me1·it i.8 , por una! 
CatvalhaL . . . l "a abboluta. . midade, dar-lhe provimen t o , a fim de anular' 

. Pro~esso 9.18~-47 . -.Relator: Mm1sh·o O!J- ') p>roces~o 898-4R .. - nelalor: Ju1z Tostes acórdã~· recorrido e determinar a baixa dos a 
vetr a Lima. Rcv1so~· : M1mstro Antomo Can:a- f :\fr.!,a . Ren~or: M1mstro Go~oy Ilh a . Reconen- to.• ao Tribunal a quo. para julgamento do n; 
lhal; Recorrente:. C!a . Feno Carnl do Jardtm te: Labor atorJO M?ura' B1·as1l - Orlando Ran- rifr. dn. caufa. P•esidiu 0 julgamentQ 0 ~ 
Botamco. Recorrido: "'aldemal' M.anoel de Oli- gel S. A. nccor;·lcJo: Ilza Marti~lio Fonte ~. Min\~tro Caldeira. K eto. 
Yetra . Recurso extraordinário de decis ão do TR'l' 
da 1• Região. - Resolveu- se tom!). r .c.o.u..lli!ci
mento do recurso, contra o Yoto do Sr. Mini,stro 
.A,ntonio Ca.rvalhal, c, de ?li e1·i.tis, negar-lhe pro
VImento, venc1dos os Sr~. Ministros Oliveira 
Lima, relator, e Caldeira Neto, que dava acolhi· 
da a:> apêlo para, reformando a deci.~ão r econi-

1 

da, julgar improcedente a reclamação. Designa
do para redigir o acórdão o S:·. Ministro Antonio 

,! CarvalhaL · 
Processo 8. 248-47. - Relator· : Ministro Cal

deira Neto. P.evisor : Ministro Godov Ilha. Recor
rente: Fiaçã o Sul Americana S. A. Recorrido: 
Luiz Rossini. Recurso extrao1·diná~·io de deei

'\ são d o TRT de. 2• Regiii.o. - nesolyeu-se tomar 
1 ~vn"heci~1.ento do l'ecurso, sem divergência, c, 

de ?1tent.s, dar-lhe provim ento, em parte~, P~ '·a 

JUSTIÇA DO '\ A . pre\10, .venc1dos os. Srs. :1-Iinisu·os Caldeira :1\ c to, TR~~
.\l ~p I ex?l\.~lr da. condenação o pagamento elo a\'iso 

'1 1cla cc.r, Oln·e1ra L1ma, e Astolfo Se na que da-

TRIBUNAL Sup 'RI,QR vam acolhi~a ao a ];>êlo pai·a julgar imp{·ocede.nte 
a recla":1a_çao. Des1gnado para redigir o acórdão 
o Sr. M1mstro Godoy Ilha. DQ JA~Q . Processo 9.441-Ú. -Relator: Ministro Dei-
flm More1ra. P.evisor: l.iinistro A s tolfo Serr a . 
Recort'ente: Jsmecinio de .Melo . Recorrido · 

. Res umo da ata a essão o1·di1."hia rea- Jockey Clube de S. Paulo. Recurso extraordi-
hzal'la no d1a 7 do 1 ês d !ai e 1948 . nário de decisão do 'l'R'r da 2• Região. - Re-

P resulcntc -- ::\1 lll ro G em.ldo Montedonio solveu-se, contra os Yolos dos Srs . Ministros 
B O<onn do Mon~., . ~~'"'"'"" - D<·. Bapt"· CalO ma ""'· J«Ho Bo~<a o ROm"'' c.,o;m 
ta ~it.tencourl; SeCJetário - Sr. Ag11elo Ber- toma:· conhecimento do recurso, e, de mcriti8; 

aJn.uu ... d.e-A.b"''"'--c.mn.na.=cB.J:am...os_&s--Mh..,~gar-lne m·ovimento •• un apim emen te 




