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11 

INDUSTRIAS MACEOO SERRA LTDA., firma desta Praça, suces

sora de Macedo Serra Cia., nos precisos termos do Dec.lei na 

8637, de 19 de janeiro do corrente ano, danio nova redação do arta 

708,1etra Q, da Consolidação das Leis do rabalho, vem requerer se 

digne v·.Ex. conhecer e decidir da presente IECLAMAÇÃO, afim de cor

rigir ato atentatorio á bôa ordem processual, emanado do Sr.PHESI

DEl'l'rE 00 C:On SE LHO .HEGIONAL (la. egião), em caso para o qual não ha. 

recurso especifico, como a supte.passa a demonstrar: 

1) Nm ruidoso processo perante a Justiça do 1~abalho, debateu-se a 
,, ... 
"questao Macedo Serra' an que o empregador, apurado o desvio de mer-

cadorias por um grupo de empregados, confessando estes a sua culpa, 

trans.igiu com os mesmos, penalisado pela situação de desabono que 

lhes iria crear o inquerito admânistrativo, o qual deixou de instau-

rar; 

2) Como produto de bondade, aceitou a renuncia dos contratos de tra

balho, com o pedido de demissão, por escrito e recibos de plena e 

geral quitação finnados pelos ex-empre~doa, o que não obstou a que, 

quasi um ano depois, esses mesmos ex-empregados, com o apoio do seu 

Sindicato, batessem ás portas da uatiça especialisada, al~ndo que 

haviam assinado os documentos sob ameaça de arma de fogo e quejan

das. 
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3) Não vam proposito comentar aa decisões, a começar pela impro

cedenc ia decretada pela Quarta Junta de Conciliação e Julgamento, 

decidindo, an ultima instancia, o Colendo Conselho Nacional do 1ra

balho, ·em e.cordâo com a seguinte "ementa". 

"Hesolve o Conselho Nacional de Trabalho, em s a

são plena, pelo voto de desampate, dar provimen

to, em parte, ao recurso, para converter a rein

tegração dos reclamantes em indenisação, paga pe

la metade, com o apoio no arto 496,combinado com 

o ar tO 484 da Consolidação das Leis do '.rrabalho '. 

4) Isso porque, considerou o Egregio Conselho que o empregador,per

doando,digamos assim, incorrera em culpa, por inobservancia do dis

positivo que mandava promover inquerito administrativo,assim veri

ficada culpa reciproca". 

Mas não cabe, nan cabia discutir a decisão definitiva. Haixando 

os autos para a execução, o Sr.Presidente da 4a..Junta imprimiu o 

rito de liquidação de sentença, de vez que a importancia era efeti

vamente o que se póde chamar de iliquida". 

5) Os exequentes, ex-empregados, apresentaram artigps de liquidação, 

contorsionando a "indenisação pela metade" do acordão exequendo em 
• 

salarios por reintegração, etc., ~STIMANDO a quantia a receber em 

CH$ 138.178,00. Impugnando o executado, ex-empregador, a execução, 

foi, afinal, regularmente julgada e fixada a importancia exequenda 

em CR$ 13.410,00, depois de exibidos os livros, verificadas as fi

chas dos reclamantes, com o salario, tampo de serviço de cada um, 

etc. e as sim detenninada a aludida indenisação pela metade. 

6) Agravaram-se os exequentes, subindo o recurso para a autoridade 

competente ju~adora, o Exmo.Sr.~residente do Conselho Re~onal da 

la.Região, que, em decisão fundrunentada, (doc.no 1), anulou a execu-
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ção, baixando os autos, novamente á 4a.Junta, cujo Presidente, per

plexo com o despacho, fez subirem nov.amente os autos, pedindo ins

truções para cumprir. 

~eita esta singela .exposição, como histori co, começa a esboçar-se 

nitidamente o ato atentatorio á bÔa ordem processual, p:~.ra o qual 

não existe recurso especi f ico: 

7) Ao Exwo. r.Presidente do Conselho He~onal, o r.~residente da 

4a. Junta diri giu-se da seguinte fórma ( trecho da contra fé junta, 

doc.nQ 2): 

... 

No primeiro motivo decisório do respeitável despa

cho de fls.242,que determina seja "reiniciada a 

execução, na forma prevista na Consolidaçao das 

. Leis do Trabalho, expedindo-se mandado de ci taçâo 

ao executado, de acordo com o requerido inicial

mente pelos axequentes~, considerou o excelentis

simo senhor ~residente do Conselho Re~onal que 

" o Sr.Presidente da MM. unta, requerida execução 

pelos empregados (fls . 21U), não determinando ex

pedição do mandado de ci ta.ção ao e xecutado, descum

priu o disposto no artigo 880 da Consolidação das 

Leis do Tr.abalho e causou tumulto ao processo 8 .Pre

cisando de inst~ções, que ora solicito,para poder 

cumprir devidamente o douto-despacho,peço vania pa

ra ponderar: a) que a vaneranda decisão exequenda 

de fls.l79 a 183 é iliquida; b) que, como tal, só

mente depois de liquidada é que podia ser executada; 

c) que o requerimento de fls.21U pede seja expedido 

mandado de pagamento da importancia de cento e trin

ta e oito mil cento e setenta e oito cruzeiros, sem 

que tal importancia conste da decisão, pois a mesma 
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é iliquida, nem de liquidação, que não se fez. 

_ ssim, não podendo, sob a minha exclusiva res

ponsabilidade, expedir mandado contra a reclama

da para que pague importancia que não consta da 

decisão exequenda e que não foi ainda liquidada, 

resultando apenas de calculo í'ei to pelo proprio 

reclamante, tenho a honra de solicitar ·ao exmo. 

sr.Presidente do Conselho Re~onal, se digne de 

dar instruções a esta presidencia, elucidando: 

1) se devo mandar c i ta r a reclamada para pagar, 

com referencia á decisão exequenda, que é liqui

da:, a importancia que os proprios exequentes cal

cularem ou estinnram na petição de fls.210, ou se 

sómente é possível expedir o mandado depois de 

apurado o ~antum da condenação; 2) se a inteli

gencia do art.88U da Consolidação d as Leis do 

Trabalho é a que se depreende do raspei tavel des

pacho que motiva o presente pedido de instruções, 

isto é' se pode ser expedido mandado de citação 

ao executado para cumprimento de decisão ainda 

não liquidada.Subam os autos ao excelentissimo 

senhor ~residente do Conselho Hegional. ~ 19.6. 

946 a) Carvalho Junior, ~residente". 

8) Com a boa doutrina, a le1, e até a logica, o ~r.Presidente da 

4a.Junta foi desatendido pelo :xmo.Sr.Presidente do Conselho .Hegio

nal, em despacho repassado de n:al encoberta censura, ''in verbis'' 

(contra-fé junta): 
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.llista . .Presidencia, pelo juleJunento, de fls . 

242 a 244, decidiu tão sómente quanto a:o modo, 
, ~ 

a forma em que deve processar-se a execuçao, 

nada havendo decidido airrla quanto ao "quantum". 

O Sr. Presidente da MM.Junta, ape8ado ás estri

tas formalidades vi gentes no processo comum,en

tendeu de frizar uma suposta "responsabilidade 

em expedir o mandado, na forma deternúnada. As

sim fazendo, descumpriu a lei (art.287,do Uódigo 

de ~rocesso Civil,in-verbis: "A sentença que de

cidir total ou parcialmente a lide terá força de 

lei nos lim1 tes das questões decididas") . Assim 

fazendo, desprezou a jurisprudencia dos 1'ribuna.is 

do 'l'rabalho ( ouoo formalista a Justiça do '!'ra-

balho se preocupa mais com o fato, com a posai bi

lidade de prova-lo e esclarece-lo do que mesmo 

com as normas processuais por cujo intermedio se 

visa chegar á verdade da controvérsia~.- Ac. da 

~grégia Garoara de Justiça do 'l'rabalho, de 28. 8. 

4b, Proc.n. 388-4b- D.Justiça, de 28.8.45.) Assim 

fazendo,excedeu-se ao interesse das partes que 

nenhuma delas recorreu oo julgamento no agravo-

e sem beneficio para o processo. A suscetibilida

de do despacho de fls. (sem numero), não tem qual

quer razão de ser: uma vez expedido o mandado de 

citação,na forma do disposto no art . 880, da Conso

lidação das .Leis do frabalho, e e o executado não 

estiver satisfeito em relação ao "quantum ,garan

tida a execução,terá cinco dias para apresentar 

embargps , de acordo com o art.884,da precitada 
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Consolidação e, tambem, de acordo com o seu pa

r~afo segpndo, poderá arrolar testemunhas e 

alegar toda a mataria util á defesa (art.l6,do 

Decr.lei n. 960, de 1'1.12.38, combinado com o art. 

889, da Consolidação das 1eis do ràbalho)..Profe

rida a decisão dos embargos, se ainda desta vez, 

não estiver sa ti sí'ei to o executado, poderá ele 

agravar para esta Presidencia, §6-!i, do disposto 

no art.897, al.~, da Uonsolidação citada. Uumpra, 

pois, o ~r.Presidente da MM.Junta a sentença pro

ferida. N mande, outrossim, apurar o excesso de 

prazo ocorrido, §X•Ii do art.712 9 unioo, da refe 

rida ~onsolidação, com a redação dada pelo Dec. 

lei n. 8737, de 19 .de janeiro ultimo, pois, s6 a 

2b do corrente foi cumprido o despacho de 19 do 

mesmo mez, isto é, seis dias depois. ~ determine 

ainda o cumprimento do art.l8, do Codigp de Pro

cesso Uivil, combinado com o art.769, da Uonsoli

dação das .Leis do trabalho. Haixem os presentes 

autos á .MM.4a.Junta. de Uonciliação e Julgarnen to 

do Distrito !f'ederal, para os fins de di rei to. .l!àm 

26 de .junho de 1946.a) Edgard Hibeiro Sanches,Pre· 

sidente". 

9) A firma óra reclamante nada tem a aduzir ao ~pedido de instru

ções" para demonstrar o absurdo de q_ue está sendo vitima, constra.n· 

gida a depositar UR$ 141.467,60, proveniente de uma simples 'estí

mativa' dos exequentes em uma execução de sentença iliquida, cujo 

•quantum", cumpre acentuar, já fôra apurado em CR$ 13.4lu,oo, en -

trando a reclama.d~ '•in continenti", com o pedido de pagamento,como 

consta dos autos. 
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lU) Ameaçada em seu patrimonio, embóra sob protesto, requereu 

ao ::>r.Dr • .Presidente da 4a.Junta fosse admitida a garantir a 

execução, com o deposito no Hanco do Brasil, em obrigações de 

gperra. Mas, não tendo sido, ainda, penhorada, dependendo de 

calculo de verificação da cotação oficial doa papeis de credi~ 

to, o caso está ''re integra'', nas condições, portanto, de ser 

conhecido e decidido pelo 1xmo.Sr.lQ Vice-~residente, em fun

ções corregedoras, por se tratar, positivamente, de ato aten

tatorio á boa ordem processual, sem recurso na lei. 

11) Objetivando a presente rteclamação, passa a firma reclamante 

a formular a r.~x., no exercício de funções corregedoras, o ex

presso HMQUERIMENTO: 

1) Requiai tar do Sr.Dr • .Presidente da 4a..Junta de 

Uonciliação e Julgamento o processo 4 JC 743/42, 

reclamantes Mar~os Pereira da Motta e outros,re

clamados Macedo Serra & Cia., hoje Industrias 

.Macedo Serra 1tda., ficando sobrestados os efei

tos da execução de sentença em andamento; 

2) Cassar o despacho do ~o.Sr.~reaidente do Uonae

lho Regional da la.Hegião,pelo qual foi anulada 

a liquidação de sentença para mandar a firma li

quidanda depositar a quantia "calculada' por li

vre arbi trio dos liquidao tes; 

3) Ordenar áquela Presidencia que profira decisão 

sobre o merito do agravo interposto da decisão 

' 
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do Sr.Dr.Presidente da 4a.Junta,fixando a 

quantia exequenda, de vez que a mataria pre

liminar, anulando dita decisão, não tam pre

valencia. 

!ta speratur. 

Hio de Janeiro, 16 de julho de 1~6 

J.;.'/--u:.. ~ ~ J~ 
SfLV(O PINHFIRO DOS SANTOS 

ADVOGADO -

Inscrito no Ordt:tll sob o n.• 686 
Av. Rio Branco, ~L ] .o " lei. 23-1159 

(com 2 documentos e 
1 procuração) • 
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tselho Superior 
revidência Social 
) DAS DILIO~CIAS 
fADAS NA SESSAO 

DE 22-5-46 

L.0 363,576-46 - Jolio Ca.~
donça Vasconcelos r co -
i.o da CAP dos Fenovlá
eat-Western, que mando•1 
)S seus vencimentos a un
e Cr$ 2.200,00. Reso•
' un nimidade de vot<>3, 
ente, conhecer do rec:n-
iderar que se enquadra 

lncla dêste Conselho em 
lslação vigente, para coo
gamento em diligência, u 
sejam anexos aos autos J 
transação imobiliária en-

mte e a Caixa e a. decis~o 
mpetente que deu orig~m 
recurso. 

nelro, 24 de maio de l946 
pector, Chefe da Secret.a
selho Superior de Prcvi
IJ.. 

) DAS DILIO"tNCIAS 
rADAS NA SESSAO 

DE 24-5-46 

100,00 Vitodoo da Silva :&\«"- I PROCESSO N.° CRT 591-46 
bosa. Reclam4Çdo de Herman Jose/ Mei-200,00 Spngnuelo e Pôl'lto nhanl Menke, no processo em que ó 

Tei L~~· Fonseca & empregadoi'Q. a Qulmlca Bayer, Ltda , 
5~.00 x a &m liquidação, por haver o :r. Pre-

Ola · s!dente negado seguimento ao agravo 400,00 Alfredo F'er.nQ.ntles Ctl,- de instrumento que interpós . 
mad'3. da. Paz. 

200,00 

600,00 

Mull.all 
600,00 

100,00 
200,00 
300,00 
200,00 
200,00 

5().,00 
200,00 

1.000,00 

2.000,00 

400,00 
100,00 
400,00 
200,00 
200,00 

200,00 

100.00 
100,00 

5().,00 
50,00 

100,00 

E. R. Equibb & Sons 
do Brnsil Inc. 

Oompenhia. Com!ssá.ri::t. 
Bt-asUelra s. A. 
Executados 

Artefatos de Metal 
Geyza LLd • 

Aron LeldermMl. 
João José de Macêdo. 
Irmãos Nobre. 
H. de Carvalho. 
Joaquim Ooelho de 

.Bessa. Borges, 
Heil'nanl Montez. 
Brnz A. Lauria. 
Metalúrgi~ Tupan Ll-

. mitada. 
Viúva Collucei " Ci . 

Ltda.. 
Durval da Silva. 
Viação Cru!& de Mnlta. 
Adriano dos Santos. 
Laura. Cruz. 
Alberto Joeé de Lima, 

sendo liq uidat.á.ria. do 
pó!Jo a Viúva. José 

de Llm • 
Cl-e.nlldo Loureiro 11 

Innão. 
P. Caetano da. Sllvn. 
Dolores Nunes de Oll-

vel.:l-a.. 
Mãrio Ugal!'l. 
Craeel, P.roenç.a. & Cia. 
Dias Lopes & Domln-

gos. 

Processo n.0 376.953-46 - Pedro Cj
priano da Silva recorre da decisão d'" 
CAP dos Serviços de Mineração do 
Estado de Minas Gerais, que indefe
riu o seu pedido de auxllio-pecuni~· 
rio por motivo de doença. - Resol
veu-se, preliminarmente, converter o 
julgamento em diligência, o. fim d~ 
que a Caixa Informe se tomou conh:!
cimento do estado de saúde do recor
rente e se pagou as despesas resul
tantes de sua lntet·nação e, em caso 
afirmativo, qual o p rlodo em que 
esteve Internado, impossibllltado 
trabalhar. 

Rlo de Janeiro, 25 de maio de l:li6. 
- Elisa. Lispector, Chefe da Secr t.~
rla. do Conselho Superior de Previ
dência SOcial. 

Ordenando o cumprim nto do des
pacho do Sr. Vlce-Presld nta d E. 
Con e lho Nacionol do T~ b. lho, alto 
coJ·r gedor d sta Justiça, tenho a hon
ra de, pr viamente, escl, r c r que o 
método adotado da publicaçllo apenas 
pelo número do proa sso, sem a espe
cHicaçll.o dos' nomes das partes inte
res.!!ll.das, teve vigência durante o meu 
afastamento; desde que rea.ssuml • 
Presidência. outras foram as ord ns 
dadas à Secretar·~. con!orme, aliás, 
reconhece o próprio autot· dR repre
sentação, n. fls 4, quando ..tlz ''pt·átlct\ 
- que fellz.nente parece que vigorou 
durante pouco tempo no Colcndo Con
selho Regional do Trabalho, da. 1." Re
·g!Ao'', o que é confirmao:>, v.g., com o 
original da fOlha do Diário ela Justiça, 
que publica o expediente, ch·cuxl tan
ciadamente, como se poderá • er d fô· 
lh!l.S 16. Assim, esta. Presidência tem 
o prazer de, anotnndo a recomendação 
em npréço, consignar que nenhuma 
modlticação é necessll.rla, desde que os 
despachos estão sendo publicados na 
forma recomendada. 

Quanto à outra. parte, tsta Presidên
cia. negou seguimento ao agravo de 
Instrumento, por haver sido interposto 
lnt.empesLivamente; mas uma. vez de
cidldtt, pelo Sr. Corr gedo1·, que a. pu
bllc:wAo de que decorreu o recu1·so em 
que ~ão fot Irregular, r conh ço ue 
lnt mpestlvidade n§.o tem procedêncic, 
o que esta Presidência frlza R fim de 
que n§.o fique prejudicada, pelo E ré
gio Tribunal ad-quen~. a apr ciaç o do 
agravo de Instrumento referido. 

Determino à Secretaria que r m ta 
o pr sente à MM. Junta de Concilia
ção e Julgamento onde se encontram 
os aulos originais, a qual deverá. ane
XRr a êstes autos o t•eferido processo, 
para a subida do recurso extro.ordiná
rio, na forma do despncho corregedor. 

Publique-se. 
Em 22-5-46. - Edgard Sanches, Pre

sid ... nte. 

PROCESSO N.° CRT-:J9-43 

Mnrcos Pereira dn Mola e outros, 
as~lstidos pelo Sllldlca Lo dos Conduto
res de Veiculas Rodoviários e Anexos 
do Rio de Janeiro, agravam da d cis!lo 
do Sr. Pr !dente da. MM. 4.• Junta 
de Conclliação e Julgamento do Dis-
trito Federal, de fls. 234, verso, sendt> 
agravadas as Indústrias Macedo SerJ\l , 

de p gar o devido em U hor. s, 111\\ 
gnrantlt· a execuç o, sob pena de pe. 
nhora, para, em seguida, prosseguir nos 
ulteriores têrmos da execução.' Des
cumprindo as determinações da te1 
causou, sem dúvida, o honrado Juiz da 
1.• inslAncia, tumulto ao proc sso." 

Considerando que aquêle alto Tl'l
bunal, em outro feito, anulou execução 
qu · se processou 111 tumulto, sob •l 

i\mdamento do que estava tolhida. a. 
llberdade das partes para alcgat· e pt·o
VIU acórdã.o, d 25-3-4-6 Processo nu
mero 8.3•8-43 - Diário da. Jttslíç;t, 
de 13 do con·ente, às págs. 787 e 788J; 

Considera.ndo que, sendo as leis úO 
processo norma.s de caráter público, 
nll.o estão ujeitas. à vontad das partes 
Jus publlcum Prtvatorum pactis mu

lare non potest) independendo · o re
conhecimento da Hua violação da con
formidade dos litigantes; 

CollSidernndo que, se o art. 765, ãa 
Con olldação dns Leis do Traõã1ho, !"I)• 
conhece aos juizos e tribunais do r/',,4 
ba.lho a ampla liberdade n cUreção do 
processo, nllo poderão ".stcs desvlrt mr 
M normas do processo trabalhista, netn 
com o con enUmento elas partes: "Só 
o legislador lncumb tab tecer as 

condições gerais d vida da soei dad ; 
por êsse mo ti v o, só le determin o 
que · é de ordem pública, e, como tal, 
peremptoriamente impôs lo." (in Her~ 
1neneut1ca e Aplicação do Direito, 266, 
de CAIILOS MAXIMILIANO) ; 

Consldcl'INl.do que, ainda que não te
nha ocorrido o objetivo de desvirtuar 
a aplicação das not'llllls do processo, 
que é mzão de ordem subjetiva, agin• 
do com motivo d •tet·nlln nte, ocorrer! 
a 1:ulldade pleno jure, a que se refere 
o art. 9.0 da. precitada Consolidação, 
desde ue a ordem do. execução tot 
substancialmente alterada, com pre
juízo dos litigantes resultante da In
versão processual e supressão de in•
tâncla que possam decorrer do seu 
prosseguimento; 

Col'ISiderando que, reconhe~ida, a nu
Udaqe uão será pronunclnda quando 
fOr possível suprir-se a falta ou r.J-
P l.ir-se o alo (art . línea a da. 
Consolidaçll.o citada) ; ' 

Considerando mais que dos autos 
consta: . 
Resol~e dctermlnat· a baixa dos auto

à M. 4. Junta de Conciliação Jul
gamento do Distrito Fed~.:ral, a fim de 
ser reiniciada a execução, na. fol·ma 
prevista peJa CollSolldaçúo das Leis doJ 
~abnlho, expedllldo-se mandado dG 
cJtnçiío ao executr.do, de acórdo coLn 
o requerido il1iclalmen te pelu• exe
qU ntes. 

Publique-se. 

CONSELHO REGIONAL 
DO TRABALHO 

Limitada, firma sucessora de Macedo Rio ele Janeiro, 23 de maio d 1941j 
Serra & Cia. - Edganl Ribeiro Sanches, Presld nte: 

Isto pôsto: 
Consid r ndo que o S1·. Presidente 

PORTAR! No CRT 88/ 46 DE 20 do. MM. Junta, 1·equ rlda a xecuçíi.:>, 
A - • p los empregados <fls. 210) , não detCl'

r.linando a expedição do man aao ffi 
VI O EDITAIS E 

DE M.A.IO DE 1946 
citação ao xeculado, descumpriu o CONSELHO SUPERIOR 

O Presidente do Con elho Region disposto no llrUgo 880, d Consolida- DA PREVIDêNCIA 
do Trabalho da Primeira Região: ção das Leis do Trabalhe e causou tu- SOCIAL' 

L.0 383.143-46 - Simões & multo ao processo; D 
n da decisão do Conselho :Resolve, de acõrdo com 0 disposto c 'd d t t ld e ord m do Sr. Presidente do Con4 

lá l ·I o~~~ _eradn oE qéuei ccs a elhm sN oi a s lho Superior de Pt·evidêncla Social \P dos Industr r os, que no art. 656, parágrafo único, nlinêa a, 01 en.,. çao o gr g o cnse o ac o- esta G cretarin faz ciente a "' • 
multa por infração do do. Consolidação das Leis do Trabalho, no.! do Trabalho, conforme recente 

1
• 

5 
Jnter ssados q 013 ~enho• 

Regulamento do refel'i:io designnr o Presidente subsUtuto, b - ac..írd o, de 21 de março último (Pro- fôrça maior ficam t~:· Pf01:
1
dmo Ivo de 

Por unânimidade de vo- charel Mãrio Héllo Caldas, para fun- cesso n.o CNT 3.069-43 - Diárío da sõe ', ns et as asses-
eu-se, preliminarmente .l clonar na Quinta Junta de Conc1llaçiio Justiça, de 4 do corrente, às púgs. 7!í6 n s re~rnotdlnárlas dos dirs 11 e 25 
em diligência, a fim de r Julgamento do Distrito Federal no e 757) ipsis llterís· "0 Presidente da " P 6 mo mês de Junho, resp ctil•:l.• 
•uto dos Industriários :lS- dia 20 de maio corrente, atendendo' aos 1.a J, é. J, ao invé~ de mandnr ouvir, :~~te pam 13 e 27 (às quintas-fel-

Sr. Salomão Kutner .rol têt·mos do ofício n.0 5." JCJ1256-46, de a recorrid , quando requerida o. exe- • 
pela Comlsslio Orgaruza.- 20 de maio corrente. cuçlí.o, devida seguir o CJUJ prescreve Rio de Janeiro, 24 de maio de 19(G 
o mesmo sôbre a sua. lns- o art. 880, dR O.t.T., expedindo mlln- Elisa Lispecto1· - Chefe da Sec1-, : 
~ em vista 0 Decreto-lt-l Rio de Janeiro, 20 de maio de 1946. dado de citação contra a executada pa- tr.rht do Conselho Superior de Previ• 
1 21-1-~6. - Edgard Ribetro Sa.11ches, Presidente. , ra cumprh· a. decisão exeqüenda., a !im déncia Social. 

~ILVIO PINHEIRO DOS SANTOS 
- ADVOGAO~ 

• 

.· 
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2.• 16.4-2{) 359-P-6 

3." 15.421 360-P-6 

1.'' 15 . 4~2 :Ml-P-6 

2.• 15.423 362-P-6 

3." 15.424 363-P-6 

1." 15.426 SGi-P-6 

Va.rt~~> Ex.ec.uti vos Certidões 
2." 15.426 365-P-6 

3 ." 15 .427 366-P-6 
l ." 15.428 367-P-6 
2." 15.429 368-P-6 
3."' 15.430 369-P-6 
l." 15.431 3110-P-6 

2." 15. 4\i2 371-P-6 
3." 15.433 3'12-P-6 
1." 15.434 373-P-6 

2." 15 .43õ 374-P-6 

3."' 15 .436 :ns-P-6 
1." 15.43'1 377-P-6 
2." 15.438 378-P-6 
3." 15.439 379-P-6 
1-" 15 .-HO 380-P-6 

2.• 15.441 3(11-P-$ 

3." 15.442 382-P-G 
1." 15.«3 383-P-6 

2." 15.444 384-P-6 
3." 15.445 385-P-6 
l." 15.446 386-P-G 

Conselho Superior 
de Previdência Social 

RESUMO DAS DILIGll:NCIAS 
APROVADAS NA SESSAO 

DE 22-5-46 

Pl·ocesso n.0 363.576-46 -João Car
los de Mendonça Va · oncelos recor
t'e da. decisão da. CAP dos Ferroviá
rios da. Great-Western, que mando•1 
descontar dos seus v nclmentos a lm
portânclo. de Cr$ 2.200,00. Reso·
veu-se, por unân1mldade de votos, 
r .nlnarmente, conhece1· do recar
sc:., pot· considerar que se enquadra 
11a competência. dêste Conselho em 
face da legislaçào vigente, para con
verter o julgamento em dlligêncla, n 
flm de que sejam anexos aos autos J 
contrato da transação Imobiliária t!n
tre o r~<:orrente e a Caixa e a decls~o 
do órgão competente que deu orlg'm 
ao pre~ mte recurso. 

Rio de Janeiro, 24 de maio de L946 
- Elisa Líspector, Chefe da Secreta
ria do Conselho Superior de PreVi
dência Social. 

RESUMO DAS DILIG1tNCIAS 
APROVADAS NA SESSAO 

DE 2~-5-~6 

Processo n.0 383 .143-46 - Simões & 
Cia. recorrem da decisão do Conselho 
Fiscal do IAP dos Industriádos, q11e 
llle aplicou multa por infração do 
art. 30 do Regulamento do refel'l:io 
Instituto. - Por unânlmidnde de vo
tos, cobverteu-se, preliminarmente. J 

Julgamento em diligência, a fim de 
que o Instituto dos Industrlários zs
clareça se o Sr. Salomão Kutner .fol 
recenseado pela Oomiss o Orgamz~
dora, e ouça o mesmo sôbre a sua tns
crlçlo, tendo em vista o Dccreto-1~1 
1l.• a. 769, pe 21-1-•6. 

DIARIO D A J USTIÇA 
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1 .000,00 
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200,00 
200,00 
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100,00 
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ro.oo 
50,00 

100,00 

VltoJ.'lno d.a. Silva 1361'
booa. 

Spngnuelo e Pôrt.o 
Ltde.. 

Telx i:-a. Fon&e<:a. & 
Oia.. 

Alfredo Fer.nru1des Oll.
maJ\3. da Paz. 

E. R. Equibb & Sons 
do Brasil Inc. 

Companhia. Comlssá.ria 
Brasileira. s. A. 
Execut.ado.s 

Ar.tefatos de Metal 
Geyza Ltd~&. 

Al·on Leiderman. 
João José de M.acêdo. 
Irmãos Nobre. 
H. de Carvalho. 
Joaquim Coelho de 

Bessa. Bo:rges . 
HeJ:nan! Montez. 
Braz A. L4luria. 
Metalúrgica. Tupan IJ. 

· mltada. 
Viúva. Oollucci 11: Cla.. 

Ltda. 
Du:rvn.l d Silva. 
VIação Oro~ de Malot.a. 
Adriano dos Se.nto6. 
aura. 01·.uz. 
Alberto José d Lima, 

sendo liquid tá.ria. do 
espólio a Viúva. Jooé 
de Lima. 

01~nlldo Loureiro 11 
Innão. 

P. Caetano da Sllvn . 
Dolores Nunes de 011-

velra.. 
Mário Zapl!'i • 
Cracel, Proença & Cia. 
Dias Lopes & Domin-

gos. 

PROCESSO N.0 ORT 591-(6 
R clamaçc1o de Hennan J ose/ Mel

'~harcl Menke, no proceJ o em que c 
empregadom a Química Bayer, Ltda, 
tUn Uquidação, por haver o ::r. Pre
sidente negado seguimento ao agravo 
de instrumento que interpôs . 

Ordenando o cumprtm nto c!o de -
acho do Sr. lc -Pre!'lid ate do E. 

Con elho Nacional do T" b lho, alto 
correg dor d sta Justiça, t nho a hon· 
r de, pr viamente, esclr r cer que o 
m tOdo adotado da publicação apenas 
pelo numero ,do proc so, sem a esp -
clflcaçli.o dos nomes das part s inte
ressadas, teve vigência durante o meu 
afastamento; desd que reassuml 
Presid nela outras foram as orden11 
dadas à Secretar·~. confonn , aliás, 
reconhece o próprio autor da repre
sentaçâo1 a fls 4, quando Jlz "prá.Uo. 
- que feliz.nenLe parece que vigorou 
durante pouco tempo no Colendo Con
selho Rt>glonal do Trabalho, da 1." Rc
gil.\o", o que é con!irmaa , v.g., com _, 
original da fOlha do Diário da Justiça, 
que publica o expediente, clrcun ·tan
ciadamente, como se poderá • er de fô
lhas 16. Assim, esta Pr sldéncia tem 
o pro.z r de, anotando a recomendação 

m aprêço, consignar que nenhuma 
modificação é necesst\ria, desde que os 
despachos estão sendo publicados un 
forma recomendada. 

Quanto à outra parte, tsta. Presidên
cia negou seguimento ao agravo de 
Instrumento, por haver sido Interposto 
1nt mpesl!vamente; mas uma \'ez de
cidida, pelo Sr. Corregedor, que a pu
bllcnçllo de que decorreu o recUl·so m 
li.U lào tol. lrr guiar, reconheço u 
ilttempestivldade nl.o t m procedência, 
o que esta Pr ldêncl.a. fr!za a fim de 
que não fique prejudicada, pelo E ré-
gio Tribunal ad-quem, a apreciação do 

Processo n.0 376 .953-46 - Pedro Oi- at;ra.vo de instrumento referido. 
priano da Silva recone da decisão d:l Determino à Secretaria que remeLa 
CAP dos Serviços de Mjnemção da o pr sente 1\ MM. Junta de Concilia
Estado de Minas Gerais, ,:tue indeic- o e Julgamento onde se encontram 
riu o seu pedido de auxllio-pecuuiã _ os autos originais, a qual deverá ane
rlo por motivo de doença. _ Resol- xar a êstes autos o r ferido proc~sso, 
veu-se, prellmlnarm nte converter 0 P rn n subida do recurso extra rdmá
julgamento em dillgêncfa, a fim d'! rio, na form do despa,cho corr gedor. 
que a Caixa Informe se tomou conh:!- Publiqur. -se . . 
cimento do estado de saúde do recor- Em 22-a-46. - Edgard Sanches, Pi e-
rente e se pagou as despesas resul- sidente . 
tantes de sua internação e, em coso 
a!irmntlvo, qual o perlodo em que 
esteve internado, impossibilitado 
trabalhar. 

PROCESSO N.° CRT-39-43 

Marcos Per Ira da Mata c outros, 
s . .lstidos p lo Slndic to dos Conduto-

Rio de Janeiro, 25 de maio do l!H6. res de v !cuJos Rodoviários e Anexos 
- Elisa Lispector, Chefe da Secret.~-~ do Rio de Janeiro, agravam da decis?o 
ria do Cons lho Superior de Previ- do Sr. Pr !dente da MM. 4.• Juntn 
dência Social. tl Conc!liação e Julgamento do Dis-

d 
~ 

Maio de 1946 3 

de pagar o devido em (8 hi 
garantir a execução, sob pen 
nhora, para, em seguida, pros e 
ulteriores têrmos da cxecuçãÍ 
cumprindo as d termlnaç6 s 
causou, sem dúvida, o honrado 
1." instância, tumulto ao pro ~ 

Consldet·ando que nquêle al 
bun I, em outro feito, anulou 
que: se pr · liSoU cu1 tumulto 
fundamento do qu estava t 
J!bet·dade das partes para alog 
var acórdão, de 25-3-46 Pt·oc 
mero 8.348-43 - Diário da 
de 13 do corrente, às págs. 787 

Considerando que, sendo as 
proce so normas de caráter 
n o est.ão sujeJtas à vont de da1 
Jus PILblícunt prlvatomm pac' 

lare non poluO icdep ndendl 
conh cimento da sua violação ~ 
formidade dos litigantes; 

Consldernndo que, se o art. 
Consolidação dn Leis do Trab 
conhece aos juizos e trlbunaJs c 
balho a ampla liberdade na dir1 
processo, não poderão êste.~ de~ 
as normas do proc sso trabalhisl 
com o con ntimento d s parti 

o legislador incumbe tabe 
condições ger is da vida da so 
por êsse motivo, só êlc deter 
que · é de ordem pública, e. co1 
peremptórlamente hnpósto." (i 

menêutica e Aplicação do Direi'/~ 
de 0ARLOS MAltlMILIANO) ; 

Conslde ~do que, ajnda que J 
nha ocorrido o objetivo d des 
a apllcação das normas do pr 
que é razão de ordem subjetiva 
do como motivo d terminante, ~ 
o. r.ulidade pleno jure, a que se 
o art. 9.0

, da pr citada Consoli 
desde ue a ord m da exccuç 
substancialmente alterada con 
juizo dos litigantes r sult~nte , 
yersão processual e ·upressão d 
tlincla que possam d correr c 
prosseguimento; 

Consld rando que, r conhecida 
lida~e 11iío será prommclada q 
fOr. pos !vel suprir-se a. fnlin c 
P tU"-se o nto (art. línen 
Consolldaçfto citada) ; 

Considerando mais que dos 
consta : . 

Resolve determinar a. baixa do~ 
à. M. 4." Junta de Conciliação 1 

gamecto do Distrito p d.,ral a 1 
ser reiniciada a execução, 'na 
prevista pela Consolldaçúo das L 
Tr balho, expedindo-se manda, 
citação ao executr.do, de n.córdc 
o . r querido lniclalmcnle peJue 
qti ntes . 

trito Federal, de fls. 234, verso, sendo Publique-se . 
agravndas as Indústr as Macedo Serra, 

CONSELH O REGIONAL 
DO TRABALHO 

Litnitada, !Irma sucessora de Macedo Rio d Janeiro, 23 de maio de 
Serro. & Cla. - Edgard Ribeiro Sanches, Presfc 

Isto pOsto: 
Considerando que o Sr. Pre !dente 

PORTARIA No CRT-88/46, DE 20 ela MM. Jtmta, requerida a ex cuc;ãv, 
p los empregados (fls. 210), não cletel·· 

DE MAIO DE 1946 oinando a expediçA.o do mnncfado 
crtaçiio ao ex cutado, descumpriu 0 

O Pr sidente do Conselho Region disposto no n.rLigo 880, da Consolida-
do T1·abalho da Pl'imeira Regi o: çiio das Leis do TrabaU1c c causou tu-

EDITAIS E A VI O: 

CONSELHO SUPERIOF 
DA PREVIDÊNCIA SOCIJ 

multo ao .processo; De ord m do s1•. Presidente do 
Resolve, de ncõrdo com o disposto Consideumdo que stn tem sido n s lho Superior de p . ldê 

1 
c 

no art. 656, par gmfo único, alínea a, orientação do Egrégio Conselho Nacio- esta secretaria faz c~e v L nc n. S 
da Consolidação das Leis do Trabalho, na! ão 'l'rab lho, con!ormc r cent r s inter ssados 11 0 nos 1 

designar o Presidente substituto, ba- ao ·rd o de 21 de março ·1t1mo p · que, por motl 
charel Mário Hélio Caldas, para. fun- ce~o n:o ONT 3.069-{3 ~ Diário~~~ fOI·ça malol·, ficam transfcrldas a. 
ciona.r na Quinta Junta de Concillaçlio Justiça, de 4 do corr nte, às págs. 71i6 sões extraordinárias dos dl~s 11 
r Julgam nto do Distrito Federal, no e 757) , ipsis ltterls: "0 Presidente da m próximo mês de Junho, r sp ' 
dia 20 de maio corrente, atendendo aos 1." J .C.J . ao invés de mandar ouvir, ::ftc P ra 13 e 27 (às quinta 
têrmos do oficio n.0 5." JCJ1256-46, de 1\ recorrida., quando requerida a exe- • 
20 de mato corrente. cução, devido. seguh· o quJ prescreve Rio de Jan iro, 24 de maio de 

o art. 880, da O.t.T., xpedlndo man- Elisa Lispectc1·- Chefe das 
Rio de Janeiro, 20 de maio de 1946. dado d ltação contra a. executada pa- lr.rla do Conselho Sup rlor de 1 

- Edgard Ribeiro .Sanches, Presidente. ,ra cumprl1· a decisão exeqtienda, a fim dêncla Social , 

~ILV/0 PINHEIRO DOS SANTOS 
ADVOGADO -

),. • ...,a~ " o n.• 6 I> 



M. T . I. C.- J . T.- JUNTA OE CON C ILIAÇÂe E JULGAMENTO 

- QUARTA J UNT DE CO CILIAQ ... O E JULG lENTO-

ND O DE CIT Q o, expedido no processo número 4Jc -
setecentos c quarenta e tris de mil novecentos e quatenta e dois , na 
forma abaixo: O Doutor JOAQUI XI O D CARVALHO JÚNIOR , Presidente
da Quart Junta de Conciliação c Julg ~nto da Justiç do Trabalho do 
Distrito Federal: O ao senhor Eyder Pinto .tarsico , Oficial de Di
ligências desta Junta , que à vi ta do presente mandado , por mim assi 
nado , passado a favor de ~arcos Pereir d· otta , ntônio ela Silva , -

anoel de Sou~ Barbosa , Sérgio d Silve e F1rmino da ott , em 3eu -
, 

cumpri~ento cite, Industrias 1acedo err Ltda . sucessor de ~cedo -
Serra e Cla., don1c111ada na rua do Acre , quarenta e seis , p rs pagar 
p gar em qu renta e oi to horas, ou garantir execução ob pa na de P!. 
nhor , a quantia de cento que enta o um mi~quatroce~tos e sessenta 
e sete cruzeiros e seDsenta cent vo , correspondente ao pr1ncip 1 e -
cuat devidos r o termos da petlcc ""a e despachos adiante transcrl tos: 
PE)tiçãa de fÔlh a duzentos e doz: r'F.x:n • SI~ . Presidente da 4 • Junta
ele Conciliação e Julgam nto do D1 trl to Federol: O SilfDIC TO DOS CO 
DTJTORES E VI!! CULOS. RODOVIÁRIOS E ANEXOS DO RIO DE JANEIRO, no auto 
do p~ocesso da reclomação apre~entada por forcas Pereira da ata e 
outros, contra [ACEDO SERRA & CIA . ora , em f se de execução , vem :re -
querer que V. l:Xcia . se di ,ne de te "'ninar u expedição aos l'ec lama do , -
de mandado de ~agamento d 1mportânc1 total de CENTO E RINTA E OITO 

IL ENTOE uETEITA E OITO UIU'EIROS (Cr 138 .178, 00) e mais os ju-
,. IJ , "' 

· ros da trtor , devidos na forne dn dcci ao condenator1 da E regia Cam!_ 
ra e Justiça do Trabalho , em. 48 horas , sob pena de lh er'em penha"!. 
dos tontas bens qu nto che )ue e ba tem, caso não efetuem aquele pa 
gaMento, cien es, desd~ ji, para todo os t&rmo de pre e .e exocuç~. 

O quantum da condena ão compreende s&lários at ozados , desde a data -
de dispensa ~;~t' 16 .11 .45, dut uo ... adido, e mais meia indenização , na 

~ , , 
forma da deci ao conden toria, al o pre-vi a , tudo n form daleio 
Termos em que P. Deferimento . Rio 16 de novembro d 1 945 ) Ernesto 

chado , sdvagado" . p cha defSlha duzentos e quarenta e dois : 0 
-

PROCESSO NQ CRT -39-43 Vistos , etc . { rco Pereira d ata e outros , 
ss1st1dos pelo Sirdicato do Condutora de Ve!culoe Rodoviário e A-

nexos do io de Jtmoiro , grava da decisão do Sr . Prestdente d .-
4&. Junta de Conciliação o Julg menta do Distrito Federal, de fls . 234, , 
versa , sendo agrav das n Industrias acedo erra , Limitad , fi a su 
cossora de {acedo ~erra & Ci • Isto posto: Considerando que o Sr . &e -sidente d { • Jun t 1 requerida a e ecução , pelos en1p1 · gados ( fl • 2JO~ 
nn,o det !'L1in ndo a expedição do m ndado de citação ao executado , d a
cumpriu o disposto no artigo 80, da Consolidação s Lois do Tr belJ:x) 
e c usou tumlto o preces o; Consl arando que est tem si o a orien-
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taç·o do E régio Conselho racional do 'T'raba l ho , conf'or e recente acÓ!: 
dão , de 21 de março Último , (Preces o nQ NT -3 069/ 43 - Diário da ~ 
tlça , de 4 do corrente , 's pága . 756 e 757), 1paia li eris: "O Preai-

,. 
dente da 11 J.C.J . o inves de n r ouv r, recorrida , qu ndo ~~ 
rid execução , devi se uir o quo pr ser ve o art . 880 , d C.L .T. , 
xped o nd do da ci t ção contra executad para cumprir a dec • 

e ~q end , di e p gar o devido em 48 horas , ou g re r a e ecução, 
sob pena d enhora , p r , em seguida , proa e u r no lceriore âr-

o de execução . cu prindo a detor inaçõe a lei cau ou, e d"' 
vld , o honrado Juiz da 11 inst~ncia , tumulto o p1'ocesso" . Consid 
do ue quêle lto Tribun 1, em outro feito , nulou xecu ão que se -
prece sou em tu ulto , ob o fundamento do que e t vn tolhida a 1 ber
d de da p rt par nl og r . p o v r ( AcÓrd -o , e 25 - 3- h6 Preces o n . 
8 348- 43 - D. Ju tiç , do 13 do corr•ente , ' p ' s . 707 e 788); Con 1-
derundo que , d as leis do processo nor1 s d 
estão u altas à vontade d s p rte 
!___ ~ ot st)lndepend ndo o 
forúd de dos 11tigan es; Cons que , se o 

ç o d L 1s do Tr balho , reconhece o Ju!zes e ribun 1s do Trab_ 
l ho o mpl a liberdade n dir ç -o do prece o , não poderão êstes de~ 
t r as horr do processo abalhlst , nem com o consentimento das -
p rte : ' ó ao legi lador lnr.umbe est belecer as condiçÕes ger is d -
v do da soei lado; por êse otivo , Ó êle de ermina o que é de ordem 
pÚblic , e , como el , pere ptÓriament 1mpo to 11

• (!!:!.. HerMenêutic e ~ 
pl1c ção do Direito , 266 , de C rlos x1m111 no ); Consider ndo qu , 
a ndo que n - o .onh ocorr ot vo de desv rtuar a apl1c ç -o da 

,. -nor as do nrocosso, que e r zao de ordem subjetiva, >indo co o moti-
vo dotorm1n n e , ocorreu a nulidade pleno jure , que s refere o art. 
9Q , da precit da Consolidação , doado que or e da execuç ·o foi sub 
tancialmente alt rada , com prejuÍzo do it c nt s resul tante da in 
s · o processual e supressão d 1 s Anela que po am decorrer do seu 
prosseguimento; Considerando qu , reconhecida , a nulidade não será~ 
nunc1 da quando fÔr poa !vel suprir-a o falta ou r petir-s o to (
art . 796 , a l. n, Con olid ção citada); Considerando m i a que do a~~ 

con ta: Re alvo etermin r a baixa o autos à • 4 1 Junt de Conci
liaç'ão e Jul menta do istri to ederal , fim de ser re1n1ciad a 
cucão , na for previ t pel Consolidaç - o das Leia do Trab lho, exp~ 
din o- e ndado d citaç · o oo executado, d côrdo com o requerido -

in1clalmente pe los exeqnent • Publique-se . Rio de Jane1r o , 23 de -
r:t lo e 1 946 ) ~d ,ard Ribe oS nches , Presidente ". D p cho d tô-

k I lhas duzentos quaren e ois : "Uo primeiro motivo deci orio do ea 
peitÓ.vol eapacho de fl a. 242 , que determina seja "re niciada a xecu 
ção , na forma evist na Consolidação das Lei do Trab lho, oxped n-
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do-se mand do de c i t ção ao e4~ecut do, do acôrdo co 1 o req rido 1n1-
cialm nte pelo exe uent s", cons1d u o exc lentí imo senhor Pre 1• 
dcnt do Conselho Regional que "o Sr o Pr sldente da • Junt , requ~ 
rido oxecuç-o pelos e pr gados {fls . 10) , não dete in ndo a xp di 
ç -o do mand do de c t ção &o o o ut do , acumpri o dispo to o rt1 
go 880 < .. U ons ol1daç -o d Leis do Trab lho e c usou tumulto o proc _ 
o" . Procis· ndo d i truçõe , ora solicito , r poder cum rir-

devidamente o douto-desp cbo , aço vêni para pon erar: ~) que .:;__---

n 

e 

foi 

q 

e fls . 179 183 é 11Íqu da; b) que como t ~ 

e oito 11 cento e setenta 
conste da decis · o , pois a da , -

..:_:~_:_.:~~=-..:-:=.._....~ha -

da p r 
,.. 

gue lm o tancia ou -que nao -

lnda. ll lr ua ' 
, 

proprio --t nho a r . P•esld nta do Co~ 

i e de dor lnstr~~Õos 
,.. 

esta pr s1denc1 , oluci-
ee ievo n d P rn p g r , com ~ef rênc1 

... , 
1 port nela que os propr1os ex!_ 

8 l n~ )et Ç - 0 de fl • 10, ou se som nt ------------------------delois de apurado o quantu. d condena -
art . 880 do Consolidação das Leis do Tr~ 

, , 
büho a qu· se p•e .. o l'CEpeit vel d spacho qu mot1va o pre _ - , te ped~do de ins IUÇ s, 1sto e , se pode x od dou nd do de cit~ 

u 

E du 

.tls. 

evo 

te no prece o coMum, entendeu d -de tt en expedir o mand do , na for 1a d terninad • 
cu prilt lei (art . 287 , do CÓdigo de Prece so Civil , !!!.-verb1 : " 
s nt nça que deci ir total ou parei l ente lide ter ' fÔrç de 1 1 -
no 11 1te d s uest5es d cidida "). Assim fazendo , deopr zou ju

ri rudênc1 dos rl um.1 s o Trob lho ("Pouco for ali to. Justiça -
do r& olho se . l'eocupa na i co o f a to , co pos ibilidade de pro v.:_ 

,.. 
lo e esclarece-lo lo ue t smo co as nor proce suais por cujo in-
termédio e v a cheg r ~ verdade d controvérsia" . -Ac . da Egr ' gi 

câmara de Justiç o Trabalho, de 28 .3.45 , Proc . n . 308-45 -Do Ju ti 
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ça , de 28 .8.45 ). Assim fazendo , excedeu-se ao interêsse das par -que nenhuma del s recorreu do Julg m nto no agravo - e som benefÍcio 
para o processo . A suscetibilidade do espacho de fls . (sem número) , 
n ·o tem qualquer razão de ser: uma v z expedido o mand do de citaç "o, 
na forma do dispo to no art . 080 , da Con o ção das L is do TraballD, 
se o executado não estiver nntisfeito em relação ao "quantum",garanti 

. - -- - ; ~ 
~o, tara cinco dias ra pre entar et1bargoa , de acordo -
com o art . 884, da precitada Cons~lidação e , ta 1béu , c'le ac ôrdo com o 

[ 

ou parágrafo segundo , poderá arrolar t6stemunhas e ale ar t ôda ~ 

téria Útil ' defesa (art . 16, do Decr . lei n . 960, de 17 .12 .38, oomb1 
nado com o rt . 889 , da Consolidação das Leis do Trabc.lho) . Proferi
da a deci ão dos embargos, se, ainda dest vez , não estiver sat1sfe~ 

to o executado , poderá êle gravar para esta Presidênc a , ~-!1, do
disposto no art . 897, al . ~~ da Consolidação ci ada . Cumpra, pois,
o Sr . Prestdente da 11 • Junta a setença proferida . E mande, outros 
sim, apur.ar o excesso de prazo ocorr do, ex-vi do ert . 712 , § único , 
da referida Consolidação , com a redação d da pe lo Decreto-lei n . 
8 737 , de 19 de janeiro Último, pois, ~Ó a 25 do corrente foi cumpr~ 

" - , do o esp cho e 19 do rr:o smo me 1 isto e , se s 1 as depois . E deter 
mine ainda o cumPrimento do s.rt. 18 , do CÓdigo de Processo Civil , 00!!! 
b1n do com o rt . 769 , do Con ol daç -o db Leis do Traba lho . Baixem 
os preaent autos ' • L~ Junta de Co c 1 ção e Julgam nto do Dl_ 

t1•1 to Federal, para os fins de direi to . Em 26 de junho de 1 946 . ) 

" -Ed~ord Ribeiro anches, Pres dent "• Caso nao pa ,ue nem garanta a -
execuç -o no razo supra, proceda à penhora em tantos bens quanto 
tem p ra integral paga onto da dÍvid&. . O CtUE CU PRA n forma da le 
Rio de Janeiro, primeiro de julho de m 1 novecento o quarenta e ia. 

EU , ) ri Adelaido r Ú.1o , DatilÓgrafa , classe "D",-
interina, dat1lop;rafe1 . E eu , ) Betze de Barro , Secre 
tária , sub crevi o 

Joaquim áximo de Carvalho Júnior 
Preaid nte 

\ 
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, I fD S'I'RIAS ~ t~. l:JX) ~JtA T JA ., firma desta lH'éH;a estabelee . da 
a ua Ar; r e no 46 , sucessora de a'" e do 'erra ~(~ Jia . , .:.~.; ln lJresente 
IJ ocur~wao rlati o Tr1 fada e as i laiia lo ·otüo ~e.rente nt üo da 

~ ~ 

;o ~ta Lac;e, de1o · ::e lido o .resente i~'' ·11nento e ac...1· r1 ·rr_''or ne , 
:i .a ., t Ot,tl ·arao ao 1.dvot;ado Dr • .;; · lvio Pinhei ·~ dos 0' ntoG , 

in!::lc-it.o na- Or1rlm 0_ Jdvocad.os 50b o nQ 686 e .oro essit<' i·i / ve 
llj a Rio Branco r 52 , ?O andar (lras l~ir·o, c s (0) cv"nf . .rirHO os 
c; ema · n roderes que orem net:!eS'' rios .... , a au e , r o i tteres<·8s 
rlél f'1 rma ou t,organte })erante a J ustiça do l'raballlo. 

• 
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Reclamação n . 11 - Proc . CNT-6 L~+4/46 

; 

Reclamam Industrias ~acedo Serra Ltda . , contra 

a decisão do Sr . ~residente do Conselho Regional do Trabalho 

da la . Região que deu provimento ao agravo manifestado pelos 

exe quentes , ex-empregados da firma r e cla.mante, para anular 

a sentença do Sr . residente d 4a . Junta de Conciliação e 

Jul gamento, que fixou a importância exequenda em Cr~. 

13 .410 , 00 , e det e rminar a baixa dos autos à Junta "a quo", a 

fim de ser reiniciada a execução , na forma prevista pela Con 

solidação das Leis do Trabal ho , expedindo- se mandado de cit~ 

ção ao executado , de acÔrdo com o requerido pe].os exequentes 

(fls . 10) . 

Segundo esclarece a firma reclamante, a decisão 

exequenda era ilÍquida e que, como tal, sómente depois e li-
, -quidada e que podia ser executada , nao se justificando, por 

isso mesmo
1
seja compelida a depositar Cr$ 141 . 467 , 60, resul -

tante de uma simples estimativa dos exequentes , em uma execu

ção de sentença i liquida , cu j o guantum , já fÔra apurado em 

Cr$ 13 . 410,00 . 

Ex positis, pretende a reclamante seja , por se 
I A 

tratar de ato · ten t orio a bl1>a ordem processual , sem recurso na 

lei, cassado o es~acho reclamado . ( fls . 8) . 
' 

-Se bem que o despacho reclamado nao se enquadre, 
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possi velmente , entre as atribuiçÕes desta Corregedoria ,c are c~ , t~ 

davia, de maior relêvo dita indagação , de vez que a controvérsi~ 
- , objeto da presente reclamaçao , ja foi , satis quantum, resolvida 

pela portaria CNT-105 , de 10 do corrente mês , bâ ixada pelo Sr . 

~ Presidente do Conselho Nacional do Trabalho, (D . J . de 15-8- 946 , 

lpág . 5-423) , recomendando sejam observadas, pelos Órgãos da Jus - ~ 
tiça do Trabalho , na execução de decisÕes ilfquidas , as normas 

constantes na aludida portaria , que , em análise Última , são as do 

Cod . ~roc . Civ . 

Julgo , pois , prejudicada a reclamação . 

P . R . I . 

Em 21 de agÔsto de 1946 . 

_l_~eo~~~ ~ 
(Manoel Caldeira Neto ) ~ 

Vice - Presidente Corregedor 

J ~~~/A ç;, 

JoJ.o.. ~o.Ja. > t~ ~~~ ~ 
~'c.a..o,cC "'-<> ~~ .,Jo._ 

VISTO 

~M_ri.k.f .. ,-8.. .. ./ ?f4 b. . 
~~-~ -~.f1Gvtt::4 

Chele da S.AJ). 
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SECRETARIA 

DIVISÃO DE AD D ISTRAÇÃO JUDICIÁRIA 

Deap oho do Sr. Vice-Presidente Corregedor, em 21 de agôst 

de 1946. 

CNT-6.444/46- ReclamaçNo n . 11 - Ind's t rias ac do Serra Ltda. 

reclam contra decisão do r. Pr e s d nte do Conselho Regional doTr~ 

balho da 1 • Re gino. 

"ne cl m IndÚstri M ce err Ltda., contra a decisão do 

Sr. r e side te do Conselho R gion 1 do Trabalho da a. Região que 

d u provimento ao agravo m~nifestado pelos e e~uentes, ex-e pregados .. . 
da firma reola nte, p ra anular a aontença do Sr. r sidente da 4a. 

Junta de Conciliaç~o e Julgamento, que fixou a i mportância exequenda 

em c r. 13.410,00, ·e det rminar a baixa dos autos à Junta 'li quo", a 

fi de ser reiniciada a execução, na forma prevista pela Conaolid -

- ~ çao das Leis do Trabalho, expedindo-se andado de cit çao ao exec~ . 

tado, do acôrdo com o requerido pelos exequentes (fls. 10). 

Segundo esclarece a firma recl ante, a decisão exequenda 

era 1liquida e que , como t 1, sóm nte depois de liquidada é que po

dia er executad , n-o se justÚtic ndo, por 1 ao mesmo, se,ja co p~ 

lida a depositar Cr 141.467,60, resultante de uma simples esti at! 

va dos exequentea, em uma execuç-o de entença iliquida, cujo quan~ 

já fÔra apurado e Cr 13.410,00. 

Ex pos1t1s, pretende a reclamante seja, por se tratar de 
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ato tent#rio à bÔa ordem proc ssual, se recurso n lei, cassado o 

d spacho r ela do (fls. 8). 

-Se vem que o despacho reclamado nao se enquadre, possi-

velmente, entre as at · ibuiçÕes de, ta Corregedoria, carece, todavia, 

de ior relêvo dit indagação, de vez que a controvérsia, objeto 

l p r-da pr se te reclamaçã , já foi, 

taria ~NT-105, d lO do corrente "' es, baix da pel sr. Presidente 

do Cone lho N cional do Trabalho, (D.J. de 15-8-946, pág. 5.423), 

recomendando sejam observ das, pelos Órgãos da Justiça do Trabalho, 

na execução de d cisÕes il!quidas, as normas constantes na ludida 

ortaria, que, em análise Últi~, -sao as o Cod. Proc. Civ.~ 

Julso, pois, prejudic da a real -açao. 

p .R • I. . 

E 21 de agôsto de 1946. 

(a. ) ano e l lal._;...e_i_r....;.a __ N_e_t_o _______ _ 

Vice- Presidente Corregedor 
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