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Jnsti~a ..• 
" A Justiça do Trabalho esse 

' ~ -
ramo, que muitos te.rn como es. 
pmio, n!to se descentralizou ~ 

contudo, é J:>em mais democrâtL 
ca, que. a congenere comum. All, 
no verão, o juiz. que ne:n este 
nome usa, podt!, s~ quis.e:· t:rar o 
palitó para refrescar.se,, se.'ll que 
isso cause extranheza. Vá um 
juiz do Cível tl.r.ar o palitó, ago. 

::a, que até querem afogá.lo em 
capas negras ... No jovem Poder 
trabalhista não ha maiores pre. 
conceitos ajém do de rE!Soiver. 
depressa o dissid.o. Ali se :ruma, 
testemunha ás vezes não assina 
c!epoimento, a parte diretamente 
se defende e essa classe melo 
dispensavel dos advogados, não é 
imprescinjivel 110 encaminha. 
mento das ct:scuss/'ies e processos. 
Além disso, ha tantos anUs fun. 
dada, não chegou ao nosso fraco / 
conhedinento que um presidente 
ele Junta renha se juizado desa- I 

catado pela maior veemência de 
um procurador ou reclaanante. 

Esse, com perdão do~ entenuL 
dos, nosso conceito de justiça de. ' 
mocratizaua . Não uma Justiça on 
de há advogados que :edigem 
cc.mo se est.ves.~em procu:randc 
absolvição de pecados, j·unto ac 
Papa· ou onde magistrados apa. 
recem, com caras ele bicho.pa. 
pão, formando a dois metros de 
si uma barr11ir::t- de gelo. impossl. 
vel ele dissolve:·, maior que seja o 
calo~ das partes ou debafes.- Issc 
na instancia inferior onde o ár _ , 
bitro entra em conhecimento di. 
reto com as facetas hlUlla:ha::. de 
cada questão, pois nas instancias 
superipres, então ,mais e mais se 
distanc:am, os julgadoYes, dl!.l! 
partes, eo contato impresclnd!
vel que deveria haver, torna.se 
~::Hia vez mais dutil até ir desa. , ' 
parecendo, desapareceno, ficando 
afinal, sozinha, a fr:eza espeta: 
cular dos autos ... " 

Aí está um ret1·ato frontal <la 
questão. Mirem.se nessP. espe. 
lho os que tem agora pruridos re. 
formistas, e que talvez não re. 
!formem para melhor. 

Que há espirito de democracia, 
com a atuação direta de vogais e 
juizes representantes de class~ 

na prát:ca atual da J·ustiça do 
abalho, isso, de boa fé, ningum 

pojerá contestar;.;·;.....--

' - ' 
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Se~un~a-feira o iul~amento 
~n ~issi~io c o letivo 

DOS ·EMPREGADOS. EM ENTIDADES E 
CLUBS SPORTIVOS 

O presidente do Tribunal Supe- JJI egad.os em entidades e clubs spor 
rior elo T ra balho, ministro geral Be- tJvos. 
lerm de Menezes, mandou colocar RELATOR, O MINISTRO JULIO 
em pauta , para ju:gamento, na se- BARATA 
"unda -feira proxima, o prw:::sso re- E'sa questão trabalhista, r~curso 

I 
ferente ao dissidio coletivo dos em- · njinario da decisão do Tribunal 

I '?.e~·ional , vem sendo ansiosamente 
.;~;,c·ado nos meios esportivos, uma 
vez qu e todos os clubs da cidade, 
interpuzeram razões contra o au 
m ento de salarics, pleitea do pelo 
novel S~ndicato dos Empregado:; 
no5 Clubs. Federações e Confedera
çõ·2s Sportivas . 

F;'uncionará como relator do pro
cesso, o ministro Julio Barata e co
mo revisor o ministro Romulo Car
dim. 

. ........... 



O DISSIDIO DOS EMPREGADOS 
fJAS ENTIDADES DESPORTIVAS 

O presidente do Tril)tlnal 
Superior do Teal>álbo, mini.{
tro Geraldo Beze!'l'a de Mcnc
ZP~, log() após lPr oonhPcimt!ll· 

Tõ'de já s~ rnrnrtrar rf'lat.at1u 
. o Proce~:>o refe1·ente ao rli~~1-

dio coiPUvo dos lliniprega,~os 
em rnti(lades cte~port i v as nwn
dou G•'locá-lo e•n pauta, par-a 
ju l~arnen to, na sl'gunda- ri'Ir11 
pr(,·d.na, 

Essa questão trabalht.~ll~. 
r-r-ru1';<o ord inário de decJ-;il•• 
dQ Trihunal llegiona.t, wm 
:<CJ tdo ansio~ament e esperatlu 
oos meio!~ espoet.ivos, uma vc.~: 
qn~, todos es rlu[,e:~ da cio1adt> 
mlt•rpuseram razões, cont1·a " 
aumento rfe sa l;\rios pleítP.allo 
pelo !Hl\'Pl Sindirat.o dos :F:m
t•regarlo::; nos Clnhes, l<'edtwa
tiies e C:onfedrrac:ões R~poi-tJ
''as e A11Hieás Prorissionat,. 

dn Rio de .r.weiro. Funrton•
riio ue:::se d issidio coh•tJVo. co
rno r('lator, o ministro J illln 
Rara ta r. ct•mo r e\ i;;or o ml· 
mstro R~\mulo Cal'flim • 

. . ........ -..... 
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O : 39 ANIVERSÃRIO DO THIBUNAL SUPE HIOH DO TRABALHO - Com o tivemos en
sejo ae noticiar, realizou-se sexta-feira últi ma, com a presença do presidente Eurico 
fiirspar Dutra, dos ministros do Trabalho, Justiça, ' Fazenda, presidente e vice-presiden
te ~do Supremo Tribunal Federal, além de ou Iras altas autoridades civis e militares, a so
lerlidade comemorativa do 3~ aniversário de fundação do 1'ribunal Superior do Trabalho 
1Je cuja · cerimônia demos ontem pormenori sado noticiário. No cliché acima, colhido 
pela nossa objetiva l•~-se a mesa que presidiu os trabalhos quando fala~·a o presiaente 
daquele órgão, minilllro Geraldo Bezerra de Meneze~. 

* * * * * * 

' ...... 

• I 
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O Chefe do Govêrno no Tribunal 

Superior do Tra·balho 
Presidiu o general Eurico Gaspar .Outra a sessão solene comemorativa 
do 3;0 aniversário de instalação dessa Alta Côrte de Justiça Trabalhista 
' Como falou nessa ocasião o titular da ·pasta da Justiça 
' o Presideqte da Repu:bl!ca.. ge~ 
;!le:·al Eu: ko G . Du~;a., vi.s!tou, 
on...em, pela p;:imelra vez, o Tri
!Dunal Superior tio Trabalho. ali 
presl<iindo a s.a.ssd,o solene come
II:Dorativa. do 3..:> enl versar! o de ins
;.ua.ção da.que,a alta Córüe <ie Ju~
il,iça. -<.rrai>ainüt, cuja reestrutu:a.
po e anexa.çá.o ao poder judlciz.
lrio . lo! ato do seu go\' e.:·no . O 
tchete dó Governo chE·JOU ao edi
_:!'icio do Mlnl5te,Jo do Traoa..ho. 
ás 1•.> hora.s, aco.:np,~nhado do ca
!Pitá.o Edulo J.:>rge de Melo. sen
do rec~·bido, ao chegar, ue.o ..mJ..
:rüs~:ro G'ezaldo Beze.Ja de Mene
m. fftil1fW ªaquere trtounal 
e um ao ae JUlZes da m-es
~ Côrte. No 9"' andar. e. exa. 
:tol conduz;ido ao ga.blnew d.J. pre
JSic.·encia. ó.a!i passan~o ao salão 
:nol>: e onde se realizou a sess.1o 
I&O.ene comemorat i>' a., tom·J.ndo 
lugar á me3a. alem do Chel e dO 
Gov-erno, o presidente do Sup.re
:mo T:ibu=i Fede:ral , minisGro 
:Laudo ae Camargo. mlni.stro da 

·~ustir;a, sr. -~ô.roaldo Mesquita da 
;poJ;a, minl~tro Ge:·e.ldo Bezerra. 
.de Menezes, presidente do Trilbu~ 
~a! ~·uperlor do Trabalho. minis-

~
. o da FazencL1, sr . Gullhenne da 

ilveira., ministro do Trabalho. sr. 
onorio Montei;-o, p~ocu:ador gê

~l'al da Republ!ca, lõr . Pilniv Tra.
r'VU5~o.s o rep:~entant e Jo p:-esl
dente do Trllmnal Federal de Re
tl:..trsos. presiden~e do Tribun~l de 
Justiça -e o o::-ocurAdor ge:·aJ do 

r:~balho, d<. · Jair Tovar. Viam
ae presente& o ministro B3.rros 

arreto, o s~nador Si Tinoco o 
re.sldente do Instltu .o do,s éo-

rlca.rloo . .s.r. Remy Archer, pre
•ldanLe do llAPETC, sr. Mhton 
eantos e ouGra.s autortdades e 
11:0-embros do m!uiste~lo. publico. 

P.brlncio a sessão o m!n1stro 
(7e:a.~do Bezerr.J. cte 'Menezes a:gra ... 
tdt"(;•'U a vi.s:ta p ;·e.sidenci'il e !ez 
Uma slm;e3e das a t i vldaC:es e da 

,:re:orma po~ que pas.sou a. Justl· 
ça do 'I'n•b~lho no atual Gove:r
_:no. referindo--se eEpecla.lmen:e ao 
:dec:--eto n. 9.7'3<7 que aEsegurou 
,a contln·ulda<ie . a. iudepend·Enci~õ 
,tt ma;ho~es meios de a.tuaçáo da. 
Juz~i:;a d::> Tra.b.:Iho, a::laptol ndo-
11- como o~g~o do poder jud;c iario. 

I O DJJE.0Di5'J~O DO C'ta.~ 
OF'IIv"UU, 

A segui~. fel dada a palav:-a. e.o 
erador oficial. mi;:,lstro D<tlftm 
!Mc·reira Junior, q_ua pronunciou 
o se.zuinte dl;scun;o: 

"Exrmo .. &r . P:estden~e .Eurico 
c;roz·;>ar Dutr~. 

Já. se <:ll>se a lhures que a dança 
tl,e-3 hora3 vale pelo s!!l'.lbo!ismo 
da e.g!stencia h111n2.na. No r !tmo 
ee:quen~e do tempo, todoo t:;m06 
hora;; ja!de.;. horlis rose.~s. bo=a.s 
einzas, ho7as azuis. Nes~a trave~
l&ia. p=olon-s-ade. e t r.a.balllvaa. da 
IO'id::. . no d~co1":er dos .anos, entre 
~ )<o:as :!ZUis, que multa$ nào 
me faz .so3.: o cronol!l--etro ineot'O
:rav·el do áestino, ressalto e ano~o. 
esta. que e>t-ou vivendo agora.. em 
tJ.Ue me elevo e. altura. j,'lmal5 so
nhadas, <:!e ser o :nterprete d:Y3 
ju!zes do Trl·bunal Supe-rior do 
'.fp:bruho, n~sta. homenagem pres
ta~:!. a. v. exa. .. .sr. Presidente Eu
l'ico GMnar Dutr.a . 

Cometé:-arn-me o5 colegas a in~ 
•tgne 'tlistlnc;ão\ dé ur. nesta.- opor
tunidade, o or~ão ele seus senti· 
~;ten\:.os de admiração. de re<!peíto 
• · de confiança p,;.ra. proclamar e 
•pl.~U-:lir o ee:-e-no e:~plrito de jus
'ti,:a. e de equlda.'Cle com que, tã.o 
elevadamente, de~.mroenha v. ex&. 
a& dlficeis. mal! nobllitantee av.t-

pnssivel pam a.<iaptád·a ! :rea~i
da d.-e nac!crn.9.l . 

P.rovcu V. Excia., que a. demo
cracia. br.a.s!leira nâo é um re-gime . 
está.t!co e im·Utarvoe.l, m.a.s dinarn!
co. em constante evolução. lenm., 
po~em .se:;ura e prc~re~.siva.. 

E e.!t:!. in:sist!\1<10 pafuioti~-
l'r1ente, no .senti<io .de criar umi!. 
o~nizaçAo social que, s::>b o 
prisma economteo. seja la.str-ea
do ne. realidaJde da pr-~<iução. e 
so-b o aspecto politieo eeja a ex
wess!o de toda.s as atividades e tu:oçôes exercidas pelos bra.sllel~. 
ros, na. sU3. com.un·hâo d~ inte• 
resses materiais e morais, am
pl!~ndo e a.per!e!çoando, a.o mes
mo tempo. no to<Jante á. pres
taçlt::> a.o tr.a.b~lho. a obra. ex!.sten
te, com o objeth•o de e!evar ~~u 
pa·d".'l!.o de vida e a .sua cat>a~C!· 
d.!de. -

Ultra;>ass·a•ndv o rn,aorco dificlol 
da recompc.slçá!o }.'Olltica , devota
vo eo tr.a.balho e · com o a.nlmo· 
f!r;ne e sereno. desv~la-.se V. 
Exclt.. . com tod·as aiS !o.rças de 
su aene:rgta criadora, no resta.be
:ec:orn.ento d,'l. no::m.a.lida.dJe eco
ncm!ca., encarando de !re<nte ce 
p~oblem••.s ligados á. orise. que 
náo é ~ave, a.pena.s, pelo seu 
asp>to m·at.,;!al mas C'oscucece, de 
ce:-to modo, o carater colet!:vc. 
pe'a açã-o de~truidora dO& im:pa· 
kio1as que , assomados pelo de
lírio dos lucro;s !é.ceis no mun· 
do dos n<:g'Ocios, son~a.m. · u 
Utilidades pa~ efeitos especula.· 
t!vcs. a.!roult2.ndo o pa,drá.o co
mum <!e. mo'!:aUda.de no meio so
c!a.l. 

Senhor !"ores!'dente Eurico Oes· 
;>ar Dutra . 

Este Tribun2l. IDo(!aJLW do di· 
retto, cúpula de uma j~tlç.a <;~;· 
pec!alizada, é. te.In:t:>em. e .sobre
tudo. um la·r de bresil!dade. 
~ui nascem e a.qut .se desen· 
vc.vem em c<J.utlnua ascençií.o. 
8entlmentos de amor i!. Pá.tria. .e 

Consolidadas t!e cumerosas l e!s I 
espa.r~ plantou-se na. estrutu
ração poi!t!ca. na.clonal, deflmtl- I 
"Va.mente, detro do.s quadros da 
democracia bra~il~ira como uma. I 
da!! ol!.pressóes !-'l'lie real!s da ma- I 
nlfe~tações do poder do E~tadc.. 

Sem a.lardos, vai crta.ndo uma 
jurlcprudencla., tanto quanto pos
lilVel firme e uniforme sem ore
conceitos doutrinarias, vlvencfo e 
.Sentido o Direito Social conhe
cendo de perto as necessidades de 
seus m!lhôes de jurtsdlc!onado!, 
ouvindo-lhes as queixas e recla• 
mações com seuslbi!1dade toda es
pecial, esta Justl9a, adaptando-se 
ao melO' e a.o homem a apreican
do, o acontecimento soc1ãls su· 
jeitos a seu julgamento vem exer
cendo um.. nobre e elevad~t !un
ção pol!t!ca., que se exprime em 
tatos dign1fica.tivo8 que, dia a d!a, 
se de~enrolar na. vida. dos necessi
tadO!! .. pa.zlguando-lhes as revol· 
t11.11 reconhecendo-lhes 0;s 1ilre!tos, 
minorando-lhes os sofnmentos 
mora.le. Nll.o há mais enbeju para. 
<Jue oi! desc1mtentamento~ e as 
rebeldia~ que ;se acuma.Jaram, 
aõravés de gerações, na men"Gali~ 
!idade & no coração dos trabalha
dores, possam um dias explodir. 

Sem - a>liou!lar a. sua. õrecipua 
funçê.o de justiça e gua:rdãndo 'tn~ 
tacta a ~ua. liberdada ae conscién
cl!<, o julz traba.lhlsta e o .homem 
que se confu.de com a!5 mz:~ssas 
pau. &calma.r-lhes a~ !ntranquili
dades, escuõa.t-lhes 06 a.nceios e 
bem solucionar-lhes os con!litos. 

l"oi com:oreendendo todo o a!~ 
cance e o5 efeitos da missão da 
Jus,lça. do Traioalho oue v. e%'3. . 
a. plantou ainda mais· oolidamen
te -no regime. p~omovendo a re
estrutura.cào d-e seus tribuna.i.s 
pell!- promulgação d<J Decreto--Lei 
n . . 9.7>37, de 9 de setem•bro de 
.9415. Facl!ltou de todos 06 mo~ 
dos a su.a integração no Poder 
Judiciario. que a. Cons~!tuiç§;o Fe
de;·al solldl!icou, 

bUiçôe~; de pTimelro m"-ndo&tJs.rto a. t i d •- T lb i T b Ih ~o povo brasileiro. na solução de n.opee o oma o ona.cm · no r unal Super or de ra a o, vendo-se o Presidente 'Eurico Ga1!pM' 
pus m.sxtmos pTdblemas. Dutra. e o ministro. da J11!1tiça, sr.- Adroaldo Mesquita da. Costa., quando pronunciava o . seu disenrso 

o j·ubllo da. comemora.ç:10 dô de cre.spe-lto á& JJn.sti'Tou!çóes. O n!tidlilnente. sua. posição hierM- desafiam sua. ca.pachill.<l~ cr!e4t>
'tercelro anive-rsario da !nste.lação o-bjwt!vo superior que an!lrul. to- quica. e o plano jurisdicional em ra. Dirá. t.amlbem, que nectu lU· 
l!leste Trl·bUnal superior, qua evo- dcs os seus Juizes é o de vela.r aue a. sHuou cfando a<:4 seus ta.s durM .e in~anM qlJtl se !oram 
ea. ta.mibem. a .-:ta. integra.~ão d& pelo be<m esta.r colettvo, exerC1m- me'llt'bro.s eretiv06 u mesmas ~~- no !Undo de nO!I!a..s conscieneia.s,l 
.J=tlça. do Tralb!lho no Poder Ju- do .salutax pro!Ua.xie. social, ao ra.ntlas e prerroga.tive.s comuns a vivendo uma. épooe. de evolu~ e 
dtciario. IUSsttmiu expressão maior garantirem empregadO;s e e~re- tod.os os magistradOIS. de tr~~>balho !'Undameuta.!, com a. 
e de me.is realoe desde o momen- ga.dores cont.r.:J. abusos de parte Em todo o evoluir de !lO&Sa. ela- torturante preocupação de que " 
~ em que v. ex&. tra.nspÓs os 11. parte, exterminando po.ssivis boração constituciona.l e Iegi.sla.ti- norma apllca.da. n~ conseguiu 
~rtlcos deste templo de justiça., di&vtWbios e !ertlltetn·te.ç~...os prura V !!o não desconheceu v. e--,;3.. a corresponder exata.mente 2.015 e.n- , 0 •ó 
eoncedendo-nos a. honra de sua qu.e a.m·bo.s se ha.rm.cn-izem e se l·mportanc!a d:ls e.tribulçóes que selos e á, necess!da.des coletlva.s; -~l 
:pre!en":l· Não vemos. apenas, nes- . ldenti!lquem nos me.smos proipÓ- competem e. est:1 Ju6tlça. cujas dirá que. sentimos, enfim. em •·. 
te d!gnl!tc:ante geeto a enobrece- sttos. cientes dos seu.:s deveres e s~n;,enças solu>C!onem questões nouas sentenças. a. pal·plt.ação d<J l ~n 
dora. reverencl& com a_ue o p~l- (lbrigações reclp:ooas ~ conscios que pode= a.!eta.- .até os propr!os futuro dJ. naclonallda.de. '•c c 
~e1ro ma~lst-rado -:ta. :1'.~:10 ac&ta. das .respç.nsa.bU!d~des qu.a Uhoe.s fun1a.ment06 do nosso regime po- Senhor Pre.5ldente ds. Re-pttbllca. . ~ .,., 
e :t>'restlg!a. 0 Poder Judlcia.rlo Tn- ca~bem como elementos de coope- lltlco-.sodal. Ntio se &queceu em A Ju8tiçe do Tra:balbo, que tern n1 
balh!sta. Mes. aqui temos e 8en- racão na c;bltra social. nenhum momento q·ue os seus á. sua !re;:te est& !lgura. exponeu- O 
tlmos, bem junto a. nós. em cte- No exerclclo da. dl!!cal missão juizes exercem tunçôe.s de alta re- ci.~J de Geraldo Bezerra de Mene- PiE 
imOC!"a.tlca. a.tltude, 0 ci-:ladio be- de julgar, defendem os prlnc!plos Jevanc!a, ditando as ch.ama<ias zes. condutoc niagnlí!co que v . \11 
illemertto que, pele.s a·~T!sola.de.o que permitem estabelecer cr!té- "sentença! coletlve.s" que criam exa.. em boa hora. colocou na 'P'!e- 'o 
'171rtude:s clvlcas e atrlbutoe p-e~- rios que, sem prejuizo pa.ra os In- novas condições de tra-oa.lho, nã.o siden.cia do antigo Conselho "Na.- ' 11 
•oa!s. eonqutstou. de há multo. teresses do locador de serviços, se apoiando, muitas vet.e,;;, em eional do Tr&be.lho, e duas vez:..."IS l:lp 
JJ. estim,._ e a. venera;ão de todo~ sem quebu de sua autorid3de e prlnclplos de direito, mas se a.l!- conflrma.do na. presidenc1s deste ' ~ 
os brrusllelros; aoueles oue. e1,e· l!vre direção de n.egocio8, ga.ra.n- ceTçando em norm.:1s. criadas para Tribunal pelo vo:o Uli~nlme e p~la i$'Ei 
'va:lo em um md!Ilento exce'Oclo- tem o trabalhador contra posslve!s cade. caso, e destinadas a. recom- confi<n:;a de eeus pares, quer aJ>e- •• 
bal á. Preslden~la da. 'fteuu<bllca. arbitrariedades que, em ultima. por 0 desa.jus t amento ent~e o oa.- nas pela voz de um de .!lem jul- l!C 
em el·~lll6es msls livres ê!e. aue análl3e, slgnlflcam verdadeiros pltal e 0 Tra.balho, regulando st~ ~s ~memorar e retribuir. com u: 
há memoria.• so!dado de carreira abusos de direito. tuações rutura.s p.ara os dlzsiden- a.s pa.law&s por mim pro!e~ldas. -. 
Í!! "lhe!o a ou.aloue:- dl.sclulln"- ou~ A atuação Tribunal, que I! ta.m- tes . a.s provas de atenção e d~ dere- ;;r 
:não a hon-"- e do u&trtotl~!~mo" bem a. de toda a Justiça do Tra- Aloostumado ao trato diuturno rencLa, as lnequlvocaiS demon5tra.- ~'-' 
se lm'J>Ó~ uma. a.tltu·:!i de ar~·ta- ba.lho, tem se dirigido e orienta- dos problenus vite.ls da na.c!ona.- çóes ele desvela.do 2.p:eço aos ma
:nnnto da.s cl"nt..-nd~s p3 ·rtldn!~s. do no sentido de atravez de jul- lldade, soube e E-al'oe v. exa. que, gl.stra.dos que a. compõem, para. -• 
l!:JU~<".~nCo a 1~n110 e o con~1-:a- gados que se arundem em a.!to8 dent:o do conjunt o de suas a.tri· concretlza.r todo o eeu reconhed
!lr!Pnto de tc-:"os c!l ~eu5 co..,•lda- 'prlnclpios de conc!lla.çll.o, $Crenl- buiçôes, detem 0 jub: trarolhlsta. mento ao emer!to est!l.dista que 
ti:l.os; ertuele qu~ s~ consld"'~ou e dade e exortação, estabelecer um& o mais formidável po1'eT jam~ls cultua.. com o rellgiosida.de de um 
!!e uro:on~u. ele~:!e o mlm~!~o et!c3. profissional, um direito 1ns- eru,eixado nas mãos de um juiz do3'ffia. a. sol>e·.~nh !nte~-ha.nno
lino"'lenb 0 Presidente de todos I t!tulc10na.l dentro de ca.da. em- - 0 Pod.er Normativo. que e. nl"- d() Pv.l~ Ju11ctarlo . r 
os B~asl'<)!':'os. presa. para que nessas uslnu c!e Con.stltulçáo d·e 19'!1;; atrl'bui ex- M2.TC1m<Js h·oj~ ma.l.s um ano de ,; 

l .,.. _ 
7 

,, 1• ã 1 ~ potencial construtivo se mante- pre!>Sa.mente á Justiça do T:·a1J-a- 1u:.as, m~ls uma. etap3. -renclda. na •' 
• -nt men-e._,e-:n '" •a<; 0 • d :~Se nharu o eoullibrlo e a tmnqu!ll- I"- • · So 1 1 ~ 
bem v. e:o:". que ae;.,:lm o d;al!- dade lndlspensê.vel á. ta.ret:\ que u.u. a,pJ:caç~o do D~relto c .a. e a. .so--

m~os~u~, .... f,~~~ 
0
° ~;~~~to~m pe- ~~~~zam em proveito da coletiVl· mPoe 0~0it~a~~~~Jo...-~e~~~r1a:;~ ~~ld!d~T"~~;end~1 :1:~ v ~n~~fr~: ~c 

' :rlç;,:_ dcs ma!;; dll;~els -~. " vld·a E'-'tlngulu-se, de hi multo, c ra.r prontamente e..s auormal!da.- s~rvlrá para que. <ie pUJbl!co, r.~ n 
:ne~.vnal o de apó.5·g.u~,~ - ron- pre~onceJto rad!C"''O entre empre- does de~o~rentes d3. sltu:u:ão cria- firmemos a nossa. :!'6 neste dl::>.l!to l, 
•u ,_ 1 ~ 'I'--' - ~ ela p~~o aum~nto do ous~ de vi- novo qu~ aqui a":>l!C3mcs d·ênt~o .c "' ..,_,1' o J>~ o '-'2 Soe<JU ' · ·vuo e;,o- ga.c:ios d~ que a Justi~a do Trs.- - · 
:n:::n!co-f:::1 an ~e!ro. por ac!r.ades balho fôra crla.da. para. derl!nder da. reduzindo de multo o ooder d -, llm!te.!l da lei e sob a. inspl- '1 
pa!'<ôes pcl~tlros. eo am·b1~nte e Q!c!dlr unllateralmente em ta- a.qulsltivo do salarlo: o dl~si:!lo ração da e-.:jUlda.de. com dlspos!-
89;\tado e 'nced1. V. Exc:a. e::n- vor ~os lnter~ses dêstes ultlmOI5. coletivo e a greve · O primeiro ção e flnnesa enrlj-?clda pelas loa- ·• 
pr€"JGU tc~d.o o p:est.~g!o e t.o<L~ a conh~ce-se hoJe 0 espirlto que surge como .~ g~·~nde es?er:tnça. buta.s do passado e com o esplrlto ~ 
auto:·:da.d.e de FUa e'eva<l a. Inoves- ~res!de 0 exercleto de !U!is fun- das c.Jasses trabalha.doras e, p_ela. vol-tado para o ruturo desta. P3.- ' 
tt~u:-a, conju~adoG em p,;.t: : ~tlcos çôes judlcant~s. colocac1:l~ · a aer- sua tmpo::-tancta e consa.quen:Ias j trl:!. e.st;remeclda·. 
es;c rços. para o rá.pHio resta.be- viço do pale . no melo social pode. com justlya, Envo!vendo-noe na toga. para 
le~:men ·to d:l ord-em ju_<!dlca. re- A prlnclplo, nos 8eus multi!Jloe ser denominado c.omo uma da.s es~onder IW8 olhos a.lhei05 a..s noe- " 
co:;pon1Q e;:' ln'l~ltuiçoes demo- aspetots, a Justiça. dO Tra.b!\lho exp:-e~sóes mais viv_as em que .se sa.s glorias, !O'!'madas de ang-ust'a.s ~ 
ora .. cs.!!, pe.a vota do Pais á não poderia. ser mesmo sw!cten- p~o~eosa e atua. a. d,moo:-e.c!a bra- !n+oeri<Jrês, de renhidas batalhas t 
.:n-·- "•' a c nst1tuc onal. t.emen.te c.omol:eendtd,., A com~ st.clra. "'-" 6 y, ,.,,~ ,~~•- m.n ~ se terem na pro'undid>d~ d~ 1: 



. :roe·m At cn~e=r-. ~p~r""e'"--rccl s:J . 
do J!A.PETC. sr. Milton &:nho.t !'residente Eu.'!"fco Oes· 

8an::.:..S e ou~res s.utor1'iades e p.e:r Dutra. . 
anembros do m!nizte~io publico. E3te Tribunal. ma=ã.o do dl· 

P~brlnC:o a sessà.o, 0 ministro r~lto, cúpula de uma ju.stlça. es· 
c:;e:a.~do Bezerr.'l d e Menezes a.gra- pec!al!Za:l.a., é. te,m,l;>em. <!I .sobre
ÜE'(;•'U ~- vis:ta p:·eaidenci:!l e fez tudo, um lar de bre..slllda.de. 
uma. slnteae das a tlvldaces e da ~u! n.ascem e aJqUi se de~en

,:re:o:ma po: que p~58ou a. Just!- vo.vem em cc.ut!nua ascençií.o. 
_ça do ·.rr.:•b~lho no atual Gover- eent!mentos de S~mor ·s. Pá.trta. .e 
.:no. refe:lnd.o-.sa e.;pacialmen:e ao 
iàec:-eto n. 9.7'3f7 que a.::segurou 
,a contln·ulda"ie. a iudepend·enci& 
e maiho:e3 melos de atuação ds. 
'Ju~:;i'ia ci:l Trab.~ lho. a::!apt~ndo
a como o:g~o do pod.er jud:clario. 

I O DIIe'O~J~O DO C;~ .. '>JIX,"'a't 
OFIIC'IDAL 

. A S<õgul:, te! dada a p3lav:-a e.o 
er~dor oilcl9.1. minist:r.:> Dal!Lm 
lMc·relra Junio:-, qua pronunciou 
o se;:uinte dl;;curso: 

"E= o. &:-. P:esi·dente Eurico 
CH<·?at Dlltr2.. 
, Já se 'ilsse alhures que a danç~> 
éie.-3 hora3 vale pelo slw.Jbo:i;mo 
ll!.s exlstfilcia hu.:z:n,ena. No ritmo 
ee:quente do tempo, todos t"'t!o.s 
ho~a:; ja!de.s. hor:ts ro.se.as, bora.s 
einza~~ ho:-ss azul.!. Nes~a trav-e~
sia pc-olonsa<ie. e tra,ball1.:>sa da 
'Vl:i::. no cteco::-:er dos anos, entre 
h 11o:as ::zui.s, que muita.s nã.o 
11ne !az so:'l.: o cronometro inexo
z-av-el do destino, re.sselto e ano~o. 
esta que est-ou vivendo agora. em 
fi.Ue me elevo e. altura j .~mai5 so
:nhs.da;s, 'ie ser o interprete dJ! 
jv.~zes do T:l•bunal Superior do 
":rn·belho. nesta homenagem pres
tl!::b a v. exa., .sr. Presidente Eu
rico Ga.soar Du t:r.a. 
Cometé~am-me os colegas a. ln

•tgne dht!nc;ão \dé &er. nesta. opor
tunidade, -o orgão ele seus senti
ID.'lenws de a<i·ml:ação, de r~pelto 
á ·. de confiança para proclamar e 
•pi.!Udlr o .se~eno esp!rito de jus
\;iça. e d·e equlda-de com que, tã.o 
elevadamente, de~m-oenha v. exa. 
as d!fleeis, mas nob'tlltantes au!-
buiçôes de primeiro man.do&ts.r!o A.!; t ~ d •-- T 1 l S ri T b Ih d i Co povo brasileiro, na solução de pee o ooma o on...,.u · no r buna ape or dG ra a G, ven o-se o Pres dente Eurleo Gaspar 
pus m.sxlm<Js Jl'l'ob!emas. Dutra. e o ministro. da Justiça, sr.· Adroaldo Mesquita. da. Costa, quando pronunciava o . seu dise1U'IIo 

O jub!lo da comemoração do de a-e.spe-lto ás tn.stitulçóes. O nitidamente, sua. posição hleral!- de.saf!a.m sua. eapac!da.de cr!e.r:lo
terceiro an!ven.ar!o da. Instala~ o•bjwtlvo ~;uperior qu.& aniln.a to- qu!ca e o plano jur!edic!ona.l em ra. Dirá. t3:mlbem, que nest:l.e lu
a!leste TrJ·bUnal Superior, aue eV'O- do.s os .seus Ju!.zeS é o de vele.r aue a. sHuou dando a~ seus ta.s dura.~ .e !n~anas cpzo se !arem 
ea. ta...'ll!be'm, a 1:1a !ntesrã.;ão da Pelo be'm esta.r coletivo. exeicen- me<m.bro.s e!etivoos a.s mesmas &'~- no tundo de nO!!Sas consc!en"C!as,l 
Jm~t!ça do Trabl.lho no Poder Ju- do saJ.uta.r pro!Ua.xie. .socla.l, ao ra.nt!as e prerrogative.s comuns a vivendo uma. épooe. de evolueã.o e 
diclar!o, assumiu exp:reMá,o maior garantirem empregados e empre- todos o~ magistrado.:;. de tr111balho fundamenta!, cõm a 
! de me.is realce des-de o mO)nen- ga.dores contra abuses de parte Em todo o evoluir de nossa ela- torturante preocupação d! que " 
'~'() em que v. exa. tra.nspós os a. parte, exterminando possi'Vis boraçáo constitucional e legisla.tl- norma apl!oacla n5,o conseguiu 
portlcos deete templo de justiça., dl5tl.III1b!os e !ernl•W,te.çôe<! pazra. V!to não desconheceu v. e-o:3.. a. cor·responder exatamente aos e.n
eonceden<io-nos a. honra de sua que ambos .se ha.rmcn·izem e se importanc!a d·as atribuições que seio; e ás necess!da.des colet!va.s; 
!t)re!en~a.. Não vemos. a. penas, nes-. !dentiflquem nos m~"'lllo.s propó- competem e. e&ta. Ju6tiça. cuja.s dirá que. .sentimos, enfim, em 
te d!gnl!!cante gesto a enobrece- sttos, cientes dos sell.i! deveres e s~n;.enças .!IOlucionem questões n ouas sentenç.a.s. a. palpitação de 
d'Dra reverencia com oue o prl- obrigações reclp;ooa.s e consclos que podem a,feta<r até os pro;>rios futuro dJ. nacionallda.de. 
~etro ma.~lstrado 1a l\'6ç1,o acata das ore&pc.nsabll!dades qu,a ilhoe.s fundamentoo do nos.so regune po- Senhor Presidente d:t Reyubll.ca. 
e :orestlgla o Poder Jud!cla.rio Tr&· crubem como elementos d;l coope- l!t!co-soc!al. N•lo se &queceu em A Justiça do Tra·b alho, que tem 
b&lhlst!. Mea. aqui ten1os e sen- racw na crbltra social. nenhum momento que os seus á. .sua. !re;:te esta. !lgura exponen
t!mos, bem junto a nós. em de- No exerclclo da dltlcal mlsaáo juizes exe:cem funções de alta :re- cl.~l de G-eraldo Bezerra de Mene
moc!"a.tlca. atitude, 0 cidadão be- de julgar, defendem os principlos leva.ncla.. ditando as ch.'!madas zes, conduto:- niagn!tlco que v. I 
!llemer!to que, pele,s a.~rlsoladM que permitem estabelecer crlté- "sentenças coletivas" que criam exa. em boa. hora colocou na JYre· 
'l?'lrtude.s c!v!cas e atributos pes- rios que, sem preju!zo para os in- novas condições de tra-balho, nã.o stdencia do antigo Conselho "Na
~roals. eonqutstou. de há. multo. teresses do loca.dor de serviços, se apoiando. muitas veZe.3, em clona.l do T:a.be.lho, e dUMl velle5 
IJ. estim~. e a venera;áo de todo~ sem quebra de sua autorid3.de e principies de direito, mas se ali- con!!rma.do na presidenc!& deste 
os braeilelro.s; aoue!e; aut:. e'Le· livre direçã.o de n.egoclos, garan- cerçando em norm.3.s, criadas par-a Tribunal pelo vo:o un.~nlme e pala 
iQ-a.do em um mO'!Ilento exceoclo- tem o trabalhador contra posslve!s cede. caso, e destinadas a recom.· contl2n'f3 de ~eus pares, quer aP.e
ttsl & Pres!denda da tteou<bl!ca. arbitrariedades .que, em ultima. por 0 des3.justamento entce o ca- nas pela voz de um de eeus jul
e!:'l eJ.!I~t'Ses msls livres d.a que aná.li:.Je, slgnl!lcam verdadeiros pltal e 0 Tra;balho, regulando si- zes ~memorar e retribuir. com 
~ memor!a,o so!dado de carreira abusos de direito. tua.ções futuras p.ara os dl~.siden- as pa.lawa.s por mim pro!e-::-!das. 
ill "lhe!o a cmaloue~ disclollna ou~ A atuação Tribunal, que 6 tam- tes. as provas de atenção e de de:e
:n!lo a hon-" ê do patr1otl5mo" bem a de toda a Justiça do Tra- Aloostuma<lo ao tra.to diuturno rencJ.a, as In-equivocaiS demonstra
se lrnw• uma atlt.u:le de af>lS·te.- balho, tem se dirigido e orienta- do.s problemas Vite.!s da nac!ona- çóes de desvela-do ap~eço aos ma
:m~nt,; da.s cC"nt..,nd•s pnt!dnla8, elo no !Sentido de atrave:z: !1~ jul- l!dade, .soube e e,aJbe v. exa. que. ~::tstrs.dos que a compõem, para 
ibU!>C."n::io a ljn!~o e o oon~1~a- gado;; que se afundem em a.!tos dent:o c!o conjunto de suas atri· concretizar todo o .seu ~onhed
l!rl•nt0 d!! tc:'os C'! ~eus co..,alda- ' principies de concU!açll.o, scren1- b'Uiçôes, detem 0 jul>: tra'!x!.lhlsta ment0 ao emer!to estadista que 
d :ios; et"uele qu~ s~ cons!d.,:·ou e dade e exortação, esta.beleoer um& o ma!s rormld3.Vel po1'er jamais cultua, com o religiosida-de de um 
!!e orc:on:;ou. cie-s:le o m!m~!:-o etlc3 profi51!1onal, um direito lns- enfeixado nas mãos de um juiz dopna,. a sobe·.~nh inte:-na.nno
!Uo"'lenh o Presidente de todos 

1 

t!tulclOnal dentro de cada em- - 0 Poder No:mativo. que e. ni"- do F&Jer Ju'i!c!ar!o. 
0.5 Bras!'-::lros. presa. para. que nessas usinas de Constituição ~ !WtJ at-:i'bui e~- Maroamos h'Oj:> mais um a.no de 

l ...- . 7 i 1- ão 1, potencial construtivo se m&nte- preôlS&mente á Ju;;tiça do T~·aba- lU~·lS, m3.ls uma etapa. vencida. na 
• b - 01 men .. ~_?•_,em .-~1aç • ~- ;~e nharu o equll!br!o e a tranqu111- lho. a,p;t;caçt.o do D!reito Social e a so-

<::n v· e .. · que a= m 0 e. - dade !ndlspensàvel · ! tarefa que De dois un!cos meios lançam lenldad·3 que a.qrui nos congrega, 
lhe~ ou u e ~s~~m 0° ";m feito· pe realizam em proveito da co!et!Vl- mão os t:.abalhado~es para repa- sob a. pr~s~denc~3. doe v. t:<O i!·. 

1 ;.
5

" ~v.•n·~o , gd~';'!'n~ ~m ·ct~ !1ade rar prontamente G.s auo:malltia- s-erv!rá para que. ~e pUtbl!co, r.a,-
:t ç~:> cs ma.;; .-ce a Vl · Eht!ngulu-se de hi multa c d-e-s de.:o~rentes c!a situa-cão cria- firmemos a nossa ré neste d!:--cito 
~e:!c,~_a.l 0

• de a_'PÓ3-rs,~e:r:s.. con- pre~oncelto radlca<to entre empre- ela pelo aum~nto c!.o c·us::O de vi- n-.:>vo que aqui apl!c;mc'> d·zntro 
,.;u.''::>-·.JO p.lo d•.SiõqU .!·brio e-;:oo- gaaos !1a que a Just!Ç'a do Tra- da, reduzindo de multo o poder d 1 tt d 1 1 b ! i 
:n:>:n!co-f!::tan:e!ro. por a:;!r.a'Cla.s balho !ôra. criada para derender a.nulsltlvo do salar!o: o dl:osldiO - g im. es a e e so a. nsp -
p3l-.;Oes pcl~tlcas, e~ am·blente e cl!cldir unilateralmente em !a- -. raçõ.o da e-quldade, com dlsposl-
&g!ta<:Jo e 'nce:tJ. V. Exc:~L em- ver t'!.os intere~ses dêstes ult!m015. coletivo e a greve. O primeiro ção e !!rmesa. enrljoec!da peles lo3. 
PT~'1C~ tc,do o p:e.st.~>g!o e to<1o. a. conhece-se hoJe 0 espírito que surge como ,:J. g: 3 nde es:>er:tnça buta.s do passado e com o espírito 
aüt.cor:dt~<:le d-e lõUa e'eva<!a ln·ves- preside o exerctclo de eu~& !un• das classes trabalhado~as e, p.ela voltado para o tuturo dêsta P:v
t!~u::a. conju:>;edos em patr:õt•oos çôes judicantes, colocadas · a. ser- su::~. lmpo:tancla e conse.Q.uen:las j trh estremecida·. 
e&crços. para o ráp1do restabe- vtço do pais. no melo social :oocJe. com JustiÇa, Envolvendo-nOtl '!la toga para 
le~!men·to d'l. ordem ju_:-!dlce. :re- A principio, nos seus multlyJ10t! ser denominado como urna d~ esconder ws olhos alheios a.s nOI!l
co:nportdo 4·3 ln~tltuiçoes demo- aspetots a Justiça dO Tra.b!!.lho expres~óes mais VIvas em que se s~ gto~ta.s ro..-mada.s de ang-ust'a.s 
orá.t'c3.s, pela vo"ta do Pais á ni!.o poderia. ser mesn-11, att!!cl~n- f1~~~e~~a. e atua a d.::moc:-a.cla bra- !nt-erio~~s.' de- renhidas bà.t-alhas 
:ocm.allt!.ule constltuclonsl. temente compreendida. A com- A çã.o d Poder Judlciar! Tra- q'!ll3 se terem n·~ profuncl!ê·d~ d ·) 

· Vencida a et:J.J:>:'l. politi<;a. ron- ptexa. r~de de a.d.lantalla legisla.- b.3.lhÍsia, n~ste setor, nào teg_ sido noes~s consc~e1~c!a.s. ergu-emo.; nca
sa,;::-ou tcda a at:vt-dade a. adtm- çáo social, de que era. o susten- outra sená.o procurar rei!talbelecer. sas preces a Deus para qu~ f:lr
n!.skação puio')~!!.. p:-ocurando es- táculo, num compllca!1o emaran- pel3. jus.a majo:e.cão cte salarios, taleça dentro de nós os Jl'l'lnc!plos 
tlr::u'a<r o <e~ fu~~JC...,.amento co-:n gado de leis, decrew~. re!Ula- a ca.paclda<ie aquÍ.Sit!va em face jurldlcos que constituem a ~egu
o, máXimo c.e _a ,.lrdede, o: e!1- mente~ e portarias aesconcert>~.va dos novos níveis de v!d.:~, ba.sea.cta I rança das rele,çOes e1'l.tre os nossos 

.Z:l·c!a ~e df :-cn~mla, afa<:~,!ndo ~ esp!rltos dos juristas e ctos e::Jl i'l:o:ma.çõe; of!c!o.:s ue 1111_ ju.-is:liconados, que são a.s !01'9lll 
os m~t~dvs e.. c:_v';:-s ~e rot!n-;!~cs leigos, as3ustados ante o desen- nistr~ dados necessax!o~ a. uma mais vivas e atuantes da grande
o. ób ces b_"-·~~~ticvs e el.ml- vol,rtmento e,e:traor!1mt.r!o de uma. segura apreciaçã.o -::,as !'(;!3.-.óCS per- sa. na.c~onal, ahr!ndo-lhe.s clarO!! 
n.::J .lo c.s..,., <leo•pe.d.c!os de meios leglslaçao, t>boruando qu.'l.st to.- centuais ex!ste .ltes ent:e o: !ndi- 1 oa,.-x1!nho~ de felicidade, co-l,a•lx>
e de ene. ,.,iaa. dos os detaalhes das relaç,Oes én;re ces atpu~ado.s e 118 r.1'bel:l.s sala- ra,ndo ne.!;':;a obra grand!os:J. c!e 

:r~.::nt!o e~ :?:atlca um prog~a- empregadores e empregadce, ~-~-, r!als. ~n'Sr c:tda. vez mal:; indestrutl-
!na de admln:~tr::.ç&o In tens: v a, movendo. 80 l~do da pro:, ç 0~ Tudo qyanto a.qu! se e.p11ca se w~ a; 'O'T<ls~cr!dade e~on~m!ca e 
se desv~·1ou em tc<iru os recla- aqueles, 0 reajustamento ~v~i'ar :eallza na.;:, po:Je ser ~ncare.do a tr1nquilid~de social desta grande 
mos de uma s:idla poEt!ce. !:na!!- mico e &oc!al procurando • como uma soluçã.o re\·oluclonan3.. nacá:J, qu• ~ nosso be:reo comum-

' , tanto quJnto posstve! 1t vjolent& , 1 " 1• .. 
oelre.. p:even:ndo e co:~.g.n·do luta. de clMM e choques cte tn- sempre exp.oract.a com nilll ,os de- Tenho dito . 
er~cs. tr.o111ta.nto re·wlvJ:r, d-entro terec.ses, 'o'Ue sempre ex!l!tlram em magogicos e de eulYversão, mas ':"'AiL.' 

0 
~~.~ ....... D·• .........,....QA 

doe pra-.;03 ,re~a.tivamente curtos. h 6 1 decor~e de um Imperativo eco- ,. , ""-"'''•"'•~ "" .,uo •• 
todos cs prcc:emas rundamentals totias as .época!l no~sa. tse r a. po- nomico, nascido da convulsão so· 
d·s. na.=ic·nalldade. Foi um coor- l!tlco.. · h t!! ciel do mundo conrempo=aneo e P'alan:io em nome do l!ll'. PoNr 
d~r~c:o.- de •.n:~ t a ·tiv• ... s me:s á oD· Nll.o se poderta açomparo . r.:. 0 que deve ser por todos reconhe- 1. 1 · ·- - depres""·· 118 rauid~s . transforma- s dente da Roepubl!ca., na so enl-
let!v!da .~e um Instrumento de de- c<'5es sociais. a mudança ele !nstl- c!da n:J. sua dUl'a realidade. d 3de em com·mo:aç!o ao trans-
:re·e. d:.s S3'<!'rsd-o.s d·lce!tcs dos tulçOes oc~\onad::t~ pei!I.S noves Dal po:·que, quan.o m.<.iv:es as curso c!o :~o. anlve:rsárb d~ in·
.srus scm•patrlot3~ qu-~. d'!"soe lo- concepções de governo ern virtude tra!l'>-1ormações que se estendem t-alzr.l\.'• do T:-ioono3l Superior do 
gp, a sent:ram it ~:es. seguros e das C'Ua!s o direito 'dlbtou e;:or- e s~ ap:ofunda.m no procesos na- Tr.a·balho, o m!n!st'!'o Afuoalc!o 
oc::t!!s.nt-e. roemente a 8Ua esfera <le ac;ao, tural de. evoluçõ.o bra<ilelra, tan- M·~MUitFt da Oosta. t!túbr cia pa-5-
0~Ienkdc.s por esses pr'n'lllplo" regul"ndo se""lp~e maior num~:- to mais avultam e vencem de ta d~ Ju:~tiça. pronuncrou a.s s~ 

e, sc·l> a lnsp::c.ção, deles. pre.;tou ro d~ relações entre indlvlduos e slgnU!cayfu:l .as responsa:billdl!ides gui'"!tes p.llavras: 
V. ~:la,. seu ma:s !~a.nco e le~~ ~ruoO!!, rntre grupo~ e 0 Estado, c!& ma~lstratu:-a do t~ab3.lho em "Senho.--es: E' co:n 0 mats Jl'l'o-

~~;~~~opa~r:r ~bj~~~!~~ ~: :~!u!ndo sempre par& nov:1s ror- :~!P~;e~ie~ao f~~~Xf~1e d~~f~rti~ ~'à~i~a~~;e~~ eq,;a.~~s ~i~~: 
'Um:'l. patlrla g:ande e !Drte · E' A mentalh1ade ju:rld!ca da.qule de hs.xmonia. de equid'3.de e de !'esto Pre:or!o. q•u"' me levanto. 
:!nc:s!va e de real atualida-de a tempo não se ad,.pta.ra , a!nda, aos jyst:ça . . no de.senyC:vimento de~se para., em cum!}rtn]ento de grata. e 
la!'rmação de V. Exc:a. de que novos moldes, mootra.ndo-se re- e ementa marc.::n .e de seu po er hc!llrosa tat"e!•s. com que me d!s-

"N!I.o há caminho !oo!l palia um •:Rida quando n~.o desconflad,_, jud!clonal, que é a comoetencia. 
povo obter seu bem-este;r - Pa- ante lt lnova.ç~o. Da! a lndtreren- norinativa. · tingiu s. ex. o Sr. ~sldente da 
•
-& •.sso •ó exl ~te um caminho. qll'a 1 h · ll!d c1 om qu~ .Podem05, t>Or Isso, alf!"lU.a.r que. R.epu'bl!ca; a-gr2-deoe!'. ~·m e:u no-
~ • ça, a. a tt~s os~ . s. e c ~ · ti A 1" r 

é •3 luta hone·sta e persist-ente". fo! recebida. a JUst!ga do 'l'raba.~ privados dessa competencla espe-~ me. •s sau "'.ÇveG que ne oram 
Con.st!tui um eX>etnp!o de tra- lho. c!!!ca. e ver1~deiramente o:gan!- feitas. e. a.!nda, em seu nome. e 

b1:ho contln·uan<!o e P'~rseve:an- Entregue, por honro5e. connah- c.a . jama.ls tertamos apc·esentado n:> meu pro])T!O, '\MOciar-n~ A.~ 
te, d·asd .. os p:lme!r-.:s- alvores da ça. do Governo da Republlca.. ,. resuítado3 tão compensado:es c! e· co:n·m=aç~es qne asa!M.!am o 
:medru>gr.da, cuidan-do dos neg-o- esplr!toe moços e decididos. se nossos e<!orços. e, nunca., nesse tra.n~cu·rso do 3° aniver~-u-lo <!.li 
.e!o3 pub<!lcos. dentro d.'Os ,?:"!n- lrnpOe desde os primeirO!! momen- tr!.enlo de lUt!s e éa.c:rif!cios, cum- lnstola.cáo do Tr!bun~>l Smperior 
c!plcs dl!l. ju.>tlça scclal. com'Pre- tos d!! sua atuação, c'Cin•egutndo prlria..mos nossa alta m!~sáo cons- do Tr~·ba!ho. N.:> desempenh'CI c'a 
entlendo a democrac!a, como uma dissipar as nuvene de desconn- ti:uc!onal. , del!cad·a e :relev.antlsslm·!, tare!e. 
Instituição humana de re-spe!to anca. 6 r.fMta.ndo todos o8 obstA.- O momento. porem. nlo com- de co::L;;l''u e lul!:a.r os dlss!dlos 
rlg::::'O~O -pelos dL~Itcs fun~lme'n· cufos. conseguiu despertar, ern porta mlnudear cifras e e.stat!s- !ndiVid·U"-!S e cÓlettvos. entre e:n
tah do homem,I'J!mlte.O.os ex:o:u- pr"c flrme dent.ro das nonnas le- tlcas par.a demon-stratr que a. Jus- pr~a.dos e emores-adoree, i aç!<l 
~~vamente p-elas no:mas de-c~ta- gais em acert:J.d&~ dec!sOes, 't u.e1:1- tiç~ do Trab alho soube. acima d~ da .Tu!lt!ça do Trab alho, e em pu
iia.s no lntere!S~ comum. De- c .. o c:J.rlnl'.os". dos estudiosos e tu~ o. cumprir o seu dever. tlcular ã. jest5 Colendo Trl·b'Uru!l 
!IlOUI'stranC:o uma. pe:-!elta v!s!o mestre! do direito, o Interesse e O hlstorla.d~r de am:a~;thã. d!Eso - cupo!a magn!!lca de tod:l. !I 
1as relações ex!ste:1te:s entre ~ o respeito da! cla&ses pela. sua. estamos ce~to9. descdb:!ra em n'?3· sua. estrutura - se d-eve, sem 
:n-oblem·as n:l.clcn·ais e ln·ten!aclo· ex!stenCla. tos julgados. n.~& no:-ma.s que cna- hi·o·rboles. 0 proce.!;!amento de 
u!s. compreendeu bem que a Vene!da uma. l!ér!a de tropeçots mos. o desponta~ de . um9. nova uma ev,luç§Q necessa.:-!a. porque 
b~sa. demcc::aci!!. não -ctev:a p:o- de ordem moral e m~ter1al , em a.crora. de paz ,e de !ehcidade p:v- h~::mana !!rme m 2 s se~ exces
\ed-e.r eomo o homem se·nooto cl'<! um j! conslderavel periodo de ex- ra os ~sprotegldos. V~r!!icará sos. que' se on;ra no "proOe59Us" 
tUe nos fala a. E.scr)tura., q~ per!mentaç!o e adaptação, pode-Be que 1t JUrls.pru<iench tra;oalhlst.~ social de n~é p !JS 
lconche.gou e a.queoeu ao calor lt!irmar, com verdadeira ufania e ~. cada. vez ma!.s. ge:adora de li!- -O a. · , 
to peito as V!'bo::-a.s que encon· sem falsa modestla que essa. jus- re!tos. p.rocu~ando lobrigar a ver - . A Justiça d'Q Tralba.lho eonst.
ra.va e·nr.e.:'!'elado.s pelo camln·ho. tlça é uma esplend.la realidade de.de na multl'olicldade transito- tu!. hoje, pela S'U·a ~t!v!dade, e 

~
otau.-.se de meios de defesa, pelo auspicioso result:ido de seus r1<.t elos acontecimentos. Verá. que pelo sentl<lo QU.3 lrn.pr.me b sua.s 
a.sta'!l·::lo-a de sltuacôes c1·b! .:s. trabalhos e pel~> conrtanc .. oue. o drama espiritual não fica so- decll!!"::_s~-~~ dem<1ns+rarAo .:11 " 
tim.ul;n:::o- ::. n:.J ;;;·~ :·s =~' " :>~s c'.'ll ll. t:.n~ e o·ltrvs, lneplram o.. &eUll rre'lte 2.o la.d.u d.-. h,,.,.,... t~ 
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rcom:tnu ação da 9.• pdgi1tttJ !en.om.e.nos de uma t:a;ns!çãQ so-
prc.l>lemas que se noo po~;sam h.:v- c ial, para Jh,es de.r Ol'dena.ment<, 
mon.lza.r nc~ entrechoques .s<>cia.ts; e dL.....,çã.o q ue melh <>r conrultem 
de que não ê a luta, m ·as a com- a03 S'U:per!ores tn~re&..oeo~~ doe· um 
preensã<. que deve servtr de . run- País que t :·ab,aJ.ha. e q·u er t!la•ba
damen<to e tc:ç.a p.ro]?'Ulsw.a dins lha.r; tendo q ue usar de uma qua
gra.ndes conqutste,s do tra:balh o ; se ln·tu!ção, que .se n~ pode b!to
de que ex!s~ um plano superior lar em "sklandards" legais prefixa.
e alevantac!d e.m que p-ode re:n ar dos; oper ando n•wrHt f•ase de desa
a.quel~ j1113t!ça que nio cons!s;;;e, justes e rel-v1ndlcaç~ tii.Q com~ 
apenas, n a a >;>l!ea<;ãh fria e deflu- )l'l'eens!ve!s e tão huma.na.s po!'C!ue 
mana dos textos l~als - po111 vim os de uma guefra que a.balou 
que as le!s nunca lli.J:)atca.:tl\ ~& a tr~da. dcs povos e camLnhamos 
a m:uattform' realtda~ social, - ue p ara u mt.l. nove concepção de v1-
est:a:r•&sa sem.)l'l'e da moldma que d a, e re-novação de c:'1terios d·a 
lhe traço'.l o fllill'\"d legistladcr -· af~lçã<. de va-lores ; ccnsc!a de 
m as, sim, ju stiça ~ita peh ecH~:!!- tantas responsabilidades no pa
t?ução palp!t.a.n<t-z, e che\a de ·v!da, no.rama ~oclal, e:s que de:.a hã-o 
da compos!çl!.o dos con!l!t<:s e da de p a.rti.r, e tJêm p artido os rumo11 
concillaç~ <ioo inw:re-ss:s. cone!- a,certa.dcs para a solucã.o do l''<-'
llando e julgando, p oder:am ;)s cil- b:~.ma soc~a1 - a Jmt'lça do:> Tr~.
:re- Io 56 CO!lcill ando, porque 1:>e ~11 l:>9!ho e>~ tem Impost o á a:iml=açâo 
Julg!'.r ê tambem ooncllla.r, o! e 8;() respeito ele quantos. em]}re
!-lu~tres membr os c'e t!l.o exce1t' a ga.dce e empregaclore.!l, ba.tern â8 
judlca.tu~'.!. M-:n de.monst rado esta.r .suas .POl"ta.s, e claqu! volt&m ce> 
:!. ~J.tttra ela su'bHme ta.r:·fa q·t:e tos d·3 qt:e a!nc!a há. j-';l!zes no 
lhes !c! oometida. B l"a 5!1. · 

""·zrn por outra r.~.zão. o Const.l- Dizendo, po:~. da sa:is!·~-cãc e 
t 

,.. , .. l "'""" # 1 C\P a .m-~o. com qu·a, em nome de u..r:•,e _,a .'" <"' o_:n-er u a ess"' s. Fx . • 0 s.. PT>es!der:.te da RrcJu: ... !ça o l,ugar é'-~ d~aque Cl)l" publica. a.grac!'eçó a~ sa.udacôes 
lb~ Cot'l'lpet. a . e lhe atr.bu!u fun-~ que lhe •ora.l.'ri d ' -':!l.d · c1 
çõ s. gra·llss1mas e d.z l·nex-~ed :.-el t'l -ste Egr~o Tr!b·;~·,D as,, 

53~Jo 
t..,:a.gnltudre, nâJo ap-3na.s de co11- ~ ,:, ~· 0 e.~m o 
c illa.r e j·t·êg ar - m•33 taml:>em de da tma j~Tstlç":. te .ta doE~ i"m<'>r e 
cr!H e e5talbe1·eZ·~'l' n o--nJõ.<S e con- , de e~tend .menw. <'-· ~ saJoodor1a 
c!tçll:s de t,1,'b-n.:~o . ~To e::e!'c!c!o qu~ o ~anag!o d.~s sentencM 
de pode:·es !n !zua\ado.s oor _ 1u.Sitas. e ela P:-u:knc.a do P'~'oho 
nhu•n outro T: :.fmnal; Ca.I'>.."'-..--;,h~';,. var! o dJe ~ue falam as Escrltur~". 
par~. o ~rte!~o- d~semp~nho c-a 1 0 ~~R.A.MEN'TO . 
tare • ., , cL cap.a . . em s•u. ·S ~n:e- 1 n~s s~n!1ve1s. todús O! aspectos e j Dts~u!"sg:a:-n, :'.~n d'" . 0 p-ccl1- a-

:'o: G z.ra.l do Tr-a.balh:J , dr Ja~tl" 
T 8Var e o r6b~esentan·~e dos 'adv"''
;&dos dT. C.Õsta Carvaiho. Ence:-
-ada ! sess!b. o P re;,1den·' e da R~
'1"., •1:-- ~ L .. a f Ol ?~:-"loT11-'0'~. nh~d:::> á sa.'ida 
·~""-1 -.:t '!t1 ' n ~st :-o ry.re-s1de~:-. ~~ cJv T:-1-
·,mnal e · p-elo tJtlllaJ (i\1 Fa'$ta d •> 
Tli'Nba.l!l GI •. -
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O PRESIDENTE DUTRA VISITOU 
o Tribunal Superior do Trabalho 
Rresidiu o chefe do go-~ O Presidente da Repúbli- sessão solene comemorati-

A _ ca, general Eurico G. Ou- v a, tomando lugar â mesa 
verno a. sessao solene tra, visitou, ontem. pela pri- alem do chefe do governo, o 
cmemorativa do 3o ani- meira vez, o Tribunal Supe- presidente do Supremo Tri-

c - rior do .Trabalho, ali presJ- bunal Féderal, ministro Lau 

l versário de instalação dindo a sessão solene come- do de Camargo, ministro da 
daquela côrte de justiça mor ativa do 3Q amversar1o Justiça, sr. Adroaldo Mes
. de instalação daquela alta quita da Costa, ministro Ge

Corte de Justiça Trabalhi a raldo Be~erra de Meneses, 
cuja reestruturaç&o e ane - presidente do Tribunõl Su
ção ao poder judiciario foi I perior do Trabalho. ministro 
ato do seu governo. O che,te 1 da Fazenda, sr. Guilherme 
do governo chegou ao edi i-~ da Silveira, ministro do Tra
c!o do Ivlinistério do Trab - balho, sr. Honorio Monteiro 
lho. ás 15 horas, acom - procurador qeral da Repu
nhado do capitão Edulo 1 r I blica. sr. Plínio Travasse.!!, 
ge de Melo, sendo recebi o, 1 o representante do Presiden
ao cheqar, pelo ministro C - te do Tribunal Federal de 
raldo Bezerra de Mene3 ~. Recursos, presidente do Tri-
pres;dente daqude tribu al bunal de Justiça. e o pro

e uma comissão de juizes a curador Geral do Trabalho, 
mesm:i Corte. No ·non dr J.a!t Tóv'at Viam-.s~ .pra 
dar, S. Excia. foi con zi-- sentes o riiiniStrd Barros 
do ao gabinete da pres!den- Barreto, o senador Sá Tino
da dali passando ao Salão co, o presidente do lnstitu
Nobre onde se realizou a <Cont.inua na 4.a ]lágina) 

O presidente Dutra visitou . .. 
(Continuação da J.• Pá~na) que assegurou a con{auUlda

to dos Comerciános, ~enhor i de, a independencia e me
Remi Archer, pre~idente do llhores meios de atuação da 
IAPETEC, sr. H1lton San- 1 Justiça do Trabalho, adap· 
tos e outras au:o-:ida~cs e 1 tando-a como orgão do po
membros . do mm1stlrto pu- der judiciario. 
blico. . A seguir, foi dada a pala-

Abrindo a sessão, o ml- vra ao orador oficial, minis
nistro Geraldo Bezer.ra de tro Delfim Moreira Junior. 
Meneses agradeceu a visita que pronunciou importante 
presidencial e fez uma sin- discurso . Em nome do presi
tese das atividades e da re- dente da Republica, agrade
forma por que passou a Jus- cendo a saudação que lhe foi 
tiça do Trabalho no attt31 feita, discursou o ministro 
governo, referindo-se especi- Adroaldo Costa, titular da 
almente ao decreto n. 9.797jpasta da Justiça .• 

. ...... ... 



o 

0·3.0 ANIVERSARI DO TRIBUNA 
SUPERIOR DO TRA·BALHO 
Discurso pronunciado pelo ministro Geraldo l vii.:ia d.:.r forma def1nit~va- para a integração ua .ru.sUçR _ao 
· Tra.balho entre os órga:oa componentes do Poder JucUIIá.rw. 
:Bezerra de Meneze,s; presidente daquela côrte sr. Presidente da Repúbll~: .? balanço désses três an~ 

A pas.sag•.;m óo terceiro aniversário de instalação tio Tri- de esrorços, nem veja v. exela. um excesso neste pronuncia 
bunal Superior· do Tr«balho, que coincide com a reestrutura- menta, permite-nos dlz~r sem ad~:ltct~r 11 ve.rdade, que a 
'ção geral dos órgãos jnditló.tio-trabalhl,gta.s do país, além de Justiça do Tra!J11.lho tem cotresponaido as suas Hnalidades. 
'constituir acontecimcnt.o 1le alta significação em noSsa vlcta Todos 05 fa.loi·cs ritorals e espirlt1.tals se harmonizam, 
· judiciária, reveste-se de excepcional importância pela grancte merc~ dé Deus, para a boo. ex~cuçilo do direito do trabalho: 
tcÍ!'tunn. c-nr- l'!O <: propor'.!iona. a. presença do ex mo. sr. Pre- _ a índn!e crlst~ e concilíad<>ra do llDl'~o povo. a cultuat e 
sídcnte r:~ Repúbllcr., general Enrico Gaspar Dtttra, ne.ste nrcbidade dos jdzts, a vigiÜhela do.> ilustres membros i.io 
rríblll.nl. cuJn cxistêrlcia ::;c encontra. ligada a uma das mais Mini.stédo Público da Trabalho, a a : ~:) : ~rena ,do.-; nobres ad-
1otrc•.o; e :otáblas iniciativas do precl~ro chefe do Poder Exe- vogados, o zelo dos servidores, a v~ 1Jrecnsão da$ Cla8Ses: 
cut,lvo. t('dos, enfim., empenhac::,s. vivamente em;Jenhados, na. manu-

A r1•forma por que r>a.!!f.OU a Justiça do Trabalho, no go- tencno de um ambiente de paz, de confiança, de flquilibrio 
vêrno do in~lito Presidente, e qtllll)do ministro do Trabalho, nas· relacóes do trabalho. Acrt'scentc-se a tais fatores, e aos 
Indústria e Comércio o dr. Otacülo Negrão de Lima, fui, de lnicialm~nte expostos, o alto senso do sr. ministro Adroàldo 
:ôdas, a mais ~rofuncia, 11 maiS útil. . Incontestávelmentc M!:squit~ da Costa. pugn;mcio por "um. regime denll)CI'átlco de 
aqnda (JUe mnis a prestigiou e dignificou. Decretada já. nas ordem, de !H)erdade, cte justiça", e çue salientou, quando de 
i'rcrt.iroldudrs dn reconstltucionallzação do pais, oferece enor- sua visita a éste Tribunal que, aqui, temos orientado "a c'\'o
r~e t•clevr.ncla, P-specialrnente porque, pelo. Decreto-lel nOmero, lução da .harmonia entre o capit&:l e o trabalho". Mas. rat 
'). 797, de !f cte setembro de 1946, além das medidas visando a a nur com êstes, sublinhem-se a~ sábias li~Õe3, qae tanto nos 
~or>tinuidade do seu funcionamento, a sua independência e irupirnm, dos preclaros Ministros do Excelso Supremo Tribu
:nelhorcs me!os de atuação, objetivou-se adaptar os tribunais nal Federal, Ao seu insigne presidente .. ministro L-audo de 
~ j1üzes do trabalho à nova fituação. de,ç_orre1;1te _ ~',!_~ s~. J~1cl, 1- Cal!latgo, que simboliza a-. TQ:éça • .a a\1st1.ridade, a. ~~ranc;{ij1.9, qq 
9RO como órgão tio Poder Judiciário.. . _ . . .·. ... _ Pcder J ucilclário, e se dignou honrar-no&, 1n1põe -~e espec1al 

'A cria~lio do Tribunal Superior do Trabalho. com ns su.as agr.ade:cimento · áesta cõrte tr~Mlhista, havida e proclamada 
caractNí~-tlcas de autonotr'.la e o seu poder nÇ>rmaL1vo. reprc- por 5 . excia. como um "alto tribunal, tão alt.o como os que 
ãenta grunde cvoluçúo du ncs~u. consciência pólltica, so•Jal e mll is a sejam". 

econômica· 1 E' portanto. com otimismo, que comemoram )S a passa 
C?rto, o clima em que VIvemos - o clima da demo<:~àcla I gem d.o terceiro aniversário da 1nstalaçâo elo 'frl~unal Supe

- proprfo ao debate de idéia~, favorável a l~vre discus.,.to. _é rior do Traoalho. Prossegulremog a n(;sS·a tarefa ctll.n 
0 

.nes
o . único qne pOderá cont:ibulr par~ .a :formaçao de _um ambl-l!!iO ardor cívico. 0 mermo interêst!.e pelos problemas funda
ente d~ t'."r.hQl'Jlidaoc, tan l1P.cessan.o ao desPnvolvtmeuto rlo t · i do país Ugadoa às relações entre o cap:t!ll e o tra
:abor cem um. D'1í decorre ttM~ das funções n:~!~ dei.icadas :~~~ ~rohlema~ de· sobl'eVIvêncta, de Ub'!rd?l1u, rle segurr.n
da Jnsti~a do Trabnlho, e~erdao. pelos ~eus . jwz.e., e. tr1b\t- "!1., -~ ucima de tucto não fOsSt:in taú.bét:t probl3ma.; relacio
nals: con~oner ~tua qull o Est~ct?, qu~ a c r: o\: como l~stru- ~a elos cOln o próprio c\e!.tino de nossa ci·Jillzação. 
meu to c e etlnc:?.çao c. d~fe.sa S()Clals, possa man.er ern toda à Antes, sr. Presidente, de dar a pala na ao emin•mte c?"" 
plrl1Jttldc ~:ssa !il.:m,osreln de ."onfiança e_ dignldad~. , ""' l~ga ministro Delfirn Moreira Júnior, nome qul 1 onrar;a 

A tarefa im~,o,;ta ?t Justiça Trabalhlsia é exucit..a ..,dos 1 Tribtlnal d" Justiça para a"'l'esentar a v. ~xcia. . . ln , . dl . , . s·m qua quer . . " ' ., 
lt= t! ~ ma2,istrados atraves de um mecams . o Ju c1ano l - a saudacão oficial do Tribunal superior do rra·.:~alho, FeJa-
plE s, de ~1r.1 apar0lho aces!.lvel ao cnteud1rnento das clàss'?s me líciu; afirmar que a serenidade ndministrati,•a, o E:.Spíri
~nteressaa .. ;;. 11 t1 ~ P.\.> runc!onamento. to pntriótlco 0 respeito e.os demais poderes constituidos, o 

Sm tlndo l\ necessidade cte produzir, mais. e ~ls se cs- . teréssc pel~ sorte do trabalhadores, ~ t:mncidnrle com que 
'orç::t_m os set,_s membros, ta~t~. na perfeita aphcaçao dor: dis- ~n atual Ocvêmo dn R~públlca vem culdar,dc• dá. reorgan!.~:~
,JO~ltlVOs le~aiS, cnmo no ptoposito de traçJ.r normas claras, cão mor:ll e material do pais, tudo isso. que, ll'! "••sume no 
'ecundas e humanas '! ;r~c~ito _ recte rentpubllcam ,érere, t.em I!Ontrlbuido par.t 

H fl c~ias . ::tr.tní estevP., no Érs.sll, para cohhecer "r!~ · vtsu" ciar a v. excia. uma exprc!aão de confi:mça e de respeito, 
;, funcionamento dos ~ossos tribunais do ,U:aoalho. ? :mel'i- :]llé ccnforta todos os espirltOJS slríceros e construtivos. 
to profer~or lbllaho riss:omba.urn, catedrattco de Dlrc.to do D AA c QUé tem estimulado as iniciativas 
T b lh U 1 id d d Ar e tl A"· ~:~~ 'lstir por O ml"smo m~o·uo om · 

r!l a- o na n vers "· e o. g n na. ~os ~s, :.. útei.~ e prou.ugnado medi~ as de alcance para a vida hudona!', 
virt?s ~l!l.S, no r;mcionamento normal da ~r,meirn a u_hlm~ o Presidente· Eurico Dutt~ pl·estigia o Póder Judlclár!o, res-
instanc1a. o juris.o. 'l.rgcntino, muna entrevi ta col tlva a lm d d . . 1 f ndarr"ntal c:·a ~tta nd~p.,nd"'n"'a 

• " r d ' p;mu ~n o o prmclp o u ·' ! •. I ~ ~ - V• • 

prrnsa, ext:_rnou o S<~u cnttts,a.smo pela se~ur~n~a .~.sta no- da sobuanla do direito como condição basi:a da ordem soc~al 
va lnstlt"Jiça.o que hoje lntet;ra n. organlzaçao Judlciarla com j 'di l'le~mc tempo dotand"'-o dos elementos re-

t ' 1 •· n, f · · "R 1 t e un ca, c, ao . ~ . ... caracteres de um cvlclcnte pres lg o . ~ " erm-·se a cv s a 1 1 at·a n $lta P"rf~ita e .. ecução 
do· Tribuna~ Supcl'ior do Trabalho", que frizou ler com mar- c:':~;- osg~Vtlrnos a!·bit;fui~s" =., êSsPs. no ccntetto de Rai, 
·cacto intercEse, atravé~; da (lual acompanh_a. a noosa jurls- •. -" n ,, m daln com a'J.tonomiM. du tO"':l, wm CC!:'l a ·n-
pr'ldênCi~>. C O. s.tlvltiad:) dOS llOSSOS t.rlbunaiS, QUe agora co-

1
na, •' viU de l ·j t ~. o!o 

t to · ~ i . "1 • to d " c pJ;e .e11~ a os J Ul & as . 
rheceJ·a r!P perto c .an. o lmpreGS on·uam ~-.o e:l o. s .. ~ Bem h!i.j:~. pc!s, v. excia. que teni. re.s~::tltado em dlscur-
slstemn, pel~t 1ntcll~cncl0. dQs seus magietraaos, P~la sct enl- ~ . mensa"'ens no Conrrresso Naclonul t! -· o q'te mais 
rlnde c elcv:tçro do rc'presP.ntantes proflsslonnis na tunça.:> ~:;o;t: - ten~ revelado e~ atos públicos e ecnvlncentos, ·•a 
julgud:>rt · constante prec.cupaçâo de pre-stigiar o Poder Judic!úrlo e re-

' 'Finalmcntc r.ãn rnl::wru tcxtual.s elo mest r:e ar~en~l- alrllr -::. t.ua missão histórica, assinalar.ào o geral acatamen-
no -- tlnalm~ntc, querr: também dcFtacar a ótima impr~SShO tr.· elos 6.l't:!;t0ll pro!;;ridcs" (I':scunlo no ·rribunal F;;dc>ral de 
que lfvo sóbrc a comrctênda da Justiça do T1·at.alho parn. Rec~m;os, "Jornal do Comércio" Rio 28 6-19481 . 
Jntcrvh· nos con,!mos coletivos. Considero que isto importa · Por ta1 modo V!Zm repercutindo essa \Utude '.10 ~sp1rito 
nttn:a ~rancte conqu stP. institucional n!'l solnçã.o desfa.s con- dos nvs.sos juristas q\ie. na sclcnidade de in.-talação do Egré
ter.doe" . E, 1:1.ndn. "num elr.•mentl} de consol!dação · . da paz 1 gio Tribuno.! Fede:rai d~ Recursos, o saudoso dr. Augusto Pin
-~oc!al, num elevado inàlce de- progresso e de Clli~ul a, o <IUC I to Lima ~ntão presidente da Ordem dos Aci·,.ogados do Bra- · 
cnlcc~t o Brnsjl nuln po5to avançad~, não só em r:êl<>.i;ão it !e- sil, pRr~ diz-:-r tudo, cU8se a v. excia., e a rnim 1 ~e baste re
!f!slução em si mE'sma. sen'io tambem com respe1to ao cum·· petí-lc: 
prirnf'r.to dcll postulado.<.: do direito sqc1al" . . • "t:m dla, quandú a história recordar o govêmo de v. 

Al está. senhorns, 11m vo.J:osL<;.simo depclmento, qur. prt>e~- excia. , h i r! e escrever em suas páginas - foi um presidente 
an vu H: r iido e considerado por aqueles que, mem.o em face qt~e· a:m:m () Dirr-:lto e serviu a Justiça". 
;&e um text:J in.,quivoco de nossa lei fundamen tr.tl, tepudlando I 
tôrla a evidênciR c to(os os critérios de herlnen&utica, ior-
cl:"jam pc!' null flr.ar o. irrecmável outorga cunstituciültnl do j 
po<IC'r normativo à .Tustiça rto Trabalho. Nas. süas r1tri~ulções 

1 ju.dicA.l•tcs, Nll:ivr.le díz~r no cumprlm_ento .~as &tla.> .unço~.s I 
n "~rmal~ . os ju12rn traMlhlstas. conquatlto hótMns da 1~1 , 
nic r,olh;m et'!'M·lzar-se ~o formalLmo, não poder.~ rugir às 1 

PXl~enc i::'! s cta re~lid!\de, à lnttrpretaçiio dos fatos sociais. a 1 

f!Y. 'lçáo da<; t'tormas de lnterê~se colctivc, para. a melhor com- 1 

!lr( ensão ctos direitos e rtevercs das clas!'es sociais . Têm, c•.>n-
-set:ul n' emen t P. . dt> l:'~t~belccrr uma espécie de síst.emàtica tie 
cn~peraçüo entre o capital e o trabalho, ao dirll'nir-lh;:s os 
cor.Ilitos . 

ccmpre'..'nc~e . A espNMid de da legislação trabalh!sta ! 
~~!ge umu proccs.<Jualística própria, a cujas no•·mas ni':o pod.ctn 
escapr,r !:l.S prc:coupações de ordem econõrnico-social. Do emi-
nrnt.a mlcistr,, Orczltnbo Non!ltil, um doli l\lmlnares nas. te-
t :-as 5 urid!ca.~ do Eras!!, êste juizo dê suma chre:ta: tta.tl'ln-
clo ·s<' c\s urn ' 'Dlre!to Gte vah&unrda", i'm qUe se desplntatrt 
~l\itos elos ~raças que dii.o colorido nos outrc1s ramos do d1-
r ,. ito, era. 11atma!, el'a qua~ c in:~vltável que não só na adoção 
e m':J.n ej0 de rc~;ras e ~ritérios de Julgamento como no parti-
c:tlar do nr~cs-,o, e ainda em matéria de recur&a e de organt-
ze.çf>ó ju~Íiciárin, npt'esentusse o direito do trabalho rtife!'en-
ças ccnspicuns com o direito comum". . 

o lJecrcto-lel, que traz o n. 9. 797, de 9 de set·=n:tro ue 
19<!6 I:'.S!õfnaclo pele sr . fl·es!dente Eurico Oa&par Dutra, foi 

aA..,. t_..-""j 

. ' ' ... -.._ 
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O 3.0 ANIVERSARIO DO TRIBUNAL 
' 

SUPERIOR DO TRABALHO 
Discurso pronunciado pelo ministro Geraldo I vil'ia dar forma definitiva - para a integração da Juatiçl\ _do 

· • ... Trabalho entre os órgàc:l6 componentes do Poder Jud1elárl0. 
Bezerra de Menezes, pres1dente daquela corte sr . Pres1~ente ctà Repúbllea: o balanço désses três anot 

A pa~;sa g~m do terceiro aniversário de instalação do Tri- de e~rorços, nem veja v. exela . um excesso neste pronuneia.
bunal SÚperior do Tt·aba!ho, <rue coincld(' com a reestrutura- ::1ento, permit('-nos dizer sem ad~lt.er~r a verdade, que a 
Ção geral dos órgaos j~tdlclário-trabalhlsta.s do país, além de Justiça do Tral.lalho tem corresponaldo as 5uas tinalidadc$. 
const ituir acontecimen t-o rle alt.a significação em nosl!a vtaa Todos os fatores ml)rai.s e espiritlit.is se llarmcmizam, 
judiciária, reveEte-se de excepcional importância pela grancte m1;rc~ de, Deu.~, para p 9<Ja execução do direito do trabalho: 
fo!'tuna C: iH' nos propor~! o na a presença do exmo. sr. Pre- _ a incln!e cri~t~ e conciliadora do no.·~ povo, a cultura. c 
sidente r::1. R ~públlcu , general Eurico Gaspar nutra, neste probidade dos juizes, a ,.·igllância do.; ilustres meinbrns do 
rribtu1nl. cu,i ::t cxis.têllcia ~::c encontra ligada ~ uma das mais Ministério Público da Trabalho, a ú · • ·; ~ erena do;; nobres ad
noi"res e ~ ftblas iniciativas do preclaro chefe do Poder Exe- vogados, 0 zelo d,f)S servidores, a L:: ;:r.;cnsií.o da.i élasses; 
cu1,ivo. todos, enfim, empcnha~~..s. vivamente e ~npenhados, na manu- ' 

A r l'forma por qué pas~.ou a Justiça do TrabalhQ, no ~o- tencão de um ambiente de pU$, de con.11ança, de equilíbrio 
vêrr.o do in ~l!to Preslclcnt~. e _quando ministro do Trabalho, r.as · relações do trabalho. Acrescente-se a tais fatorei!, e UC\8 
rndúst ria e Comérc1o o dr. Ota{!lllo Negrão de Lima, foi, de inicialmente expostos, o alto senso do sr. ministro Adroaldo 
:ôdas, a mais profundl\, a mais útil. Incontestavelmente M!;;squito. da costa. pugnaqclo por "um regime democrático de 
aqn.,la que mr.!s a prestigiou e dignificou. Decretada já nas orçlem, de li!Jt>rdade, de .Justiça", e que salientou, q1.1ando de 
J-1ro:dJ!1ldr.ctr s da reconstltucionalização do pais, oferece enor- :;ua. visita a éste Tribunal que, aqui, temos orientado ·'a evo-
tnc J·elevância, P.specialmentc porque, pelo Deereto-lel n(lméro lução da harmonia entre o capital e o trabalho". Mas, r.ar 
o 797, de 9 ac setembro de 1946, além àa..s merUdas Vl.!'ando a a par com êstes, sublinhem-se a11 sábias liÇões, que t.antG nos 
~ol'tiinuidade do seu funcionamento, a sua Independência e lru:pirnm, dos preclar06 Ministros do Excelso Supremo Ti'lbu
'llelhores meios de atuação, objetivou-se adaptar 06 tribunais nal Federal. Au seu Insigne presidente, lninistro Laudo de 
! juiu-s do trabalho à 11ova :ltu~ção decorrente de su11 inclu- Camargo, que sim!)oliza a Jór~a. a 1\,stt.ridade, a ~:randeza do 
;no como órgão do Poder Judlci~io. · Pcdt>r JucUciário, .. e se dignou honr'!r-~1Cs-,' impõe·w espeCJiJ 
.,; · A cria~iio c:W Tribunal Superior do Trabalho,. com as sUAIJ a~radecimento desta cô~ ti'slJalhista, havida e proclamada 
c:uactt-rí~.ticas de autono!T'.Ia e o seu podl'r normallvo, reprc- por s. e:occia. cor.1o um "alto tribunnl, tã.o o.Jt.o como os que 
~enta grande evoh1~üo da nossa consc1éncia pclltlca, SOf;lal e m~ is 0 sejam". 

econômica. E'. portanto, com otimismo, quo com~moramJs a pasaa• 
Ct:rto, o clima em que vtvem.os - o clima da demo~.:racia gem do t~rcelro nnlver$ãr1o da instalação elo 'l'rl!Junal 8\1~ 

_ próprio ao debate de idéia~, favoráyel a livre dlscus.;~o. é rior do Trnoalho. Pros~teguiremo.s a nc.ss-a tarefa c11m 
0 

anes
o único qne poderá contribuir para a formação de um ambl- mo ardor cívico, 

0 
mesmo 1ntetêue peloà problem.a.s tunda· 

ente d'3 tnnqmlidaclc, t ão ne-cessário ao dcsPnVo\virneuto rio mentais do pais, U~ados às relações entre o cup:taJ ~ o tra
!abor ccrnum. D"tí dscon e un o. dn,s funções m;;::s de!tcadas 

balho, problemas dC' sobrevivência, de llberdati:), tie t!eguran
àa .Ju&tica do Trabalho, exerdda pelos seus jtú:z.es e tr!bu- ,::a, se acima de tudo não fOil&€!11 tan•bém problema.; rclaeio-
nals: concorrer para quo O Est::tdo, que a criou como instru- ~a(\QS com o próprio destino de no&!.ia (!iViUzação . 
mento c! e educação c d()fesa sociais, possa manter em tôda a Antes, s.r. :f/residente, do dar a palavra no emlnc~nte co-
plmJtttdc (;ssa atmosfera de confiança e diguidatle . lega llli:listro Delíim Moreira Júnior, nome qut lwnrarla 

A tarefa im!~Ost.a n Justiç». Trabalhista é cx.-rciua pelos qualquer Tribunal de Justiça, para apt·esentar a v ~ exela . 
~ ~~\s l!la~ls tradcs aGavfs de um mecanismo htdlci6.rio sim- a saudac§.o oflctal do Tribunal Superior do f!':.úalbo, FeJa
plE s, de nm apare-lho acessível ao entendimento da.s class;s me licltt~ a!irrhiü que a serenidade administrativa, o c.- .~pirl~ 
nteressa.da:> no ~eu funcionamento. to patriótico. o respeito e.os demais poderes constltuidoll, o 

So 'ltindo a necessidade ele produzir. mai-; e mais se ce- interesse pela sorte dQs trabalhadores, ll'. tenr.cldndo cnm qu• 
'ol'ç::~m os sct,s membros, tanto na perfeita aplicação dor: dis- o atual Govêmo da República vem cuidarcdti da reor~an1.>:'l
po~itivos leg-ais, como no 1wopó.~lto de traç·u normas claras, çácl mon.i e material do país, tudo i 11so. que s~ " ~'Sume no 
~~ctmdas e humanas ~l'P.c~lto _ reete rempubHcam ;;érere, tem contl'lbuldo pam 

H {l óas. aqui estovf', no Brasil, para ccnh~er ·•cte visu" da~· a v. excla. uma expressão (ie corifiunc;a e de respeito, 
, funcionam~nto do.s nossos tribunais do trabalho, o eméri- que conforta todos 08 espiritos sinceros e construtivos . 
to r·rofÚ::or Mru!ano Tisc?.mbatü:n, catedrático de Direito do Do me-smo inC'rlo com que tem estimulado as in1c1a_tlvaa 
Tr~balho na Univcrslclnde da Araentlna. Após aesl&th·. por úteis e. propugnado medi0as de ·alcance para Q. viela nadonal, 
vários dl!lS, no funcionamento normal da primeira à úHima o Presidente Eurico Dutra pre~.t!g!a. o Pooer ,íuc11c1árlo, t·es
instâncla , o jurista 'l.rgont.ino, numa entrevi.üa coletiva à lm- r,uard::mclo o pt·incipio fund&n~:ontal da sua .ndependênc!a. 
prrnsa, externou o seu entusiasmo pela "s.cguran~r.. desta nó- da sol:::;ranla do dlreit.o co,r,1o condição basi::a ela ordem social 
va inst!t'-liçã.o .que hoje integra ['. organização judiciária com e juríc;lica, c, ao me:.;mc ten:t>Q, dotando-o dos elementoa re
caruct.ere-s de um evidente prestigio'' . neteriu-sa à "RevLta 

cl;un::c:tos oara n Sltil perfei ta e::ecuçflo. 
do Trlbunnl Superior do Trabalho", que !rizou ler com mar- ··cs gov~rn.O! arbitrá rios" - é!lSPii no conceito de Rui, 
C!ldo lnterêss~. !ltravé!! da CJU!\1 aco"llpanha a noe.sa jurls- ''não se [' Comcdam cem a a;.~tonomlii. ch toga, n -:-m ec!:l a ·n-
pr ,1dcl'lcl!l. c a atividade do-s nossos tribunais, que as-<J ra co-

. , _ dE>yendêr.da dos jut·i.Jta.s·· . 
l'l!t'~el·a n(' perto c tanto o impres.sion'l.ram pelo êxl~<V do s:!U Bem hnja, p:;!s, v, excia. que tem r;;shltado em dlscur-
sistemr. nela intell!:;ência dOs seus magi&t,rados, pela serenl-

1 ' · · sos, e:n mensag:ms ao Cong-rer.so Nacional e -- o q1te m~ 1 clade r ele\':-<.çf-o elos r rpresentantes profi~slcnals na funça:l . 
1 

. L • • 

importa - tem revc:lado em atOIS pub Jcos e convmceno!ill, a 
julgnd:->ra · · on stantc preceupação de pre,~tigiar o Poder Judtcii:.rto e re-

'·Fina lroentr - são ralavras textuais do m;;st re nr~entl-. akar 9. ~;ua missão histórit!a, asslnalar.ào o gerol :.catumen
no ·- tinnlmentc,. quem também de~to.car a ótitna lmpreE:;4o t.r,· dos ~re!ltoa pro!;;ridcs" <r!reul'so no Tribunal Fedc->ral de 
que levo sóbre a comrctênda da Justiça do Trabalho -para R~cureos. ''Jornal do COmércio" R!a 26 G-liHSI . 
1:-ltervh· nof? conflit,os c.olf'livos . Considero que Isto importa p 0 r tal modo v•:.nf repercutindo e!&a. l.titude no tllJPll'ito 
nun:a ~r~ndP conqu!st:>. institucional na solnção dessas con-: tios n...:ss r,,~ .iurista~ q\.te. na ~YJlenidadr cie in•talação do E"ré- , 
ter. das". Fl, anda, "num elemento de cpllsol!dação da paz gio Tribunal Fecttral d'.l Recurso~. o saudoi$0 ctr . Augusto Pm· 
~.oc!al, num elev!!.d(l indlce de progrcseo e de cult.ur~, o_ que to Lima, então pr~ident~ da Ordem dos Au•Jogado;o do Bra
coloca o Brasil num posto avançad~, não ) em l:elaç;J.o a ls- ~il, para diz'.lt' tudo, cl!EJ!e a v. exeia., e a •niln 1 :e oaste r~
J(islaçao em si mesma. ~enio tamoem co rcspelt·0 no c um--~ petHç: 
primr1~to dos postulados do direi to social , • ''t'm dia, qu:,u:.du a história recordar o gcvêl'.LlO de v. 

Ai está. senhora:. , '.'.m val:ostssimo depoimento, qu13 prec1- excia ., há de escrever em $Ua.t; pá.ginas - foi' um pri3sidente 
za.va ser lido c considerado Por aqueles que, mf.mo em face C:t'e ah1ou 0 Dil'F:Ito e serviu á Justiça". 
~e um t e-xt:J lnt> quivoco de nossa lei fundamental, repudiando 
tôda a evidênc!R e toc os os critérios de hermenêutica, for-
cejam . por nuliflc:;ar a _irrecusável outorga constituci?nal do J 

pt.."Õer normativo a Justtça do Trabalho . Nas .suas atnbuições 1 
judicautes, ~qui\'?.le ci izer no cumprlm•mtQ ciws f>ttas 1\UlÇôe-s I 
nry rmai~, os juizes /trabalhistas. conquanto "homens da lei", 
n fic po(tem OC'!'D.\'izar-sc ao forml:].lismo, não poder.:. !ugir às 
exigêitcbs da re!'ll!hde, à Interpretação dos fatos sociais. à 1 
tix·•ção da& l'Onnas de lnterê~Sf' coletivo, para a melhor com· 1 

or~;ensão dos circ!tos e <icveres das classes sociais. Têm, c~m-
'Segulm~mente, de N'.tabelecr. r uma espécie de sistemática de 
cooperaçüo ent.re o c:~.pital e o trabalho, ao dirimir-lht's os 
connitc!l . · . , 

compreende-se . A r.sper.ifidade da legislação trabalh:sta 1 

~~ige uma proc:-ssnalí~tlca própria, a cujas normas nt:.o ?Odem 
escapar n pt·eccupações de ordem econõmico-social. Do emir 
nentt' mleistro Orczlmbo Nonato, um dos luminares nas le-
t ras lnr ídicas do Brasil, êste juizo de suma clareza: tra.t.an--
do--se' c\ '5 um '·Direito de vanguarda", em q;Je se despin~am 
~ui"os elos tracos que dão colorido nos outr0s ramos do• di-
r"ito, era r.a t~u:sl , era qua~e iMvitável que não só na adoção 
e m~nej0 .i.e rer;ms. e r.ritérios de julgamento como no parti-
C\IIar do r.rvccsso, e ainda em matéria de recurso e de organi~ 
!:aç?.o ~udlclúria, nprcsentas::.:e o direito do trabalho diferen
ças ctmspkua.s com o di reito comum" . 

- O r:J.O!J #'J " 
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A DEtE•GAÇi O DE PO.DERES LEGISLATIVOS 
NA JU~~iSPRUD~NCIA t~ORTE .. AMERICANA 

de pcderes é um problemt. 
pontico. Conhece-se sua ot·igem 

h:stórica: l'viu .N'•.:r-.~un • ..,. combatenC:o o lt.bsolu
tlsmo real vi:;entc e..-n seu Pais, julgou ver na 
organizat;:lo co;tatd.l mglesa. um ~;istcma. úe 
fl·e!Os e •:OJltrape3os, segundo o qual a.s ft~n
çuea do r:st.ado cOl'l'espondcl'lo.m a. um dco~.~te.; 
a.rpectos: o de elaborar as leis, o de executá
las e o de julgar a.s .que11tões levo.ntadaa em 
sua aplico.ç:lo . A essa diferenciação de íun
<;uea aevena. conespondel:'. uma separação doa 
.t'odcrcs do Estado: o Legislativo, o }j;xecutl
V" e o Judiciá'rio. !;ustentando o rigo.r de sua 
e!abornçll.o, o gr!l.nde publit::lsta chf'go.,·a à. pa.
tHica o.dvert~ncia de que da : ua adoçã.p depen-· 
dcr!a n própria sorte rlo Eatndo: 

"'i'out. sera.t pevdu >.1 le même homme, ou 
m~mo COl'Pll des princi,,aux ou des nobles 

ou du p~ur.ie, exerçalt ces trois pou•olr;;: celul v. 
de faira dL'l lo!s, cclui d'Exécuter les resolu- em 
tionll publiques e celul de juger lea crimes ct a Corte oportunidade de se pl'onun-
les llltferf'nds des partlcullers".. (n. 1). te a validade, ou nã·~. da de!ego<;ilo. 

2 - Era. s'-lb&<a.r • .::ia.lmente ccmtlngeute a mantendo uma ld que dava. ao Pre-
teori:L assim tão ardoróst.monte ue!inidn.. ;.ara. e:cclulr de uma lista de 

Atendia ela mais a. uma. finalidade polltlca que importação aqueles prove· 
a uma elaboração dogm:Uica. Visava o filósofo pntsea que ta:~:l.flsem, por sua vez, 
francês com sua cr!açll.o, o.ntes de tudo. a mo- e sem Igualdade, produtos 
dlflca<:ll.o do absolutismo estatal, contr·a o qual,..,m.,1-,..,,,..,J., va-se. assim, ao Presidente 
o e~plrlto de seu tempo ee rebelava por todas margem de arbltrlo, um ,·erdadc!ro 
3.3 fcrmas . A teori3. da. sepa.raçã.o dos podcre.g transaç~o para concluz:r a política 
n:lo era. dlverl!a. rins r.1n.ts demonstrações contra externa üo Po.l!;. :ld:as, julgando em-
a. monarquia. absoluta. a. lei, as ccnslclernçõea dos Yotos 

3 -.,Idas. é caprichosa a formula.t;ão va5ta do prob!cm~ 
.lmpo:::!livel prever 3U!l. linha. afirmando, anteo, 0 ponto co:J• 

l~~~~t~e~rn~po~-~J\~3~o~f~~rn~,~at.~~~~~~;t~~~:f~~~~~1:::11J; 13 - :Em ~surgiu novamente o proble-
ma no ía.ltiillo ,.aso Grlmaud - United Slates 
v. Grimo.ud - 220 U .S. 006 (1911) - que asslm 
pode ser resumido: o Congree~o dera ao Sc
cretát·lo do Interior poderl'!l (:•tra. regl!'ar a 
ocupação, uso c a defesa das florestas nr.cio
na.is, e, no eJ>;:;rclclo de tal atribui<;~ o. o scrrr
tárlt) estabeleceu uma pequena multa par:> a I 
·eevaataçií.o, a den-ubada. G:-imaud recu•o'-1-se 
n. pr.gar a multn., alE'!I'undo em BUli. deteaa qu 

'i~;~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eó 

0 

Congr..::so podew1. dizer o que com:~ltul criroo>, ou não. · 

as n••n<'lldil.R neCP.ssá
rPaparelhamE'nto governamental. E' de 

importancia para. o Dl'rptg P.lib.iJI'o o 
•-T· .. ••crnrm apresentado ao Parla.ft'iiMto Inglês wlo 

L.~ll,lf\!.~:'L C"h"""'nc;c...;;e.;.le::.,r;....e'"'m""-'"'A,.....,b.._n,· .. t--=d~1932, ~~-•~l'.~.-~ 

18 - Como sE' v .. , muito ·camln.llOU a JU• 
rlsprudê.,<:in amcric?.!.'la. desde as t!mlda.s a.!lr• ~ 
r>1acões dos casos Pleld e Grl.maud, até a prcsen-
1~ fo7mulaç.1o do problema. em que não se ad
mite mai3 a discus~lo sõbre si são válidas aa 
deleg?-r,ões de poderes, mas se examina. cada. de
hgação 111. concreto, para exame s.penas dos 
"standards", dos limites em que é feita. 

19. - A posição atual representa tnegàvel- · 
mente vallô&t. composic!\o entre a rigidez do 
J"l11lctpto cía. separação de poderes e a realidade. 
lfnpo~s!vel ifri:tnte-r uma posição exclusivamen
t~ ctogm~.tica. Os fatos Impõem c!omo uma ne• 1 cessldadl" Inelutável a delegação. Sua adoção, 
·porém, !Já. de · ~er limitada: não abdica. o Pa.r
hmcnto de süa missão. Delcgaado parcla.lmen• 
te póderes, ele o deve fazer .fixandO:. os llmltea 
<lentro dos qUr\ls pode . agir o Executivo. Invá
lida. por contrária aos princípios democráticos, 

1 a dtlleg::tção irrestri~a. 

- 20 - Ao mesmo t.empo, desenvol•eu-se á~ 
cl~ttinià: ~9 fa~#rô!~ ~letal , d~ d~ega,ç(x:~ I 
Ah2e a.E Cuia e, sln~O mpOSSl ma e. de ae 
fixarem "standards" uniformes de validade daa 
delcgaçõ.,.s, E'St&s ficam sujeitas ao exa.me- }ud!-
clal, que anulará os excessos. E' o que nota 
um publlc!sta europeu, aple.udlndo a jurispru-
dência americana que a. seu ver resolveu: 

"the perhaps l!l!Olble problem by crear1Y 
<lefining tbe dlstinction between a permlsslble 
authorlza ,' lon of the executive and illega.l de
legation of legislative powers, the roere fact 
that the Supreme Court, actua.lly applylug its 
l'Ule o! non-delegablllty, has declared and Act · 
o! Congre.ss void appears byghly lmportant. For 
lt makes the Unlted States Supreme Court a 
poss!ble gu:uo.ntor against excesslvc and untver• 
sal delegatlons (7). · ' 
~ 21 - Essa. breve revisão ~os julgados:nor• 
~e-amer!ca.nos parcoeu-nos oportuna pela. orlen• 
•a~ão v-encedora ·~ifi~pHtaa'Rr'fj're dA 

.l.ailL Aoesar das ve o epu o Aga.• r 
"'!!'ic'liõn . Magl'-lháes de que "não é posslvel. ho
je. em . regime ou govêrno algum a exl.atêncl& 
c'e dcllmltaeã~ inflaxivel de cm:npetêncla." e o 
de·.mtado Hermes Lima, se~undo o qual, hoJe 
"n.ingu:::m pode governar sem funções delega
das" (8), a Constituinte adotou o principio 
oposto vedando terminantemente to.a delega-
' cées. E o texto- do art. 36, § 2.0 : " ' <lo a 
c 'Jal::ou Po 

, - usa!!;ran o a rmu a., repe aJl\ 
os censtltt:lntes de 1945 a soluçi!.o preco~lsada 
pelo~ principais esneciallstas do_ Direito Publico 
no Brasil. como Carlos Maxlmtllano (9), Ca!!· 
t.ro Nunes ( 10), Seabra Fagundes (11). Bllae 
Pinto (lZ). Pontes de :Uiranda {13), Fr:mctsco 
Campos (14) etc .. 

Z3 -· Criou-se. por es:;a. :forma, no texto 
c-onstitucional. llmihtçõcG á. a-;ão d03 três., po
derei! do Esta.do. oue a. prática moaha.r'i. -
c já o est:í. mostrando - serem .da maior ln-
çonveni~nc!a. · · c o -ee d ' 
ce ' 

d , a jurls;>ru en .1 Jca e . 
me dos Estados 'Gllidos. A~:;!:n, n:!.o há renuncln. 
do Parlamento a. suas a.trlbl!içôca, e sim dcle
gaç6o parcial, consf'rvan:Io ele o control~ da 
matéria. Mais ainda: com a el:J.boraçao ja so-

frida pelo Instituto da deleg::tçi!.o nos Estado:l 
Unidos, está ela. ainda suõmctida. a exame do 
Poder Jt~dlciário, que anular:.\_, e, v!n>or:, o _tem 
._uulado, ~~os d~lt;.bili(ÕCs sem ltmlt!:s .• ra_:~oáve1s. 

2'6 :_ Haroltl.J. lil!iSkl ~•so mesmo acentu::o. 
em obri\ :e~t~da. por Frànc!Bco Campos no· tra
balho acima referido: "Não é paradoxal a. à!lr
maçlio ·'i!e que uma assembléi:t li~glslatlva. é, P?T' 
6 ua próprhi ' natureza. inadequada il. l~glsl~çao , 
direta:· porqu~ o conjunto heter:og~neo de pes· , 
soas que for<:ostlmente a constltuem é demn- , 
slndo numeroso e lncoere:-Jte para fr.zcr outra. 
coisa. t~~nlio '8.Ccltar · O'i.l rec-..tso.r as }Jroposta.s q1.1e 
lhe faça o poder executivo<. Est~ ~ razão p~Ia 
qual ·no.- Estacio positivo, a lnlctati\'a de. leg.s
laçáo tenciil a transferir-se ao Gabinete. 

QlU)r.tO n1ais COnl;?letamente possa. O Par· 
lamento mbderno Ubertr.r-se da. necesldade de 
fiscr.l&;;'r: e'stre;tamente · os detalhes. ccp~ci!lco'3 
da Ie~s~.~<.i!i.!'· ta),lto ~ai~. pr~babllidades terê. de 
realizar · ·as- ·:funções que 1he são efetivamente 
ndequa:!as. Quinhentas ou seiscentas pessoa$ po-, 
dein (.(l~cutlr com propr1E!dade a. convenlêncla. l 
dn náolónii.Uz'lçáo d!L propriedade da terra: ni!.o,' 
porém: os detalhes exatos do ·processo pelo qual 
haja. tÍe -realizar-se.· a. nacionaHza.ça.o. . 
. E conclui: . 

do Parl~m. nto 
, · 1 sa -1~ a or o 831' o resu . o o . pro

cesso 'leg1slativu. o Parla.m.entq,, dada. a. 11ua na
turezá. não pode pretender o~tra !unção que 
não i!~jli '1t' de um órgão critico de registro. Os y 
que n'ttJda. allm~ntá.m a fé na re&tabração ~a. In
tensidade do contrõle parlamentar clássico des
conhcce::;.r :.tnta•mcnte a.s necessidades inerentes] 
ao :Eria.do Moderno". . · 

~eelgacão de{'gderes é aaslm liOiuç!o ·eml • 
nen éllie déffibóPI ca. ' 



truth is thà.t tf ·Parliament were not 
to delegate law-ma.king power, Pa.rlla

be unable to p!!-SS the kind and. 
of legislatlon whtch modern public 

requires'" (n. 4) ' · · 

9 - Essa concl~eil.o em favor. da delegrJ.ção 
de poderés legis latívos como uma lmpo11içã.o 
das novas conclições normais, da. rap!de~ exigi-
da pelas· soluções pollttcas , · · 

'-'Ir..:_ processos Intel'mou.ntain 
Cases - 214-U.S. 476 (1914 -. Mahler v. 
2M - U. S. 32, 40 (1924) e Hamptc»t v. 
States- 276-U.S. 394 (1928) manteve o Tri-
bunal, de modo mais ou d a vali-
da-de· da::; d<',e)\'a<;ões. Este toa 
v. Uttíte.d. States - é 
tante . A ·lei de tarifas 
Pre;Jidcnte a gl'aduar · 
50% - semore que houvesse 
de produçi:.Õ entre os Estados e 011 prin
cipairl.. paises competidores. Era a solução de 
tarlf~s · preferenciais, dei:r.ad!l.~ a ari>ltrlo do 
exect:thro, e arbltrio nií.o pequeno. pci3 o C":sto 
de produção de palses e sistemas econôm,cos 
diversos á muito difieil de ser calculado, Por 
outro .lado, o, expressão " equalize" - igualar 
-- empregada com referência às dlferen<:l\s de 
custo. é arnllígu,~ : pede significar o aju:.ta
ment.o do precos para produzir luc:ros, OU, Sim
plesmente, para ])~)rmitlr à empre:;a sobrévlver. 
O Tribunal se:~ulll o voto de Taft, afirmando 
a necessidade das delegaçõe.s: . 

· "Tll.- ffeld . (>f Congress imrolves ali and 
many varietles of ' legJs1ath·e actton, an(l Con
gress ba.s foun.d. ti f-·equentjy . r.ece;>S~ry to .. UEC 
o!ficer of the executlve br~;~.nch w1thm deLlned 
limita to secure •hc exact effect intcnued by 
its ri.cts o f· leaislatlcn by vestlng discretion in 
sucb ·ottlcers ·t,o make public regulatfons 
P.Teting a atatute and dlrectlng the 
1ta execufion, even to the extent of 
a. br.::aeh of sueh re·gulatlons ... " , 

~ 
Admitiu, pois, o ·.rribunai a delegs~(). dear 
que. submetida. a um ''intelllgíble p-rvnc' :~lc" 
qual a pessoa ou corpo de pessoas se deva 

nronnar. 
. · 15· - Era. essa a atitude da Suprem11 

- aceitação, embora não multo bem defln:da, 
cdo principio. da ·delegação,. sugeitando-a a. "stan
da.rds"· . - quando surgiu·· a verdadeira. lnva.

de departamentos, que constituiu o "'New 
-a hipertrofia do Executivo. A principio 

os próprios.. capitalistas · aceitaran1 a 
imposição da situaçil.t> ilco

que ·se instaurava, mas .Jogo 
.cessou, çomeçou a. se f«~er uma 

éxcessos do Executivo . Foi ne.~~e 
que em 1935, _ a Córte teve de se pro

nunciar sôbre os primeiros casos. E, · ·!la fato, 
:ela. reprimiu Jogo os exceEI\?S do Executivo 
sem l;'epellr, entretanto, a '\·ahdade das delega
ções ' Jimitadas. Assim nos processos- Panamá 
RCfining Co·. "''· Ryan, 293 U.S. 388. 11935} -
e Schcchter Po1~ltry oorporation '-'· Unitea, Sta
tes ··- 293 U. S: (1935). No primeiro o Tri
bunal anulou uma delegação - a de proibll' 
os embarques inter-estaduais de .óleo, exceden
te das quo·tas de cada estado. Entendeu o 
Tribunal · que a. delegação não .continha limites 
razoáveis ~standards" positivos, à ação do exe
cutivo. 'ltamhém no segundo caso SchecJtter -

Tribunal . concluiu unanimidade que o .po-
de de "fair cornpetition" 

a Jimi 

Só e.3se aspec o, ~<!~l:Zzr-<o~Pil~~~~~~~~~--~ 
.t.a.._j:)astaria para justiflcár a. delegS;Ç o: t me r 
'õe'ã sufficlent rea.~on for delegahon that the 
Je~i;;;lqti;re can agree on general policy but not 
on:' tné . detiüls." . 

E ... Cita:';~:m -seu apê.ia Comer (lG) e Stamp 
(17) • .o ·nrlmeiro enmner~.nd.o como vantagens da. 
delegnç~.o; .i. melhor conhec;:!plento ele :q~e ~ 
norm:t. -se· 'ajustará as nccesswad.ea :. 2 .. r .... p.dez . 

. 3. ·:rle:r.ibllidade; 4. melhor contmu1dane, valor 
téc:n!co. e .mais longa vigê!"cia. das no=as 1_?· 
··~>s· e 'i• maior temno de1xado ao Parlamen,o 
"pá r 'fix~r 'as orientações gerais; 111!" normas p~H • 
tic&s e a· segundo aceitando .. as mesmas van,a· 
geni;. e acentuando <(Ue o in"ereile3 pollt!co não 
c1·Ia opcsic!o à ado;t.o d e p:rlnclplos gerais, ma.s 
obstrui a "legislação de detalhes . 

25 - '~ §" proíiJ,!te defender a. lnjje~-
ab'j!dÍ(A Cll Jl.OtQI? cta. tiemocritctã. Stt!tarta'"'l 
~ ar âtoç1õ êfa êielegf.ÇJ6 pdf i),Jfts COr:lO O~ 
Estadas :UniGos e a Inglaterra para afasta. 
qualqU1)r- dúvida de que nã.o se_ t:atJ. d('l uma so
lt1çáo · imtl-democrMica. Ao cont;ãrlo, o que 6e 
visa é d~lxár· ao Parlamento lr.a10r t~mpo par::: 
fixar '~ óJ!i~ntac!í.o política geral, para dar o , 
llnelllllentos ba~llares. Por outro lado, )á. _vimos 
que a· delegação deve eer Umltada: ., 
le e ·tes entr 

cr ' uva. c, e .. 
d z a jurisí)rU en ,J 1ca _e un. ar- , .,..~---

me dos Estados Uuido3 . As:;l:n, n~o ha renuncHL 
do Parlamento a. suas atribltiçócs, e sim dele
ga~·'o pr..rclal cooservan:io êle o eontróle <ta, 

- m~tér!a. Mais ainda: com a elaboração ji so-
frida pelo inatituto da delegttção nos Estad~:; 
Unldos. está ela ainda submetida. a exame ao 
Pod'.'lr Jc.d.!ciãrio, que anulru:i, e, vm1oc, o tem. 
anulado q.s del~"UI(óes sem limites razoáveis. 

2Ú _::._, HarÕld.J. I,.askr ~•so ·m::Jsmõ aceutullo 
eiri o'bt'a -Citl1d1l. por -Francisco Carrq)o& no .. tra
balllo acima referido: "Não é paradoxal a 'a!lr
mação.':'êie l:J.~ié uma assembléi::L · l~gislativa é, PI)T 1 

sna própria natureza. madequada a legislaçao , 
dlreta,''_ porque o con.1unto heterog~nco da pes- , 
scias que · forfosamente a cmtstituem é dema
s!n.do numeroso e incoerente pa'ra f&zer outra ' 
coisa ~~nlio -aceitar "ou recusar as propostas que 
lhe facn. o poder executive<. F.sta a ra:?..ão pela 
qual ·.fio.' Estado positivo, a iniciativa de. leg!s
lação tel.id6 a transferir-se ao Gabinete •. · 

Quo.nto niais CO:UÍ!Jletamente possa O Par• 
Iamimto· mbderno l!bertr.r-se àa necesida.d_e de 
fiscl!li:Z:lr: eistreitament·e · os detalhes cnp~clflcos 
de. leg_ts~.~Ç!\Ç). ta~to mal!>: proba~ilidádes terá de 
realizar· ·as- ·:funçoes que 1he sao efetiva.rilente 
adequadas, Quinhentas ou seiscent:l.!l pessoas po-, 
dein iilséUtlr com proprlí!dade a conveniênc!a l 
dfl nàe16ua!iz'lçáo d!t propriedade da terra: não, ' 
por2l'n,: os .. detalhes exatc3 do :processo pelo qual 
haja. de· -i'eMizar-se. ·a na.cionalizaça.o. .' 
· E. co1iéiui: · 

do Pal.'iall).ento 

LUt% -·Gon%oga do Nascimento. e· SiiYO 

--. -fl.) "De Z'Esprit éle:r Lot,", :P~, 1864.!~ 
L. XI, cap. VI. pg. 129. · 

{2)' :ApUrL" Luó!S Jaffe "An ESsll?J · on Dele
gation. of. Legislative Power" in "Columbla. La'w,l 
Rev!ew:•.·i(I947) 47 - 561. · . -

(3) ."La-likl-'- "A Granunar ot PolitiCl!l", Lon .. 

1 

dres, ~1937; pg, 298. · · , 
· (~)._'úboinitee on Min!sters' powers .• Report, 

Prl!lscntt>d by · the L-ord Ring Chanctlllor to Par .. 
lla.ment'' y Londres, 1932. · · · 

.(5} ·Miss-'Perkln.s - "The R;oosevelt I .knew•o. 
- New York, 19'46, pg. 24. -. - · · ·, 

(6) ·James Hart - "An. 1ntrod~tlon ta , 
Administrativa Law", 1940, pg;- 155. . 
· C'iY Jacoby - "Delegation o! Powers ·andl 
Judicial Re'l'iew", in 36. Oolumbta' Law, .Revtew., 
871, 906, 907 (1936). 

(8) apud José Duarte - •A OcmstitufQá,O 
Brasileira de ' 1946 ' ', Rio, 1947, \'1, I, pg. 607. 

(9) "Comentários d Constituiçáo Brasf., 
leira"-,. _ _1-929, lt. 223, pg. 305. · . . I 

(10~· ·"feoria e Prátwa tJ..o Poder Juà~rlcr"~ 
Rio, 1943, · pg. 8 a segs. I 

(11) "O. Oon.tr6le ct.os Atos Administro:tf!10-': l~~~m~~~~~i~j~~~~~~~~~s~~ 11elo .Focler Jucíiciá-,'i.o", 1941, cap. I. 1'2)' ".Regulamentação Efetiva dos Sertlf-';o~ 
de Utíli(iúde Pública", 1941, e Parecer in. ".Rev. 
Di1·. A(tm.", vol. 6, pg. 243. extension becomes as wicle as tbc 

fle!d' of industrial regulation•·. 
16 - O caso Bchechter, além de constituir 

uma firme posição da COrte Suprema . quanto 
ao próblema das dE-legaçõe-s. fornece tan1bém. 
"standards", critérios de voJidade: a · necessida
de de fornecer a própria lei que criar a. de-
legação meios de controle. Assin1. serviu 
ela;· de ao Poder Executivo, 

(13) "Fundamentos Atuais do Df,reito Cons ... 
tituciond". 1932, Pl· 318. 
. ( 1'1:) "Diret1·izes Oonst!tucionais" in •·.Rcv. 
For. ·• .-vol. 73 , pg. 238. 

( 1,3) .. Bennet .Munro - "The Governeme?~t.9 
of E-u .. rope, 19:l7,. pg. 47. . 

· (l6)' Com.zr "Lcgt3latt1:e Fm~ctions ot Na~ 
tiq;ow~ Adm;intstrativc Authorities> 1927, pg. 15 

~~~~~~~~~~~e:~r?J~~~t"E~~~:I e segs. ;- .ctt. por Ja.tre loc. ind. lJ (17) - stamp "Recent tendencfes 'f.oward the 

c~ en 
1·egularizar a vida 

n1a. ev.dente no·;;d3.de em 
sertciFt!mente inctividualista. e fenso 
,·enção est,'ltal na eccnomla. Como não pcderia 
tleix:tr d~ se:- as m~didao adotadas já em pleno. 
crise, pela urgência das 60h.lções, não seril),m 
r.J k1e3.13. havçriam de ter. forçosamente. o 
.car a,tet· de exparl:nenta<:llo, já que nem sequer 
h!!-via tempo pa; a uma tomada de dados. para 
Ulnfl. elabor?<:uo sistemática. pois 0 governo an
terior - o do Pres·ider.te H oover - lnaull'urado 

plena prosperidade - o famoso decêmo dou
- se re<.:llSava & reconhecer até os últi
dias, n e xis• ênc2·a (111. crise . Pela lei de lG 

ho de 1933 - o National Industrial Re
Act ( , foi o Prc

10~3 l!'everelro de 19~5. o. 

lndt:s
do 

borou e tcprovon 15~6 códigos, com 135 leis su
pleM : ntares, con.stitu'ndo 18 volumes com 
n.cco p3,glnns,_ c.lém d~ inumerã.ve!s mcdifica-
. e alter:tç ,:n~. Por 1;:;so, acentua l'ma cola
orc.dor:~ de Tioos~velt o g:·a nde Presidente 

con3!derava a NRA -'uma medida de cmer
rõne:A.. - <' ... r-.., nm n. c '"c'1~r:~·:enta~5.?. rlp, quu 
v iriam a sair m e1hores bases para a estrutura 
c.:onõr:~:.;a cl :1 naçií.o, ai cntã.a em carater per- I 
nu:tn~ntf' 15). 

ll - F. 

o que levou 
a afirma:." que . 

- "The :upward llmlt i,o; really Jeft to the · 
secrctary's uncor.trolled discretion. He is not 
to ral5e prices so fast as to injutc the lnterest 
of the C0!1Sumer but is to raise tnem gradua.lly. 
by conection of tbo current levei at as rapit: 
a rate as he deems to be in the publ!c 'lnterest 
and feasible In view of pub!ic demand it is faír 
to ask wbetner this constitutes a. standard a.t 
all ... " · · 

l7 - No caso - YaT;us v. Unitod States 
- a. COrte julgou válida a de!egação dada a 
OPA par · s e vita o:. 
a.norm . >ecu.a.tvos no 
e nos lucros. evendo, en r • en
do em vista 06 preços existentes entre 1• e lá 
de Outubro de 1941. E' interessante o exame 
des::e julgado, porque nele a Córte levon mais 
longe a queatã.o elos !im't~s c;a valid:,!.de, do~ 
4'standard.:J", iulgados válidos, con1o se diz no 
voto do Juiz Stone -

· - . . . whether the deflnition sufíicient.ly 
mar!ts the field wlthin which the Admi,Jistra· 
tór is to ect so that lt may be known whc.:eh 
he has kept withiu . it in compliance with the 
lcglslative wi:l. - _ 

Basta i3sc>, po's, - pa.:;g, ... ::Jidade da deles;a
ção: que o p_róprig at~t;[! \ 'P!ii'' 4S J(? 
ê8f\Ltyh!, JeW!ôrn1a a QUA SQ H;)_i~J8 .Jjj n 3e.H~'"Le
ç'btrJi: %S(,"t1n".LóiMOu, cu não. a fJricntação de 
órgão de'e[l'::.!Jte . :E •Wl a .gutOl'@. diz ainda 
0 voto de Stone. · d'!!itfc qu8 :!iü15'CJrdma ela ó. 
j;sta.ndard::;" de s~i'ctt:e- .. 

.. . with the aid of th(' "~tat 'rr-~nt of COJl
~ideratlons" requ'red to bc mad~ by th~ ad
n1 in i:~trato r, ~ ra ~ufficiently U~flnite an·l prc .. 
(''so to e .Hb!e the Congres~<, t.h e c:mns. ar.1 

!o-..11.~"'-'""l:l.'"'"'-~""'~~·1 th(~ p~lhlic tn ·a c: :crt.n.in \"~:hcn~::-r t{l ~ J\dn,~nis-
~~~~:S!i~~~~1::~~~~~~~~4t~~ trator, in íi•;in;: th" d(s:rl'ecl prkes. ha s cem-~ : .formcu io those }'lt~2.d_~~r~~· · · 

Devol!Lt:!On. ot Legis!ative Functions to the Ad-
1nin.(stra~ion" 2, "Jonrn. of. Publlc. Adm." 

26 (Ing.), 1921 cit, por Ja.ífe loc. ind. 

+O+ - =====--'--- ..,_~--



MESES Cr$ lá ~l,Oil - f'011 <;EIS ~H:~E.l!i 

POR TR~:. MESE!:> Cr$ 45,00. 

A assinatura i! paga ndl .tnlada:ueute pelo 1 

três meses, começando e acah:wdu em ;JUal 
EI\"'DER.EÇO TELEGRM'll.O '"JOH.IJülllM 

CAL"\A POSTAL .N, ü;)!) 

Número avulso Cr$ 0,60 - aos i:>omingoa 

ANO 122 

A VIS OS ESPECIAIS 
"'JORNAL DO COMMERCIO,. 

SERV!.ÇO TELEFONICO 

Diretor . · ······ ·· ·· · ~····· · ···· 
Redacã.o • . ...... .. ........... ... • •• 
Secrt>taria da Redação • • •••• • •• 
Ger~nte . ~ .................... •• 
8aJc3.o . ~ .• • •••• ••••• • • • • • • • • • • 
Publicidade .. .. •••••••••••••• • • •• 
Administração • • •••••••••••••• • 
Assinaturas ...•••••••••• •. • • •• 
'Parte romerciat . ·• • • • • • • • •••••• 
Arcbivo Judiciario • • ••••••••••• 
Oficinas ........•..•••••• • ••. • 
Reclamações, inclusive dcs Srs. 

assinantes contra a falta de 
entrega cle ftftha <exceto acs 
'lomingos} • • •...••••••••••• 

23-3540 
23-5484 
23-099ti 
23-0776 
23-5470 
23-3573 
43-07 .. 
23-45~ 
23-4176 
?.3~MI 
23-5567 

23-458Z 

A 1ucursal 'do "]ôrniJl •'o (:omntercto'"l 
em 'ião Paulo acha-se inataloda na rua Bardo 
ris Paranapiacaba, 61. 4• andar. ! . 

. !Seus Sucursal em Buenoa Atr<!$ - lnter-Prenaa I supostos instrumentos nessa 
. .., 

consp1raçao 
Florida, 299. tJ. T. 33 Azda. 9109. .. agora levados a julgamento 
'rchlvo Judh:l2lrio - Acha-se • ~enda l perante um 

o fa.sclcu!o til 5, de 5 de Junho, do volume .XC. 1 BUDAPEST. 10 (U • .?.) - Anunclou-Re que tyas Rakosl, o mmlstro da Defeu, :Mahly Kar-
Preço Cr$ 1':00. · : um oficial de alta pat<?nte do Exérc:to e outras kaR e o chefe do Conselho Econômico Popular, :e 

se:s peesoas foram prE-sas e serão jul!('udas jun- Ernr• G~ro > I r 
tamen<.o com o ex-ministro <lo "':xteriot· .aszlo A outro acus:1do. Lazar Brankov, t>::-en· Ja 

Annuario je Legislaçio Federal - Rajl•, no próximo dia lG de Setembro por· cons- cP.-regado de Negócio3 Iugoslavo em Budap~t. " 
~cha-sc à -re!!da o do anc de 1948. Preço: plraçfl::o, com o apolo do dmp••ri3.H,mo norto- atrtbui-ee a seguinte conf!ssáol 4-N~asa 1rgattl- Jo 
.l;rs 72,0. amcrJcano . para derrubar o govê1·no hunga ro znçáo de espionagem havia penetrado em todos 

_____ ,e ~onYerter a Hungria em .::colonia:. dll. l:ugos- os ramo!' do aparelho governamental hungaro, 
---···-··· !avia. . do e:-tército, da policia. e tambéül Lnfre Cl!l diri-

Disse (t goYét·no que o referido oficial quo:! I gentes dos partidos Comunista. e Social-Démll· 

ltUCOM AX 
1 e o Tenente General George c'alffy, inspetor- crata~. 

achefP. do Pxérclto e ex-ch ~fe da Divif!ão F:ll- ~ Teria. ainda dito Eranko,.·: • O mi!l!Atr.l Ran
tica do Ministério da Defesa .. junt:unente com eo>ik talyez j.i tenha dado ordens. n1ediante 
os seis outros acu~<ados, confessa.·r;m :.eus do- flUa. organização bnsE"ada no p!nno de Tito, pa-
litos. , ra. d~rruba.r o goYo'rno hur.ga ro~. I O govêrno to1·nou públicas as :te nações Segundo declaração do d.CU:!ador r•úbl!co, 

. contH\a~< num do<"unwnto __ de 3! páginas. Rajk, Gyula Alapi, que tam~?ém fez a acusaç~o no 

l l'alffk c seus <-?legas ~ao acusados de te~em processo rlo Cardeal Mmdezenty, R,.nko,·lc ha· 
rnado um orgamsmo para <lerrub·u a demo,.ra- via planejado a fot,naçllo de .1m noYo govl'rno 

I 
cia. hungara e <:armá.-lo para degradar a l!un- sob tl.ominac;ão iugoslaYs., do qual Rajl; na.rla 
gria à posição de colonla da fu&osla.vla;;,. presidente de gabinete a lém dtflso, diz-ee '-'!e 

Diz o libelo que os oito conspiradores con- RankYic teria declarado que ' Tito não f:l.rta 
fiavam poder levar a cabo o golpe <"com ajuda objeção "· que os social-democratas que fugiram 

1 armada de dirigentes da !ugoslavla:> c entre para 0 Ocidente e os adeptos de l"erenc Magy 
estes menciona-se funcionários iugoslavos, tais (atualmEnte nos EE. Ut; .) t oma:mbm parte no 
como o -vice-primeiro ministro Alexander Djil- goYêrno. . 
las. Entre os restantes acusados na Hun· ria A acusaçil.o Inclui Pai Justus. suposto ex· 
contam-se Lazar Brankov, ex -conf'elheiro da trotzlrista que segundo se diz. realizaya espio
Legação iugoslava em Butl.apett, o único dos nagem para ;, adid(l cultural •la E111balxada 
conspirauores que niío é hungaro: o Dr "'ibor francesa em Dudapest, François Gad,ot •. Tus
Szony, cbf:fe de secçii.o do f"artido Comunista. tus foi exnulso nojo do Partido Comunista Hun· 
Hungaro, enearregado das atividades dos mil!- garo>· . • 
tantes c Andras Szalai, auxiliar i~ediato de Se bem que a acusaçll.o seja ~ontra oito pes-
SzonYi. soas são c·itados também os nomes de .nuitas 

1 Os outros acusados são 1\IIlr..n Odnyenovich, outrá.s que dcst>mpcnhat·am papeis Importantes 
hungaro de or:gf:m set""Via, ~<lentifica.do m.ra- 110 go~émo ou no Partido Comunista. 'Disse-se 
mente como espiil.o; Bela Korondy, ex-coman- que Bela Sza.lbo era membro do serviço 'ereto 
dante do exército e suposto •mmplice de Pal!fy l>ritân!co, que Fr!o~·es era o maior agente do 
e Pai Justus, deputado c Yice-;:.rePidente da ra- set"Yiço secreto norte-americano de contt·,·es· 

: dia bungara e principal tdeologo jo Partido So- p!onagem 0 que Luzlo l:farelu!.U era a;:;€nte 
' clal-Democrata. nntes da iunào deste com o do serviço secreto francês. 

I fartido Comunista. Segundo a acusaçã~, Brankov encabeçava 
Dlsse o govêrno que o julgamento ser:l con- 11- r"de de esplozfagem mgoslava. Foi Membro 

1 lf!~do no Tribunal Popular de Budapest, fun- Iugoslavo da C_omissll.o Aliada de Controle e_~ 
.ftonando como promGtor Gyula. Alapt, 0 tf.Amo· Budape~;t, depots da guerra e, mais tarde, 1o1 

ue fez a acusação contra o Cardeal Jos,j Mln- ftllto assessor da Lega1~ã.o.vi . p-"t. tro 

I szenty. O Tenente Genera G. org-y a.u ~, ou 
O comunicado sobre o julgamento ~oi dl- 'dos acusados. segu,ndo se tllsse1 .• ~o!_)pera.,·a c2;? 

ljv'..Ilgado pouco dc.pois que o Pa.r'.ido dos '.!'raba- ll.ajlt na preparnç!W de. dez bauuboes P?-ra t"'r 
ilhadores (comunistas) hungaro revelou ter ex- à dlsposi<;ll.o dos conspu-adorea ~, partlc -p.ou do 

~ll'!l'!il~tP .. ~•I 'Pulso de suas fileiras Palf!y .Jubtos e Zoltan complot pttra o assas'!inato de Rakosl, p a~~~s 
jHovratn, outro deputado. ' 

1
e Gero. Pn.lffy tamP.m foi expulao do a o 

I Disse o partido que os tt·ês cr~m <:espiões, Comunista. • , d E ~~~~ 
~~-~~~~·!lll!l!!!!!• a serviço de um grupo imperin.lista e&tra:tge:ro:.. Acusados de esptonagem em favor Os s- !!!lua 

I Os . trt!s foram ele! tos c._o ~arla~ento & 1~ t.le . tados Unidos e da lugoslavio ..0 p 
Mato, como comumstn.s mtran.sig·-ntes: , BU'D.\..PEST, 10 IR.) _ o .,_ . .Mftti.:Jtro do 

0 
d 

1 A prl~âo de P.ajk, que. foi o segt~nao dlr!" E t i • 0 H 1 LR-lo fujlt e sete outros ser 
------------------------ tl'&nte éomuntsta da I.Iungr!4, ha.vltl ,..1do n.nuu- ;c er or :c ungr a .. kJ a C:rtl _ :fl 

c!ada a. 16 de Junho. Na mesma Jst::. >muni· hungaros fo1-am acu~~los de esp n o~ls.v~· e 
!)~u-ae que 13 ,·cumDllce~:. seu3 ilavie.m ~roido pre- c.onta. dos Ils doa Unlcl.oB:" e,,da ti~ inl.to' a 

EDic l'.Q DE HOJE·. \ll(ll!. ~ras apeuP• forar., .dt'ntif:·~ios <'ois de- 16 j» ~ulgan'h, A ~e;;:~l!fttl.~ 111, aeuea• _ ,_, ! les, um · dos quais era Justns e o outro Dl.'.l ·" Jf 'j"!"rre L· a Brnnkov ex-encarregado 
'l'ibor Scot1yi, ex·ll.der comunista; ;1:0 Nt.~Ó~Io: cla~Í~ealavla nesta enpltal., de 

I O orgfi.o comunte!-:t ':Szabad !-;ep .. dlsEe c.!l'~ 1

1 

n.g!r juntamente <-Om os demais acullll.dos. Bmn
){:l.!Yas Ra.kmsf, o. p!·tncJps.l dirigente comur..1s- kov renunciou ü.s suas t\mções diP.Iomátlcas ÁGINAS 32 
! 

ta. da Hn_grla, foi _o pnmeiro 11. tleacobrir <flle 0 declarou-se pürtldf• l'!o do Comin.orm con· 
&j ero. llder c::~. r~de de os;>!o.tu.t;;;m o o ;,ro-~ tra. Tito ,·árias vozes. 

q~~ f~~~:~te;t~~;~ fr~~?~ P~~epr~~~- prúva.s O~ oito a cusndoP. teria.:11 traba.llul.do sob '1. EM DO~S CADERNOS I . ··. . .. ,., ~ .. , supcn·isll.o do~ Sernços E;;tratégicoa dos Elll• 
•. _ _,._.,.~------------------ <'O,_ nnpenallsmo no. te-ame •• ca~.~~. < lase a j tados Unltlos at.L·avés do terl·itór!o sulsso e com 
,, acusfl:<.ao, ,.apoiou os planos tle UaJ•· c de seus ~ • !!.o d ~erviço de Est>ionagem da ~ 

_ associados. As acusaçõe'l foram provadas c::>m I f co~p~i-n.ç Sã ~"'Ualmente acua:•ados de terem 

ONTEM 
o depoin!ento u?.s ucnsa.dos c com doeu 11entos t~f~:d~v d~~rub~r ·~ goyerno húngaro pela força . . Mo 
entregue., no Tribunab. 0 julga mento dn. próxima sexta-feira é, ao Su 

. Seriam assa:;sinados três importantes lideras 

1 

que se espera, .o primeiro . de ur1_1a. séri.e de cre 
· julgamento~. 1\T:ul os outros tuncionariOs hunga- cxc 

COmUniStas ros si:o indicados como 'lgentes do Departa- An 

CJAMBIO - Libra , , ••••• 
Dola.r .•••.•• 

APóLICES - Uniformizadas • 
:Fofcrroviári3.s· • • 

CAFÉ - Tipo 7 • . • , . • . 
ALGODAO - Tipo 3 - Seridó 
AÇUCA.R Branco cristal 

BUDAPEST, 10 (U . P.) - G1n porta-vo:.: I mento de Serviços Ilstratéglcos r! os Estados 
oficial declarou que o :M;:o reC;hal Tito da fugos- Unidos e ex-ag-entes ou_!'ant.:J.4tt. guerra da. Ges

CrS 75,4416 !avia t ramou o assassinato de tr;:, IDI)Jor~ntes tapo nazista e da pcltclo mgt:slaYa de após 
Crs 18,72 lideres comunistas hungr,rol!, p<..ra apode1·ar-se guerra. 
CrS - do controle deste pal!l. Rajl.: teria co:rfes<":tdo dm·ante os interro· 
CrS - I Essas acusac;Ges foram fm·mula.das nelo pro- gatórios ser o •·cérebro" da conspiração nu 
Cr~ - , motor que funcionará no processo, perante o Hungria c ~ue os chetes 1nspiradores eram o 
CrS 178/l&.:l Tribunal Popular de Budapeat, da acusação Marech:1l T1to e o ~linistro do Interior da 
Cr.S 187,00 formulada contra o ex-ministro do JJxterior Iugoslavi:t Alexar.der Rnncovlc. Este teria dJto 

Laszlo Rajlt, que comparece.-á no Tribu"lnl em a Rajk r1u:1 o' objetivo do 1\Iarecba.l Tito era 
companhia de sete outros ac:tsados, na. sexta- o aniquilamento fls!c.:. dos principais chefes 
feira próxima. para ser julg-ado pelo cr!mc ue cumunistas húngaros. Entre os que seriam ani-

.JULG.1:llE~TO SENSACIONAJ. :SA IIUN- que!·er transformar a Hungria numa colonia quilados estão 1Iattya.s Ralwsl, secretário geral 
GRIA - O govêrno anunciou que 7 pessóa~, Jiugosluva. · . · • do P a rtido Ccmuni~ta, M1hail Farka!!

1 
Mlnis

inc!tJSÍ\'e _uma alta patente mili~a;. _seril:o !~-~ Declam. a acuG:t(i:o que 0 min·stro do. ru-r-l;.:.· \lu: Defesa e Kr1_:oc li-":·o~1 llrlmstro d<! 
vaaas a. Julgamento com o !!X-mt!'.'st.~ .do ex- tcrior da lu ~oslavia, Ale~:andre r:anlwvic, em I E .stao:.o e vice se~retário geral uo Partido doll 
terlor Lns~Jo Rajk, no próximo C..J::L lü,. sob a. I certll. oportm~idade cruzou secretamente a. fron- l'::a!,aJhndores H:lngaros. 

t e.cusacõ.o de t~ntare~~ de.-rubax: ? gov..,r~d e 1 te1rn. bungara, para transmltlr •n tru~;ãea de SextA.-fe!ra j•mt!'mente com Rn3& e Brab· 
tran!lfo~mar a Hung~la em «coloma» da 'Yugo- Tito aos <.:onjurados h ungaros. ko''· se1·á julgado o Tenénte General George 
slan[!, c..o Marechal T:to. Acrc:;centa o mes:rp.o documento que <:Ran- Palffy Ocstcrricher, chefe do Estado :Maior 

A GUEltRA CI\"II,. NA C~IINA - O co- kovic deu instruções a Rajk, emanadas de '.rito, das forças :trmadas hiíngaras até sua prisão 
mand'v comunista enviou 60 mil soldados para. sobre a forma de liquidar os attiaHl dirigentes D1·. Ribor Szionyi, m 3mbro do Cor.Jité Gerai 
Hengl<yaug numa· operaçJ.o, que os observado- do Partido Comunista (hungaro) . Essas instru- do Partido do:J Trabalhadores Húngaros, seu 
res acrcditRm ser o i:ücio do uma ofensiva em ções eram parte do plano de Tito de Jiqu'da~ilo assistente Andra.s Sz:llai, Ivan Ogn:lenovic, Bela 
1arg9, escala contra Cantão. física. de certos membros uo , govêrno tli'. Repú- Korondy, coronel ela policia, :Dr. i>anl Justu:t; 

A INDlCLG:tJ~CIA NO ANO SANTO - O blica Hung~ra: o Yicc-primeiro mlnist:-o Ma.- pr.:>si.:lcnte c!a. Rádio Húngara. . 
Papa Pio XII emitiu um decreto dispondo que 
os católicos, salvo certas exceções; não pode- I c:------:======================-=-=-=-==-=-=-=-=-=-============ que rá'o ganhar indulg<:ncias no Ano Santo1 • que fi 1 
sm·~ cell•brado em 1950, a menos que VISitem drados - P::..reccr tio Deputado , Lameira. Bl- 1 RADJO . c e1 
Roma. per oçasião das comemorações re.opccti- tencourt . 1 PAUTE JUDICIARJA. fer~-
vas. I CO~GRESSO AÇUCAREIRO NACIONAl, · \'IDA C.\.TôLI(JA - Décimo quar~o do-

1 
esfo1 ~A CO:NFETI!JNCIA ECO~ô:liiCA · DE - Sua reunião, sábado pró;-imo, .em Petrópolis lmingo depois de Pentecostes. .r qw 

WASHINGTON - Os Ministros das FinanGas O progra_n_la __ u_o_s __ tr_a_b_a_J,_lo_s_.:,T __ T_e_s_·e_s_ a_p_r _e·--- ASSO..üll.Gõ.ES.--------------•_.._........_ el E:.;t.mi'Ore dos sta.do .nido Ca_ a<las 



----.~--·- ---- -.,.--- ..,....... ~ 'l:l~n a"11-cesa: ·1 :OUfll(lfe , TLint;Ul :z :::rnJ • • U • 
, chefe de secção do t'artido Comunista tus foi expulso nojc do Partido t.:::omunista Hun

Hungaro, encarregado das atividades dos mil!- garo> . 
tant.es e Andras S3alai, auxiliar it\)ediato de Se bem que a acu,.açil.o seja ~ontra. oito t;>es-
SzonYi. soas são r·itados também os nomes de .uuttas 

, Os outros acusados são Mlln.n Odnyenovich, outràs, que dcs<>mpcnhat·am papeis Importantes 
hungaro de or:gem servia, ;dent.!ficado .m . ra- no "'OYêrno ou no Partido Comunista. Disse-se 
mente como esplã.o; Bela Korondy, ex-coman- que "Bela Szaibo era membro do serviço 'Creto 
dante do exército e suposto <!Umplice de Palffy britânico. que Frio~·e11 era o maior agente do 
e Pai Justus, deputado e vice-j)rel'idente da ra- set"Yiço secreto norte-americano de contt"'".-es

' dio bungara e pt·lncipal l(!eologo .:lo Partido So- pionagem 0 que Laszlo llla.r.cho.U er:J. a;;cntc 
· clal-Democr.lta. antes da l'usão deste com o do serviço secreto francê:;. 

I
.Partldo Comunista. Se"'unuo u acusação, -?rankov encabeçava 

Disse o govêrno que o julgamento ser;l con- a r.:d.f tle esplodagem iugos1ava. Foi t"lembro 
!fiado Do Tribunal Ponular de- Budapest fun- tugc-slava da Comissll.o Aliada. de Controle e_n~ 

: cionando como prorootôr Gyula Alapt 0 'lf:!!lllO Budapebt, depois da guerra e, mais ta..-de, :t:o1 
<que fez a acusação contra o Cardes.l 'Jos;j ){in- falto assessor da Lega«;:ã.o. 

lldszenty. O Tetumtc Ger.<>ral Gyiorgy Palffy, outro 
f O comunicado sobre o julgamento :o:oi dl· dos acusados. segu~1do se <lisse, ~o~pernxa. com 
,vulgado pouco depois que o Pa.r~ido dos '!'raba.- H.a.ík na prepamção de dez batalheCI! para pôr 
lhadores (comurdstas) hungaro revelou ter ex- à disposi!;Ao dos conspit-adores ~ parliC':p_ou do 
lt',!tlso de suas fileiras Palffy, ,Ju~tos e Zoltan complot para. o as;;;asslnat.o de Rakos!, ' o.rkas 
1=ovratn, outro deputado. e Gero. Palffy tamt\:n foi e,_pulso do PJ.rtido 

Disse o partido que os três erz..m cespiões, Comunlst::... COll 
a. serviço de um grupo imperialista. e~>tra::lge:ro:.. Acusados de espionogem em favor dos Es- 1 noit 
Os tr<'!s foram eleitos 1!0 Pa.rlemento 8. l:i ue tado:; Unidos e da lugo:;lavia ~u:;. 
Ma.io, como comunistn.s intrunsig·~ntes. 0 •t 1 t d •· 

A prisã.o dil r.a.jk. que foi o segtmC.o di r!- Bl.-"DAi>E~T. 10 IR. l - e."·~• ~ .:l ró 0 o d 

I 
sente <:omunista da l.tungrla, havld ~'lido anun- E;-terlot· (h huugrla L:t:;;lo P.::.jlt c ~e .. e outro! ser 
c!ad:l. a 16 de Jnnbo. !'\a mf:sma. JsW. lrnuni- hung!l.ros foram a<:u~!L~~os de esplo •. n.gc;u_ -ç-o. Re 

----------------------) r:ou-lle que 1:1 <·cumoll<:es~ ~<eus havie.m &ido pre- <.onta dO;i Bsudos t.m.tos e. da ,Iugo'!l .. ~la. 
!fiO • ~.·as apem.>s {o .1 r,, .d.-.ntlfl.::a•lo. <'ohl <lc- O Julg:tmenUii os . act: .. auus .erâ. mle.lll a ·EDIÇ.Z.O DE HOJE: 

3 Gl s ! les, um dor; quais era Justns e 0 outro !J::-.11· J;. ':';'rre ... e. _A mr.uor •urprl!llll. . 6 ~ acu~-
Tlbor Sconyi ex-llder comunista ~ao fel.; a L-zar Brankov, ex en<:a.rregado 

• ' . " : , de N~.ogóe!o., da lligOeatavle, nesta cn.p1tcl. de 

I O Ol'~LO co. numst.:t ' ·.sznbad ,I•~>P" dt8E<!> <,?'! 1 agir juntamente C'OM os demais ac:•.ufl&dos. Bza.n
:Ma.~vas ak.o~r, o pnuc,pal. ulr1gento comunts- kov renunciou ii.s suas 1\mçõel!l dl~lomáticas 

::Raj ero. lider da rede ue cs;:>:o.lag;:,m c o :,ro- tra Tito yú.rias 'vezt-s. 
prlo l~akasl reun:u grnnde parte dn~ provas . I 
ta. da Hn.grl:l., foi .o primeiro 11. ueecubrir <\UC e declarou-se plirtld[;r!o do Cor.,ln.orm cou

que fundamentaram a ordem de pri:Jb.o. O'S. oito acus;:do~ teria~ tr~~;ballutdo sob 'L 
EM . I ~o imperialismo no:1:e-a.mericano~. <!!.>se a supe~-n~ll.o dos .~~z:v_lç;os E~.tra:~·glco!l dos Es-DO~S CADERNOS 

'·--~-------------------· acusn~ão, <:apoiou os plauos de Raj~~ 0 de seus iado~ t:n!Jos atraH!s d~ t~ri}•óL? su1sao e com 

--~-·-------------------------- ~s~~~~~~~ilt~\.s d~;u~~t~~:.~o!o~o.z~o~rc:;~~~~e~~~ fug~~~f~i~:l!.~ãod~g~;l~~~~te c.:;-u~:X~~n~~ezrere~~ 1 
M 

entregues ao •.r..;buno.l,.. tentadc: derrubar o goyern? hungaro pelo. força. S o 

o TEM O JUlgamento da próxima sexta-felrn é, ao • u 
Seriam assa:;sínados três importantes líderes / que se espera-, .o prm1eiro de . UII_ln.. sérl_e de cre 

· julgamentos. Jl.fmtos outros fm1cJonarios hungn- cxc 

I comumstas ros si:o iudicadtJs como agt:mtes do Departa- An 
BUDAPEST, 10 (U. P.) - Gm porta-voz mento de S'3rV'iços Dstratéglcos dos Estados noll 

~- I oficial do:>clarou que o :Mrrecha.l T!lo da [ugos- lJonidos c c,x-a;;entcs du!·,p~nt.:l."a gncrra da Ge~- ~q]l 
CrS •.>,~16 !avia tramou o assassinato de tr;,. 1mpor~ntes tapo ncJ.zls .. a e da pcllc1a 1ugoslaYa de apos ·par 
C1·S 18,7~ lideres comunts!as hung<,ros, p:kra ar,ou3rar-se guerra. or<l 

CAMBIO - Libra. , • • • • •• 
Dolar ..••.•• 

APóLICES - Uniformizadas • 
}!"ort·ovlári3.s· • • 

CAF:EI - Tipo 7 , • • , . • . 
ALGODliO - Tipo 3 - Seridó 
AÇUCA.R ~ Br:u.co criBtal 

CrS - do controle deste palll. Rajl>: teria co:lféll~ado durante os intcrro-
CrS - I Essas acusaçües foram fot'Tlmladas nelo pro- gatórios ser o '·cérebro" da conspiração na tais 
~~~ ÚiÍÍlf>i) ! motor que funcionará no processo, perante o Hungria c que os chefes inspiradores eram o abs 

"' Tribuno.! Pop'.tlar de Budapeat, do. acusação Marechal Tito e o !\l!nistro do Interior da tlo 
Cr:> 187,00 formulada contra o ex-ministro do r:xterior Iugosl::.vh Alexarder R~ncovic. Este teria dJto de 

Luszlo Rajl<, que cornpar~cc;:oá ao 'Tribu"tal em n Rajk qu,1 o· objetivo do l\Iarechal Tito era cr/ 
companhia de sete outros ac:tsados, na. sexta- o aniqnilaruento fiP!c,, dos principais chefes rató 
feira próxima. para ser julgado pelo crime de eumunistas húngaros. Entre os que serlnzu ani- 1:ta 

JULG.\.:\lE:NTO SENSACIONAl, NA UUN'· que!·er tmns!orm:1.r a Hungria numa colonia quilados estão ;\Iatt.yas Ralwsl, secretário geral 
GRIA. - O govêrno a;1unciou _que 7 pessôas, 1 iugoeluv::t. · . · 11 do. ~at;Lh:o Comunil;~a. Mzh.ail Park~s, Minis- pe1 1 

mcltjSI\'e ~uma alta pa.cnte mhl~a;~ .. seril;o 1<:-
1 

Dcclal·a a :J.CU~n.c::;.o que 0 núl·stro do In- 1 t;.:. ;lu. De~esa e Kr1~0e u-:1ro:>1 MtnJstro d~ ten 
yadas a JUlgameJ,li.o com o ~x-ml!"_,..,t,o, do ex- terior da lngoslavia, Ale~:andre I-:.anl:ovic, em I Estac.o c v1ce se~retúno geral uo Partido dos 
.erlor LaszJo f..nJl<, no pró::lmo úla lti,- sob a I certa oportuuidade cruzou se:crota.mente a !ro:l- T:·a:,aJhadores Hungaros . 

• acusacã.o de •<'ntarer:t derrubaz: ? r-·w~rno.,. e 1 telra hungara. para transmitir •nstruç:Lies de Sexta-feira J•mtc.mente com Rn3Jt e Brab-
traz::fo~mar ::- Hungria em «coloma» da Yu,o- I Tito aos conjuraJos hungaros. . Jtov, s~t·á julg·ado o Tenente Genet·al George 
slavl= c.o Mmccbal TJto. j Ac1·e~centa 0 mesmo documento que «Ran- Palffy Ocstcrricber, chefe do Estado Maior 

A GlJElU~A CIYI:rJ NA C~IINA - O co- kovic deu instruções ·a· R ajk, emanadas .de 'rito, uas :i'nrças n.rmadas húngaras até sua prisão 
mando comumsta envzou 60 mtl so!dndos para. sobre n forma de liquidar os atU:aw dirigentes Dr. Ribor Szionyi, mJmbro do Comité Gerai 
Hengkyar:g numa op.era.~il.o, que os observado- do Partido Comunista (hungaro). Essas instru- d<> Partido do3 Trabalhadores Ht'mgaroR, seu 
res acretlnnm ser o 1:1!cro de uma ofenslvn em c;ões eram parte do plano de Tito de liqu'.da:ii.o assistente Andra.s Sz!l.lai, Ivan Ognjenovlc, Bela. 
larga escala contra Cantão. física de certos membros do , govêrno til'. Repú- Korond~·. coronel da policia, Dr. ·:Panl Jastmt; 

A INDLLGff~HJIA NO ANO SANTO - O blica Hunga.l·a: o vice-prirneiro m!nist::-o Ma- pr.:>si.iente da Rádio Húngara. 
Papa Pio XII emitiu um decreto <llspondo que 
os catól!cQs, so.lvo certas ·exceções, não pode- 1 c------=======================-=-=-=-=============== 
rá'O ,;:anbar indulg"ncir,s no Ano Santo, que 
aerá celebrado em 1950, a men'os que visitem I <lraãos - Pr..reccr tio Deputado , Lameiro. Bi· 1 

Roma per oç;asião das comemorações rc~pccti- tencourt. 1 
vas. I CO)o'GRESSO AÇUChREIRO NACIO:S:AJ, l 

~<A co. •F.t;TI:I':NCIA ECO:Nól\IICA · DE j- Sua reunião, sá.batlo próximo, em Petrópolis 
WASlliNG1'0N - Os :Min istros das Ftllanças l - O programa dos trabalhos 1 .Teses apre-
e Rela~ões E::;tcti'ores dos Estados Unidos, Ca- entatlas. . ' I 
nad.i o Inglaterra aprovarrun um pro~rrsma I da Diretoria. - Os discursos proferidos. 
tendente a. numentar as inversões p rivadas e I REUNIÃO PAN-A~IERICANA DE CO •. 
públ!ca:'l em dólares norte-americanos na zona SULTA SóBRE GEOGRAFIA - A stla insta
tia libra Pstet·llna, a fim de ajudar a In_gl3;-1 !ação solene amanhii, sob a presidência do Sr. 
terra a. !'esolvcr os seus problemas econom1- Embaixador J'osé Carlos de Macedo Soares -
coo. s delegações dos países a met;canos - :Ot·o-

.\. REYOLUÇ.\0 NA llOLlVIA - As for- "rarun. dos trabalhos e temã.t•io.-:- Debates ~?Õ· 
ças govcmamentais n.J.?o!la,;aram-so de Cobijn., brc os , problemas . de Geografra Fls:ca_, Bw
pequena cidade- frontetnça uo cxtt·emo :"lot:tc ~Geografm., ~~~graf1a Humana! Geog<afla Re
da. Bollvia. . Os rebeldes fugiram paro. o BraSil. • 1onal e D1dadca d?- G~ografta .- Mesas r·e-

INFOR:\Ll.ÇOES DIYERSAS _ 0 Cc dté I do:1da~ sõbre Colomzação e ln11graç!.o, Con
de Conciliação da o. N. u. para a Palestina servaç.":!'o do solo, e pl~nejame~to re.,wnal -
anuncio11 ter sido nomeado Alberto Gon-alez Con~erencias rela,!v!ls a energ1a a~ôrolca., en
Ferna.ndcz, men1br'0 da de!cgação colombiana dcm_lll:S ~ a ~Geogra!Ia,.,na nova Caplt.a.l do pais 
pcranto ns Na,.ões U1;1idas como representante Excmsõe" ao mte .• or do pais. . 
da. Comiusã.o em Jerusnlém. O TIUGO E O ~IERCADO BRASILEIRO 

DE TODA' A El:ROPA _ o Marechal Tito A produção nacional c a importaçãl::>. ~ 
!l.Bsum!u o controle direto dn p'll!ticn externa A SITU.\.ÇAO POLtTIC,\. - Resoluç:oes da 

RADJO . 
PAJtTE JUDICIARU .. 
VIDA CATOI,IC,\. - Décimo 

mingo depois de Pentecostes. 
ASSOOI.\.ÇOES. 
PELAS ESCOLAS - Exames 

quar~o do-, 

ESPORTES - Turf - T.cidos os Esportes 
l!~ootball - Basketball' - Nat.,.cà.o' - Tcnis 

- VolleY,ball - Tenls de Mesa. 
PARTE CO:UEBCIAL. 
PUBLICAÇõES A PEDIDO : 
Fa.culda(le Xaclonal d.; Arquitetura. 

Nilza :'!l:ascarenhas·de Freitas Bastos, 
AVISOS. 
LOTERIA FEDERAL DO BllASIL. 
l~DITAIS. 

l~DICAÇôES ·tJTEIS , · 
DA:SCOS E COliPANHIAS . 
I:S FOR~l:\.ÇõES. 

DECLARA COES 
A YISOS 1\IARITDlOS. 

que 
f iel e 
aR 
teril 
esfo 
P qu 
.de 

da Yugosl;wln com a. partitla do mi:1istro olo I Comis~ão Executiva do P. S. D. de São Paulo 
E:de1íor Edvard Kat·dcll e do sub-secretll.rio ·- Moção de solidariedade a \> Sr. Presidente da. .I.EILOES - Realizam-ao amanhã os se- ten~ 
Ales Debler qt:e asDistlriio a reuniitl> da As- Rep;ública ·- A\"i~taram-se ~om o ~r: Novelli guintes : absl 
sembléia Gçral da O. N. U, Jumor - Esperado na capital pa.uhs.a 0 Sr. Eurico _ Terreno. às 17 horas, na rua Oli-

O sr . Presidente da República, acompa
nhado dos Sra. li.Iinlstro~ da. Ag,-icullura e 
Via«;ão c outrns autO!'idndcs, seguiu, de a.viãt.•, 
para: o Estado do J~splrito Santo, onde recebeu 
-c,áriaz bl"'tnlcnnq ·~ns o re"-llzou vic;itas a nun.l~
ro::;n:; ob.cas p.Jblic:B, tendo sido oferecido a 
S. r:xcia.. uu I.J:Lnquete pelo Sr. Governador 
do Estado. 

-- Pelo ;:'!· . Presidente G:l. H.cpúbllca foram 
R.S.;i:-.aclos d -.:;rcton nomeando Comandantes daa 
o., - ~ ~~~ r;:....,,.,"" ~. r•n-!3 a ,. a ~l•&:o n~- .-J.--- ...14 

Bias Fortes - Reunião tln U. D . N. paulist:l. via Mnia, J·uato do n. 199. 
- A candidatura Prestes Maia - O caso da . . .. 
Câmara de São Bernardo do Campo - Propn- Cesar - :!\lóve1s de escritório, às 15 horas, 
ganda 'getulista,. e «ademarista::> no R1o Gran- na ru:~ da Qu:tanda. 26, 2.• andar; mobillârlo, 
de d'O Sul - A suspensão d'«A. República», de retc ., às 20 horas, no. rua Tenente Possolo, 18, 
•\atai - Telegramas dos Estados. apartamento 403.. · ' I 

IJ -TOI:. ,XADAS BRA . II,EiltAS DE RA- Arlindo - Pnpelaria, às H horas, na rua 
DIOLOGL\. -- Sua reunii'i.b em Salvador. 7 de Setembro, 227. 

C.\0 J-IIDROFOBO.. : C:mrliota - M0vels, jóias, etc., às 15 horas, 
, .-JSrTA DO SR. rRESIHE:'Ii"TE DA R E- l na rua S • • lor.ó, 39. 

Pt;BLIC.\. AO J:]STAUO DO l:iSPtRITO SAN- AffoMo Nanes - Cole<;ã.o Henrique Sah- I O 
TO - A partida, ontem, do Chefe do Qoyérno thiel de CarTalho, às 20 hora~. na rua Cl!Uc, 29. I d 
- A cc:.m;ti\':1 de S. Ex. - Chegada a Vitória .\.N(JN()IOS as 

Ma.nifestnçnes pnpula.Ics - Inauguraçõ<>s de R 
bras pública.s - Banquete IJfcrccido ReJo Sr. :lliSSAS - .nezJ.m .. sc amanha as ,..-gufnt~~= 1 

i overTiador do Estado -- Saudação do .;r. Car- Luis Pastorlno, às 10 horas, na. Igreja. do I 
os Linrlbcr~ - Ag1·adeciment'O do Sr. General Carmo.. l 

IF:urlco Gnspat• Dut1·a - Jn spec:ão às obra::: do p 
'Vale (lo Rjo Doce - Outras notas e iníOt·ma- t V

1
iotletn. P~lmleri Ozenda, na Catedral .Me- d 

coes. ropo 1 ana. 
ASSOCIA(' -\0 !lOS ::'11.\GISTI: .\.DOS DR I\.- Gabrlcll:t Xi~!Jleyer .. de li"';'ei.t::.s, às lO horas, 

'ILJ;JIROS - Sun instalaçãl.l, o.ntem - Posl!c !na matriz de N. 5. da Cand'!larta. 
CF.X'J'F:XARIO DE ,JOAO.CUf NAJ}.I."CO - . Ç}eorgP. H. L. \'Vakktera, às 9,30 horas, na 

O P.ll"er•·a.mcnto do Curso p1t>movido pelo In~- Jgrc.]a de N. S. do Carmo. 
tituto H islúrico e Geográ.fico Brasileiro Dis-1 DIVERSõES __ llá hoje as sr:guint.es : 
curso do Profes~<or Pcdr'o Calmon. 

NOT1CJIAS DE NITEROl:. 
CESTF.:N ARIO DE RUY BARl30SA - O I 

)róximo inicio do .:Curso 'Ruy B:~,rbnsa,, prb- i 
novic1o pelo lnsti tu to Histót i co P Geográ.fir:o 
F.:rasUeirol - Conr.urso de monografia , insti- ! 
mido pela .. Re,·ista do Servk'o Püblico.> -- As 
:omemo:·ações un São Paulo . 

AS:"OCIAÇAO CO~IERCIA 1. - A si luaç'í o 
financeira do pals - Considerações em torno 
in parecE'r do Sr Fernando Nobrei':a na Co
missão de Finan~as da Câ.mara dos Deputado!! . 

ASSEMBL1!;IA LEGISJ-.<\TIYA FLU:\11-
N'E. "SE - A OrcJem do Dia para amanhã -
Monu nento a Nilo Peçanha . 

FATOS POJ,JCIAIS - Assaltado - Agres
sões - Atropelamentos - VitimRs de queda 
- Queixa rle furto - Fris~o - ChC'quc de vel 
culos - .Acidcnter., 

O TEMPO. 
YARUS !;".OTfC'l 

Teatro!! 

Municipal - «Elixir d'amorel 
Ce!i~eu- ...: Carnaval no gelo~. 
Cinema~ 1 

Ca pi tólio - , se~Rões passatempo>- t 
Carioca - <::Os sapatinhos verme!hosJ ; ' 
Cineac-Tr!anon «Jomai~'<, Deaenhoa e I 

Comédias:.> ~ 
Império - < Destinos>o 
:Metro-Passeio - <:Os trés mosqueteirt>s' 
::Metro-Copacabana - <Os trõs mosquetei- • 

rosx. f • 
Jl.letro-'l'ijuca - <:Os três nwsqueteiros:> , r 
Odeon - «Os Jogos Olimpicos de 1948x. I iE 
Olinda - <·Encantamento» I t. 
P alacio -- <Os sapatinhos , ·erntelhos.. I p 
Parisiense - ~ ~ncantament.o~ n 
P athé - 'Perdidas> 1 ~· 
.Plaza -- - Encantamento:> 1 r1 

O «JOUNAL'l D E 18-lU . 
REIJISTHO. 

j ~o 
PresJdcntc - ··A hé>tele!ra de> ca\'alo bran- I .F. 

. "' 1' l--:_ian -- .. 0:,. ~'l.patJnhos ,.~i· n1clho:!,. ,. 
R~x - <O ~3.. 11gster·~> r' NOTAS DE ARTE ·- E:<q.10õ l ~ii.o Annan<lo 

Viann. 
I 
I 

TE.\TROS T:: 1HSIC' .\ -- Jo;r.• r éi.J no T;or.trú 
CarloR Gouwo da. ~ompanhio. de F.eY;fta;; R•~e• 
lle BcscrJl: , J 

n n:.:.y - .. '1 anl~él"l1 $0111'0.8 irnl;'ll)~~ f f 
r .. itz -·· .:En-:-Gnte.mento-.;; 
Stzr - ··Enc~n""arnrt~io-:. P 
:::;~o Lllfz -. ··:8s ~a na t inh 1"'1- \ C\"111 ~ I h "l. )\ 

,.~-ité~ i<l ~ 'T~ tnb~nl ,.,t"'nJO~ lrlTilO~)o .. -
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VÁ IAS NOTJCIAS 
.f 
• . ... 

I 
O S;-. General áe Exérc~ ~o Eurico Ga~pa: Joeé Reur~~ue FTOaaard de ~ar, José Isa!u 

Du tra, Presidente da República, assinou decre- de Mo:raes, José Luiz Corr~a. Jcsé Paulo de 
t o admitindo .no Quadro Suplementar da Or· Mello, José ROdiiguea da. Silva Filho, Jol!lt\ Thla.
rlem do Mérito Aeronáutico, no gre.u ce •·Gran- gc, Joarez Alonso l''róes, Juarez Mendes Costa, 

I de O!idal". o Brigadeiro ,Js, For~:a Aé"ea Ar· Kieuber Dornel:.za carr:.eiro Ferret::a, Luiz GO!>~ 

l g antina Ccsar Raul Ojeda. çaives Ferreira Mala. Lui:.: Helio V!Nra da. Sll'la, 
~ Manoel AJ:.t;)!lio de Sou::a, Y...a.'loel Toledo da 

I O Sr. PNzsldelüe da Re-pública asshou, or.· 1 Rcch~, H.:rlo da. Silva, l\.lliton José S!lva, Moa
tem, decretos na pasta. da Fazenda, exuneran· cyr Gomes de i::Olli'.a, Moacyr de Souz:\, Nestor 
do, a pedido, Alexandre de Olivelr& Castro Fi- Carvall:t,.o. Ney Pereira. Mattoeo, Neyton lgnàe!o 
lho, do cargo de Diretor da R~cebedoria do Rosa, r,ewu.n M:.randa, NUo Camplero Ferreira. 
Distrito FeJeral e nomeando para a.s re!eridas Nilo E<!son de Jesus, Nllton de Queiroz coube, 
tunçõe:J C3~a;: Prieto; exonerando, e. pe:iiJo, Nllton da. Si!\ a, Noral!no Z.:>a.res L!Ir..a, Odilon 
J oão Teofllo da Medeiros, do cargo de lnspe· Eapindola dr. Vr.:;concellos, Paulo de Toledo 

I tor da Al!ê.ndCfta do Rio <ie Janeiro e nomean· Campos. Pedro Emldio de Oliveira. Pedro VI· 
do para substituí-lo, Armindo Corr~ d& Cos- dal Ma::he.do, Raul Varanda. Rocha Renato 
ta. e exonerando, a pedido, do cargo de Chefe Quro-:;:e, Roberto Garcia Bastos, Romano Mlran-

1 do Serviço de CQmunlcações, Emiliano CaYai-~ da., SUvlno Nery de Sá. Stello I.opes Ca.rvalho 
canti Cidrim e nomeando pa1·a Eubst!tul·lo Ar- B!u·bosa, Vitorino ~a Fonseca Almeida Walber 
n:l.ldo N<Jogueira da. Fonseca. I Nogueira, Wnldemiro de carvalho, W-.Jter Duar-

:f. te dos Santos, Washington dos Santos Costa, 
Na pa~~a das R~lações Exter!o:·eos, o Se· Welllngton Ferreira. Gomes, e Werner Rlcbard 

nhor p,·~sidente da Repúbllca asamou decre· Hofmann. , 
tos, designando o i'4inistro Carlos Maximiliano ~ 
dG Figueiredo pa~a representao· o Btaoll no . Com <.> S~. Guilherme da. Silvl!;ra Filho 
lll CongrCEso In:e:nacio.nal Florestal, a rea- Ministro interino da Fazenda, conferencar~ 
liza~·se em Helsl;;kl, Finl~ndia., _no co~rente ontem, os Srs. Drs . .Joã.o . Ferraz de Campos e 

I 
mês; removendo ex-ofticlo , no mteresae da I João Eug-enio Comlne~es, respectivamente pre· 
ad;ninlstraçê.o, dB: Embaixada . no Mexlco, ,pa.ra sidente do Centro do Comércio do Ca.f6 e da 
o rnr.eiro secretário da. Eml.Ja1xada, na Suec1a, Associação Comercial do Pa.ranã Dr. Derme· 
o diplom~~:.~~· clas~e I, He t·m~s Rcdr1gues da \·aJ, .José Pimenta. Presidente da Companhia 

I Funse,;a ln.!lo. I v.a.e do Rio Doce; Coronel Mario Gomes da. 
:f, SIIYa e D~. Pau!o Cesar Martins, presidente 

Fo' a ·sJnado ~ec~e • o ·pe'n s · p ... -; je·'e e~ exerc.ICJo e Du·etor da Companhia Siderur-
• ~ · "' · ' · · · • -~ · ·' · g1ca Nacional· Sir Henry Lynch Senftd s ,,.. da Repl)bl!ca au torizando o :Ministé<·io da Ae· to-In~ Fr ·r ' • • . • ~ ore : •• 

ronáutica. a. aceita.J: a. doação que ao Pa~rimO- •·i' el e. e h o de Aqll1no, leader da. malO• 
nlo da União pretendem fazer as m~:nlc!pe! • a. do Senaao Federal. 
<lo ~Iuniciolo <h Caxambú, _IInas Ge:ai~, dos M 
terr~nos ~ltuados no loc:tl deno .ni:ndo "Morro . O Sr. :r.!inlstto ~~~t ino Qe:...i.'&M , ao lf• 
Qucanado . I !\lCO:.L à Sllpertntl'ln:f da,' ltl66da e do Cr6-

-;..• dfto que a.utot·!zou o nco da Americ& S. A, 
Pelo Sr. P · 3tn.e d3. R~pun i.:a oi a.asi- I ~~~~stalar uma. agência no })&1rro de Santa Ce· 

nado dc81'tto aprovanlo os ll):ojetoe e o ol·~:a·l Ba.n ~ na capltltl do Estado de Slo Paulo e o 
:nen.to para a construtão ,elo J!lstado do P:aui - 0 <!o Com6rcio e Inddstrta de Minas Ge· 

11 nv\'a. Usina da Eletr!cid~e de Teresina. r~f S. A. & Instalar um correspondente espe-* I ~o. r.s. prata do C&mpo Gerais naquele Eata.-

Por c.'l.3::reto assinado pelo Sr. Presidente .\& 
da. República.. foi outor%ada. à Com~anhi& Açu Ainda. por mot;v0 de su• nomes.~ para 0 
Espec1ais Itablra, cvn::essão par& o aproyelta· cargo de Ministro da Fazenda. recebeu 0 sr 
mEnto da ent:'~gia. hidráulica da queda dáguaj Gultlterme da Silveira. Filho' tel~rama d~ 
denominada c:,choelre.s, .no rio ~cca.h do~ Ar· congratulações do Sindicato de Indu-trl: de 
ru.das, municlpio de An,onlo D1as, Estauo de Fiaçã.o e Tecelagt>m de São Paulo; do Slndlca-
l\Imas Gerais. to da Industrla do Frio, em Sl.o Pa·ulo; d& Fe-

:t. deraçAo das Industrias de Sergipe e da. .Asso-
O Sr. Presider. t a da República. ynandou 

arqu1var o memorial em que os Sra. Al~xan· 
dre Berduzi e Josê !\Ditou de Andrade solici
taram o 'iluxlllo do Goyerno par-a. ocorrer ê.s 
des,pesa.s resultantes das operaçlles de busca. oe 
,;alvamcnto empreendidas por Yários a.ero-clu· 
bes e ,partlcula.rel", quando foram Yltlmaa de 
um acidentf! no Estado do Paraná, :pl!otando 
a aeronave PP·RA M. 

Despacharam, ontem, .eom o Sr. P.:-!aiJen· 
te da. Repllblica, no Palácio <lo catete, M Se
nho;:-es Clemente :.\[ar!anl. Ministro da. EJuca
çA.o, e Honor!o Monteiro, Ministro do Trabalho. 

c!a.ç!l.o Comercial de Santos. · 
~ . 

Foram att·eca..:la.da ontem, pela. Recebedor!& 
do Distrito Federal Cri 17 .120.{!;8, 10. 

De.tde o dia. 1 do corrente. a. renda< atingiu 
Cr$ ~T.033.11M, 70, m&ls C%11 1.326. 735,00 que m 
Igual perlodo de 19!8. 

~ 
Pela A.l!andega do Rio de Janeiro, foram 

arreca.dados, ontem Cr$ 6.11!1.{()0,70. 
Desde o dia 1 corrente a renda alca.n!;ôu 

Cr$ 23.Si7.198,40, m Cr$ 3.996.293,50 que em 
idêntico perlodo do ano !ado. 

;f. 

l!lstlo ma.trl ~ule.dos 43 S~Werdotes vtt~doe 4! 
quase todos os l!lstados do Brasil. Ve1u es
pecialmente acompanhar o curso o represen• 
ta.nte de sua Bantld&d.e o Papa junto á F • . 
A. O. (Foo::l Agrlculture- Organlzatlon) ramo 
agrtcola da Organização dlll! Nações Unidas 
oom s~ em Nova :tork:. · ' 

~ 
O Sr. Hono1io Monteiro. Ministro do Tra... I 

be.lh<?, em companhia. do Sr. Remy Archer. , 
Presidente do I. A. P. C., neguirá. amanhã. 
para Campinas, em Sft.o Paulo, onde inaugurani. 
um moderr.o ambulatório médico-clrurgico des
t~nado a aszistir os segurados do referido lnc• 
tliuto daquela. região. , 

Na. cida.de de Campinas, S . l!Jxc!a. serâ., 
alvo de grandes man!feeta.çôes de simpatia ., 
apréço por parte da.s entidades trabalhistas 
dessa. localidade. 

O Sr. Pre~>idente do I. A. P . C .. ap:ro\": i
tará também essa vle.gem, Jlllra inspecionar 
os diversos serviços do Iru;tJtuto, .no E:<t.:l.do 
de Sa.o Paulo~ 

M , 
O Sr. Miillstro do 'l'rabalho a&smou porta.• \ 

r~a nomea.ndo os Srs. Alexandre Mafra e Ero• 
hae.s F()rrei~a. para membros d& Junta Gover• 
n~t1v~ do Smdrcato dos 'l'rabalhaodres na Tn· 
dustr,a de Cerveja e Bebidas em Geral rle Curi• • 
tlba. Estado do Paraná •. 

M 
.Ao :receb~r do Ministério d~> Trabalho o 

proJe.to de le1 que reg.?lamenta. o repouso s~:· 
mana! remunerado, o Sr. Presidente da Repú· I 
bllca. o encaminhou à apreciação do DASP. 1 

Devolvendo o projeto, apreflentou o DASP ( 
un1 parecer sObre o assunto, concluindo pela. ! 
necessid&:de de um reexame por parte rlo pró
prio Mmistêrio do projeto em questá.o. () . 
seg_undo o qual determinados dias de gu&.J:>!a. ' 
seruun desde logo, considera.dos feriados ~li· 
gi<?sos, at6 que houvesse leia nmnici is res· 
perto. ~'al dispositivo, acha, o d ~" 
suprimido, ~ nio a. ei. li• 

are ~ no rafo JS•, do ,;.r. ~ 
ti&l .~· • do r ento, no po.râgrafo 1• a!!· · 
neu & • "b do artigo 10o, nas ullnellf! .. , ·• ' 
e u"b" ddJ' artii'O ll•, além de em outt·os dihp~- t 
111 vos. 1 

Qua.nto A. parte da. regul&znan~a.ção que de- 1 
clara. nAo ser devida a. remuneração do repou- 1 
so ao traba.lhador em gozo de beneficio por / 
Incapacidade, concedido por instituição de pre
vid~ncia social, e a. gestante em gozo de h· ; 
cença, declara. o DASP. que carece de justif•·l 
cativa. E isso porque, ti'atando do trabalha· 
dor, em goro de beneficio, o recebiment<> é pro- !' 
porclonal pela. Instituição previdenc!âria., à. 
qual, havendo recebido . contribuições, à base 1 de ! dias por semana., iria, a prevalecer a pro· 
pos1ção do projeto, conceder o beneficio em l 
base diversa. e inferior. Em relação a gest.an- j 
te, a Con'!olldação das ~s do Trabalho outor• 1 
ga. o dire1to do salário mtegral durante a li· I 
cenÇ& obrigatória., decorrentes da grR.videz, não 
sendo possivel conciliar o 1·econbecimento do I 
direito a percepção dos 6 primeiros dias de 
cada semana,. integrante do perlodo da meneio· 
nada. licença, com a sonegação da remunera· 
çA.o do 79 dia, como pretendeu o projeto d() 
P.egulamento" .. 1 

Em audiência. S. Exa . .recebeu o Sr. Arlos
to Pinto, Presidente da Caixa. Econ&mlca. Fe
de~al do nlo .. Janeiro. e uma. comlssll.o de 
membros d.J Conselho Nacional do S.E.S.I., 
tend,, à. !r&nte o respecth•o Presld~nte, Sr . Ar· 
mando de Arruda. Pereira. 

Criticou, ainda; o DASP, o paràgmfo {o do 1 

artigo 13•, do projeto que diz o seguinte: ··o 
traba.Ihador, que, sem motiyo justiflC'ado, uw 
comparecer ao serviço uo dia. an•cc;:·ior "· fe
riado civil ou rellgiooo, ou faltar no dia. !"ubce
quente, deixará. de perceber a. remuneração <en1 i 
dobro. l!:sse preceito, segundo o pare~er do 

O Br · Daniel de Carv&lh DAS~, encerra. em sessão nâ.o pr.,vista. nem 
Agricultura, recebeu, ontem, em autor1za.da pela lei 606 e é, portanto, insu.5ee• 

~ 
Este,.&. ~ntem, no Pala.clo do Calete, a fim 

de a.preeentar as aua.s despedidas ao Sr. Pre· 
sldente da. Repúb!!.ca, o Sr. Jos~ Dahlquist, 

1 ex:Embaixado.r do Pa:-a.guai J'IO Rio de Ja• 
1 netro. 

a ComlsaAo Parlamentar de Valor! o tivel de l!er defendido. . . · ~· 
nõmica da Amazônia., composta dos Srs. ,:~~~: · 
tad.os Hugo Carneiro, preetdente; Agostt 
Konteiro, Vice-Presidente; Kanoel d& A O professor Mariano R . 'l'iesembaun. ca· 
c1a.çlo, Vtl"aldo Lima. Luiz de can·a tedrát:ico de Direito dos Tra.bA.lhoa na. Argent!· 
telo Branco e Epllcgo de Ct.mpo!!. na. VISitou ontem ' o Ministério do Trabalho ..., 

~ ~&T~~f:a~~u/:~~n~~. T~;~!~~~~ E~te~:~rEf~a 
lrlltan.m pre1entea tambem o &r, declarações aos jornalistas: 1 

aubatltuto da. DivisAo de Fomento ela Pr "Tinha interesse em conbt:'C~r 0 funclon~-- 1 ~ x~e:oa:.. e o .S_Á. Chefe da Secção de Fo mento doa Tribunais do Ttabalho do B rasil j 
O Sr. D e . .Julio Ba~bo~a. Diretor Geral da A no maronu. cuja. evolução institucional conhecia. rla. Revübl'~ 

Se::retaria do St-nado. tra.naferiu, nor .portaria tlt · ComlsaAo apz:eciou juntamente c ca. Argentina. através de publicações e lhro~ . ! 
de ontem, os runcioná~ios Cecilia Braconi Cor· ~-~~pasta, 0 plano de trabal~o elab Em uma obra especial Que íoi publicpda ~ob a 1 
rêa. e Ce.s:.ro. da Diretoria, de Biblioteca e Ar· pe a ç o de Fonlento Agricola. do Am direção do Instituto de Direito tfo Tr!j,balho da I 
quh•o, e Pedro de Ca.rva.!ho Uuller, da Dire- no sentido de tornar posa!vel a. apllca.~ã Unive~sidade Nac!onll.l do Litoral. dooica.àa. 
torta. de Taqulsrratia., -pt~:-a servl~em na Comls- verbas erçamentáriaa consignadas para· o exclusivamente ao tema dos Tribunais de Tra-
>'!lo de ConstltulçA.o e Just i<-a e Leilah Góes nlstério da Açtcultura no &lta.do e que, bl'llho foram lnsertadas colaborações <le profee-~ 
Cardoso. da. Dlretori& d'!l Taqulgratla, para !alta. de certos clementoa, n!o podem ser sores do Bruil, que fizeram conhecido em nos-
se!'Vir n& Dl:-ctot'la. de Biollote.::a e Arq:.~:,·o. Uzadaa exatamente como foram d16tribuld ao pais o sistema. ,·fgento para a solucão dos 

l!latlveram no gabinete do Sr. Mlnlstr conflitos do trabalho. • ' 
1/t Agri.oultura, o Engenheiro Sr. Angelo M A .z lt J 

..,. t ri · · ·t s e -· ·-•·tente .. ...._ico, Engenheiro Br. D ;\'"1 a que reali:r:ef na t'OIJlllll.Uhla do Sr.· ..,e:r:, 011 em a sua P me1ra "1"1!1 a. .a r. ..... _.. ""'"'" Arnaldo Sussekind aos Tribunais de Traban..o.;. 
Embaixador Raul Fernandea, Ministro das Re· 8&pucaia, que pNetaram áquele titular fot pe.ra ! •lim de uma particular eigniflcac""A.O., l 
la()6ea Exteriores! o Sr. Jacques U~er, no\-o maç6es sobre o desempenho da mfas&o que d · t al " 
Mfnletro do Halt , tendo, neaaa ocasi!l.o deixa- fol confiada, de efetuar a entr~a doa pr! el- ~o~~s aca.r guns aspectos que me im· 
do em mãos de S. Excla. cópias figuradas de ros quatro .grandes armazena coletores de i!tO p m. 
suH cartas credenciais, pedif:tdo llJn<l. audiência conatruidos no Rlo Grande do Sul. Pereo • Em primei!'o lugar, pude ob'!er.,.~ a aegu-
do Sr. Presidente da Repllbllca, afim d~ fazer os munlclpiQs de Pa.o J'undo Erech1m Ge· ! rançA. dP.Sta no\·a lnsl.ltu!I;Ao que hoJe intt'.gra 
& entrega dlll mesmas. tullo Vargaa e Caraz1nho, examinando M on- a .organizaç!.o judicial com caracteres de um 

M dicões da3 obraa e Cazelldo entrega doe ar '"ns evldente pretst!gio. As publicações editadas 
ao· Serviço de Fomento da Produção. • pelo Tribunal Su~"trior do '!rabalho e flUe leio, 

O Sr. Kin!Jtro das Relações Extertore• re· .l!lm vista daa eJIOelentea condiçôea de ar- co'!l marcado intet"e.!!se, evidenciam ê118e precs~ i 
ceb~u. ontem no Palácio Jtamara.ty, os Srs. mazenamento doa novos depósitos, que em tlg10: Por outro lado, a jurisprud~ncia q118 .1 
Jos6 Rojas y :Uon!lo, Embaixador da Eltpanha<. uma capacidade de noventa mil l!aeoa de 0 s~rgm <.le sua. ath•ldade resMlt& l\ inteJig~>:~- ~ 

~ cada um, ficou da.de logo aasentado · 0 e1a. de seus lluatres mnglstrados . 
m.stivera.rm ontem, no PaiAcio Itamaraty, e aproveitamento máximo, não só para. trigo, Em segunrlo lugar, tive ta.mbêm enseJo de 

fora.m reoebidoa pelo Sr. Mlnletro das Rt'lat;õH época. propria. de aua. aa.fr& e no perfodo reg observar a. atuação dos vogais r.lass.lsl.aa na. 
Exteriores, 01 Sra. Deputa~ .A.rthur Bernar- de escoamento, como pan. outros prOdutos 1· Justiça do Trabalho. Confeaso que eempre fta j 
des e Dr. A. B:zndeira de Melo. . colas da regli.o, nu entreaatru do trigo, e meus reparos sôbrs a. f'flca.cia da. lrlterven<,ã" j 

~ ainda para sem•tea e mâqulnaa destinadaa aos de. reJ>!&IIentantea -pr<;>tisalonall! n-. tunção de 1 
..,. agricultores. juu:. l'<ã.~ tenho duvida. sOII&"e a eceesidaf!" 

O Sr. Ministro das Relacõu Exttriore• re- tttocll" • uto- I e conventênom. d~ 1n _ ,_ ~ 
eebeu, tnmb6m a. vie!ta. do l'ir Oregb ~ , ficou n- <:~llat6rla, ~m ~ o IJ .ore : 
Al!aro, protea~or argentino. solvido que o K1nütt6rio d& Agrtcul.tura. proce• a~t.emaa em que dllo a s- o ~~P .1- · 

~ derla. tambem .. a«.agem e ao expurgo dos pro- C';.onll.l r.o julg&men~ dos conf os· t& hls\as . I 
~ 1 E b · d d p t 1. dutos que ae armazenarem, a fim de prcaervar Nã.o obstante, pude ob, • a que n~ Bnunt ~ 
~omun cam-nos s. m aJxa. a. e ór uga. : 0 alto padrão do trigo aU produzido. E&ses êste sistema tem êxito. pois o comportamento l 

. A Embaixada de Portu~al, emm~~~e der:rt armazews têm fundações de concreto armado, dos delegados J?~fisslona~s. segundo a.s infor- l 
tlel&s alarmantes, sObre cas s de e e super-estrutura de madeira de lel en1 arcos ou ma.çõ~ que obuve, se aJustam ao verdadeiro l 
dos provocados por um• intensa onda. de calor vAo l!vr de vinte e olto metros e abertura ml). sentido da função judiciária. i 
e temoestadea em Portugal, Informa. que em e FI 1 resposta A. pergunta que dirigiu ao Ministério dia. de doze metros. SUa cobertura centra.l 6 na. mente, qu&ro também de.sta.car a õtt- j 
doa Negócios Estrangeiros, recebeu comunica.- d-e clmento-amea.nto, dispondo de lant~nlm e ma !mlfcessll.o que levo sôbre a compeMncls. 
çll.o d que está. tudo bem e ni.o bouye qualquer 1 esquadrias em toda a volta. para per!e1ta ven- d~ Jus Iça. do Trabal11o para intervir nos eon-

1tl e 1 ntar" t1laçli.o. fhtos colebvoa de trabalho. CJJnsldero que isto l 
v ma. a. &!De • 11. carga e a. descarga. se proceuam por pla- impot;_ta numa grande conquista Institucional- na , 

J1. taformas laterais abrigadu por "marquisea", soluçao dessas contendas. Além de educn.r os i 
o sr. Cleme~e Marian!, Ministro da Edu- podendo, entretanto, circular no seu interior trabalhadores na. utilização dos recursos lega.is f 

caçlo, recebeu, ontem, o historiador e geógra!o ,·iatura.s de g:-ande tonelagam. A área. total p .. ra o exerctcio de seus dlreito3, implica a.!n- ~ 
francês sr. Professor Luclen Fevre, que pales· de cada um 6 de cerca. de dois mil metros da num elemento de consolidaçft.o da paz eo- ~~ 
trou longamente com s. Excia.. sobre o Inter· quadrados, e aeu euato por unidade foi de 876 cia.l pelas vias de um reciproco vinculo de co
cA.mb!o cultural entre o seu pais e o Brasil mil cruzeiros, o que dá. para custo médio do labora.çã.o. ao encontro das normas coletlvu 
exaltando o apolo que vem sendo pre5tado ao metro quadrado & import&nei& extremli.tnente do tra.balho. Tal prática p6e e.m e·vidência & . 
mesmo pelo Mlnl.atérlo da J!ldueaçil.o. econômica de 480 cruzeiros. elevada compreenaA.o com que as partes pro-

O sr. Ministro Clemente Marlanl convidou ..A locallzaçlo em todos os munielp1011 ora fisslona.i8 devem focallza:r e submeter suas dls· 
0 sr. Professor Lucien Fevre a realizar um& con- servidos fot sempre feita. na. periferia da· cidade c6rdiu, sem ter em conta os aspectos de fato 
fer6nela sob oa auspicloe do Ministério da. !ldu- e à. margem de rodovia e ferrovia. ou de luta que tanto da.no causam, ao reciproco . 
<'.açi.o logo que :regresse da. viagem que real1· Os representantes do Mlnlatério da Agrl- entendimento. . ' l 
zará. ao norte. cultura agradeceram 8.08 prefeitos loc&ill em Tudo iBBo fmr>lica. num eiM•a.do !ndlce de 

nome do titular da. paata. a preciosa colabora- progresso e de curtura na. solução doa conflitos ~ 
~ ç.áoo das Prefeituras, que não sô doaram o ter- profiulonais; o que coloca. o Brasil nu.m posto 

O Conselho Nacional de Educaçã.o realizou reno como executaram, com. seus parques de avançado, nru, só com relação à legielaçii.O em i 
uma reuniã.o extraordinária, tehdo, na ordem do máquina., a terno.planagem pára as cons- si mesma, senão ta.mbém com respeito ao cum- : 
dia, aprovado unanimemente os parece=ea da trueões . primt'nto dos postulados do direito social com l 
Comlssll.o de Legislação: • ~ ·. ··~.:1 a cola.boraçã.o eficiente te ponderada daS pa.r-

205, relator o Sr. Almeida Junior, contrã.rio Forant reeebic101J ;pel~ 1k; Uinlatro · da. tes pmfl!'!s!ona.ts, que mUitó . me satisfaz desta,J 
ao,.pedldo de Abraham Ra.mlro Bentes para se .wicultura, 01 Sra. Mini.Btro l!'loooha 'Lagoa; éar e tornar pllbllco em me,u pa.ls, eapectQ.lmen~ 
matricul&r em escola. de engenharia. lndepen· D&p1.Jtad06 Leopoldo :t.Laetel, Hugo carneiro, te _na cáted::a. ~e .que s~u .,titular.. na, :U:nlve>n~i· ' 
dentemente de coneW'I!o vest!bulM; Agostinho :Monteiro, Manoel da A.nuncia.çl.o, d!I.O.e Argentn11.1, " · ." · '!.·~ ~ , ~,.,... " '.li." ·., -

209, relator o Sr. Yartlws Rodl'igues, con- Vivaldo Lima, Luiz de C&na.lho, Castelo Branoo No . ·'*-. '1•': ..... .. ,:.. ~-
cUc1onando s. validação o reslstro do diploma. de ' Ep!logo de Campos; Vicente OWJift!, Qenáro Com a. P.ftj!ença do SI"\: Ri! to~ Sa.ntos. · · 
Olavo d& Silva Oliveira. Junibr. Vidal Leite !Rtbetro, Joio Lu1z lioctlm1~ J~ Preaidenta do · IAPE'l'C; Sr. Callsta. Ribeiroc 

Fol ainda aprovado un .. nlmemente o pa- Vieira d& Jl'onlleca, General Cr.ndtdC) :1t011d0!1, Duarte, Presidente da Confederação Na.ciona.l 
recer :M>7, da Comissão de Regimentos, relatoz- presidente do Conselho Nadonal d.e !Proteçlo dos Trabalhadores no Comércio; autoridadea, 
o Br. Jurandir Lodi, determinando alterações no aoe lndloa; acrOnomo :Newton Bellell&, Raul repreaenta.ntes e dirigentes de todos os Sindt
projeto de regimento da. Faculdade de Ciências Pereira. Jovlano .Jardim, Bubem d& Frap iRo- ca:t.os, filiad011 il. Federação dos Trabalhadoree 
Econômtc~ de Ribeirão Preto, devendo a peça gerio, B. Dutra, G. Obocaht. Vltor1o Ga.l&ron&, no Comércio .Armazenador do Rio de Janeiro 
voltar ao exame do Conselho Nacional de l!l<lU·· .'Ufred.o Qrlen!Jro. :Y:. W.Jlld.Mn..., .Jnall " 21"And.A .._.. ••• u..~• ___.._ 

I 

1::.; 



::.. au . . . e(re"D-eu o • :·o·---T-"'io""ã'i":'íi'iA:ni:~f'iA'CiM:;:Th'li:"1~~:+:;:~-;t;"l~IA:ffí=,..."A.:;;:::;;;::;=ã"r-.;;;;-...-;;~=~r;:::-=~===:::--==,...,..,. ......... 1 Plnto, Presidente d a Caixa Econômica Fe- O 8r · Daniel de Carva1h ~. encerra. em sess o n· o pr, vis nem 
e=a.l do r..io de Janeir<~, e uma comtssAo de Agricultura, recebeu, ontem, em gabin 11:utorizada pela lei 605 e ê, porta nto, insusce-
e mbros d·:> Conselho Nacional do S.E.'S. I. , a Comissão Parlamentar de Valor! o bvel de ser defendido . 1 
lr.do à frente o respecth •o Presld~nte, Sr. Ar- nômlca da. Amazônia., compost a. dos Srs. :C · · . · ·c· 
a ndo d e .Arruda Pereira. tados Hugo Carneiro, pNSidente; Agosti ~·" Monteiro, Vice-Presidente; Manoel da A O . Professor Mariano R . 'l'iesembaun. ~·· 

~ ciaçlo, Vlnldo Lima, J"uiz de Car~a . ted. rát.w.o de Direit o dos Trabalhos na. .Argent!-
E!le'l"e. ontem, no Pa.!a.cio do Oa.tete, a. !lm telo Branco e Ep11C&"o de Cam,....... , na. VISitou ontem 'o Ministério do Trabalho e 
apre.11enta r as .!IUU d espedida s ao Sr . Pre- ,.-w o Tribunal SuperiOi" do Traba lho. E s teve d epois , 

dente üa RepúblLca, o Sr. José Dahlquist, :1. na. Sala de Imprensa, onde :fez as Beguintes 
-Embaixado.r do P a=3.1tuai :;no R to de Ja· &tavam present es tambern o Sr. D ·etor decla.raçées a os jor nalistas : · 

substituto da. DivisAo de F-omento da. Pr ução "Tinha inter esse em conh ecer o funciona.• 

O Sr. D ~ . . Ju lio Barbo~a. Di retor Gera l da 
e."lr-etaria do Senado, ·tra.n s.feriu, nor '<portaria 

~ 
ontem, os f uncionários C eci!ia Braconi Cor

a e Cu~ro. da Diretoria. de B iblioteca e Ar
Ivo, e P edro d e Ca.rva.!jto 1-fulle~. da Dire

lrta. de Taqul ltl'afla, ll3l'a. ser;oi rem na Comis
~o d., Constit uição e J ustica e L ailah Góea 
l!t rdoso, da. Diretoria de Ta.qulgra!la, para. 
&rví~ na. Dlrctot'ia. de Biblioteca. e Ar11 a:\'o. 

11> 
F ez, Olllem a s ua. prim eira '\'isita. ao Sr. 
bai~ador Raul Fernandes, 1\!inist ro das Re

ções Exteriores, o Sr. Jacques U~er, nO\o"' 
tlnlstro do H a itl, tendo, nessa oca siA.o deixa

em m ãos de S. E xcla. cópias figuradas de 
a-s cartas credencial! , pedil:ldo wna. audiência 

o Sr . P r esidente da República, a fim d~ ! a zer 
en t rega. das mesmas. 

M 
O Sr. llinistro das R elac;ões E xter!orea re

b~u. ontem no Palácio Jtama.raty, os Srs. 
sé Roja s y :Moreno, Embaixador da Espanhll'. 

:to 
E.!ltiveram ontem, no Palácio Itamaraty, e 

l'll.m recebidos pelo Sr. Ministro das Reola r;õee 
xteriores, os Sre. Deputad<! ,.l.rthur Bernu~ 
s e Dr. A. Band~ira. de 1\!elo . . 

~ 
O Sr . Min istro das Rela c<'iu Ext,rior e~:,; 

beu, tambl>m a. vie:t& do Sr Oreg briiJ 
lfaro, profes3or argentino . 

~ ,. 
C om unica m-nos 111. Embaix&da. de Põrtuga.l : 
".A Embaixada. de Portugal, em :face de no-

cia.s alarmantes, sObre casos de morte e fer i
os provocados por umi!P intensa onda. de calor 

temoestades em Portugal, informa que em 
esposfa à. pergunta que dirigiu ao Ministério 
oa Negócios Estrangeiros , recebeu comunicallo de que está tudo bem e não hou'l'e qualquer 
1t1ma a. lamentar". -

:to 
O Sr. Clement;e Ma.rian!, .Ministro da. Edu

la~lo, . recebeu, ontem, o historiador e geógrafo 
rra.ncês Sr. Professor Luclen Fevre, que pales
rou longamente com S. Eltcia . sobre o inter

•A.mblo cultural entre o seu pais e o Brasil 
~xaltando o apolo que vem sendo prestado ao 

esmo pelo Mtnl.atério da Educação. 
O Sr. Ministro Clemente :Mariani convidou 

~ Sr. :Professor Lucien Fevre a real!za.r uma con· 
rerência sob os ausp!cioe do Ministério da Zdu
~açfi.o logo que regresse d a viagem que reali
illll'á ao nor te . 

~ 
O Conselho Nacional de Educação realizou 

ma. reunião extraordinária, tendo, na ordem do 
dia, aprovado unanimemente os parece:-es da 
Comissão de Legislação: 

:W5, relator o sr . Almeida Junior, contrãrio 
~pedido de Abraham Ramiro Bentes parr. se 
matricular em · escola de engenharia. 1ndepen
i\entemente de concurso vestlbulM; 

209, relator o Sr. :Martiru; Rodl·igues, eon
tlicionando a validação o registro do diploma. de 
Ola~o da Silva Oliveira Junlbr . 

Foi ainda aprovado unilntmernente o pa
ecer 207, da Comis.si!.o de RegJ.mentos, rela.toc 
~Sr. Jurandir Lodi, determinando alterações no 
projeto de regimento da Faculdade de Ciências 
ll!conõmicas de Ribeirão Preto, devendo a. pec;a 
voltar ao exame do conscll1o Nacional de EdU·· 
cação. · 

Sobre o mesmo processo, :!oi aprovada. pro
osta. do seu relator para. que & ComisSão de 

Ensino Sup.erior se manifeste a respeito da :!i· 
ação do limite de matriculas. 

Nada mais h avendo a trat ar, o Sr . Presi
tiente encerrou a. sessão . 

~ 
O St· . Tenente-Brigadeiro Armando 'I'l·om

!IOWsky, Ministro d a Aeronáutica., nos raquerl
:nentos Em que o~ Seg'Uilldos Tenente:; da1reserva 
otografo Adernar de Paula Gomes e mecanico 
'amuo Fonseca de Almeida e aspiran tes a ofl· 

:iais da reserva Paulo Varela da Silva e Geor 
ge Hortênclo Cabral solicit aram ccnvo.caçã.o 
~ara o serviç.o ativo, exarou despachos do se
~lnte teôr: "A convqcaç;io yara. estágio;; con-

an a. o regime de compres~ao de despeaa11 em 
· ue estamos empenhadoa, Arquive-se" , 

~ 
l"Cl posto. à. disposiç!lo da Diret oria de Ae

;on:\.utiea Civil e pMsou & s-:nü· na· Divis!lo 
· ega!. a a rq·,Jivoiq:!ste :M:ag<J~.le:; a D'.t!ce Sm!th 
~~ VaEconcelos, d o Gab!ent 3 <lo Sr . Mimst ro 
h Aeronáutica . 

:/. 
O s r. Comandante da. :l.& Zcr.a Aérea de.

.larou em boletim o segu\~1te : 

"Ao desligar de Ad ido a. este Qu artel Gene
al , o Major Medico Sabino LCues Rlbtâro J u 
!or, por ter sido cla.saHicaào da Dlretorta de 

Saúde da Aeronã.utic8.. agr:lder.o-lhe os bons se•· 
viçoo p restados na Chefia do· Serviço de Saúde 
ttesta Zona Aérea, onc!e r.1aí:s uma. ve:1: e'\'Jden
iou os seus tlot e-3 mcra!s e in t electuais ·· , 

VLgetal e o Sr. Chefe da Secção cle Fo ento m ento d os Tribun a is do Tr abalho dq _B rasil j 
Agricola no Ama:ronu . cuja evolução institu cional conhecia da R e;:>úbl,: 

A Comll!são apreciou juntament e c ca Argentina a través de publicações e lhro •• I 
titu :ar da. pasta, o plano de trabal~o elab Em u ma obra especial que foi public~.da ::ob a. I 
pela Secção de Fomento Agr!cola. do Arn direção do Insti tu to de bireito do Tr (!balho d& 
no sentido de torna.r posaivel a apliear.ã Unive~sidade Nacional do L itoral., d.,.'i iciLda 
verbas orçamentárias consignadas para· o exclusivament e a o t ema. dos T ribunais de T ra· , 
niBtério da Agricultura no Estado e que, balho f oram insertadas colaborações de profes-~ 
fa.lta de certos clementoa, não podem ser sores do Brasil, qu e fizeram conheddo em nos~ 
l1zadaa exatamente como :foram dl&tribuid so p a.i!!' o sistema v igente pa ra a. solucão dos 

Estiveram no gabinete do Sr . Mlnistr conflitos d o t rabalho. • l 
.\grlcultura, o Engenheiro Sr. Angelo M .A :-.·isita que r ealizei na. com h !a. d o Sr ,. 
e HU a.asistente técnico, Engenheiro Sr. Dj Arnaldo su~sekind a os Tribunall'!fe Tra"~'"' ~ ·, 
S&pucaia, que proestaram áquele titular f f ot · d · · .,_,...., mações sobre o desempenho da mlaslo ue htl!l ptl.ra. pum e n ma par t.lcular !ngm flcaçl!.o, 
:!'oi confiada, de efetuar a entrega dos q prl ei- re:~~~~~~ca.J.· alguns a spect os que rne im· 
roa quatro .grandes armazena coletores de i!lo p . 
construidos no Rio Grande do Sul. Percorr a'in E m pr ime1ro lugar! pude ob'!erv&l' a aeg-..t-
os munlclpios de Passo P'Undo Erechlm Ge- ~ ran çA. df'>Sta nov a. insh tu!çlio q ue h oje inte-.gra 
t ullo Vargas e Carazl.nho, exam'inando rd on- a. .organização • judicial c om cara cteres de um 
dlçôes da3 obrai! e ta.zendo entrega. dos arma ens evldcnt<; prostlglo .. As pu'l)llcações editadas 
ao Serviço de Fomento da ProduçA.o . pelo Tnbunal Su penor do '!rabll;lho e q ue leio, 

Em v15ta. das excelentes condições de a.r- ~ c.or:t m arcado :lntere.!!se, ev idenciam êsse pr"s- l 
mazenamento dos novos depóeitos, que êm tigw: Por outro .l~do, a jurisprud~nci '!. qu"' ,. 
uma cape.c1dade de noventa mil sacos de 0 s~rgm de su a. ativ1dade ressalta. a. 1nteJig i!n·1 
cada um, ficou desde logo as:sentado · 0 eu Cia. de seus ilustres magistrado!! . 
aprO'. ltamento máximo, nâo aó para. trigo, na E m !!egun.,o lugar, tive ta.mbêr.t enseJo de 
,época propria de sua. aa!ra. e no periodo reg ar obse~ar a. P.tuação dos vogais dassist.a.s na. 
de escoamento, como para outros produtos 1- Justiça do T r abalho . Confe:?oso que eempre fi:~~ l 
colas da. .-egtão, nas entresa!ras do trigo, e meus reparos só br & a eflca.cia. da intl'rven<;.ã.CJ j 
ainda para sem•tes e màquinas destinadas aos ~e. re})!!~e tantea l' ~"'?risslonets n11. função rl" 
agr~cultorea. JUlZ. Na~ tenho duvidae só~e a. neces.sided" 
~ . PQI5 ~iment<l{ ~~ ãll1 • il.uto- I e conveniênei d~a. in e 4-..cm· l 
~ 1r'"'ei-- ~útorilir' Jeid&l:!~, liCOU r&• <·!ll&tú..'ia, ~ru ~i! o . .()1!1 : 

solvido que o Yl.niBtério da Agricultura. proce- s~temas em que d!lo a ases. o -pocleP illrl~<•'.l4. • 

derla tambem A s~em e ao expurgo dos pro- c!ona.l no julg&men' dos confl~oa tn.he.Íhls\as I 
dutos que se armazenarem, a fim de preservar Não «?bstante, pude. ob,e .. a r qlla no B rnmt j 
0 

alto padrão do trigo ai! produzido Esses êste Sistema tem êx1to. polS o com portamento l 
armazeru; têm fundações de concreto àrmiLdo, dos delegados p;rofissiona~s , seg undo as infor - 1 
super-estrutura de madeira de lei em e.rcoa ou mações que obhve,. se. aJustam ao ~erdn.deiro I 
vão . livre de vinte e oito metros e abertura mé- sentido da. função JUdiciária . , 
dia de doze metros. sua.. cobertura central é Finalmente, qU&."'' também destacar a. 6U·1 
d·e . cimento-ameanto, dispondo de lanternim e ma. impre:!~Sl!.o que levo sObre a com peténcla 
esquadrias em toda a. volta, para perfeita. ven- d~ Justiça.. do Trabalho para. intervir n os con- , 
tilação. !htos coletivos de tra balho . C.onsidero que :!ato j 

A carga. e a. desca.rga se proeeuam por pla- 1mporta numa gran de conquista ins titucional na 
taformas laterais abrlgadu por "marqulsea", solução dessas cont endas. Além d e edu Cll.!' os 
podendo, entretanto, circular no seu .interior trabalhadores na. utilização dos recursos legais 1 
., ,iaturu 'de g-:ande tonelagam. A área. total P .ra. o exercfcio de seus direito!'!, implica 11.ln- ,, 
de cada. um é de cerca de dois mll metros da. num elemento de consolidação ida paz l!!t>-· j~ 
quadrados, e eeu cuato por unidade :foi de 876 cial pela.s vias de u m reciproco vinculo de co
mil cruzeiros, o que dá para custo médio do laboração, ao encontro das normas coletiva..&~ 
metro quadrado ~ importlneia. extremà.nlente do tra.ba.lho. Tal prática p6e e.m e-vidência a. . 
econômica de 480 cruzeiros. eleov:a.da. compreensli.o com que a.s partes pro-

..A. loca!lza.çlo . em todos os munlclplos ora flsstonau~ devem focalizar e submet er suas dis· 
servidos fol · sempre feita. na. periferia. da· cidade córdia.s, aem ter em conta. os a.spectos ds f.ato 
e à. margem , de rodovia e :ferrovia. ou de luta. que tanto da.no cau.sa.m ao reciproco . 

08 representantes do Mln15tério da. Agrl- entendimento. . 
cultura' agradeceram 110s prefeitos locais em Tudo isso im])lica. n um ele~~•a.do indica d e 
nome do titular da pasta, a. preciosa. col&bora.- progresso e de cu ltura. na solução da. conflitos 
ç:áo das Preteituraa, que não só doaran1. o ter- pr ofissionais; o que coloca. o Brasil nu,m posto 
reno como executaram, eom. seus parques de a vançado,, n ã o só com rela ção à legislação em. 
mflquinM, a. te'.l'mp1a.nagem para. as cons- s i mesma, senão também com r es peito a.o cum- 1 
tru<:ões . primf'nto dos postulados do direito social com 

• Jl. ··;;:, a colaboração eficiente E~ ponderada das' par-
Foran\ recebidos !!»>lO &.'. Uinlatro da. tes pt'Of1ssiona.ls, que muito me satisfaz desta, 

Agricultura, os a.rs. Ministro ~ba t.agoa; ear e tornar público em meu pa.ts , eepecialmen-o 
D&p"~Jtados Leqpoldo Uactel, Hugo Carneiro, te _na. cátedryr. de .quE! sou titula~ lia, P'n1Ve>n~i· · 
Agostinho :Monteiro, !Manoel da ;Anunclaçlo, d!.Cle Arg-entma"., · .. ~;·io.:F.! · .. ~;,-,~, , , :;~.~ . ·i-,-.: 
VivaLdo Lima, Luiz de carvalho, Castelo Branoo :V. · .;or·'7"'-1•·"!" .., .• ,'!';~:· •.')0!110 · 

~ iEp!logo de Campos: Vicente OIJiC~t:, (3enáro C om a; preeen9!J. do Sl';: · HiÍtà~· Sa.n~·· 
Vidal Leite . !Ribeiro, Jotl.o Lutz liocttm1~ Joio Presidente do · I.APETC ; Slr .: Calista. Ribeir(!( . 
Vieira da. Ponaeea, General C:méi1d.o ll:tOlldon. Dua.rte, Presidente da. Confederação Na.clona.l 
pre3idente do conselho Nac!onlll d.e :Proteçlo d021 Trabalhadores no Comércio ; autoridade~~, 
aoe Indios; acrônomo Newton Be1letla., Raul representantes ~ dirigen tes de t odos os Sindt· 
Pereira, Joviano Jardim, aubem da Fraga. iRo- ca.tos, filiados à. Federação dos Trabalhadores 
gerio, B. Dutra, O. O!loccht. Vitorio Ga.tarona., no Comércio Armazenador do R io de Ja.neiro, 
Alfredo QnenlgO, M . P'alalnl. Waldemar José e grande assistênc!B. pertencente a. essas ooleo-1 
de Barros, Joio iii:J:nilla de ~de Costa, An· tivi<iades de trabalho.· r ealizou-se ontem, n a 
tonio !ROmano MendOnça. e se)Ja3tiáQ · .An- · sede do Sindicato deaaa. categoria. uma. reunil!.o ~ 
drade . a fim de ee estudar a aituação irregul&l' de nu,. 

Em audilncià públiea, s . 'Blt.eia, atfll.deu morosos tra.ba.lhiLdores pera.n'te as leie ~u., oi!e 
ainda 11. numerosu pessoaa. ,.i:. . _ t ·,~..a..,., ,,o:.• i:,, relacionam. com a Pl"6vidên.cia. Social.· · \ 

~ :·~. ~,. ""W?.~·~'': Abrindo os traba.lhOII, o Sr. Se'bastil.o :t.uiJr I 
Cheiiados pelo Sr. íProíesscx J' .' ltÚto Mo· de Oliveira., P.residente da. Federação leu urna. 

rais, Diretor da. l!'Atco~ 8upertm· de ~Agrtcultu- e~posição, dizendo inclusive que o ftm da. reu-
.,,.._ 

1 
mão tinha. como intençli.o examinar a. questão 

ra "Luiz de QuerO!!ó", de !Piracicaba., """" Pau 0 • . ~o re.colhim:ento das contribuições dos trabalha- j 
trinta aiunoe do 3° ano dêsae estabelecimento ores e consequentemente seus beneficios. A · 
visitaram, ont em, o Br •. Wnistro d& Agricultu- mensagem então lida. fora. examinada por v á
ra . rios aspectos, a. fim de tornar objetiva. .sua 

Achand'o-se enfermo o Sr . !Da.niel de Ca.r- finalidade. !lsse dirigente trabalhista falou so- I 
valho, foram recebidos pelo Sr. Professor 8. bre o anterior recllhlmento semanal dos homen,; l 
Sant'Ana e Silva, Chefe do Gabinete, preaen· da. .beira. elo cáis, a então Caixa. de Aposenta'-~ 
tes, tambem, o senhor Diretor Geral <i'o Cen- d<l'l'la e Pehsões, disse da sua posterior incor· 
tro Nacional de Estudos e Pesquisas Agronô· poração ao Instituto da. Estiva. com a unifica
mica& e 0 Sr. !Dil·etor da Escola Nacional de ção ~e seus quadros e a. enumeraç!Lo !d.e seu11 1 
Agronomia. · a.ssoctiLdos como t rabalhadores br açais, tra.l:ia- 1 

Hoje e ama.nnã., os estudantes de Pirac1· lhadores em trapiches e armazen.s de café, etc .. ··l 
ca,ba. Visitarão as dependi!ncias do Centro Na- bem como a. determinação do governo que veio 

1 

1 d t 
, p 1 .,..,. ô i a tal).ar êsses trabalhadores como sendo avu!-~ 

c lona e Es uuos e ' eaqu sas ..... on m ca.s no sos ; a v ulsos não s indica lizados e tra.baJhadorem 
Km. 47 da rodovia. ruo-São Paulo. Fazem par· f' ~ 
te .da comitiva. os agrônomos Phellppe westin Jxos .• condiÇÕ€s essas que deixam em constante confusão e situação irregular a numeroe& 
Cabral de Vasconcelos, professor cate~rático, classe. Dada porém a contingência relacionada 
e E. J . Kiehl, Heitor Montenegro e José do J?aBS~u-se a. examinar a questão peloa aspecto~· . 
Amaral Gurgel, assistentes, todos da Escola JUrídicos e buscou-s e então extinguir a. expres- j 
Superior ele Agricultura " Ltllz, de Queiroz;". são de trabalhadores avulsos para. subs.titul-la ·1 ·:to P.or _uma. que cor respondesse à, reeJidade da pro-- ' 

Por des.pacho do Sr. :Ministro da Agricul· ftssao. ·j 
tura, está em dlsponib111dade, para. etelto de A segui!', foram debatidas as quet~tõee de ) 

· exploração por terceiro, que satls!aça. as ex!- sa.lãriowdiário e salário rio-ba.Be, que vêm d e 
gêncillll legais, a. jazida de calcáreo, argila. e afetar atê à própria. lei de orientação sindical l 
associa.dOII,. numa área. de 500 ha . situada no ~ificultando a. contribuição legal do contribu~ ' 

mte . 

:r.. ! 
Segu iu para. 11. 2 ... Zona Aérea, a. servi ço da j 

retorla de S aúde , devid:J.ment e autorizado , 
e: o Sr . Minist ro cta Aercnt..utica o Sr Ccro-' j 
el Méqico Del!in o Frelre de P..eze;:,dc J únior . 

distrito de Guapiara, no municipio de Cap!i.o ~mbrou · o presidente da Federa ção do Co· 
Bonito, Estado de São :Paulo, e que fol obje- mêrc10 .Armazenador a conv eniência da. su· 
to de Decreto de pesquisa no 13.809, d~ 12 de prees!l. d !' · b •- fó 
cutubro de 1944, nublicado no "Diário Oficial" 0 0 sa ano- ase por ou..... rrnula que venha. a beneficiar e conc!lia.r as partes .A 

:.~ . . I 
Estio ~endo ch amaé.cs il Di\·isão do Pessoal ! 

Reservr.. (D . P . R. ) no edlfie!o da Direto- I 
ria elo Pessoal à s. Aerouá:ltica, sito na. Aven!-~ 
fia General Ju~to , (anexo ao hangar n .or 3 -
l\eroporto Santos Dumont), a f im de t ratar d·~ 
ssur.:.tos <ie int erãsse .proprio, cs seguintes ofi .. 

Ciais d e re:;erva: Z~:ny J',1ac:'l:J.do Lacer da, Rey
n B.t o Sodré Bo;ges, .\dolpho d e Albuquerque 
~aye!.' , Tuvens Salóm Wilson Bittencourt Bra
ga, Luiz Ant on b Mart ins Leonll, Carlos :Mário 
11a costa. Borges, Moacj1' Rodrigues De Lucena, 
trader Lira CalCas, Rubens Pau lo Te!es Tapló, 
i\ntonio Fernando Pa!s de Barros. carmlnlu 
Leite !'J:at>tim, .i'oã.o Gualberto Ferreir a Bil ·.ra. e 
·Ulz R~l& da Si!>'a SEnto~ . 

:{. 
Os candidatos i matr icula n a Escola '.rêc-

~
ica de Avia.çã.o , qu e denrao prestar exame n o 
ia 11 do corren te. n o Museu Histórico Nac!o· 
:U sit.o n a. .praça Marechal .Ancora, às 13 hor as , 

~ii.o os s~ulntes : Aclr Barcik, Alcides Bat ista 
!rcixelra , Alvaro Lopes, Antonio Pereir " d cs San
t os, Arthur Amaury Guedoo, Carlos Helen:> Bra.n · 
iião, Dalvir..ho Rodrigues · Vieir a., Daniel Paula 
padeço. Dealtr io Souza, Dionizio Ascendino dos 
~a:nto~ . Domingos Anselmo Pereir r., Eciglll'd Pau
bel , Eládio Nunes Leal, Elpidio P!errot, Ern anl 
Lopes Pinto, EzeqWel Vieira d a Gama , Floriano 
~"'0'1.béC3- de Castro, Frar..k1i.n. Gou~~ú l v~s da SU\a, 

.cderico Cf.'.!! cs Doell, 1'-rede~lco Moura ele A:o:.e - I 
~i.o~o ,. G_:;r&lCo ~:~~1· , -.~· ~.:.n::;?.,~:GernH _;-:·a .... ~ll_:~:! i 
.... ~_ o, Hl,l.ns B.er~ ~ ~ .~.. "' r:: • .:..L .. \., _1-: .~.LO Lop·.:: J .l \1.! ... .... ~ 
cEJ cl~ Souzs Guin.!:! rZ.c::;, Bnr~J l te:n da Q !ive i - 1 
~~- :~~r;::r~:.~:;~ Pef.c :~~ ... ? e.(:.--::·~1iJ ~~-. }iilcJ. ,!f':r: ~1an - l 
~ • • 1-S l'l a .• c .•. l .o .... . .. - ~J'.·TlCiv' ' P'õ , c •• a. rapo- , 
1arti c: e Alb·uCJ.Ufõ!'(lU~ c ~ f .n ··; a , :nzc.: Tjzeir a de 

lln t id a. I -:·o I . ~ar-::sl !Tto Nice~. i., -::oão Ba~ista 
n· ... l:' .. , João D3:~ =a:-io C:on: alvr s , To!o Z\!O!"eira i 
:2-t:·.; idade, J vrgc C!ln 1.iLo ('J ~i~~ ~:rnento , Joio' · I 
~ lw!aAimo Scdr:~. Jorge R c d.ri:;ue'S de Ah·a::en-

T • ·e G ~ Jot Ç.;.r:,J à ':'3 S2n t 011 I 

de 17 do mesmo mês e 2.:10 . · . •. •. w atual maneira. de recolhimento também f oi' ob~ 
~"., ~.. jeto de debate. Quanto aos beneficios dados 

1 

O 8:!.' . President e da Colônia Z-18, ins ta- aos trabalhadores e seus efeitos, ponderou que la~<l. em ca.bo Frio, n > Estado do Rio de Ja- os homens do comércio a rmazenador possuem j ,. 
n eiro, t elegrofou a.o Sr. Mlll!stro Daniel de duas quei!tões distintas : s a lá.rio-base, uniforme 

~ para. Cr$ 1.600,00 com o beneficio calculado 
Car~alho informando t er sldo 1na.ugura:io, ane- no ordenado e o amparo mais sociável na a.po
x" 'Ro Ambulatér!o daquela. Colônia, um la ~~ seJ?.tadoria. .A exti~ção do .t rabalho a v ulso por I 
t:írio, exclusivamente para. 11lhos de pesca- obJeto de ponderaçoes; a sua extinçã o foi pedi- 1 
dores, o qual como justa homenagem ao di- da por uma outra.· fórmula que corresponda. a. i 
retoi' da. Pollcllnica de Pes=ador es, r ecebeu sua natureza de peculia rida de. Terminando. ) 
nome do Dr. Mar!o Lu z. disse o Sr. Sebastião Oliveira q ue há grande * necessidade de o I nstit u t o estudar a.s quest ões l 

Segu!ldo comunicAção enviada. M s r . Mt- Que se p r endem com o recolhimento doe tra.ba· 
lha dor es . 

n istro da .Agricultura. pelo 8r . Celso T lmponl , A segui r v á rios p r esidentes de slndica.t~ · 
Procurador da ~epública no Esta-c.'<> do Rio de se fi zeram ouvir , inclusive 0 Sr. Calixto Ribei- I 
Jat;eiro, a JUSt.ça desse . Estado julgou pro- r o Duar te, que hipotecou eolidariedadll! a. g ra.n• • 
ceo.ente o executivo flsc 1 moVido contra o de classe comerciária . 
Sr . Mar io Gialhí!rdo, pa~a cobrança de aluguel Co11be ao Sr. Hilton Sa ntos Pt·esidenf:.e do I 
de :pastos dos animais que mantem nas te: - ~ !.APETC, f inalizar a r eunião 'dizendo, entra 
ras . da fazenda santa. Alice, já. desapropriada! outra s cousas merecer t Oda a. ' atenção e apôio 
P.a~a.- desenv0lv1mento dos trabalhes da Unive:r- a .mensagem que lhe a cabavam de entregar . 
sKa.c;e Ru ral. D1ss-: 9ue o Sr. P r es idente da. República., tem 

.v. , deseJo m~ a mpara r por t odos meios os traba-
Çom a pr esen:;a do sr. Carlos Lindembe~g, lhador es d o Bra sil pa r a que possamos ter s em

Governa dor do Esp!r1to ;San to, secretario ca pre melhor ,u~a produção d1gna. do progresso 
Agricültura, pr efeitO!! municipais, chefes · de da nossa. patrta . i 
serviços e técnicoe o M1n1sterlo da Agrlcul- F.scla.rec!!'t! que, após 0 pronut;~cla.m.e"nto do 1 
tura. iniciaram-se 06 trabalho d "Se d Instituto, VJ n n. n ovamente d iscutir o a ssunto j -
L • d ,, .. . 8 a mana 3 com a presença de todos e que de.~~sa ma-

avra o: e Semana Ruralista Feminina" de neira dc.m ocrátlca. a questão eer.la, deb&tid!L 
São Joao de Petropol!s, munlclpio de Santa como da direito e iusti~a 
Teresa . J ... •

1 
, 

Mr..is c!e 300 lavrad ores e 28 p ro.fessor as j •Y. 
r m nis j<i co;rqareceram às pri ú:e,r aa a.ul:.s. O S r· .. Rt! ben~ Praze~e f! . :O!retor na. D iv i-. I ~ào . de. F1scahza ça.o do 1-.flm sterio d o Traba lho , 

~ I mstJ tum uma ficha -fiscal a ser preenchida 
Começ.cu a fun clon:u , no d:a 4 <i :> co:ran - pelos funcioné.r ios da quela repartiçã o no nto 

t : o . cnr so de orlentaq~o c.gricol$. p3.:a pa.rccos J d e f: t~a 3 . diligência s. D es sa forro~. c ada finna 
rc. r a1s, q t:e está sen do da1"J 11 ,. un,·; er:;:dad(' : no D1str~t'J ~ederal s erá s ubmetida pelo mcno<; 

.r::-:ural . no. Km 47 tia cst n.ciu Ric-S. Paulo, em 1 a. __ uma f1scalização g~ral por a n? , quando serã o 
u r<.Uúe c:o pedidO d o sccretaria;;;o Ha~ional d a ! a .. ot ados r!ados r elal!vos. a o r egisf!ro de empre
Ação Católlca, j ga do::;, fér ias, s alár ios, 1mposto smd!cal, segtr-

Este c~\r3o tem .oJo 0 a ' O' o do "-r :M ' · r o e outt·as exigências . da lei. Foi determinade. 
n istro da Agricultu r a e suas EIÍ.li'1 C ll~ias ~o~ Sr;.l a ~c..,ad a InsJ:>et or a obngatoric.dade do precnch!
Car ::!e::.is, D . J~Jmc Càmar a ~ D. Ca.rlc" Ca"· m~ .. t o .de, _Pelo men.os, 150 fi chas por m ês ; 
m~lg ·-·· · n · · p-

1 
Mo · A 1efer!da a utondacle resolveu t a.mbém m~-

• .. •~ .~ •• · iliui · fis.ca li:l;ac.ão Del·m an.enta .n.os an.d~, ... __ __, 
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A OFENSIVA DOSl 
\Q3 AUMENTOS 1 

' Como era de espe:·ar. a •:n:a,loTa sempre os melhJre.;, como são os 
ção de vencimentos dos funcwna- ~ que imigram; depois. ~ f:üta ~e 
rios da União e da Prefeitura <1o braçcs, cs colonos. o.s ;~;;antes e 
Distrito Federal desencadeou um;; os fazendêiros. ab<Jndonando ven
ofensiva no mesmo sentido de to- ctendo ou arrcndêt!c'<l as ntãs pro 
das as clasEes ass2.lariadas. Já é p'l- I priedades. As areas de cuEuras ;'e 
bUco que os barb-eiros. os motori s I transform,:o.n em p .~s ·· agen5 de ga
tas e trccadores, os ferrovJc,•·io.s ~i?. do; !e~ham-se casas (· centro-em-se 
Central, os portuarios. os emprega- currais: os bois slb&tH~,:e:n I'S ho 
dos do Loidl! Br.~Eileiro ·e os m~rl- mens. E os homens 1ws cidades, 
times em geral estão plei;.eand ... H'J· têm cada vez meno ; o que r.co.ner, 
men tos de salarios. E uutrM elas pagando cada t·ez mais caro o pou-
ses civis. co que aparece á V':!~Jda. 

E•.n síntese, a preo: upação dom!- Entret-3nto, é aqui que está uma 
nante em tod:as as c1madas popu- da~ causas p:·ecipuR~ IJL' m a! ·.JUe se 
lares ~ o reajustamento de sua re- J;retende res,,}ver á custa o~e majo
munemção ao custo da r\·i~. Aliás, raçõ~s continuas :ie ganho. Não ~e 
esta corrida veo.n de ln11;;e. :iesde precisa évocar o velho chavão, aliás 
1942, em plena ditadur:? · quando :;.e desmentido pelos fatos. de oue o 
pro:::edeu á primeira elev~.ção de Brasil é um pais e ; ,encialmente 
vencimentos e salar!os, provocada .•grkola, para se compr~ende~· q~. 
péla inflação da m ... eda. do erédi · urn o desenvolvime .. Ht• da produ
to e dos preços. Re,>~tlu-se em 194<5 . çác agrJ pecuaria , tJl'·-' :Jorcicn-~ 1-
sob o governo provis~rio elo minis- n;e::ttê ao crnsc!m .. r.w rta população 
t:·o José Linhare2. E renova-se ago· e á expansão do ~On!;'IIUO· nã•J ser:í 
r-1, no serundo ano :la restauração possivel baixar os oJie•:os do~ ge
dc regime demccratlco. • neros ab.nenticios e garantir o 

abastecimento dos me·:cados. Pois 
é esta verdade ru.i!menta:· que es- ~ 
c:1p.a .ao entendimento dos nossos 
administradores, Je:nsladores e de
ma-is contactores de hhtorias. 

Note-se como as ~ampanhas au-
. mentistas obe-decem a Utll ritmo 
cronológico. Póde diz.>,~· · Ee que de 
3 em 3 anos se suce·1 ~<"1, com a. ab
sor:;A.o dos proventos obtidos pela 
cresc~nte carestia daz utllidades. A 
espê~ulação corre parelha com ts 
liberalida-des fo:-ça.d:!; dos cofres 
publicas c particuiares. 

Est:!mos assim diante rt~ uma · 
imenM gangorra ecorwmicl : mal 
sobem os preços de um lad,). lngo 
sobe•n os salarios de ou tro lado. E 
a Nação que 5Upor •.e ::cdo o p~so 
do brinquedo. como o eixo de setJs 
movimentos oscllar,•Jrio~. faz fcrça. 
geme e não sabe ele nté onde irão os 
seus sofrimentos. ?o~qJe. afinal. é 
~obre tc<la a coleti.nC:nde qu~ re
caem as consequenc\t; uestet rea 
Justamentos sucessivos. um-a vez 
qu-e de benefici1do~ ·te hoJe serão 
os saC'rif!cados de amnr.hà. 

R ealmen té, quase ninl!uem fica 

Que se tem feito :lm ma teria <ie 
fomento, ass!stenc:a " proteção â 
lavoura. Quase na-da em relac:-ão 
ao volUme de S'.t<!.s nece5sidades. -~ 
lnstalação de \ l!l'!os pcs~os ag-ro
pecuartos na va3~;~1ào do ll·J~su ter
rJtorio. A lntrod'lç,ü. de. a:guns mi
lhares .je it.nL;· ra n t ~i'l. quanco os 
campos europeus de desloca1!os de 
guerra n J~ oferecem centen.JS ãe 
milhares. O fin .ta<;;a>::rleU!.o dos pro- ' 
dutores raciona-do pela retraçRo dos 
bancos. a. espe..-a C:c que se decida 
a reforma do si.;tem't de clédit.&. 
As df\ma1s mert\aa:' a~ amp3ro é. 
produção pendentes da execução do 

Plano SALTE . Reforma o Plano I 
;em andame!'Lo na Ca:na1·:;. d 2s 
De-putar:.os. rm0..: 1go~,r11 pe1o •: .. 1SJ ae 
salvação publica. do aumento de 
subsídios. de fóra, do que já se conve·:ld:·:10u 

chamar de circulo vicioso. Com ex
ceção de u•.nã inslgnificant,ê mil1o- 1 
ria, de abastados do co:nerejo, cia. 

---------- fndustri..> e das profissões liberais. 
somos t.:•.n pais de ao;:sa:uhd<~s. A 
gra::1-de maioria vive de :rabal:lt 
pago diaria, quinz~nal ou mer.sal 
mente. O que varia t:! o pe·~indo e c. 
v~.lor dos pag-:lmentos. 

Por fim . > qu-~ r1·a inevit :nel: o I 
rl'miclo da emi~sãJ de papel moe
aa. para cobr'r as .t~flcicncias da 
a rr~cade.ção das re:1::1a;; fed!rais , 
em face da escé,h'l.'J ""rtlginosa 
despesas com o pe3sc-.. I. Jã •.nals de 
300 milhões de crt.l~~!rC's j b~ra::.1m 
da Casa da lvfoi'!J ", nara o B'"'"0 
do Brasil. E ha de ;uoss"!gUll a f4l• 
na da fabricaç!o ~te nL:o.m:l' ·.~r: .· , em 
que pe~e ao pro~ra :n ·1 an:.i inflacio
nista do gove~n., da Repnblice , 
porque 11. pressão :1'1 fome de di· 
11he!ro é mais forte do <1ue meio .. 
Apanzs não b11 .. sts paT:; · matar a 
ve::-d;::leira fo:ne dos qu~ ora. esban
jam os aumentos de renl'meração 
concedidos, como::-an1·) fazend'!s 
fil:as e quinqtrtlh:~~ l.:.s nas ca~·?. S de 
comercio subltamen~z mov:•.nenta 
das. porque as fo11: .e> dos b~ns de 
consumo permanecem insensíveis a 
es:e derrame de moedt desvctlorl-

Apenas ha uma comurtidade que 
não pó::le acompanhn dé pertu es
te aventureirir.•no eccnomico .1rv:l 
r:t:io em sistema de "ida na:io!!al 
p:>r ser a que menos l:.tc::-a e a que 
mais &e!re os seus re~ultado~c 
- é a agrlcultuTa. Con a atr:l.c;ão 
exercida O>elcs salarios altos nos 
centros urbanos. as "G~,pui3. ÇÕeF ru
rais se re-duzem dla a dia nos Fs
t!!.do; vizinhos. E' facil ubsenr.Jr o 
fenonc:1o através d e uma excm·são 
que n:io te:1ha car3 ' ..!; fts tivo. 

I':!me:ro, saem os ·.r ,1balha.do1'2s, 

.. · ............. 
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fspirlto de classe, de solidariedade. E 
&se espírito não se t:roduz em passea
ta.s, entrevistas e telegramas, mas no 
exercício do direito, que é dever, de 
·omparecl'r lli; assembléias e votar, por

que, através dessas deliberaçõe.~ é que 
u Sindicato revela a sua fôrça c pode 

r Llzrr re:;pritnr a sua autonomia. 
Com exo t.idi:\o, o Professor Geraldo 

:Re?.erra de Menezes notou que, no pe-
rloao :uteuor, "os nossos trabalha
ctm·es chegaram, por sem dúvida, a mo
'l'imentnr-!';e. mas às cegru>, as tontas, 
~em articUlflção elguma. Se êsse mo
Yimento - que, aliás, ní\o passou rle 
uma soma de atitudes isoladas, sem 
t•oru;ciência coletiva - servisse para co~ 
locar os nossos homens públicos a par 
da situação angustiosa em que se en
f"Ontravam, não chegou; todavia, a 
con~tituir uma imposição. Por isso, 
não se poãe afirmar que, no Bra.sil, se 
tenha verificado uma verdadeira rea
ção, quero dizer, um'lt 1·eação organi~ 
zada do proletariado contra os abusos 
llo capitalismo" "Polftioo. Sindical Bra
~>ileira" pág. 16) . 

Di~põe o art. 859 da Consolidação: 
- ··A representação dos sindicatos pa
ra instauração da instância fica su
bordinadr.. à aprovação de assembléia, 
da qual participem os associados inte
n:ssados na solucão do dissídio cole
tivo, em primeira éonvocação, por maio
ria de dois terços dos mesmos, ou, em 
segunda convocação, por dois terços dos 
presentes". Não há dúvida de que dos 
254 associados que compareceram à 
assembléi-a. ~ó 239 votaram. Conside
rou a decisão reconida, de acôrdo com 
o parecer do doutor Procurador Regio
nal, oue, se só :&39 votaram, é que, na 
ocasião do voto, haviam saído 15 asso~ 
dados que não poderiam, uois, ser da
dos como presentes, procedendo-se, as~ 
sim, ao cálculo sôbrc ou 239 efetivamen
te presentes. 

Está cerLa a inl.crpretação: o regis
tro é a condição para o voto e serve pa
ra o cont:rôle, porque se o número de 
votos é 1111dor que o dos que se habili
taram JY.lra votar. assit~<>ndo o liVl'O de 
,_. ~i;mí.~ê"u:..so; síhl, ae1ei~,;úo é 
nula. 

Mas. objetam os suscitados, admiti
do oue assim se.ia, dois terços de 239 
s ito "!60 e não 159, porque não se pode 
desprezar a fracão (159,32), -aspecto 
que o acórdão não abordou. 

Não têm razão os suscitados: a fra
ção deve. mesmo, ser desorezada, como 
o é no Tribunal de Justiça para apu
ração do Ql!into destinado a advogados 
e aos membros do Ministério Público, 
e que permanece inalterado seja o nú~ 
mero dos desemiY.lrgadores 17 ou 19. 
Só se modif'icaria com 20. 

A lei eleitoral (Decreto-lei número 
'1. 586) , para a fixação de representa
ção proporcional, adotou o seguinte 
principio: 

"Art. 45. Determina-se o quocien
te eleitoral dividindo-se o número de 
votos válido~ apurados pelos de luga~ 
res a preencher em cad·a. circunscrição 
eleitoral, despellada a fração r;e igual 
ou inferior a. meio, e equivalente a um. 
se superior". 

"Art . 47. Determina-se para cada 
partido o quociente j)'artidário dividin
do-se pelo quociente eleitoral o núme~ 
ro de votos válidos dados em cédulas 
sob a mesma legenda, despre~ada a 
fração". 

Dúvida niío há, portanto. de que dois 
terços de 239 votante.~ são, me~mo, 159. 

(Apenao ao n. • 248)' DIARIO DA m&TIÇK 

critório - convergem seus esfOrl'ÇOS pa- ws, poderão estabelecer no-nna.s e OC!il• 
ra um fim comum. dições de traballú". 

Mas, a norma legal não ê assim tão Nenhuma regra de hermenêutica. au-
rfgida, como se vê do parágrafo .único toriza a conclusão de que, ao prevenir 
do a.rt. 570 da Consolidação. Não se a possibilidade de uma linYtaçáo às 
dirá, também, que os comerciários das sentenças normativas, anulasse o Ie· 
emprêoo.s representadas pelos dois sin- gislador constituinte qua,lquer dispo
dicatos patronais se pudessem. sindica- sição legal à& mesmas concernentes, 
lizar eficientemente no sindicato dos como é o art. 766, da Oonsolldação. 
práticos de farmácia, ou no dos grâ- comentando o § 2.o do art. 1·23 da 

fic~mo quer que seja, o fato é que l Oongtitul~ãoj esctJevel.} Pontes d~ iMi
Comis.são de Enquadramento Sindical ran a: an. us .ulcaçao dessa at1v d ~ 

de judiferanto da. Justiça do Traba
e não a esta Justiça atribuiu a lei lho não lhe advém da contigência so
(Cons · art. 576 :Parágrafo único) com- ciológica de que a lei é a. iniciativa e 
petência para "resolver, com recurso 
para o Ministro do Trabalho, Indús- os juízes revelam, senão a sua plenl
tria e Comércio, tôdas as dúvidas e tude, pelo menos a sua extensão, o 
controvérsias concernentes à organi~ seu. campo d~ .inciÇéncia, de modo que 
zação sindical". apltc!lr,. 6ignif1cando que se aplica o 

Ora ess·a. dúvida só é levantada ago~ que mc1diu, tende a valer como reve
ra, pelo segundo sindicato, o 'qual, jlação da incid~ncia. E' a ConstJ.tuiçáo 
tanto admitia a legitimidade da filia- que lhe perllllte editar normas: não 
ção de seus empregados comerciários é a título de interpretação; é a titulo 
ao sindicato suscitante, que não recor~ de legislação ou de cap~ação técnica 
reu da decisão que os beneficiou em dos usos e costumes negociais". (Co-
1947, extendendo aos mesmos os têrmos mentárlos à Constituição Brasileira, 
do acôrdo de 1946. , . . . vol. n, pá.g. 320). 

. G?u~nto ao segm;~o._ a duv1cla Jii. fo1 ~O Presidente dêste Tribunal, inde
d1rm11da. p~la Co~u;sao de enquadr.!:~- feri.11do recurso extraordinário .para o 
mento smd1eal, nao sendo a resoluça.o E. supremo Tribunal de decisão pro
su~cetfvel de reexame por pane dêste ferida; em dis.sídio coletivo acentuou 
Tnbunal. . . a I e muito '!>Cm: - "E'. ponto p~dfico 

Dessa maneU"a, até que se_proced a em Doutnna e na Jur1sprudênc1a em 
um novo enquadramento, nao se pode fa e d . Di •t p ·t· ' 
negar 1l.O sindicato suscitante o poder c, ~ nosso .r'ªJ. o os~ :vo, a com
de reuresentar legalmente i-sses asso- petência :x:ormatlva da Justiça_ do. Tra
clados. ball;~. :f:sse rx>d~r, ou. competência es

Profundamente injusto seria deixar 
à margem empregados, como auxiliares 
de balcão, caixas, etc., que não foram 
atingidos por 'beneficios concedidos a 
outras categorias justamente po:rque 
estranhos à.s mesmas. 
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cOação de uma norma que, ob1'lgandli 
liS categorias litigantes - em caSCIC 
de extensão <ressalva do relator) -;. 
vai, também, repercntil· em tôda ~ 
coleyividade. ~ 

Escritores há, contudo, que nem ad-' 
mitem o juiz legislador nem a criaçãá 
da norma. 

1 Ao referir-se à. :nterventaçl'i.o dt;;
ma,g:i!Stratura do trabalho na soiuçãà 
dos conflitos econ6mko.s, diz Barassi 
que a sentença não cria a norma. por .. 
que preexistente estii, contida na eqüi"". 
dade, preferindo a. lei (de 3 de abril 
de 1006, aii·. 16) não formulá-la di". 
retamente (:Diritto Sindicale c Cor..: 
I>orativo, 3.1\ ed. pás. 37(1·). ~ 

No mesmo sentido ·e pronunciar:úii 
outros autores, como Navarra, Miloni, 
Raseli e segni, cit.a<ios por Fantini, 
que. os . contesta com vantageml 
apmando-se em saiPrnl.: "a norma jU• 
ridica que confere o poder de decidi: 
a controvérsia econômica em base de. 
eqüidade, assegura ao juiz sua com•, 
petência, mas não determina o con• 
tet"ldo das relações .nateriais entre a1 
~tarte. E' o juiz quç cria a norma quÓ 
e, depois, fonte de dil'eito" (Legisla• 
zione Corporativa del Lavoro, pági .. 
na 22). ! 

Mills a.clian!.c, esc.:·en' P.1ntini que 
"o pronunciumenw emitido pelo Tri
bunal em matéria dê' JlOvas condições 
de traba:.ho não ~ at.o judiciário, pois 
que interpreta e aplica a lei ao caso 
concreto, mas é ato legislativo quando 
formulit normas l!erais obrigatórias: :~o 
formulação ele küq normas deve ins• 
pirar-se no c~·ii-.ério da eqüi<iade e 
condliar os interêsses O]KJstos da clase 
se, resguardados sempre os interésseo 
da produção" (púg. 303). Alega, ainda, o segundo su~citado 

que as emprêsas suas associf:.das pagam 
melho1·es ordenados e dão aumentos 
voluntários. Contudo, ::t decisão r~cor~ 
rida fêz incidir as percentageru; sôbre 
salários de novembr-o ele 1946 e admi~ 
tiu a compensação de aumentos vohm
tários. 

pecíflca, elos tnbuna1s do trabalho, 
sempre assegurado e reconhecido uelo 
legi.sl!!dor ordinário, está agora inscri
to C0111Q principio constitucional (ar
tigo. 12'.1., parágrafo .s~-gtmdo). Ma:o:, 
sendo êste puramente normatbro, va
Ie diz.er, ficando na dependência de 
nova lel a especificação dos casos em 
que as decisõPs, nos dissídios coleti
vos, poderão estabelecer normas e con- Ato judi!:iário gem dúvida que é a 
díções de traball1o, não há como ad- senrença qu:: aplic·a a lei. Aliás, o au .. 
m.itir. !>Or i.'w mesmo, a revogação r.u- to!" st- rcferP. depoi.~. à. duph funçli(J 
tomática da legislação atua1, em juri~dí~ional e legislativa, como o la• 
cujos dispositivos tem se apoiado a do mais caracteri~tico da magistra.tllt!: 
Justiça do Trabalho para dirimir os ra Ã9 P:aballlO 'pá.g J!tJq) 
dissídios ele natureza econômica. Fi- Para Lltala. a swnten- co .......... q••a. Destituida de <!Ualquer fundanumto xa , · 1 ·ti t .,... çwy a """ nc,o, nssun, eg1 mamen e, em vi ,a rezular novas oond ""es de tra-é a arguição de nulidade por f«lta de f d t · di 'd' 1 · - "v - ace e -a1s .s.s1 1os co etiVos novas balho não tem a 11atureza do ato Ie• citação às emprê.sas, as quais nao po~ d' -

deriam ser cili-adas por intermédio de clon lçoes de traoolllo, inclu~>ive tnbe- gislativo, mas do jm-i.sdicional (11 con'"' 
seus sindicatos, arguição do Síndica- as ele salários em consonâ:lCia com trat<> di lavo:ro, 3." cd. pág. 68). 1' 

to das Emprêsas de Compra e Venda e 0 preceito con~ignado 'no art. 7&6 da 
Comolidação, claro "' (fUe 0 " Tr·il>t·,~ Cumpre distinguir o órgão da fun .. · de Locação de Imóveis do Rio de Ja- " - - s 

neiro. O poder de representação da ca- lll>is do Trabalho não de'cidem, em ab- çao. ·empre que 0 Tribunal impõe 
tegoria pelos sindicatos constitui a es- soluto, com infringência daquele prln- n?vas condições de t.rabalho não pre .. 
pinha dorsal do sistema sindic•al (Cons. cfpio cons.Utucional. A futura esoe· VLSr.as em lei, está criilndo uma norma. 
art. 513) • Os componentes da catego- cificarão dos casos não traduz, :Por e agindo assim como .~e Iegisla~or fôr21, 
ria são colocados frente ao sindicato si, neccssàriamente, uma limitação ao inspira.ndo-s.~ e \a~llú todas sao aco1· .. , 
numa posição de sudditania, para usar poder normativo desta Just.iça, que de<) na eqUida<~e. 1 
a. expr~ss.ão. de qiulia~1o ~~zzoni. (Teo- J:>:Oderá até fica-r ainda# mais ;ortale- Afirmar que a norma preexil;tia õ· 
na ~e1 1Im1~.i d1 .auhcablh~án de1 con~ c1do por0u;n~ enumeraçao leg:J.l' (Pro- confundir causa com efeito. Aindl1'; ' 
t~att1 collet1vo d1 lovoro, ~. ed. pá- ce<:so n. rsT. 9.490~47). ~que fundada na E-qüidade a norma só 
gma 47) • 1 Interposto agravo de instrumentu têm existência e só obriga com a senG 

Como entende o Relator, êsse poder df!sse despacho, negou-lhe o Excelso tença. C',omo dize!·, c:ntão, que esta 
de representação não é, contudo, abso~ Pretória provimento, por unaniroida- não a criou '! ' 
luto. Mas. as emprê.sas só são citadas de, sendo êste o voto do Relator Mi- _ . ~ 
diretamente quando não associadas dos nist.or Lafaiet.e de Andrada: "Nada Com relicldade, 1\l:en.ando o pensa.. 
sindicatos suscitados. tenho a acrescentar ao despacho agra- m~n~o de Costam~·gna,_ escr~ve B~le!G. 

-- vado r...a:ra concluir pelo não cabimento , ~a . . Qua.nto aos co:rt_ll.ws et:onômlcos, 
O Sindicato dos Proprietários de Em~ do recurso e}.:trn.o;.·dinátio. Não se e eVldC;Ite qn~ o c;:1U;r1.o .segu~do para• 

prll.sas de Jornais e Revistas, em suas eviden•iou o:i'ensu à lei Houve m"l'a as controvérslRs JUrldica.s nao pode . 
razões, diz que se reserva~a o direi~o i:nte;:p1~etaciio e bem au.t<>rizada w s;=r adotado, pô~to que )á .não se trata 
de, quando oportuno, renovar a argm- • · C!e aplicar drreltos subJetJ.Vos preesta .. 
ção de incompetência desta Ju.stlça Adoto os fu~ldRmentos do de-spacho beleciclos, senão de cria:r novo.~; nem: 
para decretar aumento.<:: de salário. agmvado para negar pt·ovimentü ao tão pouco é aplicável o critério da. · 
Embora não aduzisse nenhum funda- mesmo. eqüidade, com:> é comumente enten• 
mento, impõe~se o emme da quest~o . Eis seus t.ê:rmos" . E tr-:mscreve na dida em direito, isto é, a eqilldade suo 

No. julg~mento. de alguns di~idi_os í~tcgra, o despacho a.gra,·ad:> (Agravo jeit.a a normas preexistentes, cuja 
coletf':'os, ~~te Tnbunal, por ma:o:1a, ae instrumento n.o 13 .561>;. aplicação é próp;:ia dos pr:>nunciamen•'. 
~mltm. real~te!l~e, que, co~ a VIge~- Se de n1odo cUverso dedclisse, a~o- tos de árbitros e amistosos conciJ.i.a.. 

Imorocede, também, a preliminar de CIS da Con.st1tmçao que a mterve~~~ ra, o Tribunal, admitindo a limita- dores e que tão pouco d-esdiz da miS• 
ilegitimidade arguidoa. pelos Sindicatos tla. .Justiça do Trabalho só se ~ust1f1~ ção, estar!& renunciando fi sua m<J.is são do mag-ll;trado de direito quando 
do Comércio Varejista de Produtos Far- t bel Jári 1 lta macêuticos e das Emprêsas Proprietá- caria para res .a eccr o sa o rea a . e nobre função, que lhe permite a lei silencia. Por isso, C'lm fórmula 
rias de Jornai-; e Revistas. c~:mtmt.'I~O apllcll.ndo a cláusula rebt~ r~pa.r·ar ou amenisar a.s injustiças so- verdadeiramente feliz, o legislador es., 
~ certo que. por. fôrça de lei rcons. stc stcmttbu.s. E!ltroetanto, ao revés <le clals e que tem sido reiteradas vêze~ tabeleceu que a magist1·atura deve 

art. 511, § 2.o), a atividade do empre- a.:te.ra_r a r;ormn;, consolida?a, a Cons- reconhecida legitima, como o é, pel'> tjulgar segundo a eqüidade harmonl .. 
gador é preponderante sóbre a dos em~ t1omçs~ v~~ :re.o:Çl\,-la. d~spondo, no Colen<lo Supí·emo Tribunal Federal, :zando os interêsses dos cmpregn.dorel'! 
preg-ados parfl. formac.<ão da categoria art. 123: v?mpete.a Justiça d.o n:a: intérpre~, máximo da Constltuiç!io. com os dos empregado.> e protegendo 
profissional. Dai porque, munu fá- ?al~l~ co~cill!'.r c. JUlgar. os dissfdw., De mernis - 90n1 as sentenças nor~ e a~parando, semp:·e, os superiorea 
brica de tecido.~. ató os empregados mrhVldna,s e coler,1vos entre empre;;:a- mativas, a Justiça do Trabalho exer- mteresses da produçao• · ( J..e~~iones de 
não tecelõe~ se filiam obrigatôriamen- do,s e eropregaà.o:·es, e as demais con- ce a mais importante e complexa de Legisiacion dei Trabaj<> - trad. e:;·:J, 
te ao sindicato dê.~tes. Rem se com- trovfrsins oriundas d<_' relf!Ç'Ões de . tr~- .suas atribuições com;t:i.tucionais. O de Teodomiro Moreno, pág. 39êiJ . • 
preendem a.s razões que dt:terminaram ba.lho regidas r,or legtslaçao especw.l •. dissídio coletivo de nature--m econôm.l~ Prudentemente, o Ieg·.tslador tra~i~ 
a adoção de tal sL;tema, pois qne, ~ll.o Ess~ competência é su.wetfve} de ltm1- ca - e quase t~dos o são, como ad- leirD fixou os limitf's uentro o.os qnr.i9 
leva~do ~m conta~ n.s ca.tegorla.~ diic-~ t.aç~o, como se vê ~~ § 2.0 ao mesmo vertiu Oliveira V1ana.- desloca o Juiz exerce o juiz do T:·:;;l.taiho o r;o1cr c:,l 
rencl'ada (~ons., a,t. 511, ! 3.0

) , tod~s s.rilgo: "A 1.ei es:H!Ciflc~!á o~ esso.s e'?! para o campo ~le ecvnomia e e trans~ nome do Estado. Se;n <lúv!rla, de,;;> 
fl!-'5 - tec..Iões on empregados de es- que a.s dec!<.';Õe.!, no.;; otEilÍdlOS eo!t>t1~ • 1n:ma. em. l~g1Sl~.dor, impondo-lhe a ''&ler-~e da eqillnade, mas Ll~r:t.;-o c.~::4 

....... ..._ 



oo imenso território, d irouteil·IIB v: • 
.,:J.Q, impreeisas, tem pa-ra. orientá-lo 
a regra mais objetiv que se contea. 
1!0 art. 7fili da ConsolidriÇiiG das Leis 
do Trabalho. 

"N?s diss!dw~ sóbre c.1tipulação d'a 
rulfonos serao e~tabelecid~s condições 
!'.te, asseguranC'o Justo l'alãrio aos 

t 1 abalbadore . permitam, também, 
.111sta rctribuido à empresas inte-
1' ' adas". 

Para e"1cor tmr o ju .t.:J salário 
<r ·o~o, port. IH o. e vt·rific,• r o lu
·ro _da empr'-"a e reuril.n1-lo, se fõr 
)l"l'CJ~O. 

Trata::do OH- cmtJ<'é?&~ conce..<t• io
., ári.t d.:! ,<;rn1ço 'publir.<J fixou a 
C•m,litui .:ii~ ç 11 :nclpio ge;al de qua 
' lucros n;to <l veráo exceder a justa 

·~tribu:ç:>o do capital <art . 151 pa
t n~rafo ún!cot . A supr[m!wia, do po

r <I •r cconf. •. 1icr, é rcpí.lida como o são 
'-· tru;~:-: 

"A lei r~primira .od.t c qu:llquer 
·!\nma tle a:Ju~t do pocler eror1õmico 
>·tclusivc r.s uniõe.,; cu flgrupammto~ 
d<' cmr,·::-a indivicluab ou sociais 
.·('J!\ C<ual for 14 ~na nt tm·za, que te~ 
·h~m cor fim dominar os mercados 
I<'Cion:,;s, elimiJrar a cnPcorrência 

L a1m:.;D.:lr p,,·bürà ·iam:.>~>te o~:- lucros 
lttrt. HS). 

Querend:J pre'"lT:Jr a- lib~:rds.dcs 
·undam:::::..:~,;~. dü.pô,,, <• ntudo, a su
,, ma lei: "A ~rd~m (CIJnôruica deve 
P.r organizada ron.fo:·ure os princi-

.)ins de justiç;~ social, conc.iliando a 
liberdade de iniciativ<~. com a valo
'L>:açiio do trabalho humano'' (art. 
~15'. 

A. luz d}:u:es priucíptuii básicos, é 
que se e::JI':erá a ju,tiça social, sem 
:.rrjuízo elos "sup· rior~ im.e:êsses ela 
lJ'OOUÇií.O". 

Todo lucro qne fi p•·ór1rm lei taxa
"!\ de extraorrliur-ílio ni' constitui 
<U~<ta rEtribulçih. Ou o .mprtgfldo é 
nal p~::;l ou c. consumidu explorado. 

Se a defc3a ct;>stt! nã•, cao :l Jur.h<'!l 
do Tca:JulllO, a daqude é de sm prê
•tpuo denr. 

O prP.el~. J~ ~'1. hão, 
n ma_,, :11co acórd ·o, tudando a 

.atureza das seutençlt~ :Jroferidas em 
di~>sidio coletivo. ln•prmdo aumentos 
de salário, formulou êste d.i!:ma: -
•·ou a se:!l~::n:;a ~ normativa, e ob~iaa 
J?Orque cria. a norma q11em que ·sé 
nmda e::a oõrigaçíi.o, ou não é nor
úlativa, e nilo r; briga, porque ninguém 
pode ser constrangido a fazer ou dei
;;:ar de f::-.z: r alguma cousa :;enão em 
virt-ude de uma norma anterior". 

E sôbre o a lcance da sentença: -
"Mesmo qu:mdo diga respeito aos as
;ociados ci~ um ::.indic:<J.to, ou aos em-

regll;dos de determin~td~ts .,mprêsas, 
~>U, amda, a um grup(l de empregados 
é.e uma emprêsa, a norma formula
<l:.t por melo da semen :a coletiva -
>Jot· isso que norma o é, fatalmente, 
•le tnanôra ab t rata, em ftmção de 
r'l\trgoria profil;sional. Constltul, sem
on·e, um mandado o.bstrato, P~•ra usar
<nos dA. terminologia de Camelutti. 
1\té porque, com o admit-em alilí.s, 
· odos os nCls&os tratadll!tas, oiJde uão 
1.5. fnterêsse cb trato, não é possível 
Hllar rm1 dis.~ídio coletivo, e, muito 
l enos, em senten\)a coletiva''. (Proe. 
·1.0 TRT-31-471 . 

Por vários mt-se~. no julgamento 
·e. dissídios ('Olt>tivoo;, têm os juizes 
•centuado as dificuldades com que 
.e defrontam para proferít o voto. 

O t·elator dl' presente acórdão, ad
mitiu, mesmo. em 1946, como juiz, 
r:ue é, do Trilmn~l Regiollal do Tra.
l>alho da Primeira Região, que se de
r eria subordinar a vigência das sen
tenças normativas à regulamentação 

o preceiw constitucionail sôbre r 
~lllrticipaçíio no!' lucros, p01·que, en· 
'io, de novo-s elementos se disporia 
.ara a fixaçãC! do justo salário. Seu 

1r·ot-o foi adc:h d (Proc, r.. TRT· 
" i '701-46). 

Diante do- 1~úmero semnre crescen
·~ ele d1ss1dios e pedidos· de revisão 
tra de concluir que, r almente, oâ 
ao.umentos concedidos haviam sldo 
:.nopcrantes e que a l'olução B6 pode
( El:r encout1 tlt• no aumente éla 
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pr~ ca.paa ·de famr- blúxar o I En~ o douw"&-oo1l.t'a<Jor, com(l Roger Picard, e mseu livro Le sa· 
custo das utWd1 es. a sent.ett:19a I'EICol"rida_ que o pe<itclc; s~: laire et se1 complementes, acentuo11 

Mas, se uov"' lta se verifico11 no fund~va, apenas, na d~propo1ção de- a opo~ição em que- ~ oolocavam pa
cu..<:to de vida, certamente ao.s em· term.ina.d& pela. elevação do cusro cie trões e elnpregadLS qua11t.o oo con· 
prt>gadoa llã9 ~ pode atribuir a. cul· vid& e só o examinOu sob esse a.~vec- ceito de nível de Yid, , preLeudenc1'1 
pa. E, constatado o desequilíbrio, to. E' e&a. uma das razõe~> do pedid'J, aquêles não ir além do ::.ahí.rio-raç:.to 
como conservar-se indiferente o ór- Mas, há a l't>ferência ooo lucros e. ·cen- Observou o Professor da F<J.ctll<iadE- etc 
gão ao- qual a lei comett>U, exata- sivos de certa.s emprés!l.!, e que1n plei- Direit-o de Lille, com basl! 11as estatí.<~i 
mente, o encargo de \'elar pela har- teia um reajustamento não o faz :-::ecel!- ra:o, quo a alta dos salário~> fk<' 
monta social? sàriamente em função do ::~.~nto t1o I :sempre aquém d 1 do~; pr>''}os c- ~ m-

Se o salário minimo foi fixado, custo de vida, a 'n.ão ser Que- o ú-cch~. . p1·e proporcivl'almcntr menoi·. dt' ,, 
pela segunda vez, em 1943, é evid n- Qurr alcançar. tarubem, ::>,quilo .JU0 I :<orte que. ganhando u operúrio 5 1 n l
i que m\o esta l':endo cumprido o "· lei lhe ga.r:a:nte: o just-o talárJO . lws, tendo o~ preços o ind1rc 100. a' 
m&.!ld'lme;lto constitucional, pois, há N?S elEmentos conStant-es d• ~ . •tt " i' ganha~· 2.,, 5J !J.ctil':. fiO iHvt'~~. d, 500 
mmt-o de1..xou de ser, se algumf<. \'ez porem r.ã.o :-.c: encontra ba;;e para r.r.., ua. s!lnn a :>80 , Suou·u o '-ll!an• no 
o foi, •·capaz de satiSfazer. conforme mar qttalque-r equação tund.f'nte- a ., .. e I n!inal, def.cep~ o real (l'~t~. :!57 •. Ot • 
as cnndições- de cada rl'gião, as nc- fim, poi., não snia pos.<iYel 1Jre•u11ur I tra Ol.Jbervt.o<fi" o e a dt> que. cbt;do v. 
ce~:sidades norm:::is do trabalhador e pcl _ baW.n~o.s de vlgmna. firma.- e;uc t1Ulllemo de ~ahirio em con~eqÜ'llCi 
de f.ua familiv'' ,, (Art. 157, n .0 !) • t das as 0 uhas f-C eucont::•m l l a.5 lllP·- do de preços. fi procur:. '-l' tornn na· 

Mas, com o salár~o mínimo ~'\(1 se ma1 condições. C~ da dia, n.:.ti.• S!' con- t.umhuente 1llaior e. ~c: não p1 voe: 
rotlfundc o justo Ealã.r a que se refe- vence 0 relator de•te a..:ór~í'1.-> d~ que uma pmdução flct:niuacla, <i:~tcr'lúlla 
re a lei e que há de- re.sul~ar éle mna só com a e.•pecifiração de grupo', :.ub- nova ah êc preço e. por ouiro lado 
proporção a ::.er, em cada caso, esta- d:vididas ::\;' cat-egorias em nl:•t'ail ~- uan restabelcct>r o cqtii1ib1·i enh·e í• 
bE'l€cidn. com o lucl'o. Se não tiv-esse ::1 determinadl'l< emprê!<3«, é une ''!·,\, preço C.o cust? e o à,' t'nda êstt é 
Just:ça do Trabalho competência para rcu,lment.e, pc.·si ·el dar aphc., r·t·.> n~ , aumentado tpag. 259r. 
tanto, o rot . 766 da. c nsti-tu.it::i-o H:- preceito legal. · Note-se qut> um do-< ~u.-":·ndo . 
ria perffitamente inútiL A. alegaçõP~ do5 suscitado~. fl!11' - Sindicato. da:; En~presal' Pr~prietâr·a,_ 

Loui:> Brrtrand, em seu estudo -~sent:,das, embora corr. grande b.··ilho.'d:!_JorDms e Rensta< do Rw de J~~~ 
·'La rémuneration du travail en l'é"l- são mutatis . ,wtandis, as mesma1; c•u··i neu·o, em .>uas 1·azõe~, de fi .. 154, rofit·
me.;; cap~taliste, corporatif, soci(IJ.:isi-ê'', constam de todos os di..~idioF: o di ~ 

1 
n?a.: •·enqu~nto as empresas l·omer

tJ·,1.nscrevcndo o peru amento de Mgr .,. :,ídio coletivo é um círculo v;cicso, a Clll.IS podem de5carregar, e de~cau • 
Pottier, de ~eu livro •·La mo:·ale ca- crise é grave, as eruprêsas 11iio e:;tão 1 g~m, de fato, n0s. consumit!CJrf .. atr,
tholique et les que.!;oions sociales d'au- em condiçõe de arcar com novos ôutu:, I v~ das mercaclona;- _que 1111 ~. n·rll'cn 
j-~ urd'lmi··, de que ''há meios de aco-letc A generalização é que é o 1\,al; O.<; aumentos de <alanos l' ck ~mpo4o< 
modar as coisas de maneira que o sa- muit-as empresa , n•almente. estarii;o I e~capa, em r'"f!ra. ao. Jw11Hl~ c Rt>
lârio do operál'io, não d~ndo abaixe· em c'ificuldades financeiras. mas, Jnur- YJstas c,~_a faclhdacl·'. elo lllOLlO que (I 

das npce<Osidad>es de sua \ida e dll de tas outra!' poderíi.o arcar até C!'\111 au-: rel;lerct•ssBo desse&_ aume:nc. se f?-"• 
.:ua famil!a, receba exat:..mente o qu-: memos maiores que os concedidos. e~Jdentememt>. _n:mt.o lJrotUl11h r.a w
lhe cabe nos lucros da indú.õtria sen' Quais sejam aquelas e e%as é n inda- dust.rm da p~l,hcH!ndc qt1e 11. ~ <'<llprc 
lesar cs dir<'itos do empregador", in- gt1ção que se- faria ~<e vutro fôi'se o s,ts coll\en::rar6. ·," 
daga: •·Mas at-é onde irão es di~ sistema de julgament<J dos difsídios. 
·:eit,s do. cmpt·.ega.dons"? (pá . 56) ·1 Afirma-se que o susciLante 1 ão foi 

~ 

Pt>rgunt:w-Ee<-ia n:zlhor: Até ond~ além das alegações, pretendPJldO inver
irão os di: e i tos do. empregad·cs e co- I ter o ônus da prova. Prin1eiro, os fn
mo lhf'-3 ;.n;ribuir um salá-rlo que pelol t0:~ uolório~ - eucarccimento co 
men·C\s, se aprClxrme de. jtl.$to? ! custo de vida - independem de 

Vale, sempn', lembr<>r o ensinam<'n-
1
· prov~1. Segl'ndo, que provas . ~

to de OLvd.ra. Vin.J.1a: ·'O juiz do tl<..- deriam ser feitas em um d1s. I
b.,lho, na vNdacte, julga ccmv um pon-1 clio d tal amplitude, abrangP.nd~ t~
de:ador dr interes.-~es ~nónúcos em 

1 
do o comércio da capital da Republl

confli;o. B um árbitro e a ~ua deci.,ão ca? Tercl'iro. a todos foi facultada a 
- a sua ".~<nt<!na coletiva" - é 110 I pr•Jd u~·iio da& prova.'- quf' t:_Jltt>Hdess1'm 
fw1do, sub.~tancialmerlte , uma. verda-, ~:.:c:;ssárias - · e, em razoo delas, é 
deira. lUbltru~: m. um laudo de perito. I que a sentença. recorrida adn:lltiu a rr
De _mn perito d~empatador, que não duçáo para algumas c.ategonas: Quar
dccldc como o apelo 3 regras pr~-esta- to. a juntada de bal<~nços de todas as 
lx~le<:i\.las, a praxe~ ru sentes na juris-1 emprêsas seria. tão im11ra~icável quan
prudê.ncia, a lóg'cn. dos casos auálogos, to exames periciais. E é isto o que 
a princípios de cti:elto escrito; mas, õe Baleila observa discorrendo sóbre _as 
acõrdo cem o inte.ésse da justiça so- limitações das provas e suas raZ?e:'>• 
c.ial. segundo o que fl"'..e par~e mai& adiantando: "Sobretudo é necessano 
cquitativo em cada espécie. Julgador ter presente que ao esta_?elecer novas 
de..'<.';es conflitos, êle nã-o .::e prende a condições de trabalho Ila<:J é . ta~ to a 
nenl uma. regra. de dinM-o e.o;cr:to, à potencialidade atual das mdustr1as o 
maneira do juiz ordlnãrio; e.<t-8 llber- que há que indagar, quanto a suas pos
to pol." assim dizer, da. lei - e só tem &ibilidades futuras próximas ou remo
diánte de rJ o p:inclpio <la equidade''. tas;. possibilidades que não o . «:xa!ne 
(Pl-oblemas de Direito Corparati1·o d hvros e documentos comercraiS se
pa.g. 115). ' não outras investigações mais com-

Naturalmente, para as.!iim procedPi pletas, podem revelar" (Lecciones deZ 
mister é que o juiz d.isponha de ele- DerecTw del Trabafo, pág. 395) • 
mentes de poudet·açã.o. En-tretanto, •' "' 
dentro do sistema. adotado nela lei Quanto à crise que o país atravessa, 
brasileira, pa.:ra 05 dlssidios coletiV06 e é pintada com a8 côres mais som
dada à.~ mais vartadaa atividade.> um bria.s, o Senhor Miuistro da Fazenda, 
dcil<>minador comum, que. neste, 6 0 ao transmitir, temporàriameute, a. sua 
comerciário - só pode valer-se de re- pasta, não há muitos dias, em dis
graa g ra.is, adaptáveis a cada ~Pé· curso que teve ampla e natural ãiYul
cie, li. não .ser (lue se dividam as cate- gação pela imprensa., pondo em relê
goriD.s cc.onâmicas, formando-se pro- vo o saldo orçamentário verificado em 
c~;o.~ a serem julgados sepsradamt~~l- 19i7, declarou que "as medidas postas 
te. R, ainda. a.s..<:im encontrar-&e-ia em prática têm determinado continua 
pectillalidMdes carooédA.--as de norma.> e sensível melhoria àas finanças pú
CI'ipec.iats. . blica.a". E, ainda: "Relativamente t. 

E há que prever os e.:.eltos reilex<:ll situação financeira geral e ao desen
da sentença, nonnativa. efeitos qu,; po- volvimento econômico, ao aumento de 
dem gerar problemas 'os mal,; gra.ves pr?dução, não re~ta. dúvida que as fa
que vão exigir a. a~nção de outroo ór- cihda.des de crédrto resultantes da re
gãoo, oomo ae se estabelece&..<Ze um sl.s- forma bancária, cuja aprovação aguar-
tema de vasos comun1ca.ntes damos, determinarão também idêntico.~ 

• resultados" - ("Correio da. Manhã", 
Já agora., reconhecida pelG E. Supre. de 29 de setembro de 1948). 

mo 'l1ribune.l a constltuc1ona.lldsde das I • , 
Oomi.ssões oo Preços 0 problema ev1- Na.o se a1'gun1eute, também, com be
oontem~nte se torna ma.ts slmpl;s ou nef1c1os assegurados pela. Constitui
menoo complexo, ca.be:ndo a estas' 1-e-- ção ma.s, até hoje, nli.o c~ncedidos, 
prim1r novas altas injootificável3 'dos dependendo de regula.mentaçao. (Aliás, 
P<'CÇOS, estabelecendo, contudo, mar- quanto oo repouso remunerado!. o re
g('ii'lS l'azoé,ve!s de lU<:ro. laf::or , ~ustenta. ser auto-exeqüível o 

prmcrpro mas teve que se curvar ao 
A \ida do empregado está intima- prejulgado dêste Tribunal) • 

mente ligada. o. da. emprê!:a., e a.ssim,

1 
Não se institui a Justiça social com 

da p:oopertde.de "}esta. depende a m~- a simples decreta~~ de leis, ma::; eom 
llloria d ~ns condições. . a sua prática 

Loui< ::\íolre, rccordando a r•dlit.l'
téncia de Adam Smith de que, C"Jns
tituindo os onerários a lllui(n·ia dtl so
ciedade, melhorar suas condit;õe.~ dt 
vida impcnava favorecer, ao me.>mu 
tempo, as da &ocictladt,, diz: •·J<~' E'l'~
deme Que - e111 cometet· o ên·o fuu
damental cousist.ente em ~·er no mvel 
do.. sahi.rios um remédio para tõda 
crisl' ecunomica se deve r€'C<Jnl\ cer 
0uc o montante glolJal dl&tt ibuido aob 
fut·w de ...... ;.;)S reprl!l!leH 1\ t:m 
pel importaute na economia de um 
mtis e na economia muudial. E' evi
dente porque a masl>a dos salários de
termina a capacidade de absorção oos 
bens pela classe operária que ela tonta 
um elemento importante do circuito 
econô~lico". (Au dela du &alarifl.t, 2.n 
ed .. pan:. 45l . 

TaJnbém Robert Mossé, aplaudindo 
o, metod'l america•1o d~ altos salários 
d.1z: - ··~m. real;dade. há uma espé~ 
cre de crrcu1fzl fechado; os salários 
pagos aos operários voltam ii emprê
sa. sob forma de comnra de produtos 
Pol." certo, um industrial tomado iso
ladamente, não pode esoerar escoar 
tod'J~ ~eus produtos !lOS SCUS pró!)rlo 
oueranos ; mas, os industriais toma
rl?S .em seu ~oniunto tem por clientes, 
direr~ ou mdirP.tos, o conjunto dos 
operános . Isto é verdadeiro mesmo 
P!l-ra a produlacão de bens que não 
sa.o diretamente consumíveis: por 
ex~mplo. embor'l. os opet·&rlos de umn. 
usma de construção de locomotivas 
não comprem pessoe.lmente locomoti
vas, favor~em, entretanto. a venda 
de locomot1vas. fazo,ndo viagens que 
dão às oomna'lhias de estra.das d.a. fer
ro !' po!'~ih!lidade de renovar seu ma
terial. fEconomlc et Legislation Yn
dt,.trlelles, págo. 139) . 

Se isto se aoll~ às cla.'lSes produto
ras, com maiores razões se aplle.arl\ 
IVl comé~io. F. as gorandf's verbas des
tinadas à publ!cl<hde afastam o re
ceio da f'Scassês de mercadorias. 
A Con~edldo o at,me'1to, aualquer que 
"le se.Ht. o con::mmo forçosamente será 
ma!OT e. t}()is, maiores os lucros pelo 
matOl." V"lume de vendas - sem ne
"P.SSid<tde da rlescarga no consumidor. 
Tal sistema é aue provoca o circulo 
vlcio~o. urocu"a!'do-se :manter a mes
n!a margem de lucros, oom a majora
<;!11'1 do J,lreco. unitário. 

Bertrand Nogaro, no ensa!o "'Le« 
'l.'t·auds problemes de l'économfe con
temporalneH, parth1do do ponto c!é 
que os sai:irios representam metade c!o 
')r~o do lucro, considera que mn au-

' ' ' 
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Nesse ponto. o rellltor ' , ·encidQ, 
havendo cotado pela ,<upre:;são da 
cláusula, entendendo que as pncer.
tagens deveriarn incidir eôhre- os sa. 
lárics n•sultam"'s do'; a~;orcio~ e de
cisão anterior e~. j á qu~, cvm a vi
gência da Cons:Jlid~'ção elas Leis do 
'T-rabalho, n ã<> m ais pode'm ~ullsistir 
ê•~c esdrúxul o ~ is rema. de abonos pro
Vihório'l. in~t ituido pelo D~crei< .lei 
11." :i . 813. d P. 111 de novembro de 1941. 
De-sde que p1Trrogatla por prazo in. 
determinad•.• sua vigência . que estava 
lituitada a seis ll1CRCS, deixara de ser 
lei de emi'.;·gência. Cousidera. <.inda, o 
l'elator, que v D ecrcto-leoi n.O 6 .223, 
de 22 de j<J.neiro de 19-H, ~ó admitiu, 
para o cálculo do sal~•rio.cJmpens:l
ção, o cômputo do:; abonos conc:~didos 
até 10 de n-:;vembro de l!H;3. que é 
a data da vigêuc:a ela ConstJlidação . 
~sse seu pumo de vlsta p;·evaiuceu 
nest.e 'Tribunal no julg'UtlCll~·) do re
curso extraordinário n.0 7 . Ot17-47. 

Nos dissídio: col;:tlvr·s n~.<l vacilou. 
~ inda, a jurisprudêneiu. ch T:·ibunal, 
distinguindo d:::s saláriJ> os abonos 
concedidos no.~ termos elo r"ferido de. 
ereto-lei. M>' ~.· embora os cc•n&idere 
provisórios. não permite ::ua svprcs
são. O resulr.acto é o mesmo. 

Em obediencül. p orta1üo, il. nor.'11a 
jurisp1·udenci~ 1, vencido o ~elator, o 
item 4, da ~>entenç,t rcconida, passa 
a ter a seguinte redacão: "O aumen
to será calcUlado sô:Ji-0 o salário re_ 
sultante do !\cúrdo elo l!J4ô, inclusive 
:.\h<mos e gruli icaçõ:>s nií.o ajustados 
con~idcrado!- êsces a.pen~'s pnra efei
to do cálcul'~" , 

'(Apenso ao 11. 0 248) DIÁRIO DA JUSTIÇA Outubro de 1948 

ritto Sindicale e Corporative, 3.• edi- tituição do vez·bo ("posse.m ser-' por! O argument<:~ de que a altc.taçã.o não 
ção, pagina 371 , n.0 160) e Fautini "venham a ser"). seria passível por ser a cnmissií.o con~ 
(Legisla:zione Co,-porati'va del La.vom. Dc~<.,a m.:1ne;ra, Jlí:io ~xpriminC:o o' tl'att;al. é, data ·vania, in~on.<istcntc: 
pág. 3651. têrmos const.antes ta mo da an da contratu,•is &ão todos o.q sal!\ric" acima 

"O artigo 612 da Conwlidação es- sesfião como da certidão d·Z: julg:1- dos aíix~c'os por lei, Jlor deci~õcs ou 
tatui: - "o <'cntrato coletivo, celP))ra- mento, o verdadeiro pensamento dos convenções coletiva:o;. Se o salário fixv 
do !<OS termos do presente ca.pítulo, Juizes, vencido o rel3.1'or, c.prn'.·ou o poct ser altrrado. iambém 0 pode 11. 
:Jplica-se aos a~sociado;; dos ~<indica- Trilmns.l a redação seguinte. •·Terãc comissão. Do ecmrário, para Jzohl su
tos convener tp;; , podendo tornll.r -se dirc~to oo aumento todo.s os em- .ie1tar-sc .às alterações ~alariais decoi'
extensivo a todos os membro.:; da~ re.>- pregact9s que scjan~ . ou estejam. em xen.te~ das sent~nças no!·mativas. pas
pect.iva.c, categol'ias. mediante decisão colldlçoes de ser Jilutdos ao Smd1- Mna. o e1npregador a. so admitir em
do Ministro co T.rahalllo. Indé.stría e c!l.to suscitante e prestem servi.çcsl pregad s a comis.sã.o, sempre que o 
Comércio". · a empl'egadores nas mesm~s cem- ! ~ervit;o COll1J)()rtasse o &iEtema c; e re

Prevalece o me<: mo piincípio ·no .iul- diçõe.~ relati'vamenle aos s!ndica·•os I muneração. E, por mais injustas que 
gamento dcs tii-:síclios coletivo'. Aliás succitados". fôssem ;1s condições, esta Justiça cru
o :trt!~><) 8-69 é bem claro prevendo a Con.•iderou o 't'ribU1' 9l, em stnte- z~ria c.~ bracoR. Quanto ao argumen
exteno5o a ioclus os empregados da se: •·Dentro c]() principio de l!b<:'r- to C:e um duplo aumf'llto, pl'ocecle , 
me<:ma categoria profissional. Que dacle de sindicalização, não s ,ius- apena:;, em parte: aplicadas as percen
em))reg<~dos são ês. es senão os nâo tlficava a tese sustemad!l, da qual tager's d'l eFtatística oficial, a eleva
Rs~ociados do dndicato? Além di ,so. resultaria tratamento desigual para ~ão c;o preço de ver.da teria sido mi
a exterEão salvo quando o di~siãio é a caLegoria, tanto mais quanro o pe- nima para det!o)rminadas cla.sses de 
1e. trito a um•• emprê~a - a!"t. 868, dido iôra amplo c, ainda, de ofício, empregado~. lllais sensível apenas para 
pre".Supõe a exi~têr..cia da sentença, podia ser decretada a exten~ão. Em os venàedore~ de artigo compreendi
nii.o é concomitante - como Sf! de - face da Cnru;tituição Federal, lJão do.~ na parcela alimentação. 
preende da letra b, do art. 869. I!~. de era possível, nem mesmo por v! a I Pelo acõrdo de 1946, os sindicato!; 
qualquer maneira, a lei (art. 870) es- indir~r.a, _ tornar compulsória a sin- instituíram, j1_.1Stm;nente, o que s~ p~ei~ 
tabelece em que cond.ições pode ser dicalizaçao, transformando-a em con- teou neste dJssíd:o: uma parte f1xa 
atencliáa a .~entença. Ain<la que se dição sinc qua non para a ol:>tençZw 1 conc.spondentc ao salário mínimo. 
proceda ex-ojji()·o (art . 869, letra c• 00 bencfí~io do aumento de salá- Conseqüentemente. a disposição só vaf 
ou pot· solicit ção da Proct:radoria rio:o; . Neste pa~so, f>eguiu 0 Tlibunal atingir a :un~ número muíto pequen 
(letra d) - é indispensável a audi- sua firme e invariável .iurispru(!ên- de comer~lános. . 
ência das partes, com o prazo mini- cia, já consagrada pelo Supremo Tri- . A_soluçao raz~ável estar1a numa re
mo de trinta dias. As;;im dispõe o bnnal Federal, e que s.e traduz na auc_.ao_ proporc_10nal. E.nt.ret_a, nto, o 
art. 670: - "p' ara que a decisão pos- d c1 t d couce"são do benefício elo aumento, acor ao recorn o, P.<Jl' v1a ma:re a, e 
sa ser esteP<.lida. na torm...'l. do artigo i!ldkiil,.tamentc, a todos os empre- um modo geral, fez isso, diSpondo: 
anterior, ton1a-se preciso que trê · gados das emprêsas suscit,ada.~ no "O aumento será cte dez por cen~o 
quartos dos empregadores e irês dissídio, sejam êles, ou niio, rJ:n- menos para os empregados em l!ep.<o-
quartos <le emprega{}os. ou os re.spec- dicalizados··. cios de gêneros tabulados pelo gm f> r-
Uvas sindicatos, concordem com a no e empregados no comêrcio at:tlca -
extensão da ciecieão. § 1.0 O Tribu- Ao relator vencido, 1'lll.:l vco: mau- dista de materiais de collStruçã.o". 
nal competente marcaxá prazo, não tida sua <le<ign~>ção para redigir o Eutre os gêneros tabelados se in-

Quauto ao.' empn;:~.thn beneficia.- infelior a trinta nem .suuerior a ses- acórdão, não cabe nenhum comzn· cluem aquêles de primeira necessidadP 
dos com o lllllento, o r elator é ven- senta dias a fim de que· se manües- tário. tomados como "pesos de ponderação". 
cido em que!> tão .~u b:>tancial. se:u tt:m os intere::sados · § 2.0 Ouvidos o.s • • • Por conseguinte, não há o que corri~ 
voto, neste ponto, f oi o seguinte: interessado::. e a Procuradoria da Jus- A reduc:ão de trinta por cento pa- p.ir. tanto mai<; qua111to êsses em!)rega-
"Têm cs .S11SCitados razáiJ protestand\1 tiça do Trabalho, será o proces::;o sub~ ra os empr·c-gados admitidas depois dos que só vencem comissões estão 
contra a extensão impo.stfl. pCll\ sen- metido a julgamento do 'l'ribunal" · de 28 de novembro de 1946 é i11 jus- numa situação de inferioridade, de in
tença. recorrida e admittcta pelo dou- ''Ora., no caso os sindicatos su.~cit::l.- tificável, de vez que, tant.o peios certeza, c\C i11segouranca, pràticamentl" 
tor Procurador, erubor:~. declarando das, ao contrário de admitir a cxten- r.ot.eôrdo.'~ como pela sentença que sem uma garantia sAlarial. -Ganham
late ser a ~ ~trária ..1.. juris- são, protestam. jusLamente. contra 'estendeu ~;ua.s condicões aos susci- pelo que efetivamente produzem. 

-~ilri!iRirmiqia' ~~bunal. Fon do ac:Or _ ela. E nã.o será po.sõível condenar to.dos que as não subs.creveram, to- Aliás. o antitzo Conselho Nacional do 
, a6 pode ser dec1·eta:.la obedecend<> aquêles que não foram ouvido.~ <não dos os comereiáriol!, não só os asso- Trabalho. no dissídio coletivo suEcitado 

Ài n.ormas da lei. Destarte. o item sendo aOOüJ.uto 0 poder de reprcsen- ciados dos Si!~clkatos foram contem- nelo SinrHcato dos Emuregados Vende-
., passaria a ser as~im r<Jdi~tido: "Te- taç-:to da categoria .. como se cs:á ven- plados. dores e Viajantes &o Comércio do Rio 
1"Ao direito w numenro ~odos cs tm- do)· ele Janeiro contra vários sindicatos 
pregados que .'>ejam ou \'CJ.Jham a se1· " Inóner9.', as sentenças julg:m.do t ~esd'UlO delntro 

1
det tese vencida sus- tanto do grupo industrial como do co

filiados ao :.-mdit:at o ~ 11so\tante e pres. improcedentes reclamações sôbre au- en a a pe 0 re a or. indiscutível é mercial, por una.nimidade, deu provi-
tem set·viços a empregs clores na.s mes- mentos de ~<alárics decorrentes de 0 <direito ciz.cor rer.r.e d~ sent&I'..C(J. mento ao recurso ordinário que lhe foi 
mas condiçõ~~ :relativau:elüe ::tos seus dissídios coletivos contra empresas poill transitou ela em julgado .. ' manifestado narn., - "reionnando !I 
sindicatos. Não bn.str1rá HS~itn , que que, não sendo as.~ociadas do sindi- transitação, é bem de ver. xelativa decisão recorrida. mandar aplicar 11M 
o empregllà-O se as.>ocie ao suscitante, c&to suecita-:io. não foram citadãs di- já que. decorrido 0 prazo de uni. vendedores à. comissão a tabela de au~ 
para adquirir o direi'o aos benefi- 'reta.mente. · a.no. as sentenças normativas fi- mento aurova.da no C:'i.sEídit> anterior, 
elos da sentença: é nr.c·:ssb,rio que o cam sujeitas a re,isão. Não obst.a.n- sus~itado· pela mesma categoria pro-
empregador iaça, t.:>.mtAm, relativa- ''No c::>.So cie n.côr<l.o é düe!·ente, pois te essa peculiaridade, dentro do fissional, devendo o cálculo ser feito 
llllent.e aos suscitRdos. Fom r:isso, :;ó a lei estabelece a alternat;!va: con- prD7.o, fazem coisa julgada e, como tomando-se por base o resulta.do das 
• pedido de extens~o on o dissídio". cordâncía de t.rês qua.rtos de empre- ensmam os processualistas, a sellten- comissões vencidas ao fim de cada mêt. 

"A rostriçáo dccono da lei: cs ar. gadores e emprega,QOS ou dO<:S re.,J;ec- ça mndn. que nula tem exi.stênci:.\ e sôbre o mesmo aol!cado o aumento 
tigos 869 a 871 da Co:1s.:.I:<:!.ação pre- ti'vos .sindicatcs. formal .e :produz efeito até que, como da t.abe1a respectiva" (Proc. C:t-."'1.'. 
v~m. ju•tamente. a hipótese de não E i.~so foi reconhecido pelo Eg-régio ~al, seja. declarada por outra sen- n.o 6 .115-46) , 
serem - eznpregadO!';)S e empre":t- Supremo T1ib'una1 no agravo de ins- tença. De d t d' f. • 

dos _ ~<& •iad<·,,· dos ,J...lld•.·c~ '·.Js 11·t1·• t.rumento n.o 12.944 (D. d4 Justiça E · negan o o recurso ex·raor In»l'JO, ....., , - ""'· maJS: se a sent-ença normativa o ilustre Presidente dêste Tl·ibunal rer-
gl\ntes, poL , i'e o fossem, não haveria de 6 de agôsto ~e}~· pág. 2.013" • visa_ a categoria - e é isso que a saltou que _ "o que importa c se 
a:azão para o processo de ex•:ensão. distmBue - pouco importa 0 fato impõe, naqueles conflitos essencial~ 

"O emit~er:te JUiz Délio Maranhão Admite 0 relator que a extensão de se deslocar o empt·egado de uma mente econômicos, é resolver a situa~ 
f ocalizou muit~ bem a questão e. no poo.sa ser decretada na mesma. sen- para out.ra emprêsa da mesma ca- " ri d t ~-
:-A6rda·o a n•1.e J' " 111e r~.ferl' (""'··ocM•so ten"" . mas. IJa.ra isso, é hecessário, t .,.,_ • ç .. o c ada pelos esaius amenws so-.... -.c ~ ,.. ,.-~ """' .,..... ego • ...., economica, pois não llerde i is po t eq - 1 la 
111.• TRT . 31-4.7,, acentuou: _ .. A !ndispel:'.sável, hajam ~ido citadas, êle sua qualificaçáo c a s os em uaçao pe as c sses 
sentença normativa.. é bom lembrar, também. a.<> empresas não associadas ou grupos interessados. A elitninação 
equipara-se, em seu.~ efeitos. ao con- dos sindicatos su..<>citados e às mesmas Merece, portanto, 1·eforma a sen- doe suas causas imediatas ou perceptí.-
t·rato colelt,ro. Ta.l como êste, antes concedido o prazo legal a. fim de se tença nessa parte e .sem que isso im- veis, conforme sejam decle.r~~as oo 
da e:ti.en.sii.o, aplica-se tão só aos manifestarem. Conciliar-se-ia des8a porte maús pesado ônUB para os em- mes!l1o suple~entadas ~x-ofjtCI.O nos 
a:>F0Ciados dos sinà!c~.tt:.s dissidentes forma, o prindpio da eco11omia pro- pr~gadores porque 0 cálculo deve ser diss1?ios <Jolet1vos, constituem sempre 
- pouco imporcanto, no entanto, se cesaual <Jom as e:rl~ncia.'> da lei. feto sõbre 0 salário percebido à da- o ob,1et!vo precfpuo ?as seutencas nor-
a.~ociP.d<ls ou não ao tem·p.o em que J) t:< o ta-base pelo empregado na out·ra em- n1~t1vas dos tribunaiS do trabalho. ~ a 
f'la foi profel·iàa (ar·~. 612 da Con- Não adotou o relator, em seu voto, prêsa, devidamente anotado 11a, car- l!çao da _doutrina, esposad~ ~e~ lei 
c:oli'Claçáo). !'::Sta última cc-nseqüên- Q. ordem gen\lmeitte seguida pelo teira profissional c até 0 limite do e fortalecida pela jurisorudenc1a. . 
cia está igt:s.lmente implicita no pró- Tribwal pa.ra o julgamento dos di.s- salário inicial do novo contrato Se Interposto o agravo de. instrumento, 
i>rio conceito da sentença normativa . sídios coletivos, preferindo deixar a se trata do primeira emprêgo 0 foi o mesmo provid?, ~ubmdo o recur
iPrecisamente por ser 11onnativa dlfl- tabela :rmra final e destacando. ape- cálculo deve efetuar-se sôbre 0 • mt- so. Mas. por unanumda~e. ne~ou-se-
póe pa.ra 0 futuro". . nas, ns ~preliminares argüidas pa.ra nimo fixado para a. categoria. lhe yr:ovi:nent?. destacanoo-se il<? voto 

Adotou êsse acórdão a boa doutrina.. a. <Yt.açao. Assim, no mérit~,. leu Relativamente aos empregad o Mmzstlo Relator Goulart de Ohveira, 
poi.~ a equipa.ração da sentença nor- ./«lo _ o voto, a.bo!dan~o, s~ mter- só venoem colni.ssão, refor an~o q~~ ? se~rulnte: "Ajustado como foi, na 
rnativa ao contraio cole·~ivo, quanto rtfj)Ça~. as questoea discutidas. Pro- argumentos dos suscitados ç ust t Julgamento do agravo. ? fundRmento 
rtQ..'\ seu.s efeitos, é reconhecida pela cedid.a, ~pós, & • votação com _o desta- o Dr. Procurador que ' 5 deu .a do de ~~::l}o dene<mtóno do recurso 
ãout.Iin.a e pela lei - expressamente que de cada. 1tem, pronunciaram-se colni.ssiio "erninentement sen °t ~ extEaoramario, avultam e ress~ltam as 
•Jell\ italia.r.a (Rez, de 1.0 de julho os demaúl Juizes. Procl.am.ado o re- tua!'' 11ão poderia se•· lt e d con ra razoes com qne •e sustenta ah a jus-
• - • ' · • a era a. e que t'c d · J~ad Nn ,·erd• de ben1 e ele 1926, o.zt 87' . A5 dife·ença.<~ ou sulta.do, :parecia que preYalecera a "fazer incidir o aumento sôbre as 1 -a: 0 JU ~ ~- ~ · a · . . s 
peculia.rzds.Ues entre a no.'!Ea lei e a proposição do relator. Contudo, na quant!as xecebidas a tal t" 1 • s1;_stenta. ali nao haver re~ 1udte~~a, 
!taliana pouco importam no caso. O .seCJSão .segu.l!nte à do jul~m.ento, cisarnente a mesma coisa~~u.~liznprdeo~ nao. ~e ~ratar de verdade~ra reVJ.: .. o 

· 1 · · i · -•·· ui lida t J ízes :-e ' iram a re i • de JUlgaú·o e nenhuma cond1cão de au-• (!ue s~ ressa. LR :' 0 prmc P10 u:u. eq • . a_a .a, os u · P 0 - que ser a um aumento sôbre outro mento de ~alário houvera sido fixada. 
EJM-at;a.o. Aa.tlngL<.re desde logo, o nos- -t1ficaçao, declar.a.ndo ue, sendo lon- porque - "se um produto por fõrç:\ antes em favor daquele trrupo de ven
SI contrato coLetivo a categ?ria, 1~- go o voto pronUl1Ciado, .sem os des- da. maJoração geral do cu~to de vida, dedores. Emoldura-se a<;<;lm a c!rctms
rr.!camen~e a sentença tambem ter1a taqu~s~ havtam, ente11dl.d:o que ~se te,·e o seu preç.o elevado, ipso · facto. 
('881! efelto . Vale. lembrar, a. P~~- mantivera lt clausula <;Ie .cxtensao, elevada foi a comi.s<ião n oue êJ~ em tã.nci<l. da desigualdade aue o julgado 
~ o.~ corrt"1lf,ll.r10, c'!i' 'Bn,•·3.s.'li roi- 1ms.•~.ndo-lhe:=: df!,'<Pt-~rt>lnrla ll ~:~Ji)c;- cam c'l' 1"endrt. trm direit</' • veio corri(l1r" rRecurso 'F.xtraordlnlirio 

~ ···•; ·,~~>;~ .... ~~ .. :.::(!:'•,•, • •,;.:~r ~·~·:·/;. ~3~·~ ~~~ !! '; ··!.&- .~ 1: 
... :·. '. 
' . 
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m ento salm'ial uniforme em todos os A legis!ação italiana, e.pressamen- siderando, quanto àquela, o represa~ dos naquele periodo, foram os comer. 
ramos da produção, sc-ndo idênticas, te, previu :;, "aplicação automática, mento impOsto yela lei do inquilinato, ciá rios, pelo desajustamento sof~ldo. 
as condições gerais desta, determlna- salvo condições mais prováveis au t r a· e quanto a êste, as cláusulas contra- Se agora, têm procedênda é que 
ria uma. ljérle de novru aumentos de balhador, dos salários estabelecido:; t ua is de carris urban os e trens de su- Justiça não é tão demorada quan;a. 
salário e d·e preç.og que finalizaria na n os cont ratos ooletivos, estabelecendo, búrbio, excluindo os ôn ibus. se proclama. 
estabi!i:ração do salário rea l. Sendo o por outr5> lado, ~m. r igoroso si.st.em,, Realmente, para o indi~e de habl- O projeto de aumento dos fun():')-
primeiro aumento de 20 ~:, para os sa- de .s_ançoes - dlSCJplm~res, CI':lS .e UH,:ão só podem ser con:;1derados Oü nários, também, r i •"'im' 4W r~· 
lá!ios e de 10"1> para os preços de lu- penais - em ca.~o de mobserv~nCia a luguéis legais e, embora proporc:u- 1 cimento da elevação do cu..: to de vic!a 
·ro 0 segundo seria de 10% nara os rL. R IVA SANSEVERINO - Corso dt Dt- 11almentc muito maiores, os de cas~s e, presumidamente se apoiou em dl• 
~lttrios e ele s-i para os preçÔs e as- ritto del~Lavoro~_3.a. ed.,_Pág._ 145) ._ nova ou reformadas1 a: l>ercentagei~ do<; conpret-os, em' observações metó. 
sim ,;ucc~.st-·a.mente (pág. 41'1. Em sa consc1enma,_ n mgue_m. ,:ürr- do!; que se mudaram e ~1mmuta . Ma.,, dic~s! p<Jrque a c o11Fti'.uiçã o prevê . 

Henry Ford, qnP não acreditava em mnrá que, com o,s _salan.o:> .medw:; Vl- quanto a transpone, n ao. p.ar.e_ce Rl·er- rz.v~.:ao d~ vencimentos e provento 
. 1 no~m·ü le salário nem na legis- 1 gentes possa alguem '?'e~ eom de- tado despre~ar as maJomçoes da., "por mot1vo de a.!trração do pocl " 

~;vão, 0~;1~ mei~ de cl'iaç:io do pro- l' cênc~a. ter. boa. ~1ora~ila, am~a que passage_ns em novM lU:has de Onibus :::.qu.isitiv:o da moeda" (art. 193) .' t • 
. , .ç • cnonômico sustentaYa que a humilde_. alunent,u-se ~ubstanc1alm':n- _ a nao ser que se pretenda gue o S1gmflcativa, també-m foi a ••
'?1 <:S 

0 
pol í ica de' sa l:\.rio.s efic:icnte e I te, vestir-f:e rom propri dade e, :u~- comerc iário não deve andar .de omb~1 3.

1 
tu de dos liti"'mtes hositando na P., • 

~mlcn. 1 t L'>->" ~·c~Jári-Js mai~ altDs des- àa. sttstent~r famlhH, tratar dos fl- Quanto às parcelas - alun~ntaçao, terposição do~~ rect{rsos _ e e f :. 
.L ~u~ ::r;":s· b~i~us e preços ele ~enda, lhos e educa-!os._ E', sempre~ o dmhei- vestuário e higiene, forçoso e convu· das d~clarações pubÚcadas' n~ : .. 
pedrsas 'd '·· E n"o ficava ê'e na teori2 'ro con tado, tosta o por testao, com a em que não se podem sobrl'por obser- prensa pndt" ~e cJn!u'•· ql .. '. ·!• 
r _nzi 0 '·d " 1929 ;e ~il• n. bracoo;l1:e:-teza de que nunca ~e livrará das vaçõb pe•~o~ i:; e por i:;;,o me~mo, tante ;ó rec·u~~nu 1>-ç-'te 1l 0 .~lhr1 -
l->015 qua:n .0· em rr er'c'·,cto 1-: 1• erno' a 

1 
i•ptrturas do rim do mês. exigindo 'J restritas -às prodedidas pelos órgaoa suscÚado< • ~' 1' 

0 .z~ralll 05 ' I 
00111 a cru!!· n-:> 1 ~ • ' • 1 · t' e 1 rtci'a a to· ' ·• · d: 1 o · · · d'd ~ .t nou !:>i R de elevar os va e, o e~pres uno. _a r t y . - •écnicos. Com mui: a propne ·~c e. . E ist.:> é tanto mais c to t 
r_ne. ~.a q~" .,.0~inl n. a ~xperiencia que 1 d!ls .as. cor::as que 11_?-0 seJam 1mpr es- icust.re Diretor do Serviço de Esta~1s- r; e oiJ::rrva a tabela cte e.;, . , qmm 'J 
><ala.nos ._ ~ J~ . 1 ' 1 • ·•a fixaçi\o do ,·mcli ·ets. A rccreaçao. como deye ·'r t\ca da P rc\·icláncia. e do 'I'rab:uhu I vnda em ~~ · E'mbléi · .:'UI~H;~.o aprf\. 
•·%:1. dec:arüçao rev~. a. . c·<lC:J nt.endida. t, inexblenr . Dour.or Co~ ta Miranda, lemhrfl. a aci- 1 t;nte em i ~ -· .·,. f\ p~ra o sus".
~~lar:o (\o. di~ ~e ?I•_ü ho~ ~Sb ers ~co- Pu~itivan1E"l1L!'· é:,;-;es ~ai~ rios médi<?~ , Yt:rténcüt do Professor Bow >y dt:. QUL lhas 134 f· ~i ti• O cl,s.e Rll?, a f o~ 
WhH:.e::. f:J1 u;:la oasf malspe~'~ infc- r;r'O atendt'm ao; ··exi~encms ~or~~1aiS I "nr,11\ ob~ervação estatíst,ica pode s~r prc,erida: a f~rmoo~o no. ~c?r~o. tot 
1:onn~s qPe,_Jama~s ez, a ,·· . uo trabalhad.Jr e de :-.11a f~~1a - 1 bcr.. ou mn precisa ou n ão, mas. seJ~,d .• r. a. e au .n~thCs ~!Xo, 
t'lO!' a_ que ."IH\ C·Jl11 o aume.l 0 P~.ra c c~tn. m1üto acima do mm1mo que 1 1 fór , ' h ipótese tende a oferecer ec qumhE,n °~ a Oitocentos c:uze1ro~. 
,, ,; dr,,n:·t >' ~~a vi~ et mvn oHll rc: C'c,·erüt destinar-se a tal fim, pr<:\ en-, ~~~c r se-~u·anca. que a impressão de ··f· :mpar.nirlo.~e as duas t,1oe:as, n·-
-- crao. Pny:;:, p;'~:.:;-(,3\ · 1 ,IQ mé os rem&clio.-;. como nota PoN:'EM Gm '00,c;vndor' ocasional e. nnltrnl- ~~~~~··e. q~e. enuan:? pela r''>. Sin~ 

_ ? · . . uE MmANDA, comnttan do o d1spos1nv.o 1 • nte só pede ser combati"-" por lllE:lO : . . '.~en. 111 I~lPlho , aq~L.. ' Js 1.:; 
Nao ~c- süsle,lta que o au.ncntos l'On<titucional· •·o adjE-tivo uomw1~ I ~e méiodos e-• atíst'co,· · 1 salanos até dm., nu! c- 'E!Iscc ... · , cru-

obtidos atn·::t-s. do d_issídio_ c~Ic;.h·o i ll:lO. ;-;ignüica · ,qne se não levem em I eMa . ainda ·'~1ue ~~ · nclmitL~sP . ~llll:l.· zr;,.r~"':~:av():'~(} ~· dr.. ~>enten ç a -~s o·
;m•duzc·m l'LMI~bd~~ !~o satL~fa•ó JOS: t·<>mu 0 que ·SOl acont~'· r. r durante. os I 01·feit:1. com:onáncia com a r(': l!a:Jde d~n .u."s supu~us. . ~ 
1Llll quC' a le~llila.çao c10 trabalhD, po" UJe~es do ano ao indivldu(). 8er1a m-, P do que é c 11 ;; 0 do Q.UC de\ ia ser-~-? ,1 el:tt-or d,ste nr0rdao chegou 11 
si s?· clc_::.rmim; um PJ:ogrc&~~ eco- lUsW salá1~o mínimo c:111 que não .hou- ;; ne se constn~a é que um aumento e, ~uc·.:>~r ~n:=<. soln.çãC~ int;:r:i:edia..:: 
.1õm1CO. -·.ias, nao ~;e V~l ao extremo ve~se certa margem para remed1os, •a~rifll de 2o.- _ que é, ofich-tlnH:nte, '!~:: ~~nef1c1asse os me:1ores o:·cten:-
ct·~ arh.1r C"llc aquele~ sao cont~ai~l:o- pósro ç1u . não S(' h,tJam de pr~\·er as 1 ~m< números redond.J'>. o do ClJSto de , n_,:. .~n_~ .. ' ;1 ·~1. a n t.ratação ~o dout\lr 
üucuJtc~ e qur f'~b oponh:l. b_:urcua<; aoenc. ~ grave,;, odas, ema o,, pot· vida de 110..,e111tro r\ e 19413 a j•ml,o de I Prc-.u. a..coJ. _ Vt'lO a mtc·r·m•H;"o oficL1 
à. 1nicüdi •a p::1n:da, J~ur9-ue nao podP 1 wiOrt/lri.~". •Comentário:: à co,ostduz- 1 is48' _não atenderia r,, neces.si<.lade, D ~~':fltlta~.e rle ct~d"$ co!. :ctos no 
l'~av"r Jl,''O~res.~o ec;.JnomlcO sem J~s- 1 r;iío Bru~iieira, vol. IV, pap.;. 5~1. . .· 1 dos com .... rciários. ·l_e,., .. ~tam~.1to !>::t~·lonal do r rabalh'l 
hca 00<:1~1 .. r.n:1va~us. os tr:.ball~ad~nes / Ext.mmando fase;, dt: alta uo salano 

1

. Se transfo.rmarmos as percentage11" d- qut a mPd1,> dos sala.nos llh'l 
<le bens mdwJei1~ave..o; a su~ d1gmda- l'l>ll v~Ja ba.ix.a do cu~to, dJ nda e rl~ atribmdrts f\~ parcel:ls compon~ntes_ <lo 1 era ct; nul, c ,ctu:;h<nto.:> l-ruzeh"J .. 
de hum.:·''· , 1 a lta do ~a;Rno nomma. ,egmda pol ,falfirio mínimo em Ya!01·es mnne1:tnos,:C~~o ,';upu.J.Ja S. S .. , mas " bem ~u-

E' um 'ac<'1·do1 e, o Padre Lebre •. i uma :;Jta de~~c eusw, d1z R oBERT Mo:;-, 'on~iderando razof.vPl um al1lll'Uel m-, P-Lor · 
quem csrrc\'e estas }Jalavrn$ sobre o -,L: ~contudo. nao se pode cons1dera.r fimo de quatrocentos cmzeiro.,, tere- Sendo a lnf1rm. ~·fí:J aficnJ 11110 
movim nto operaria:. •·Não se d~vc como absolutamente demonstrado P';n· mos ·orno r~sultado, um sa'ário mhu- hr::.~~ndo dfidns 11-l~ autos qu~ ~ 1011• 

der lo com ~<'Pe:JO, l'omo se fos- f·:-. t e único exemplo concreto que H'l•' • ruo tlr dois mil cruzeiro::.: L~.,em, 1 !t•lE' M: dNlu~.; é qaJ as d. 
e o~ra d<~ d• n•omo. m:~:; c~lll ~ff·tuo- :.<•mpre pel b>tlXa do ~~~~ ll de. Vldtll C"$ 1 feten~~'> na.) s~.~am, então. s~ iv , 

1>a sm1pat1a. romo. n~pu·açao . uc ho- • e 11ão pe!a a! r.~ da :-.al~11o nonunall AlimPnt(lç[ío ... . • 50':, 1. '100.00 "'·~- ~':..açií ã. ande massa dos 
mens infe!izt~ ;}, v1da ':erdnd~:n·(l~ c;n-, quf' :1 dvenha r. mellwna ela cond1- ! Habitação ..... . , 20' -tOil.Oli m •. cmr!o.· e a presunça0 é a de que 
r~ h~m::1na: ~1. ~t: dc·t.em nas _re1vm- di.v dos tra~a!hadores, nen:: que se' ve~tm'nlo ........ 8 '·• J6!J,ClU 1 D~ .or~~mudo.-; ma'~ :~1 0 ~ ~tio atribu _ 
rlu:ac;oe<; _l.il:•tt·nai~, . porque nmgut.om del'tt, neceswna 111ent~ cons1derar a I Higiene ........ , • 12' ., :!~0.00 do~ r..·~ r t; ml.J~.n .em mulcres • 
,~be faz!"-l<l cxpnm1r tuuo que ron- t•:•ixa do custo da y10:. crm;o o me~l:o1· Tr:Hl~purte . .. ... 10', :100,0(}1 c~uccs, 
1em de Ideal: parvce a desord<:m em meio de elevar o UJ\'el da nda da c_,..., .. I ___ ---- _ 
toucw·a qu11ndo é a justiça. que s..: sP op<'rf,ria" (Economie et Légis!n tion T<>íal 100' ., :.l .OOO,OO ~A fo:nn rlP~·--r · :Jte. rins perc,•nt.-. 
procura; afigura-se bárbaro quando Indu tneltes, pó~. 9ll. ' · .. · .. · • . . ' ~.ens :se J• 1_'r fz.-:o f'. r~y· e impõe, ,,, 
Já é n. humanidad- que se libert:J t: Dcnois de l'Pflerir mndnramente. ~u-' 8.>!.mnd} a estansbca o_ue 1'<'111 ~"!1- ca!0 • po:_q•l~ ~~ rl!fzcu!:lac'ls. Õb'l '•• . 
se recup.cra, 111:1ando êl~ .sa lYa a. hor:•·a pe,ando os nrgu me:1tn~ .(le um. e ou.tro , da publicada pPlo B:>letim do .1m;:"- m~nt.!. s,a_~ "'_Ult.o m:.nar.;s par.'l. aqm . 
humana' • Gll!de du Mzlltant. P'lg. :03J. Ja,.o cstatisticrh, proceuendo G. venf1- •::'rio ct0 Trab:1!ho, o orç tment.o m~.1. les q~e t'1' ;;. CJ lono, TJrdenado.s. Pr:. 

Pcnónwuo curioso que se o;,:;en on 1 r IH'O(·.,, indagando o que rodem o-> co- ! ~a! '):tra uma família de sete pe 'Kias, vam-~te ri bP Js in li.-;:;"nsávcis t.:n _ 
nos último:; anos foi o que. se pode~·ia 1 1111~rc1ari os comprar com os salários en: ' .< · {;!l1bro de 1943, e: r\ de C r quan ° <J s out: os co:n maiores ordf• 
denomi~1ar dt&locam~nto d~s ~Jín:i~ df , 1gnltc~ e as variações de sua :'catJa-15.2~899. se o cuti,O d'" vi.da .subiu d e lnad?s, conr?:3htbs. en~b~n. a reduzir 
1·ategona . o~ .en:prcgos publlCf!'-· -tl_C' udaoe de aquisição", ch~gH;-se a con-

1
120'·, é,~e orçamento, h:>J., oen:J. da :J;mv"el d~ :1d:<, s:tc··UlC'l.:n b: ns com

~empre co11stltun·Rm asp1r:.e,·ao o~ , chl~iío ue que c impre~cmd1vel procc- ~"'rS 6 226 78. I p.c.m~ntaJ e- . As pe,·cen~agens a 11 • 
uma grande maiona. pa~saram a ~er der-~c e. um n·Rjtcstamento. 1 v Po·· aí' se ;·õ que at:? c:::to ; ".1i· bumas a 1ms e R nutro~ p::ormitem re~· 
Q!;lnse dC'~in!ere,santes. pe!r, .rerribui-! RrpetL'ldO a~ pala:_r8s in cisiyns i.l mentes. cam:J peixe e c:!Fl<', p:J:'dC- tab2!ecer o Pquilt~rio. 
<:ao que ,;,p tornou comp!'lrann. me11<C j G rol\r.r. RirPr:Rr - "uno se podena ob- 1 rados pe!.'l. es:atística como fnrmando Tcm:>u :J. deczsao recorrida, com!) 
menor . . o~ m:li5 ctlpave~ conwçaram. j•.t~r que a emprésa ni\o pude~se nl- J "cesto' .,ãJ er.:·anhos ou ,.._ros U[l. bn$e pn..n. o aumento; os salários u. 
a preferu: <-mpreg?s y::uynüares r,t1al> \ç;: ::,uponar_ tal encargo e .q:re pe1:"'· /· mçsa de muitos empl'cgados. _ 28_ ~e n ~Yfl•lhr:<> de 1946 (item 6l. 
ren?osos. A_ "':~pecmllzaçao deter~1!110ll ceria. Se nno consegue cll:'!xar Vl\ e.· cumpre ob~ervar, também quf' r-ao 1 PreLnde o .'U~CJtrla '_·• n alter.<çãc de, . 
marores sal~>nos para os operanos. os que dela fazem pnrte, na? !llerec,, 'í' trata aqui. cte fixar um ~<alá-:-io - sa data para :n d;) ma10 dêst~ ano 

Razão tem 0 ;.uscJtante qu:t.,üo põe ser _crir;tda". 'A.bpectn•.. J l··:rltco~: do 1 r!'!çiio e.' )Y'r is,o me~mo, dev:eria se: j c~:;ro. pedulJ "ou, <·ntão. du ta ma · 
em relêvo que as condiçõe> pflra o capltc<'L.~11W .~:ode.-no, tr .. d. Gtlcl.L .Aze- ;considerada uma verba destmact~~:. à ~f;.ioxu~I~(j,, Cl~1 :'·'~~L_lf'clda " . Imp•L·. 
exercício do tmbalho dos come1·r iários H'do, png. :l~!>J., !educação dos filhos e por que na·)? ·a ISSO_ ({U.Jr:'lr orlas as nOl'm"' 
são mais onerosns, obrigados, me.,mo, O .:ll:gum cnto 'c c,u;., os al.lmento., - às necessioades culturais e ao~ pe. qn~ ·<;,'VI '" se;<lllcl>, ~·i~ando à mro· 
a cuidar me!llor da ap!lrê,lcla pesson1. ;u!r,nru:l de:r".1.a~os pe.~. Just;._ç~~r~~ Queno& p"azerP~ que wrnam a \'in<: lllHo>nç.:? cte um •'<'t'to "Q • .Illlorio enh·~ 
• E' natural e resulta do próp1·i.:> sis· Iraon!J::~ CO •lt!.Ula a :t'i

1
" 0. do uoô~li"O menc.> amarga. "rãa •0 de~. obre" ~, ~altHlO;:' e o ('U~ da ndn.. Não ha ~ 

tema iustituldo que, de tempos em no :~entJCl? ~c um .eqm,l! Jno ~?~n ,..1~ - e~cre··eu Gmr: - "porque a JU~tlç,l '~na entao ((<', recorrer i para o l'C · 
~mpos, se proced!Ya uma .revisfi.o dos ~~.r:;, debtl mdo, :::este ca~o. P .,. ~e- -:'e no tocante ao operário não reclama a_Justan~ento. ~rrnll a ct tdos e:btí.~. (' 
JUlgados, '!.,an do um reaJustam ento. u1.c.".? do Dout~r .Pro~u~ador cl ,,~t'0 s~nao o que basca para uma, ex1s· hcos, mtpe' 4 · elo o puro &!'bitri·J, 
Reza o art. 873 da Consolidacão : De- r.etuira_rll; 0 Pl ~eccr de;>OJ'l de O~i· .

1 
t.ê!lcia moctesta de obreiro ~óbrio, n.o como,_ alias, •' reconhrc:.: o ;;uscita'Jte-. 

corrido mais de um ano de ~lia \·igên- Sr . Mnu:;tl'o . HO T?-·a?alho, Ind tst:" passo qu!" pam as outras cla.<,se~ da J sugen?~o a a!tfmntil·n 
da, caber~ r t:visáo das decisões que f!- l' C?.hlércw; ~; 8 · f' 0C:~· mesmo 0s1~~ wciecl:Jde e para os patrõe-s ne.1hunn D Cldm bf! l, j)Urhnro, o Tr ibunal 
l!:arem condições ele trabalh o, quando ~~!1ücl~e ~,.r, tgt'~ eJ~~~ f~~ ~C:, PT~:i. ·tlirrutaçiío se alvitr a.". t.Compêndio de a ªllf!' tanto mais Q•tam são .!o··,,. 
se t iverem modificado as circunstân - . xecl~~~ ·o J\ill 0 ~ ~- '-• Economia Polít ica, pág. 434!. pe~~ .. vei? "" aumentos posteriores: 
cias de m odo qu_e . t ais condiç?es StJ balho • Insurgem-se a lguns dos suscitados 1_'0l,u:!-tàr~lme:1 . t conrectiGs - isto 
hajan~ , t ornado IDJUBLan on m apli- Acennw-~e. contndo, . q1~" t~l pro- contra a comparação feita com os au. e, :!.ao r •. ~u!t:mtc_~ :lf': .se11tença cu de 
cávels . mmcinmeuto n i'io con:;í.ltm qenao um m~nto3 a. serem concedido3 :ws ser-~aco-do., t..:Jm a nnal1<1adu de reaju~-
- Tem, P~•io;! a se.IJ.t.cnça_l!O:t;_mativa ~,- elcmen1·o de ponde~-a~ão para. o e:ra- vidores públicos, tomando por base tamen~os · Sa tal. n~o &e fizesse, 0 
~a pecuhandad! de n ao ~a·ter co1sa me elo problema, pms que esta J u:;t.lça, critério in icialmente adotado e ate- empregad rP~ de:xa 'Jam rle concedcr 
JUlgada -:· ·:cnao den·•ro d-D um p u- como órgão do Poder Juclici~rio! ciosa gam que o proj eto estava sendo a!- aumentos ~tlla.ndv __ os merecessem () 
rfodo mínimo. .. . etc suas pre rrogativas constltucwna,3, terado para menos e que 0 acórào empre~ ado~ ou deles necessitn.sscm. 

Por outro lado, perm1t~ a lei a? em- ' clecide de ncõrdo com o que lhe pare- com 05 comerciáxios fôra cPl.ebrado prefermdo a ria do dissidio. 
pregad~r, em cas~<; de força ma1or ou ce mais cqüi'inime, depois de examinai. um ano após 0 outro aumen~'> dos . E, C{lm e .·sa:; (.Vl11Sicter~.çóes, se dlr-
de preJui2.os ~devidamente co~provn- todos os elemcnw.s de qu~ pode dispC'I, funcionários. s~pam . as duvid:ts do . us..:i tante r ela -?OB, a rcdu!!ao geral dos salán0;5 até sertt. clesprel'.ar nenhum. ~ t1va.s as compcnsa(,'ões a ::Imitidas, 
~%, re~o-peitado, sempre, o uu n lmo como já declA.rado, os m1tos nao Pois ess~ ponde.rações justüical_'n F1xando a data.b:J.Se, re;;sa ltou, con-
(Cons., a r t . 503). oferecem element.os para a f i::ração de a manutençao das t abel::l.S . P ava ev1- tudo, a rlecisã.o: ·'Se 0 em ,.e ado 

Convém ressaltar que, com os au- tlm salário que ge pudesse denomin ar ta:- novos desl~entos de nive1s é recebel' abono e r-álculo sefi· feu-o 
mentos decon-entes dos dis~;idios co- justo. Nem por isso, entret::mto, irá mesmo recomcn davel a. ado!;.ii.O de um aprnas <~ôbre o ord(•nado lp, nç.ado .n~ 
ltUvos, automàt icamente, se altera o o Tribunal apoiar-se, im.icamcn te, nas critérH>, t?.n to quanto possível, '1n!- carteira. profissional o ã bono ~ 
ulirio min~o pa!n a categoria . Nes- conc!uslle.s das estatísticas oficiais que !orme para os reajustamentos. K l!e será, por~m. prejudicado .~ sim acrn~~ 
%nr-Pto, não h~ dl'1crepân cl• a. nio acu~a•m alteração nas parce· o ac~do veio u m a.no apóa o outro Cf'n tado à im'>ort'mcia qpa ; es•Jitt t 

.• ,na. 1-:l" de h:lbit-&1)!\o e de t-mns:port(•, con" :>um~nto d ij func!onárlos, sRcrlfictt·· 11~:?"õ- c:\.!cu!lj'' · ntt-'m ~ ' ~ · 
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Qwnto aos mcno:rt>~, P''etcndem os tc:r~!\o ocorrerá. :Ua.ntendo a cl!Í.U- Cardlm, que dete1•mina.va fósse o au- presliasstUil serviço a E'l'Tpreg~rlori'S' 
tmscitantes a redução da. taoels. à sllla a situação criada pelo próprio mento concedido nas seguintes oo- nas mesmM condições, l'dfl.tivamenLo 
m12tade. Ora, como diz a decisão, o empregador, não interfere, em absolu- se.s: salário até Cr$ 500,00, 35%; de aos Sindicatos su.~citadol" , r..s Srs. Mi~ 
aunwnto já r,erá calculado sôbre um to, no arbítrio que tem éle de fixax Cr$ 501.00 a Cr~ 1.000,00, 30%; de nistl'Os Rômulo Cardim e Asto1fo Ser· 
ordenado iiJ.fcrior ao dos adultos. os salârlos de ncôrdo com o mereci- Cr$ 1.001,00 a Cr$ 1.500,!)(), 20').,; ra, que asseguravam. o :l.Umento ap~a 
Pelo acôrdo, obtiveram os menores mento do empregado. de Cr;; 1.501,00 a. Cr~ 2.000,00, 15% nas aos admitidos ate a data do O.JtU• 
·lpen~s a metade dos :1.umentos. Além : ·:' "' e de Cl'S 2.001,00 em diante, 10%. b) zamento do di.-;.sidio, e Edg~·r Sanchru.:, 
disso - e como I'azáo decisiva - P lo e"posto e pelo mAis que do.; Conaicionar o aumento às M'guintes que o g:1rant1a a todo,; u il comercifi· 
ten1 que ser respeitado o principio autos consta: cot.dieiíe.s: 1.0 ) data-base para os rios, se1r. qualquer r~;strk;u; 5.o) 11!e• 
com.tit.ucioual qne veda a diferença Acordam o.s Juizes do Tribunal su- cálc:·i·lÔs - 28 de novembro de 19" , nores: por maioria, vc1 ~;ulo3 os Se
de sP.lário para um mesmo trr.balho perior do 'Irabalho, por tmanimida- unânimemente; 2.0 ) clata da l>igên- nhorEs Mini.t;tros Rómulo Carài:n, As• 
pur moti\'o de iclade, ::,txo oa estJado de e preliminarmente, rejeitsr ao:; cia: a partir da decisão recorridn - 29 tolfo Serra e Juiz En~<;to de Curva-
civil. i exE'Cuç5es: a) de nulidade, pela ile- üe julho de 1948, contm o voto do lho, que al>.>eguravam, ape:.a.~ . 50 •,;, elo "" • I gitimidade o.a, processmn dos sltsci- Sr. Ministro Rômulo caruim, C!Ut aumento, aos lnenorcs 5•tjeitos à for-

A cl:í.u.:.,ula llt>gunda do acórdão tem tantes; b) de nulidade, por :fa.ltrt de asscgumva 0 pagam~nto apenas a mac;ão profis!-.lOnal, mame:: a p~rcen~ 
!1. s .. gn~nte redação: "Em virtude de I citRção direta às emprésas; c) de pP.rtl.r da presente decisão; 3 .o) 0 .. sl- tagem integral do aument0 aprovado) 
x.plkação das percentagens acimrt, lle;,;itímidade, argüícla pelo Sindic?.to duidade _ 0 pagamento elo aumento pPla decil.ão l'f:Corrida: 6·" 1 .'i.bonos P. 
nf'nhum empregado que ganhar me- do Comh·cio- Vareji.stv, de Prodnto,:; fie:~. subordinado à as>iduic1a.th tor:ü ~·~a!ijicações: 0 aumento ~ r.í. cal~ 
Jtos que seu companheiro de cas.l, Farmr.eê\1ticos e pt>las Emprêsas Pro- do 'mpregado, salvo os t-a~os culudo "óbr:: 0 S:J.lál'io re . ..;t.Jtltme elo 
poderá passar a ganhar mais, d(; eu- prio:tá.rias de Jornais e Revistns; à) de f.ilta por moi..ivo de f•}rç maior arordo d.: 19~6 in~·lu,shd•e ~·r~mo ~dgrr 
do ,t>r ft:ita a orrcc.ão em ·~u fa"or·•. de incompe' A11cla do. Justiça "o Tra- ú d 1 d tificaçot''> llu.o RJU.%a o.~ . ·onsl era-"' ~ • • "" " ou de e1 t:r;ni ac <', eou1prova os dos ê.,tf.S '"'"n:..s para efeito <«J cálculo, 

Enquanto o suscitante piei! eia sua balho para decret: l' aume;ntos de sa- na forma . da lei, co~1t~ o.~ y tos c:os nnt'luo 0 · Relator. qut' votava pel,~ 
cxtt-üsão àqueles que têm o mt:<>mo lá.rios. De meritis, a) aprovar a ta- Srs .. MmLstros .Antoruo Carvalhal .e supres.~âo lia c.tãu.sula; 7.'>) ::lerão com· 
)ooalário, os sUscitados querem, antes, bela de auru.ento decretada pela àc- ~octó1 Ilha; 4.0) E;nprega_:dos. b~et•- 'I prn.~ado.-s todos o.., aumentos voluntà
l'estringi-la aos ca.sos de identidade cisão l'ecor!'ida, qu:e é a seguinte: 45% cwdos pelo munento - ter·ao du·e1to ao riamente· concedidos pelll<> t>mprêsas, 
de funções. O Doutor Procu<·ador é sôbre ~nlários até Cr$ 1.000.00; 40%, al1mento todos . os emvrega_d~ I).Ue I i to é. não re.~ultantes de a::ôrdo part> 
radkal, opinando pfl~ simple,; ex- sôbre os salá.rios de C1·$ l.OOVJO • seJtilll, ou esteJa!ll _em coud1.çoes de reajustamentos gerais ou in:~postos por 
clu.~ão, por(tue j á haver ia dispoflição Cr$ 1.500,00; 35~;., sêbre 05 R'llários ser filiado.~ n_o Smtllcato SlL~Cltame r sentença, depois de 28 de novembr o de 
le!{•l t>Xpressa e mais clara. de Cr<~ 1.501,00 a Cr$ 2.000.00; 30';, p1·e~tem scrv1ço a emplf'gador :s tUt.~ 1946: 8.") Não naveri rf-.s~rtuição ou 

Data venia, a dlliposição lcg:::l é sôbre os salários de Cr$ 2 · 001.00 ::1 mr.smas condições relativamente aos diminu.içâo de salários, P•J:' efeito d<o 
{'onee~·ntnte à identidade de fun- Cr$ 3.000,00; ::15% sôb!'e os salários Slndkatos su~;citados. Se o empre;;a- PI<'scnte decisão ou de aumentos não 
ções e o que a cláusula visa, e o c:on- de Cr$ 3.001.00 a CrS 4.000,00; 20% do h0\1\'t'l' mudado de emp1·êg·o dentro e~pontân<:os, unânimemente. Manter, 
segue, ê man ter a presumida hlerar- sõbre os salários de Cr$ 4.0~1.00 a <.la cah .. o;oria reprtsentada pdos ·tL~- qu~mo ao mai~, a decU,ão recorr ida, 
quia de cargos de modo g<:nêrico . Cr$ 5.000,00; 15õ sêbre os salários citant.ts, o ciUculo será fl'ito ôl.lre o lcom re~trições dos Srs. Ministros Rô~ 
Infu:;to seria, mas não ilegal, ine- de Cr$ 5.001.00 a CrS 5.~00,00 e daí salário pE:rcebido à data b:'..$e em :mtro mulo Cardim e Juiz E1·~st•J de Carlo'l 
xistindo a identidade, que, em virtu- por diauv~ decl'escendo de cinco por nnprêgo, limitado, porém, pelo ini- Carvalho, quanto aos E-mpregadores 
de da eplicação da tabela, o,·gani- cento de duz~ntos em du.z(:ntos cru- cial novo. Ttatr.ndo-::.e (lc primeiro que n:oucem salários a ... omissão, tle 
Z.'lda de modo decrescente, ocor.resse zeirüs F.tó f1nalizaç1Lo. O mrnltnto elrp.égo, :!. perr:mtligem incidirá :;ô- n:z q,ne os exduíam do Ül·.sfdio. 
uma inversão, pa.s ·ando a ganhar será de dez por cento menc,-; para os bre o sal;irio mmiu,o, resultante do Rio de J.meiro, 12 üe outubro de 
menos que um colega f'.quéle que ga- empregados em negócios ele gêneros acôl'dO auterio1·. Foram votos vea1 i-11!14!1. - &eruldo M onledónio Bezerm. 
nlli\VIl. mal~. tabd!Ulos pelo govêrno e empregado~ dos os Srs. Ministro Rdator, r(v.e'ae Meneses, Presidente ·0 T.S.T . -

Nenhuma das o!Jjeçõ.-s procede e, no comércio atc~cadlsta de tw.ltcrh.L.-; o;ó cou.siderava \J:::n fü;iados . o.~ em-~ Aldílzo foMes Malta, H~,;~utor . 
muito m enos, a do su~citante, pois, de construção. Contra a. Lal,el: apro- . 1 regados !ili:..dos 011 os 411e viessem :1 Ciente. - Dorl)al r.u .~ràa, Pro-
lle Igual fvr o s·1Iárlo, nenhuma ~1- vr..dn, VIJtrJtt o Sr. .M1nl4ro numulu.Xili.:u·, se ao 13indiuato ;:,'.l'id~ante e cu .. ador. 
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~s Comerciartos Rece~erão os Salarios Atraza~os 
G .l (CONCLUSÃO A /1. .4 

troliaia, tendo av·:âo. en ao, 
ncal rados dcb t que se 
prolongaram a ás 18 ho-
ras, quando a questão r-ol 
posta. em vata~ão. 
CONTRJ). ----
os f;MPREGADOS 

Durante a YntJ.<;iiu, lra': <t 
ra1.1-s cla1nbc~,1. ~-··Blur:ulc . .; 
debates, tuudo. l'Ol1l ..,urprc; 
geral , O lll~UÜ;\ro !10:1ll!l!J 
Cndim , em Y.tria~ m:asiüe~ se 
tnostr;Hlo <.:ou Lra n concecii o 
(l o aumento ac;·s ''oinrreiario~, 
tnzendo apo lor.;la l>obrc O!l cl::
:nos Que o mesmo U<.:nrrclfn [~ 
ao {'Omcrcio . 
CONFIRniAD.t\ _____ .......__ 
A TABELA 

Finda. a apuração, s~lram Yl· 
toriosos os comerciãr:os. polr; 
o 'Tribuna l Superior elo Trab.J.
lho, por oito voto;; .:untra t•m
camente o do sr. Ca:·dim, ;,.,-. n
firmou o a~ur: .. ão do ·rr ~blllhl 
Regional do TrahalllO, C!Ul iHl 

via concedido aos empregados 
mn aumento de 45 por cc:.to. 
decrescentes, com o que nãCt se 
conforll).aram os repres:mtan
tes dos órgãos patr.:>nais, que 
recorreram. 

Foi a seguinte a tabela de 
aumento conf:rmlu:!a pelv Tri
bunal Superior do 'Trabal!10 : 
Atê 1.000,00 ......... , •• 45% 
De Cr$ J .000,00 a 1.500,00 40'7• 
De Cr$ 1.'501,00 a 2.000,00 35'7< 
De Cr$ 2 .001.00 a 3 .000,00 30 íb 
De Cr 4.000,00 a 5.000,00 20% 
De Cr$ 5. 001,00 a 5. 500,00 liJ% 
e daí para cima. Cr$ 20,00. 
A PARTIR 

DE 29 D.E; JULHO_ 

Conforme publicamo~. & l\U· 
mento aprovado vigorar:.\ a 
partir da data da publ\cação 
elo · aoorctão do Trlbupal Rf:gio 
llfll do Trabalho,- ilito é, de 29 

' de julho último, C· será· ba!:ea· 
do sôbre os salários vlgh·antoa 
.~In npvemb.ro çie 1946. " 
'" Çomo se v é _ noi.Jve, apena,s, 
um_a. lígeim alteração na ~ar~e 
referente á incidência. 
GRANDE ASSEMBLÉIA 

Dentro de breves dl~t'l, o Sin· 
dicato dos Comerciá.~·io~ c.>Ii· 
vocará uma grande 'lssetnblc1" 
extraordinária para dar Cb• 

nhec!mento oficial 6. cla&se. 
pois o Tribunal Supt!?lor do 
Trabalho concedeu aum~pto ~ 

mente para os empregados ~~n
dicalizados. 

PAGAMENTr 

.f:STE ·MÊS 

Em face do acordáiJ já t ~r 
sido publicado, mantida que 
foi a decisão do Tribun;tl F.P.· 
gional do Tr'abal~o, ni 1 :.;c JUS

titica qualquer pro~F:~ t<·.b no 
(lagamento do aumento aos 
comerciários, devendo êstes, 1o
gjcamente, receber os ~alãrios 
atrasados no fim do mês co1·· 
1·ente. 

TAMBEM 

Falando á nossa reportagem, 
o Sr. Nelson Mota, presidente 
do Slndicato dos Comerciarios, 

larou: 
·--- A classe, muito embora 
não tenha alcallçado o aumen
to, co!fori'Ilf ,.pleiteara, está bas
:tante satl.sfe'lta. com a Justiça 
do Trabalho, pela maneira rá
pida com que deu a decisão do 
caso. 

Ficamos t:.mbem bastante sa
tisfeitos por haver a Justiça àe
c!dido que todos os comerclarlos 
sindicalizados, que tenham en
trado para o estabelecimento 
posteriormente á data tomada 
por base, serão aumentados 
lambem, ton:~ndo-se por base 
o ordenado constante na sua 
carteira profissiOll6l, no último 
tstabelecimento que trabalhou. 



SENSACÃO NO JULGAMENTO. 
·""' . 

(C Iusão da I .a páq.) I atitude simpática, p~is estava . f~-
onc . · , 

0 
!ando depois da declsao por mawna 

vesse tido um dia comum· E que do pr~prio Tribunal Superior, que já 
assunto empolgou ~ · s · · DelJ3.ti3--se havia dado proviment:> aos recursos 
o I·ecurso dos patroes e dos empre- e optado pela manutenção da tabe
gados no caso do aumento dos c~- la do T . R . T., mas que preferia 
me:·ciarios . Vence~ores estes, na ~ti- manter- se na negativa e avisar aos 
meu·a mstanci~, nao se conforma~ aro seus pares da historlca decisão que 
aqueles e, então, recorr~ram para_ 0 estavam tomando. 
julgado supremo. E fm em sessao ASSOMBRO ENTRE OS MI- -
do T. s . T . que o representante do NISTROS 
empregadores, c.onforme fez ques- Multo discutida. durante as seis e 
tão de frisar o miplstro Romulo Car- meia que durou a sessão, foi a esta 
dim, alertou os se1:1s p~res contra a tistica fornecida pelo S. E. P. T. 
concessão da medida Já dada pelo sobre o aumento do custo na vida 
T . R. T . até o momento e que serviu de base 

VEEMENCIA preliminar para o parecer do pro-
Reunidos, soô' a presidencii&. do ml- curador Dorval Lacerda . Como se 

nistro Geraldo Montedomo Bezerra sabe, s. s. havia aceito esta esta tis
de Menezes. os mmistros Pei:cival ti ~a para posteriormente mudar de 

ii Godoi Ilha. Jullo Barata, Astolfo atitude e opinando com a tabela do 
~ Serra, Adillo · Tostes Malta, Delfim T. R. T. Debateu-se a validade da 
Moreira Junior, Edgar Sanches, An- mudança, o carater legal e outros 
tonio Francisco Carvalhal, Erasto quesitos . Estimou-se, tambem. o va
Carlos de Carvalho e Romulo Cardim lor das afirmativas contidas no do
tomaram conhecimento dos recursos cumento Que anunciava um aumen
das partes através do relatorio do to de vinte por conto. Embora não 
ministro Tostes Malta e da revisão r.ontestando oficialmente aquelas in
do ministro Francisco Carvalhal. formações, o ministro Astolfo Serra 

Já na primeira dis~ussão da causa assombrou os seus colegas com alga-
o ministro Romulo Cardim com vee- rlsmos Impressionantes sobre o custo 
meneia lembrou a situação do co- da vida, fornecidos pelo I. B. a. 
mérclo e o grave problema ·que se E . Disse s. s. que no período de 
criaria na hipotese de sairem venci- 1939 e 47 o açucar subiu em 233 %, a 
dos os patrões . arroz em 355 %. a banha eb 192 o/r , a 

UM GRITO DE ALARME batata em 417%, a carne em 298 %. 
Foi, porém, quando. se viu voto o feijão em 318% e o leite em 242 %. 

vencido, unico aliás de wdo o Tri- Os generos alimentícios de uma for
bunal, que o ministro Cardim soltou ma geral em 295 %. E as despesas 
um grito de alarme, dizendo que a de uma familia comum que era em 
concessão do aumento traria gra,ves 1939 de CrS 2. 765,80 passou em 1947 
consequenc!as para o comércio. Ertl a Cr$ 7.078,40. Estas revelações cau
outras palavras, s. s. argumentou saram verdadeiro estarre::!mento no 
que os aumentos de salarlos impli- Tribunal. 
carão em aumentos nas utll1dades e A DATA DE PAGAMENTO 
nos generos de primeira necessidade, Plnalmente, contra o voto do mt-
e para tanto ali estava para falar n!stro Romulo Card!m, a data de 
em nome dos comerciantes, de quem pagamento concedido aos comercia
era delegado, portanto, inpistla em rios será a de 29 de julho do cor
declarar qu~ podia ter t?-'lado uma rente ano. 

~--------~--------------~ 

' . . 



Gerente: WALDEMAR DOS SANTOS 

SÃO PAULO, TERÇA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE. 1949 
ri Rua 25 de Março, 246 ,,---- -
li Fone: Zr4993- Caixa Postal 3082 .I NU~ .-~ . 7°~-

" São Paulo tem sabido confiar na· cultura 
e no civismo dos seus magistrados " 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO MINISTRO GERALDO BEZERRA DE MENEZES NO T . R. T. 
Em sua sessão àe sabado ul

timo, o Tribunal Regional do 
Trabalho recebeu a honros:t 
visita do ministro Geraldo Be
zerra de Menezes, presiden te 
do Tribunal Superior do Tra-



A 

· os salários dos bancãrlos 
I 
O acôrdo homologado pelo 

ministro do Trabálbo 
O ministro Morvan Dias de 

Figueiredo, titular da pasta do 
Trabalho em despacho de ontem. 
homolog~u o acôrdo firmado en· 
tre as representações. ~indicais 
dos banqueiros e bancanos. 

O texto 
f: o seguinte o texto do con

vênio: 
- "1.• - Os aumentos de 

pfoventos à razão de 40% para 
os salários até Cr$ 1.000,00; 
35% para os de mais de Cr$ 
1.000,00 e até Gr5 2 . 000,00; .e 
30% para os salários de ma1s 
de Cr$ 2. 000,00 - serão aplica
dos tomando-se por bsae a so· 
ma do ordenado mensal e abo
no de que porventura estivesse 
gozando cada funcionário, em 
31 de dezembro ·de 1946. 

2 . o - · Da quantia resultantt' 
da adição do aumento à base 
referida no item anterior, serão 
deduzidos os au.rnentos de salá
Tios que o funcionário tenha ti
do depois de 31 de dezembro de 
1946 assim como os abono5 
conc~didos depois da referida 
data, que tenham sido incorpo· 
rado< ao salário, ou que o ve
nhan'i a ser quando da execução 
dês te acôrdo. 

3. o - Para efeito do cálculo 
de aumento não serão computa
dos os aoanos de caráter espe
cial ou social (salário famflia, 
residência etc.) como também, 
as gratificações dos cargos em 
comissão. 

4. • - Os funcionários (Jlle, a 
juizo da administração do esta
belecimento não merecerem o 
total do aumento (100% ), terão 
apenas 75% das vantagens con
cedidas nos têrmos das cláusu
las 1.• e 2.•. Os 25% restantes 
serão obrigatoriamente distribui
dos a critério da direção do 
banco, como aumento ao funcio
nalismo beneficiado pelo presen
te acôrdo . 

5.• - Não serão deduzidos, 
para os efeitos do item 2. 0 su
pra, os abonos concedidos antes 
de 31 de dezembro de 1946, em· 
hora incorporados · ao salário 
após a referida data . 

6. • - Os funcionários admiti
dos de 1.• de janeiro a 30 de 
junho de 1947, terão 50% das 
vaLtagens referidas na cláusula \ 
1.• e os admitidos de 1.• de JU· 
lho a 31 de dezembro de 1947, 
terão 25% das mesmas vanta
gens. 

§ 1<> - · Os aumentos referirl.os 
nesta cláusula, estão subordina 
dos à mesma regra da cláu5uln 
4a.. 

§ 2<> - Não :Je aplicará e,te 
acordo aos empregados contrata
dos, nem aos aclmitidos a partir 
ÕE 1<> de Janeiro do corrente I'Jl'), 

iucluslve. 
7• - Os aumentos resultan,tes 

deste acordo uao se aplicaril•l it~ 
gratificações qualquer que seja a 
fnrma ou modalidade do pagamen-
to das mesmas. 

8o - O aumento, dada ... S\'a 
natureza de "necessidade'' não 
aproveitará aos funcionário~· que 
percebem mais de (Jllatro mil cru
zeiros, nem determinará a :.leva· 
çnt• dos. vencimentos a quantia su · 
pE,rlor a essa. • 

go - Se durante a vigénctn elo 
presente acordo eritrar em ,·i;;ur 
qualquer dispositivo legal, q11e 
por qualquer titb..Io implique em 
aumento de vantagens pJ:CUni~as, 
8erão computados os aum.~tttos 
ora concE'didos para a formaçli.o 
do novo 11alârio, fazendo-~e a~ 
ompensações necessárias 

10o - o· presente acordo \}ãn 
fe aplicará aos Bancos nacionais 
qtle n o exercfcio de 19-!7 tenha•n 
distrilituido dh·idendos iguah ou 
Í feriOI'CS a 6%. • 

ico - O disposto n•Jsla 
áusula 11ão 5e aplica aos Bnn;:.,s 
n que a IJnnio, Lstados _ ou Mu

nicfpios, sejam detentores p\'l•J 
menos, de metade de seu ca11ita! 

lo - Da u,ccuêJi deste acordo 
• "f.' ultará nen ·um aun •> 

• !' eke,."e Q.S ruzeyos. ·---t.""1o,...._ Este acorêlo entrfrã em 
·vigor a partir de to de julho d'J 
currente ano, vigorando pelo pra
zo âe um ano. 

(as.:) 
SINDICATO DOS BA~COS 110 

!HO DE JANEIRO - Raul I>into 
lle Carvalho, presidente e Luiz 
!.tigliora, tesoureiro. SINDIC.\1'0 
lJOS EMPHEGADOS EM ESTAIJE
r.ECIMENTOS BANCÁRIOS 00 
IUO DE JANEIRO - João G. de.> 
Carvalho. presidente; Ca~imir•> de.> 
SPuza Oliveira, secretário c r:nus 
Sadock de Sá, tesoureiro. 

S.,'! -

., .. ... 
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Jornal do Cornércio 
lt10 DI J.ANIIte 

26 J un i:~ o 1847 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
t TRIBUNAL SUPERIOR 

DO TRABALHO 
da no dia 23 de .>unho . 

ro r Dr. Batista Bittencourt 
el ergammi de Abreu . 

Comparc•c otm s . Ministres Caldc:rn !\e to I ~
. . 1! ro Geraldo Bezerra de 

- Godov 1.a - \\."r.ld cmn.r 1\;arques -- üiiYI?ira 
L1ma - Antonio Ca.JW.Il>al - JuiJo Earat" -- Del - I 

" -

Moreira _ Astolfo Sorpa - I:dgard :..anóes c I 
Cardlm. 
ordem do d1a !oram julgados cs ;egumles . 

dido o sr . 
no cxer~icio 
Neto. 

Proces~o 1. 205-47 Relator, o Sr . ~Hnislro 
Waldemar Marques. Revisor. o Sr. Ministro Delfim 
Moreira . Recurso extraordinário de decisão do TRl' 
da 1. • Região . Recorrente, Cassino Balneário da 
Urca S. A. Recorrido. Eleazar de Carvalho . -- Re
•ultado do julgamento; Idêntico ao do processo an• 
terior. · 

Processo 1 .460-47 - Relator. o Sr . Ministro 
Waldemar Marques. Revisor. o Sr. Ministro Delfim 
Moreira. Recurso extraordinário de decisão do TRT 
da 6 . • Região. Recorrente, Alberto Quatr!ni Bian· 
cn!. Recorridos . Eriberto Joaquim de Almeida e ou
tros . Resolveu-se tomar conhecirn:mto do re. 
curso, por unànimidade de votos, e, rejeitando as 
preliminares de incompetência e da inconst!tuciona; 
lidade do · decreto-lei n. 9.251, d> 1946, de r......ttla, 
negar-lhe provimem.o, vencidos c• Srs. ,\:Iin!stros 
Waldemar Marq,tes, relator. Edgard Sanches o> RO· 
mula Cardim, que acolhiam a referida preliminar 
de inconstJtvcicnalidade, e. no mérito, reto1·m.1vam 
a decisão re< orrida, a fim de absolver o !"ccorrente 

I 
a a condena cu o que lhe foi Imposta. Designado para 
redigir o acórdão o Sr. Ministro Del!im Moreira. 
Vice-presldent~. · no exerci cio da presidência, Sr. 
Ministro C&lde!ra Neto. 

Processo 43-47 - Relator. o Sr. Ministro Julio 
I Barata. Rrviscir, o Sr . Ministro Wa!demar Marques. 

RecursQ ex ti aord!nário de decisão do TR T da 1. • 
Região. }U!corrente, L. Quattroni. Recorridos, Al
fredo Eva1 i& te. da Silva e oulr<s. - Resolveu-se, 
prellminarmellte, por uriãnimidade de votos, tomar 
minar a baixa do Pl oc~sso ao Tribunal Regional a 
conhecimento do recurso, P, de meritis, dar-lhe pro
vimento para, anulando a decisão recorrida, deter· 
quo, a fim de que profira nova julgamento, vencido 
o Sr . Ministro Antonio Carvalahl, que lhe negava 
provimento. Vice-Presidente, no exerci cio. da prc• 
sidênc!a, SI' . Ministro Caldeira Neto. 

Proct >S(' 6.015-4G - Re1;:.tor, o Sr. :Ministro 
Waldemar Marques. Revisor, o Sr. MinisU·o Delfim 
Moreira. Recurso extraordinário de decisão do 1'RT 
da 1 . • Região . Recorrente, Antonio Vieira Filho. 
Recor,rldo, :M. Rocha Indústrias Reunidas S. A . -
Resolveu-se, ÍJOl' unAnimidade de vntôs, preliminar· 
mente, tom:u- conhecim~nto do recurso, e, de me· 
ritls, dar-lhe provimentc>, em parte. a fim de asse
gurar ao 1 ecQ!;renLe direito ao pagamento por par-

I 
te do ~npregaaor de 5(1% de seus salários. uurante 
o tempo em que esllver ao servico ,do Exército, ces· 
sando essa obrigatoriedade a par•il' da vigência do 
decreto-lei n. 9 :500, de 23 de Julho de 1946, caso '~ ' 
ainda se mant-..nha êle incorporado, assegurada, ou· 

, trossim. a volta ao emprego, quando cessada a 
I prestacão do referido serviço. Vice-Presidente, no 
t~xerc!c!o da presidência, Sr. Ministro Caldeira Neto. 

Processo 6.113-46 Relator. o Sr. .Ministro 
Waldemar Marques . Revisor. o Sr. Ministro Delfim 
Moreira. Recurso extraordiná.rio de decisão Jo CR'l' 
da .l.. • IU!:ll!ão. Reco~:rente, Manoel Marce!lno da 
Silva. Recorridos, Lavas & Cia. Re~ultado c'to jw
gamento: ldênt!co ao processo anterior. 

Processo 6 133-46 - Relator, o Sr. Ministro 
Waldemar M.:rque&. Revisor, o Sr. :Ministro Delfim 
Moreira . Recurso extraordinário de decisão <la 9. • 
.TCJ do DI slrito Federal. Recorrente, Café Imperial. 
~ecorr!do, Tavare3 Pecanha Marinho. - Resolveu-se, 
por uriAnimldadt> de votos. tomar conhecimento do 
recurso, e, de n'erit.is, dar-lhe provimento, em parte, 
a !im de Msegurar ao recorrido do direito à l'ercep
cão d~ 50% de seus sa1Atio5 durante o tempo em 
que estiver ao serviço do Exército, cessando essa 
~ 0..-t--~--~ ........ ~... a 1'\!tl"hr rl:t. vieência do decreto~lei 



u -
dldo o sr. 
no exer~icio 
Neto. 

Proces•o 1.205-47 ~ Relator, o Sr. ~l:inistro 
Waldemar Marques. Revisor. o Sr. Ministro Delfim 
Moreira . Recurso extraordinário de decisão do TR'r 
da 1. • Região . R'ecorrente, Cassino Balneário da 
ürca S, A. Recon ido, Eleazar de Carvalho: -- Re
llultado do julgamento; Idêntico ao do processo an
terior. 

Processo 1.460-47 - Relator, o Sr . r,finlstr·o 
Waldemar Marques. Revisor. o Sr. Ministro Delfim 
Moreira. Recurso c"traordinârio de decisão do TRT 
da 6. • Região. RPcorrente, Alberto Quatrln_l Bian· 
cnl. Recorridos. Eriberto Joaquim de Almeida e ou
tros , Resolveu-se tomar conhecim2nto do re
curso, por un!mimidade de votos, e, . rejeitando a~ 
preliminares de incompetência e da mconstltuciona
Hdade do · decreto-lei n. 9.251, d2 1946, de rnerltla, 
negar-lhe proviment o, vencidos c• Srs. ,\IInlstros 
\Valdemar Marq•tes, relator, Edgard Sanches <' RO· 
mulo Cardlm, que acolhiam a referida preliminar 
de inconsUtccionalidade, e, no mérito, refofill.lVam 
a decisão re• orrida, a fim de absolver o !'ecorrente 

·1 ua condenacao que lhe foi Imposta. Desi;l11ado para 
redigir o acõrdão o Sr. Ministro Delfim Moreira. 
Vice-presidente, · no e"erclciD da. presidência, Sr. 
Ministro Caldeira Neto. . 

Process•' 43-47 - Ri!lator. o Sr. Ministro Julio 
Barata. Rrviscir, o Sr. 1\'linistro \Valdemar Marques. 
Recursa extiaordlnário de decisão do TRT <la 1.• 
Região. ~corrente, L. Quattroni. Recorridos, Al· 
fredo Evat ihtL da Silva e outrL&. - Resolveu-se, 
preliminarmente, por urill.nimidad<: de votos, tomar 
minar a baixa do p1ocosso ao Tribunal Regional a 
conhecimento do recurso, 1?, de merltla, dar-lhe pro
vimento para, anulando a decisão recorrida, deter• 
quo. a fim de que profira nova julgamento, vencido 
o Sr. Ministro Antonio Carvaiahl, que lhe ne~~:ava 
provimento. Vice-Presidente, no exerclc.io da pre• 
sidência, Sr. Ministro Caldeira Neto. 

Procc;s<' 6.015-46 - Ret;,tor, o Sr. 1.1inistro 
Waldemar Marques. Revisor, o Sr. Ministro üel!im 
Moreira.. Recurso c"trnord!nário de decisão do 'J·R T 
da 1. • Região. Recorrente, Antonio Vieira Filho. 
Recor;·ldo, :M. Rocha Indústrias Reunidas S. A. -
Resolveu-se, P<>r unll.nimidade de vntõs, preliminar· 
mente, tom~ conhecimento do recurso, e, d.e me
ritis, dar-lhe J)rovimentC', em parte, a fim de asse
gurar ao J ecru;rente direito ao pagamento por par· 

I 

te do ~mpreg!laGr . de 50% de seus salários. .Jurantc 
o tempo em que estiver ao servico Ao Exército, ceo· 
sando essa obrigatoriedade a par•ir da. vigência do 
decreto-lei n. 9 .500, de 23 de Julho de 1946, caso 
ainda se rnant~nha. êle incorporado, assegurada, ou· 

1 trossim. a volta ao emprego, quando cessada a 
• prestacã<> dD referido serviço. Vice-Presidente, no 
~xerciclo da presidência, Sr. Ministro Caldeira Neto. 

Processo 6 .113-<!6 - Relator, o Sr. Ministro 
\Valdemar Maraues. Revisor. o Sr. Ministro Delfim 
Moreira.. Recurso e"traordinárlo de decisão Jo CR 'I' 
da l.. • Re:Pão. Recorrente, Manoel Marce!lno da 
Silva. Recorridos, Laves & Cia. Re~ultado <"o jUl
gamento: ldêntico ao processo anterior. 

Processo G 133-46 - Relator, o Sr . Ministro 
Waldema.r Mr.rques . Revisor, o Sr. 1\'linist ro Delfim 
Moreira. , Recurso extraordinário de decisão ela 9. • 
.TCJ do Distrito Federal . Recorrente, Café Imperial. 
Recorrido, Tavares Pecanha Marinho . - Resolveu-se, 
por uiiAnimldadl'l de votos. tomar conhecimento da 
recurso, e, de n1er1Us, dar~lhe provimento, em parte, 
a fim d<> •ws2gurar ao recorrido do direito à l'ercep
c:âo de 50% de seus salA1ios durante o tempo em 
que estiver ao servico do Exército, cessando essa 

·obrigatoriedade a partir da vigência do decreto-lei 
n. 9 . :;oo, de 23 de Julho de 1946. cüo ainda se 
mantenha ê!e n\cotporado, assegurada, outrossim, a 
volta. ao emprego, quando cessada a presta;ão do 
referido serviço. Vice-Presidente, no exerclci<> da 
presidência, Sr. Ministro Caldeira Neto . 

Processo 9. 343-46 - Relator.. o Sr. ,.Iinistro 
Julio Barata. Revisor, o Sr. Ministro Wa.!demar 
Marques. Rec\rso extraordinário de decisão do 'I'RT 
da. 1. • Reg>âo. Recorrentes, Nelson Pereira da Sil
va e Almiro Francisco Xavier . Recorrido. Antonio 
Maria. de Oliveira Cunha . - Resolveu-se tomar co· j 
nhectmenlo do recurso. por unAnimidade. o 3r. Mi· 
nlstro Antonio Carvalhal, que lhe dava provimen
to, a fim de julgar procedente a reclama cão. D<u-se 
por Impedido o Sr . Ministro Edgard Sanches. Vice
~~~~;;~teNe~~. exerci cio da presidência. Sr. liiinlstro 1 

Processo 9. 436-46 - R~lator, c. St. Ministro I 
Julio Barata . Revisor, o Sr . Ministro Waldemar 
Marques. Recurso cxtt ao>·uinário de decisão do TR T 
da 1.• Região, Recorrente, José Aquino -~asaes. 

, Recorrida, Prolar S. A. - Resolveu-se. por unâ.nimt
dade de votos, não tomar conhecimento do rt~urso, 
PDI: falta de apoi<> legal. Deu-se por lmped :do o 
Sr. Ministro Edgard Sanches . Vice-Presidente, no 
exerci cio da presldC!ncia, Sr , Ministro Caldeira. Neto. 

Processo 5 . 941-46 - Relator, o Sr . ,11nistro 
Waldomar Marques. Revisor , o .3r . Ministro Delfim 1 
~{oretra. 1 Recurso extraordinário de sentença d<> Juiz 
de .Direito, da Coma ·ca de Cacador . Recorrente, A 
Firma Langer & Kobllan >ki. Recorrido, '.'altrido 
Faria de Brito . - Resolveu-se tomar conh,cimento 
do recurso, contra os votos dos Srs. Ministros Wal
dema.r Marque~. relator, GQdoy Ilha, Edgard san
ches e Rõmulo Cardtm, e, de meritis, negar-lhe pro
vimento, venddos os Srs . Ministros Delfim Moreira, 
Ohvetra Lima, Julio Barata e ROmulo Cardim, que 
reformavam a decisão recorrida a fim de julgar 
Improcedente a reclamacão apresentada · ;ontra: a 
recorrente. Vlce-Pr~s lednt.e . no exerc!cio da. presi
dência, Sr . Ministro Caldeira Neto. 

r:rocesso 5. 8-6-46 - Relator. o Sr . Ministro 
Edgard Sanchel. Re,·isor, o Sr. Ministro .Astolfo 
Serra . Recurso e"traordinário âe decisão d<> 'fRT 
da. 2 . • Região . Recorrente, S. A . Indústrias Reu
nidas F. l\1atarazzo, Recorridos, José Rodrigues de 
Abreu e outros. - Resolveu-se tomar conh~clmento 
do i'ecui·so. por unll.nimldade de \ 'atos, . e, de f>:>e.rltls, 
dar-lhe pr~,ylmento para, reformando a decisão re
cornda, JUlgar Improcedente a reclamação, \enci
dos os Srs. Ministros Ed&"ard Sanches relator. As
tolfo Serra, revisor e Godoy Ilha, que lhe aa\<am 1 provl!l'ento. em parte, para restabelece!· a. 'iltirneira 
dec!sao da Junta. de Conc11lacão e Julgame:>to, e 
Antoruo Carvathal, que mantinha a decisão rccQr
nda. Destgnado para redigir o acórdão o Sr . .Mi· 
nlstro Waldr.mar Marques. Vice-Presiddne, no ~xer
clcto da presidência, Sr. Ministro Caldeira l'<eto. 

Processn 11.477-46 ~ Relator, o Sr . Ministro 
\Valdemar Marques . Revisor, o Sr. Ministro Delfim 
More1ra. Rel'urso extraordinário de decisão ;lo TRT 
da l. • Reglã r·. Recorrente, Rudol! Hans :Rrnest 
P~per. Recorridos, H :>rm Sloltz & Cia. em liqulda
cao . Resolveu-se, prelhninarmente, pelo voto de 
desempate, tc:mar conhecimento do recurso, vencidos 
os Srs. MJmsllos \Valdemar Uarqu2s, relator, Del· 
f1m . Moreira , 1·cvisor, Godoy. Ilha e ROmulo Cardtm, 
e, de . mei1t•11, dar·lhe . provtmento para, reformando 
a _ dec1são r ecorrida . Julgar procedente a r:'clama
cao .. na fo':'T'a do pedido, cont ra os voto• dos Srs . 
Mtmstrn~ Wal<lemar Marques, Deliim Moreira e RO
mu!o Cardim,. que lhe !'e~avam _prov~~e~t.o . ~es.lg-

~ -.... .... '-



Proces•o 1.205-47 ~ Relator, o Sr. !finistro 
Waldemar Marques. Revisor. o Sr. Ministro De!Hm 
Moreira. Recurso extraordinário de decisão do TRT 
da 1. • Região. Recorrente, Cassino Balneário da 
Urca s. A. Recorrido, Eleazar de Carvalho: -- Re
•mltado do julgamento; Idêntico ao do processo an· 
terior. 

Processo 1. 460-47 - Relator, o Sr . Ministro 
Waldemar Marques. Revisor. o Sr. Ministro Delfim 
Moreira. Recurso extraordinário de doei são do TR T 
da 6 .• Região. RPcorrente, Alberto Quatrln.i Bian· 
cnl. Recorridos, Eriberto Joaquim de Almeida e <>U· 
tros. Resolveu-se tomar conhecimento do re
curso, por unànimidade de votos, e, rejeitando a~ 
preliminares de incompetência e da inconstituciona
lidade do · decreto-lei 11. 9.251, d' 1946, de rl\el'ltla, 
negar-lhe provimento, \'encidos ca Srs. ..liintstros 
Wa.Idemar Marques, relator. Edgard Sanches " RO· 
muto Cardlm. que acolhiam a referida preliminar 
de inconstltocionalldade, e. no rnérlto, refot";n.lVam 
a decisão rec orrtda, a fim de absolver o !'ecorrentc 

I 
aa condenacüo que lhe foi lmpesta. Designado para 
redigir o acórdão o Sr. Ministro Delfim Moreira. 
Vice-presidente. · no exerci cio da presidência, Sr. 
M!ni•tro Caldeira Neto. . 

Process•• 43-47 - Relator. o Sr. Ministro Julio 
Barata. RrviS<ir, o Sr. Ministro Watdemar Marques. 
Recursa extJaordlnário de decisão do TRT da 1.• 
Região . Rl:corrente, L. Quattroni. Recorridos, AI· 
tredo Evat i~tr. da Silva e outrcs. - Resolveu-se, 
preliminarmente, por uríânimldadt: de votos, tomar 
minar a baixa' do p1 acosso ao Tribunal Regional a 
conhecimento do recurso, "• de meritis, dar-lhe pro
vimento para, anulando a decisão recorrida, deter• 
quo, a fim de que profira nova julgamento, \'encldo 
o Sr. Ministro Antonio Carvalahl, que lhe neiava 
provimento . Vice-Presidente, no exerci cio da pre• 
sidência, Sr. :Mtntstro Caldeira Neto. 

Proc >s(' 6. 015-4G - Rei.;.tor, o Sr . Ministro 
Waldemar :Marques. Revisor. o Sr. Ministro Delfim 
Moreira. Recurso extraordinário de decisão do 1'RT 
da 1.• Reg:tão. Recorrente. Antonio VIeira Filho. 
Recor~·ldo, M. Rocha Indústrias Reunidas S. A . 
Resolveu-se, par un3.nimidade de vntós, preliminar· 
mente, toml,t" conhecim~nto do recurso, e, de me
rltlst dar-lhe provimento, em parte. a fim de asse
gurar ao 1 ec!l!:rcnte direito ao pagamento .por par
te do ~npregjl.oGr tle 50~f, de seus salários. uurante 
o tempo em que estiver ao scrvico ,do Exército, ces
sando essa obrigatoriedade a partil' da vigência do 
decreto-lei n. 9 :500, de 23 de Julho de 1946. caso 
ainda se mant'!nha êle incorporado, assegurada, ou
trossim. a volta ao emprego, quando cessada a 

i prestacão do referido servico . Vice-Presidente, no 
IIXerciclo da presidência, Sr. Ministro Caldeira Neto. 

Processo 6.113-4.6 - Relator. o Sr. .Ministro 
WaJdemar Marques . Revisor. o Sr. Ministro Deltlm 
Moreira. Recurso extraordinário de decisão do CR'l' 
da .1,.• lli!~tão . Recot;rente, Manoel Marcellno da 
Silva . Recorridos, Lavas & Cia. Re~ultado c'!o jw
gamento: Jdentico ao processo anterior. 

Processo 6 133-46 - Relator, o Sr . Ministro 
Wa.ldemar M&rques. Revisor, o Sr. Ministro Delfim 
Moreira, Uecurso extraordinária de decisão c!a 9.• 
.TCJ do Dlst.cito Federal. Recorrente, Café Imperial. 
Recorrido, Tavares Pecanha Marinho. - Resolveu-se, 
por unãnimldad!'< de votos. tomar ronhecimento do 
recurso, e, de nuuiUs, dar-lhe provin1ento, em parte, 
a fim de "''sogurar ao recorrido do direito à l'ercep
çlio de 50% de seus salários durante o tem1>0 em 
que estiver ao servico do Exército, cessand6 essa 
CJbrl&atorledade a parlir da vigência do decreto-lei 
n. !l .m, de 23 de Julho de 1946. ca~o nlnda se 
mantenha ~I e u\c01 parado, assegurada, out.cosstm, a 
volta ao· emprego, quando cessada a presta~ão do 
referido serviço. Vice-Presidente, no exerclcio da 
presidência, Sr. Ministro Caldeira Neto. 

Processo 9. 343-4.6 - Relator.. o Sr. ;I.Iinist.co 
Julio Barata. Revisor. o Sr. Ministro Waldemar 
Marques. Rec\"so extraordinário de decisão do l'RT 
da l . • Regtâo. Recorrentes, Nelson Pereira da Sil
va e Almiro Francisco Xavier. Recorrido. .l.ntonio 
Maria de Oliveira Cunha . - Resolveu-se tomar co· 
nhechnento do recurso. por llnfl.ntmidadc. o 3r. Mi· 
ntstro Antonio Carvalhal, que lhe dava provimen
to, a fim de julgar procedente a reclama cão. V( u-se 
por Impedido o Sr. Ministro Edgard Sanches . Vice
Presidente. no exerci cio da presidência. Sr, Minis !.co 
Caldeira Neto . 

Processo 9.436-46 - Rolator, o St. Ministro 
Julio Barats . Revisor, o Sr. Ministro \Valdemar 
Marques. Recurso ex ti ao•·dinário de decisão do 1'R1' 
da 1 .• Região. Recorrente, José Aqulno .~asacs. 

, Recorrida. Prolar S . A. - Resolveu-se. per unânim!-
1 dade de votos, não tomar conheclmento do r .. curso, 

pm:: falta de apoio legal. Deu-se per lmped:do o 
Sr. Ministro Edgard Sanches . Vice-Presidente, no 
exerci cio da presidência, Sr , Minist.co Caldeira Neto. 

Processo 5. 941-46 - Relator, o Sr . ··flnistro 
Waldem9.f Marques. Revisor, o 3r. Ministro Delfim 
Moretra. .Recurso extraordinário de sentença do Juiz 
de .Direito , da Coma··ca de Cacador. Recorrente, A 
Firma Langer & Kobllan .;.ki. Recorrido, '!al!rldo 
Faria de Brito. - Resolveu-se tomar conh>cimento 
do recurso, contra os votos dos Srs. Ministros Wal
demar Marque~. relator, GQ<Ioy Ilha, Edgard ~an
ches e Rôm>Jlo Cardim, e, de meritis, negar-lhe pro· 
vimento, venddos os Srs. Ministros Delfim· Moreira, 
Oliveira Lima, Julio Barata e ROmulo Cardim, que 
refprmavam a decisão recorrida a !1m de julgar 
Improcedente a reclamação apresentada · .;ontra: a 
recorrente. Vice-Pr~slednte, no exerci cio da presi
dência, Sr. Ministro Caldeira Neto. 

Processo 5.8-6-46 ·- Relator, <> Sr. 1\tlnistro 
Edgard Sanchea. Re,·isor. o Sr. MlnisL"O Astolfo 
Serra. Recurso extraordinário àe decisão do 'fRT 
da 2 . • Regiil.o . Recorrente, S . A . Indústrias Reu
nidas F. :Matarazzo. Recon·idos, José Rodrigues de 
Abre11 e outros. - Resolveu-se tomar conhecimento 
do •·ecurso, por unânimldade de votos, e, do "lUJtls 
dar-lhe pr~·tmento para . reformando a · decisão re~ 
corrida, JUlgar Improcedente a reclamação, \enci
dos os Srs. Ministros Ed&ard Snnches relator, As
tolfo Serra, revisor e Godoy Ilha, que lhe aa\<am 1 provimento. em parte, para restabelecer a ·~rtmeira 
decisão da Junta de Conctliacão e J ulgame:>to, e 
Antonio Carva1hal. que mantinha a decisão Iccor
rida . Designado para redigir o acórdão o Sr. Mi· 
nlStro Waldnmar Marques. Vtce-Presidetne, no Pxer
clcto da presidência, Sr. Ministro Caldeira l'oleto. 

Processo 11.477-46 ~ Relator, o Sr. Mtntst.co 
\Valdemar Marques . Revisor. o Sr. 11-Iinistro Delfim 
Moreira. Ret•urso extraordinário de decisão ao 'l'R'I' 
da l. • Região. Recorrente, Rudolt Hans F:rnest 
P!per. Recorridos, Horm Stoltz & Cta. em Jiquida
cao. Resolveu-se, preliminarmente, pelo voto de 
desempate. tomar conhecimento do recurso. vencidos 
os Srs. llrtmsttos \Valdemar Marqu2s, relator, Del· 
fim Moreira ! revisor, Godoy Ilha e ROmulo -:a.rdJm, 
e, de . f!lOrit•,.. dar-lhe. provimento para, re!ormando 
a. deccsao recorrida, Julgar procedente a reclama
Cli:O•. na torma do pedido, contra os Yoto~ dos Srs. 
Mmtstro' Waltlemnr Marques, Del!im Moreira e RO
mulo Cardlm. que lhe negavam provimento . Desig
nado par" redtgir o acórdão o Sr. Ministro Godov 
~lha . • Deu-se ])or .il'1pedi<lo o Sr. Ministro Edgard. 

i
nch. s . Vlce-Prestdcnte, no exercício da presi
ncta, Sr. lllinistro Caldeira Neto. 

Processo 13.035-44 - Relator, o Sr. :!>Iinistro 
ldea·a Neto. Revisor, o Sr .Ministro Godoy Ilha 
curso. extraordmário de despacho do Sr. Presi: 

< nte do TRT da 2 . • Região, proferido em ~xecucão. 
corrente. Joseph Charles F.lvJn. Recorrido, s . A. 

l"rlgorl!tgo ~nglo . - Resolveu-se tomar conheci
!.'ento do recurso. contra os \'Otos dos Srs . ~11nistro5 '\:aldcira NetCJ, relator, Godoy Ilha. revisor, " Det
tm Morelr.,. e, de mel'ftlo. por unAnimidade , dru·-
1e provlmc~1to, a !im de as~egurar ao r2corrente 

0 ue Ih cfot teconhec do pela decisa.o no l'rlbunal 
:cgional. ?bser\'ada ~ prescricão bienal4 Presidente, 
.a ~usê:>cta,. do efcttvo e no impedimento eventual 
.o Sr. Presidente, Ministro Waldcmat· 1\iarques. 

Ata da sessfto real~ no dia 24 do m!s de 
'unho de 1947, 

Presidencl• - St·. Ministro Geraldo Bezerra de 
,renezes - Procurador - Dr Dorval Lac~rda 
;ecretárlo - Agnelo. Bergamlni Abreu. - , :cmoa
eccram os s_... Mmlslios Caldeira Neto, <)tiveira 
-tma, Godoy Ilha , Waldemar Marques. Edgard San
:hes, .luhc Barata. Astolfo Sena, Antonió Carva
hal , P.ômulo Cardim e D>l Cim Moreira 
1\'0c~~os ~rdem do dia Iornm JUlgados os •e.;uintes 

Process<> l. 944-47 - Relator, 0 Sr. ' .!inistro 
\sloifo Sere a. ~e,·l•or. o Sr . lllin lstt·o Caldeira 
'i~;o . ( Recor1ent Ps, Fabiano Ze!erino e Domingos 1\lar .. ' 
!UoS de. Almcl~a. Hecorrlda, L. ~luatroni. Hecurso I 
'xtraord,nárl., _ ae decisão do 'l'RT da 1 ., RegJão. _

1 

Rcsolv ~u·se , .d<.. tomar conhecimento do recurso l>Qr 
Colta de apruo legal, unànimemente .. ' 

Processo :< . 239-47 - Rel ator, o Sr. l·-Iinislro 
Astolfo Serra. I:e•.·isor. o Sr. .M misLro '-'aldc;ra 
Neto. R~co~rente, Marinho Falcão & Cia. Recorrido, 
Pedro RJbelt"L Cavalcanti. R~curso e.xll'aordinJ.rio de 
necisão dQ 'l'R'l da 6 .• Região. - Resolveu-se por 
unânimidade de votos, nllo tomar conheciru~nto do 
recur•o. por !!'!ta de 1undamento legal. 

Processo . 2. 571-47 - Relator, o Sr. Ministro 
Dclfhn Morc~ra. AgraYante, S. A. Fábrica Camelo 
- t ndústria c Comércio ele Calcados. Agravado 
L4pérc10 Lopes. Agravo de instrumento de <lespa: I ho . p n ~ 

... ..., .. 
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J~~~~~~ !~ TR.~~~;:o f.·· ~,.::, ~:.~~."~;::~:~:::~:: 
D~ HQ .. ;qq:eqo,;~i S: i'>l.OJiiX Jau.rums JaW!Jd, 

.u<m •od "'"'lu~o wa saqóv~oo 991Ull12 
Ar,a. da. S r o i da. no ia. 12 d! Ju- ~"" rooo '! ~A'I!t~a aÇoq noqoeJ OPE:>,raw o · 

nho . . Ot{U\1.1' QP LY '.}l'HO.Ii. V llO.t>{ 
Pre.sidênci<:~. - r. Mm!.stro Gerar do 'Sezer-

ra de Menezes Pro::undor -- Dr . Batista GOD1 'W JIG 0.11..-. uw~ •a 0"!!1,0 
B!ttencourt - Secretario Substituto - Jo.s ê ""

1111 
•"' .a ,. _ 

Barboaa de Mello santos. 
Compareceram os Srs. Ministr os Caldeira :JJ'iiULtUO:J op zvu~or 

Ne,o - Godoy Ilha, Waldemar Marques - 011-

H o~ 

Qt lC 

'O! 

\'elra Lima. - Antonio Cu,rvalhal - Julio Ba --
rata- Deltlm Moreira- Astolfo Seaa- Ed- te: ' ti: 'ti: 11~aaqg ·~ullld ·s ts:s~ 
gard Sanche.s e Romulo Cardim. 2~ · g,; • gr; · • · • • adalo Oll 6f 

Na ordem do dia !oram ~ulgados os seguin- xailll - JiiATUod~a 89 
· 6< 

t e.s processos: ' svtt .tOL.ta~u y 3toH ' J
119 

· 
61 

Proceuo 3 2ôl/ 47 - Relator. Ministro Go- y · · 'Vt' 8í 
doy Ilha; - Revisor. Ministro Oliveira Lima; 9 19E'6f 

"' · h Cl C! t 'f! s d ;v.rcm .md ' 'W'lUil<l • 

- Recorrido, Antonio Comino . - Re~urso ex- 1 
- ""ecorren..,, .e. . nema ogra ca erra or; S'>HÍ'e100 s;:~u,n.â<!-s s~ \l oq tUB.rl!JOíii.fl . j 
traord!ná.rio de decisão do TRT da 2a Região •<:qunr otp •u 'X'li04 y AON: 91 · O 
Resolveu-se tomar conhecimento do recurso, e, . op'Ds 

de meritis, dar -lhe provimento, em parte, a YHOYHHO& . oul ' 
fim de excluir da condenação o pagamento dos 
juros d~ móra. unanlm€1rente. 'I! 6 

Processo 252/47 - Relator, Ministro Cal- FWI1UUIO:J op ! VU.1or · Y 
deira Neto; - Revisor Ministro Godoy Ilha; 
Recorrente, Eloy Parente Silva; -Recorrido, 000 ' 0& 'S01'U1UO:> l9T 'llfiOS: 'llU s-vpUGA 
U.sina Sapucaia S . A .. - Recurso extraord!ná- j 'to· 
TiO de decisão do TRT da 1"· Região . Resolveu- Ot'Zl: 06'êl': ' ' OÓJli}'i 
re. por unu,nimidade, de votos, tomar conlleci- T2 · Er; 01· tz · o.:qtm~zaa 'so:) . 
mento f-11 ::wurso, e, tte m.e1'itis, dar-lhe prov1 - OS· St: 96 · çr; • o!qn~no 
rntmto. a fim de assegur::r também ao rec1T~n - 19 · 21': gr 9Z • •' OJqru;q\lg 
te o d ireito ao aviso prévio e indenizaçio, sim- n · 91: 08 · 9t; •' • • • • • Ot{!111' 
p!es, proporcional aos· anos de serviço, tendo em $SDd .topa7uy a{oH ' 96' 6 
vista que o mesmo exercia cargo considerado d ;> y 
confiança, ex-vt do disposto no artigo quatro-
centos e noventa e not·e, parágrafo segundo d UJ<Hl wd ' · , 
Consol!daçl!.o das Le;.s do Trabalho, tudo a s~r IJ v ~ ~U\lO tu~ as-opr\lo~o ~o~uod S9 -e 
apurll.do na execucáo, com re.striçOes do s r. Ml- · n ~ 00 õtlUJl noq:J~; op'8J.latu O -
nistro OJ!veira L ima, quanto a fundamentação. t' lZ '?: ~ ••• • ••• • • • • OÓ.':'I:J'i. 

e:: os · Eê:' • • • : • ' • • • o.rqw.;,:zaa 
t T! · çc;: • • • • • • • • • .. • oJqn+no 
6 OS. Ç(; •'' • • ' • • • Oiquta~.;J>S 
c; ·•••4;•••·•· • · oqrn1' 
7UY a.ÓOH :tUa liSi>.t~ua . ~Illé{ , 
lT .;od ··~ uao UI~ ~-opqe~o:> 'oo~uod 6T 11 
Xl~<l woo ·ra'-'" ~sa aÇol:( n !.tq-. op'l!c.t<>tU o 

t 
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T 
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I'roc:szo 2 8C3/~7 - Relator, Ministro Cal
deira Neto; - Revisor, Ministro Godoy Ilha: 
- R ccorrenbs, S indicato dos Coll'dut<J~res de 
Veículos Rodoviár ios e anexoll do Rio de Janei
ro e Sindiolto das Empresas d·e Transportes d~ 
Pe.~ag~iros do R io de J aneiro; - R ecorrido. 
Cs mesmcs. - (Diss!d!o coletivo) - Recuso 
ord!nárlo d~ decisão do TRT da 1"' Região. -
Re.so:veu-s ~ tom~r conhecimento dos racursos, · 
ti·espr~za1;1>!o a p1·e!!mina.r de nulldada da deci
z!i.o r:corrlda, em virtude de cerceamento da 
defesa, contra O.> votos dos ministros Wa.Jdemr.r 
Marquea, Delfim Moreir.:.. e .Edgard Sanches, 
que, dando acolhida a arguiçã.o, convertiam o 
julgamento em dillgência para ser realtzada a 
parcela oontabil pleiteada pelo Sindicato pa
tronal; de n;t~r!tis, reformar, em parte, a decl
são a quo, p ara determinar que o aumento plei 
t:a·::lo .. pelo Sindicat o su scitante 11que cstabele
ciclo n as séguintes bases e condições: a) Ca
tegoria doJ empregados - tornar sem efeito a 
m odificJ.ção da categoria. dos trabalhadores, de 
diar:stas par·a mEnsalistas, unanimemente; b) 
Tabela de a·umento - determinar a seguint" 
conceuão d3 aumento: aos mot oristas, de Cr$. 
30,00 , para 6~.Pl>. d iários. ou sejam 28 % : aos 
despachantes ; de. Cr . 30,00 pará. 40,00 diârios 
ou sejam 33 ,5 %: aos trocádores, de CT$. 25,00 
para 35,00 diários, ou sejam 40 % - vencidos, 
em plrt3 os n'l!n is'trà.; Aútorlici Carva!hal , Go
doy Ilha e Oliveira Lima, que, em relação aos 
motoristas, fixavam o e.umento em 30 %, ou 
~ejam de Cr~. 50,00 pan G5,00 diários; c ; -
Data base pura os calculas, determinar que os 
aum:mto.s sejam calculados sobre os salã.r!os 
;ptrcebidos em 31 de D 3zembl·o de 1945, deven 
do ser compensados os aumentos por ventura 
con~ed:do.s depo!s desta. data, vencidos os m i
nlstl·:Js Antonio Carvalhal e Edgard Sanch e.;, 
que mandavcb c!etu:n os cai:ulo:; so:Jre os aa
lirio.> atuais e \Valdemar Ma.rque.3, que m:~ndava 
tomar por b :l.S!! os salários con::=ctldos no ul 
timo di$id lo. Par:~. compensação deve ser le
vado em conta o seguinte: se o s.J.lário realmen
te parcebido for superiO'r ao ora decretado, de
ve o mesmo ser mantido; se, entr<lt!,\nto, o !or 
inferior, cabe ao empregador completar a d ife
rença ·entre o salário roa! e o que !oi decre
tado pela decisão . d) Data de vigéncta do au• 
me?tto, os a um€:n to.s se~ãa. pago$ a partir da 
presente d ecisão, ve,ncidos os , Il)iniatros G-odoy 
Ilha. Antonio Carvalhai e EC\ga.rd S a.nches que 
mandavam vigorar da. data. do · aluizam311to do 
dis: idio., e Delfim M-or e! a1 da aata da. decisão 
c!o Tribunal R3g lonal ; e) I!:rn];·regádos admiti -
dos posterio·rmente a 31 de Dezembro de 1945: 
Os empregado.:r admitidos d6p<>is desta. data. nã.o 
t em 'direito aos aumentos ora. decretados, 'l•ea.
<:idos os ministros GodoJ Ilha, Antonio Carva
lhai, que só excluiam os empregados admltl
dcs depois da instauraçi.o do d isaidio, e Ed
g•lrd Sanches, que assegurava. a &umento a to
do.> o3 e::! pregados com traball'l,o igual; f) As · 
~idui.dade; O pagamento do aumento fica su
bordinado à assiduidade total, -!>alvo os cases 

. de falta por motivo de !or9a maior ou ent-ar
mida.de, comprovacloa n a formá da 'lei, vencidos 
os ministroa Godoy Ilha e. Astolfo Serra, que 
!ixavam em 85 % a. asslduidad3' e Antonio Car 
valhal, contrá;rio a. es.3a cláusula . g) finalmente, 
determinar flque mantida quanto ao mais a 
decisão recorrida, que não acolheu as s eguin
tes reinvidicaçóes: a) !a.rdament o d ~ mot:r!s
t a. despachantr_, e trocadores fot·nt.:~.:.;o3 :pela 
empresa; b) não constituir motivo de pumção 
o fato de se re.::u.!;ar o n1otorista a. s a.ir ou trafe
gar com veiculo que não ofereça segurança pa
ra o público ou para o.s passageiros e c) n ão 
constituir motivo para punição a perda ou ex
travio de .fichas. 

Porcesso 1 697/ 47 - Relator, Ministro An
t onio Carvalhal; .,-- R\')v i~or , Ministro Edga.rd 

\ 18 J Sanclles; - Recorrentes, Cia. Nacione.d de Na-
' 0 D b 0 vegação Costeira; Recorridos, Decio Viana e 

~.V· f' .1\ l.• • '· I outros. - Recurso extraordinário de d eciõiío 
=========--':!111==-==:::::o..m=========~l do TRT da. 1"· Região . - Ressolveu-se, po;; 

unanimidad·e de votos, nA.o tomar conhecimento 
do recurso, por fa l ta de fundamento legal. 

P rocesso 4 74.-7/~6 - Relator, Ministro Wo.l
demar Marques; - Revisor, Ministro Delfrn1 
Moreira; - Recorrente, Valter Otto Muller; -
Recorrida, Madepinho Segurl.\dora S . A. - Re
cur.eo extraordinjrio de decisão <lo TRT da. 4a 
R : gião . - Resolveu-se n ão tomar conhecimen
to do recurso, por fa.lta. de fundament o legal, 
unanim.~m-en te. 

;processo 6 531/~6 - Relator. Ministro wal
demar :Marques ; - Revisor, l!.fin:.Stro Delfim 
Moreira; - Recorrente. Sebastlã.o Moadir d e 
Azevedo; - R ecorrida, Panl!lcacão M:1.non Ltda . 

-----------------"'=;;_--...;;;;==lJ- - Recur.>o extraordináriQ de decisão do · CR'l' 
da I " Região. - Reso!V<.t-se, por unanimidade 
de votos, pr<liminarmente, too.1.ar conhecimen
to do recurso, e , de meritis, <Jar -lhe provimen
to, em r;o.rte, a fim d e l\5s eg~ar ao recorren
te direito ao pagamento por par te do em!Jrcga

JUSTIÇA DO TRABALHO 

At~ d~~~ i da n o ia 12 de Ju
nho . 

Presidênci'3. - r. Ministro Gerardo 'Bezer
ra de Menezes P ro::urador - Dr . Batista 
B ittenco\trt - Secre~á.no Substituto - José 
Barbosa de Mello Santos. 

\ Compareceram os Srs. Ministros Caldeira 
Ne,o - Godoy Ilha, Waldemar Marques - Oli
veira Lima - Antonio CoJ.,rvalhal - J ulio Ba·· 
rata - Delfim Mor eira. - Astolfo Se:·ra - Ecl
gard sanches e Romulo Cardim. 

Na. ordem do d ia foram ~ulgados os seguin
t es processos: 

Proceuo 3 251 / 47 - Relator, Ministro Go
doy Ilha; - Revisor, Miniõt1·o Oliveira Lima; 
- aecorrente, Cie . C inematográfica Serrador; 
- Recorrido, Antonio Comino . - Re::urso ex-
traordinário de decisão do TRT da 2a Região 
ResQ!veu-se tomar conhecimento do recurso, e, 
de meritis, dar-lhe provimento, em parte. n 
fi m ode exclu ir da condenação o pagamento dos 
juros d·e móra, una.nlmeli'!!nte. 

, Processo 252/~7 - Relator, Ministro Cal
deira. Neto; - Revisor Ministro Godoy Ilha; 
Recorrent-e, Eloy Parente Silva; - Recorr ido, 
Usina Sapucaia S. A .. - R llCttrso extraordiná
<io de decisão do TRT da 1"' Região . Resolveu
se, por unoJ.,nlmidade, de votos, tomar conheci
mentQ -~'"' :::~urso, e, d.e meritis, dar-lhe proví
rm;nto. a fim de assegu~ar também ao recrr~11-
te o direito ao eviso prévio e indenizaç!i.o, sim
p:es, proporcional aos· anos d e serviço, tendo em 
vista que o mesmo exercia cargo considerado <\!! 
confiança, ez-vi do disposto no artigo quatro
centos e noventa e n ove, parágrafo segundo d a 
Consolidação das Leis do Txaballlo, tudo a so:r 
apurado na execucão , com restrições do Sr. Mi
nistro Ollveira ·Lima, quanto a fundamentação. 

, clor de 50% lie seus salário3, durante o tempo 
~m que estiver aos s~nlç:Js do Exército, ces
sando es~a obrigatoriedade a p artir da vigiln

. e la c\o dac:·eto-lei no 9 . 500, de 23 de Julho de 
1946, caso ainda sa mantenha êl·e incorpor>Mio, 
as.s3gure-da, outrossim, a volta ao serviço, quan
do c:JSsath a prestacão ao referido aervtço. 

P roc<seo 6 839/46 - Relator , Ministro Wal
demar MarquJs; - Revisor, Ministro Del!!m 
Moreira ; - Recorrente Colégio Silvio Leite; -
R~~orrido , Os\''l.ido Gonçalves Pinh eiro. - Re
curso extraordinár:o de d.eclsão da ~a JCJ dv 
n :2trito F :d: ral. - Resolveu-se nã.o tomar co
nhecimento do recurso, .por falta d e apoio le· 
gal, u :nannnemente. 

Pr:Jcceso 6 819/~6 - R elator. Min ist:o wa:
dem ar Marques; - Revisor, MinistYo Del!im 
Mor.e!ra; - Rec()rrente, H :.-rcilia Jorge; - R~
col'l':·la, Cia. Telefônica Brasileira. - Rzcurso 
extraordinário de da cisão da 1" JCJ da Nite 
roy. - Resolv~u-se, por unanimidade de vo
tos. não tomar conlux:lmento elo recurso, por 
!alta de apoio legal . 

Processo 6 968/~6 - Relator, Min istro Wal
demar Marques; - R evi•or, Ministro Del!tm 
Moreira; - Recorrente. Cia . Américe. Fabril: 
- R econ·:do Vice:1t~ de Almeida Santos. 
R:cnrso extraordinário de decisão do CRT da 1" 
REgião. - Resolveu-se, por unanimidade de 
votos. tom ar conllecimento do r ecurso. e, de 
meritis, dar-lhe proviment o para , re!orm a::J.<Io 
a decisão recorrid a., restab elecer a proferida em 
primeir·J. instância. Deu-s e por impedido o E.r. 
Ministro Edgard Sanches. 

Processo 11 303/ 4\3 - Relator , Ministro \Val
demar Marques; - AgraYante, Artur M . Car
neiro (Text!ficlo Santa Maria); - Agravad<.; 
/, lcino Cisino da Cr uz. - Ag;ravo de instrumen
to d "l 'd"-Spacllo elo PreSiden te do TRT dfl. 6'
Região. - Rf'...solveu-se, por unanimidad-e de 
votos, conhecer do agr ayo e dar-lhe provim3n· 
to, afim de d~terminar a subida do recurso, ob
sen·adas as fo:·malldad:s l:!>a.is. 

--~------------




