
U. T. 1, C  J T -  C. N. .T.  St flV CO  ADMINISTRATIVO 

z'oo. 9 006-hi 

1944 

À. 

,tia Áxa doai «utoa em di]. noia , 
Pr9 melhor e 1sreciszento d 
uetortU, 

VISTOS i. aELATADOS otos  toai'eii cue MitS.1de *yer,' 

em re doru, por seu oe tur e procurador, recorre de dooie o 

oterl.ds  1s Cituara es  øVi fl!LU  ociiL, em 26 de de o bro 

do l9 1, que, oont1r ndo o ato do Inatítuto de 

Fert ce dos 'iari ieoe, et tu de rrma Io ó ,e er  

A 

1b1 nto de  inport*no1e proveniente de multe nox'ator1u: 

COflSI U RA NDO que.., es fees de alts.149 0 ura tanto cort-

fusa, orlada  te posi o do reci.freo, orá em julgamento , 

74 OÓnolu  n & 1siet, no  autøc, e1o entoe Pro011k.o que co du - 

- . 

este TPit,unni e urne dec aiao psrtelterente co ecientt  o rei. 

to; 

•  RSOL'FE o Couse1.o Kneional do Trabalho, em eees o 

p3.ene,  ol inxm0nte  e].e truloria de nove votos centre que 

tro, converter o ju1genento cm dillgencla, na toi'te proposta p8 

1o Coneolie ro io1stoz', no sentido de: 

1) ber apurada  se forem lavrados dois autos de in-

fraqMo: um, contra Jogo £ayex & Cia., no periodo de 3.933 a 1935, 

e outro contra Jc o  aver S/A, re1at vo  o peri.odo poaterlor  a 

1935; 

2) so apur'ado no  z'em preteridos, pelo J.n t tuto 

duas decis es eepL eo: uma, ret t va eo ;oriodo em que os bar 



ü)Vicente do Paulo Uellie, 

presente. Á)J.Leonel do Rezende Alyjai 

Assinado em 9, /  / 4 4 

't1b1icado no Dt rio da Justiça em 

I. 

k 

14 
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cos eram explorados direto ento, por ZJo o iU er, e outra relativa 

co período eat que os barcos foram errerzdadoa a Jogo bayer 3/A; 

39) Se, em caso afirmativo, e firma Jogo  aer $/A li 

quidou a sua reaponeab flid de pare com o Instituto; 

42) ser apurado ao a Senhora D. Wstkii1do  syer, como 

viúva o sucessora de Joío  ayor, recolheu ao .).nstituto a inpor -

tncie relativa as contribuiq es d1e e dó seus empregados; 

52) ser apurado se, no t'.outo em que se encontra o ro-

cesso, e diseu a o ac resume, unios e exclualvamento, sÔbre juros 

o multa e mra; 

6) ser apurs o ao a firma Jogo Bayer S/A foi sucesso-

ra de. Jo oiJayer a'e, extinta e firma Jogo &ayer s/Ã., foi D * -

th13.de  eyer sucessora da resma. 

io de Janeiro, 27 de janeiro de 19144. 

a)Filinto M11er  Precidonti 

Rela tor 

Procurador 

Geral 


