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Em jl de junho de 1946. 

;k:, -:_~··. ~- ~ QA ~ .~~~ 
~~r{~v..J ~( 
D'(Y~ . ~ y---o 

/Í 

Senhor Ministro: 

...\-- Tenho a honra· de encaminh,a.r a V/. 
' 

efeitos do disposto no Decreto-lei ~§.070, e 15 
março de 1946, em seu artigo 6Q, o incluso a~~rdo. 

os 
de 

Embora a data do mesmo seja anterior à lei,não 
nos parece que pairem dúvidas sôbre a possibilidade de 
sua homologação, dado que teve o mesmo, por fim princi
pal, o que a l iás conseguiu plenamente, pôr t~rmo a um 
grave dissídio coletivo com profundas repercussões des
favoráveis P~ vida nacional. 

Tal homologação· é necessária para que venham 
a produzir todos os efeitos jurídicos as obrigações as
sumidas em nome de banqueiros e bancários, e para que 
êstes possam, a todo tempo, fazer valer seus direitos , 
se desatendidos, perante a Justiça do Trabalho, não es
tando compreendidos nesse número os funcionários do Ba.n 
co do Brasil, por não terem reivindicações para fazer,à 
época da realização do citado acôrdo. 

Renovo a V. Exa os meus protestos de elevada 
estima e distinta consideração.~ 

I" 

~ 
Diretor Geral do DNT. 

A S. Exa o Sr. Dr. Octacilio Negrão de Lima, 
MD. Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. 

ASF/ 

,.. 



SINDICATO 
-DOS-

AV. RIO BRANCO , 1!0 . 11.• 
c..;., Poml, 1646 - Tel. 42·7147 

RIO DE JANEIRO Rio, ll de junho de 1946 

denhor ~retor Geral 

A Junta Governativa do Sindicato dos Emprega 

dos em Estabelecimentos Bancérios, juntando cÓpia do acÔI 

do celebrado em Fevereiro ultimo por empregados e empre~ 

dores vem solicitar a V. Excia. urgentes providencias no 

sentido de ser o mesmo instrumento homologado pela Justi 
A " ça do Trabalho, de acordo com a le1. 

Respeitosas saudações. 

Fresidente da Junta Governativa 

Ao Snr. Dr. Astolfõ 3erra 

D.D. Diretor Geral do Departamento Nacional do Trabalho. 
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ACORDO ENTRE BANQUETROS E BANCÁRIOS 

Aos onze dias do mês de fevereiro de mil novecen -
tos e quarenta e seis, reunidos ·no Ministério do Trabalho, I~ 

dÚstria e Comércio, sob a presidência do respectivo· Titular, 
Doutor Octacilio Negrão de Lima, 'foi realizada uma reunião e~ 
tre os representantes dos estabelecimentos bancários do pa!s 

e representantes dos empregados dos mesmos estabelecimentos, 
constituindo-se em comissão de âmbito nacional para tratardes 

assuntos concernentes à atual greve dos bancários e assentar 
as bases para a solução respectiva. Depois de longos deba~, 

ficaram acordadas, entre os representantes acima referidos,as 
seguintes condiçÕes, que terão imediata aplicação em t odo o 
territÓrio nacional .: 

Primeira -- Nenhum empregado em estabelecimen-
to bancário do pais, seja qual for o seu tempo de serviço, s~ 

, , 
ra demitido, transferido, suspenso, coagido ou sofrera qual -
quer outra penalidade por motivo de ter participado,direta ou 

indir~tamente, da greve a que o pr esente acordo pÕe termo, ou 

por haver, de qual quer forma, reclamado seus direitos; 
I 

Segunda -- O periodo de afastamento dos empreg~ 

do s em estabeleciment os bancários do seu trabalho, durante a 
referida greve, ou em consequencia dela, s.erá considerado co

mo de efetivo exercicio para todos os efeitos legais , inclusi 
ve para a percepção de salários e de todos os demais proven -

tos, comprometendo-se os bancários, em retribuição, a colabo
rar para normalização dos serviços no mais curto prazo possf-

vel; 
Terceira -- Para todos os efeitos legais, ficam 

definitivamente incorporados ao salário dos empregados em es

t abelecimentos bancários os abonos que estejam atualmente pe~ 
cebendo; 

Quarta -- O acordo de vinte e cinco de setembro 
de mil novecentos e quarenta e cinco, firmado no Rio de Janei 

ro entre banqueiros e bancários, fica tornado extensivo às re 
giÕes onde não tenham sido realizados acordos semelhantes, e 

, 
bem assim sera integralmente cumprido por parte de todos os es 

.tabelecimentos bancários do pais; 
Qu inta - A todos os empregados de estabelecimentos 

( 



,..-• I 

' 

Folha dois. 

, 
bancarios, qualquer que seja o seu tempo de serviço, sera 
concedido um aumento de Cr$ 300,00 (tresentos cruzeiros) nos 
respectivos salarios, independentemente da incorporação a 

que se refere a clausula terceira; 
, 

Sexta - Este aumento sera a partir de primei-
ro de janeiro de mil novecentos e quarenta e seis, sendo o 
seu pagamento devido a partir dessa mesma data; 

sétima - Ficam mantidas as gratificações de 
carater geral que venham sendo pagas habitualmente, de acor
do com o criterio vigente nos respectivos estabelecimentos; 

Oitava - As partes signatarias do presente acor
do designarão re.presentantes, dentro de dez dias, a contar des
ta data, para procederem ao reexame das conclusões do projeto 
do salario profissional dos empregados em estabelecimentos ban

carias e das suas reivindicações, constantes do oficio de vin
te e quatro de janeiro proximo findo, endereçado aos senhores 
banqueiros, por intermedio do Sindicato de Bancos dest~ Capi

tal, e cuja copia, devidamente autenticada, fica fazendo parte 
integrante deste acordo; 

Nona - O aumento concedido pela clausula quin
ta será levado em consideração no reexame mencionado ·na clau
sula precedente; 

Décima - Os bancarias em greve em todq o pa!s 
retornarão ao serviço no inicio do segundo expediente do dia 

doze de fevereiro do corrente ano, ficando anuladas as rescisões 
de contrato de trabalho porventura ocorridas durante o periodo 

' de greve e motivadas por este fato. 
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CONCLUSÃO 
Nesta tlata, face os pre~entes outos oon~eoe 
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MINIST~RIO DO TRAB ALHO, INDÚSTRIA E COM~RCIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

ACÓRDÃO Proc. CNT - 5 693/46 

( CNT-697-46) 

ALL/ZM. Homolocação de acÔrdç celebrado 
entre Banqueiros e Bancarias , peran 
te o Snr. Minis7ro do Trabalho, In-, , 
du3tria e Comercib • 

VISTOS E ~EL.ATADOS êstes autos em que o Snr. ll1inis 

tro do Trabalho, IndÚstria e Comércio submete à apreciação dês

te Conselho, para a devida homologação, o acÔrdo celebrado en-
, 

tre Banqueiros e Bancarias : 

CONSIDERANDO que as partes dissidentes realizaram 
... , 

uma composiçao amigavel, cujas bases foram assinadas pelo Snr • • 
, , 

Ministro do Trabalho, Industria e Comercio e pelos representan-
, 

tes dos Sindicatos de Estabel ecimentos Bancarias e dos Emprega-

Idos em Estabelecimentos Bancários, reunidos em comissão de 
,.. 
am-

' 

I 

bito nacional; 
, 

CONSID~R~DO que, assim sendo, e de se homologar o 

acÔrdo de fls. 4/5 dos autos, de vez que as partes interessadas 

chegaram a uma conciliação; 
, 

CONSIDERANDO,· por outro lado, que os funcionarias 

do Banco do Brasil, à época da realização do citado acÔrdo, nãO 

tinham reivindicaçÕes a fazer, estando, por conseguinte, exc lui 

dos do dissfdio; 

CONSIDE~~NDO o mais que dos autos consta; 

ACORDAM os mem~ros do· Conselho Nacional do Trabalh 

!por unanimidade de votos, em homologar o acÔrdo celebrado entre 

P a p el p a r a A cór d ã o C T N - D M T 8 



• 
Proo. CNT - 5 693/46 • 

M. T. I. C . - C. N. T . - SER VIÇO ADMIN ISTRATIVO 

os interessados, nêle não compreendido o Banco do Brasil. 

Rio de Janeiro, 24 de junho de 1946. 

Presidente 

--
Relator 

Procurador 

Publicado no "Diário da Justiça" em /{; I ~ I~~ 



M. T. 1. C.- C. N. T . - S ERVIÇO AOMINISTRATIVO 

' 
Tra~smit a -se a S . D. C. 
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End. T elegréfico 
BANCÁRIOS" 

Sindicato dos Emp_r~gados em Estabelecimentos Bancários de Sao Paulo 
RUA SÃO BENTO. 40~ • S.o A:SD. SA.LA :526 (PReo •o mRRTineLLI) 

· CAIXA. POSTAL. :532! • 

SÃO PAULO 

TEL· 2-3:1:5:5 

I y I 
J'~ "l 

Exrno. Snr. Dr. Presidente do Egregio Conselho Nacional d~Trabalho 

Diz o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECTiwmNTOO 

BANCABIOS DE SÃO PAULO, por seu Presidente abaixo assinado e 

assistido pelo Advogado do seu Departamento Jurídico, tambem ab~ 

xo assinado, no processo numero 5.69)/~, de pedido de homolo~ 

ção do acordo celebrado ent~s e empregadores de estA 

belecimentos bancarias, que, não se corltormando, em parte, com os 
. . . . . . . . . . . . 

j termos da decisão homologatoria ~ferida pelo Egregio Conselho 

Nacional do Trabalho, em data de 2~ de Junho ultimo e conforme p~ 

blicação feita no 1Diario da Justiça", de 26 do mesmo mês, a fls. 

numero 4.148, e, estando dentro do prazo legal previsto pelo parA 

grafo unico do artigo n. 702 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

modifi cado pelo Decreto-lei n. 8, 737, de 19 de Janeiro de 19~. -

quer oferecer EMBARGOS __ à referida decisão, cabívei s nos termos 

da letra i), item I, do citado artigo 702 da Consolidação, modifi 

cado pelo já menci onado Decreto- lei n. 8.7)7. 



j 

End. T elegrófico 
BANCÁRIOS" 

RUA. SÃO BENTO. 40::i • 5.0 A.~D. SA.LA ::i26 (PReo•o mRRTineu•) 

. CAIXA POSTAL. 532-l - TEL· 2-aa::i::i 

s..lo PAuLo Fls. 2 

Assim, articulando com esta os embargos que oferece à de-

cisão óra embargada, requer a V. Excia. que se digne de, cumpridas 

as formalidades legais, mandar juntar ao processo o presente rec~ 

so, para os devidos efeitos previstos em lei e afim de que sejam os 

embargos conhecidos pelo Egregio Conselho Nacional do Trabalho, p~ 

ra que se reforme a decisão homologatoria do acordo, conforme é e~ 

post o e requerido a seguir. 

E M B A R G O S 

oOo- -- --

• • 

Por ~~OS à Decisão Homologa 
... ...... 

toria do Egregi~ Conselho Nacional 

do Trabalho, diz o Sindicato embar 
- .. • • • • • ~ • • . • • • • • • • • .. • • • • ."""P 

gante, o seguinte: 

l. -- A decisão homologatoria deve ser reformada em Harte, 

quando excluiu o Banco do Brasil S. A., dos efeitos do acordo homo-

logado, visto que esta e~~lusão não foi prevista, seja explícita ou 

implicitamente, nos termos, clausulas e condições do mencionado do-

cumento submetido ao referendum judicial. 

2. Do texto do acordo sob homologação, o que se vê é ~ 



End. T ell'gróf.co 
BANCÁRIOS" 

;7 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancá nos São Paulo 
============~~============. ==============~~=== 

nu A SÃO BBNTO . -!05 • 5,0 A='l D. SA.LA :>:.!6 ( PReOIO mAI'lTi neLLI) 
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xatamente o contrario daquela restrição concedida a favor do Banco 

do Brasil, por isto que todas as suas clausulas sempre apresentaram 

expressões amplas e irrestritas, como sejam: - - 1Nenhum empregado 
--. . . . . . . . ... .. 

em estabelecimento bancaria do país" (clausula primeira) •Todos 
. ... 

os estabelecimentos bancarias do país" (clausula quarta) •A to-
- .. ~ ........ . . , .. 

dos os empregados de estabelecimentos bancarias• (clausula quinta) 
• • • •• • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .-< 

--demonstrando isto que a intenção das partes acordantes foi efeti 

vamente não fazer nenhuma exceção, de qualquer especie, a favor de 

nenhuma pessoa ou estabelecimento empregador. 

3. -- Aliás, o acordo foi estabelecido e firmado entre en 

t i dades de classes, representativas de suas respectivas categorias, 

profissional e economica, em comissão de âmbito nacional, como fi--
. . . 

cou expresso no documento que, assim, obriga a todos os estabeleci-

mantos empregadores dentro do terriotorio nacional. 

~. -- A exclusão de um ou mais bancos, ou a exclusão de 

um ou mais empregados, no cumprimento das obrigações ou no goso dos 

beneficios decorrentes do acordo em vista, somente seria válida nos 

seus efei tos como excl usão, depois de resultar de nova deliberação 

escrita das mesmas entidades classi stas representati vas de ambas as 

partes, empregados e empregadores, aue se tivessem reunido novamen-

te, reunião essa ainda uma vez em comissão de âmbito nacional, como 

da primeira vez e r ealisada para esse fim especial como em onze de 

Fevereiro ultimo. 
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Mas, essa formalidade essencial não se verificou, nem po

dia verificar-se, visto que essa alteração no acordo não é do inte-

resse da classe empregada, a qual, por isto mesmo não concedeu, nem 

concederia livremente poderes a nenhum representante para alterrar 

o acordo já existente, no sentido de restringir-lhe os efeitos que 

beneficiam os funcionarias. Tal· alteração prejudicaria substanci

almente considerava! parcela da classe empregada e, tendo-se em ~ 

ra a comprovada unidade alcançada pelos bancarios brasileiros, es-

tes não estariam e não estão dispostos a autorisar ou contribuir -

para que milhares de seus colegas, os funcionarias do Banco do Br.2. 

sil, fossem vitimas das consequencias que o acordo havido visa di

reta e expressamente impedir e coibir. 

5. - Si alguem, mesmo quando seja um orgão sindical da 

classe, ou alguem por ele ou em nome dele, aceitou ou pediu homolo ·· ·-
gação, com a restrição que foi incluída na decisão homologatoria, 

esse áto de anuencia ou de petição não põde ter nenhum efeito nem 

valor, por ser exorbitante das funções normais cabiveis a quem usa 

de poderes por delegação da coletividade, ou em nome desta, quando 

a mesma coletividade não concedeu outorga expressa para o fim pre-

tendido e indevidamente atingido. 

6. -- Deste modo, qualquer anuencia ou pedido de exclusão 

formulada pelo Sindicato qie propôz a homologação, ou de quem por ~ 
, . 

le, que tenha firmado tal pedido ou anuencia, não pode ser levado em 
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conta, pois tal pedido ou anuencia é viciado e nulo, pelo que não 

deve prevalecer, nem mesmo deve ser tido como operante, valendo a 
..... ~ .-

penas o que foi requerido na processo de homologação, na parte so 

~ente de simples pedido de homologação do acordo, nos extritos e 

exatos termos em que o mesmo acordo está vasado. 

1. -- Si prevalecesse a restrição em favor do Banco do 

Brasil que consta da publicação da decisão homologatoria óra em

bargada, chagar-se-ia i mplicitamente ao absurdo de dar ao referi

do estabelecimento empregador o direito de demitir, de perseguir, 

de impôr penalidades aos seus empregados, inclusive tambem o de -

não pagar os ordenados correspondentes ao período de duração da -

paralisação coletiva do trabalho, em Janeiro e Fevereiro ultimes, 

emquanto que todos os demais empregados, de todos os outros esta

belecimentos empregadores, amparados pelo acordo agora homologado, 

ficam a coberto dessas medidas punitivas! Efetivamente, seria o 

mai or dos absurdos . Nem esta foi a intenção das partes ao firma-

rem o acordo, nem foi tambem a intenção do Egregio Conselho Naci~ 

nal do Trabalho, ao resolver por unanimidade a sua homologação. 

8. -- Alem disto, mesmo quando o pedido de homologação é 

exorbitante no sentido de pretender alterar o instrumento de acor

do na sua essencia e na sua forma (numa e noutra cousa como neste 

caso) , ainda que muito amplos sejam os poderes do Egregio Conselho 

Nacional, esses poderes do mais alto Tribunal da Justiça Trabalhi~ 
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ta não atingem a faculdade de alterar as condições do acordo firma-

do, mesmo quando exista a manifestação da vontade de qualquer auto-

ridade administrativa pugnando ou apinando no sentido de qualquer 
. . . . . .. . . . . 

alteração ou restrição. O acordo ou é homologado nos seus expres-

sos termos, extritamente, ou é regeitado como está por inobeervan-

cia de formalidade legal essencial, ou por violação flagrante da 

lei. 

9. -- No presente caso, não resta mais duvida que o a

cordo satisfaz plenamente às exigencias legais para ser homologado. 

tanto gue, estudado e debatido, foi unanimemente aceito e referen-

dado pelo Egregio Conselho. Somente não é cabivel a restrição gue 

visou excluir da homologação o Banco do Brasil, em face dos efeitos 

do acordo. Estabelecendo o acordo que sua aplicação atinge a todos 

os estabelecimentos bancarias, acaso se pretenderá que o Banco do 

Brasil não é um desses estabelecimentos? Não é possível tal abs~ 

do em face de tudo que é evidente. 

10. -- Por estes fundamentos, devem os presentes embargos 

ser recebidos e afinal julgados provados, para o efeito de reformar 

a decisão homologatoria do acordo, na parte que excluiu o Banco do 

Brasil, dos efeitos do mesmo acordo homologado, restabelecendo-se 

na letra e no espírito a plenitude das clausulas e condmções do a

cordo firmado entre as classes, por seus representantes, em 11 de 

Fevereiro de 19~. conforme copia autentica constante do processo, 

para que se faça a sua aplicação geral a todos os estabelecimentos 
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empregadores do país, inclusive o Banco do Brasil S. A., que nãq go-

~ sa de exclusão nos efeitos do documento firmado em onze de Fevereiro • 

~ do corrente ano, no gabinete do senhor Ministro do Trabalho, Indus--

/ . . 

tria e Comercio. 

Por ser de Direito e Just iça, 

Nestes termos, 

P. e E. Deferimento e Justiça. 

São Paulo, 5 de Julho de 194.6-. 

SINDICATO DOS EMPPBGADOS EM EST~
BELECIMENTOS BANCARIOS DE S. 1' Dl.O 
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"Exmo. Snr. Dr. Presidente do "Egrégio Conselho Nacional 
·; 

a.o Tra ::a.lh 

RIO DE .JANEIBO 

Diz o Sindicato dos Bm~regados em Fstabeleci

mentos Bancários de SantoE, no Fstado de São Paul o, por seu presiden 

te abaixo assinado, assistido relo seu advogado tambem abaixo assD1a -

/ 

/ ' 

do, no proce~so ntunero 5.693/46, de pedido de homologação do acordo ce-

lebrado entre em_l)regados e empregadores de estabelecjmentos bancários, 

que, não se conformando e~ parte com os tênnos da decisão homologato

r i a prof'ericl.a em data de 24 de junho ultl1no :pelo Bgregio Conselho Na

cional do Traball1o, q~e excluiu a.o acordo o Banco do Brasil ,S/ A, con -

:forme publicação f'ei ta no "Diario de Justiça" de 26 do mesmo mês, a 
.. 

:fls. 4. 148, e estando dentro do praso lega~, :previsto no § unico do ar-

tigo 7o2 da Consolidação das Leis do Trabalho , moài:fjcado pelo Decreto

Lei nº 8 . 737 de 19 de janeiro de 1946, cuja decisão :foi ~ublicada a 16 

do corrente, no "Diari.o de Justiça" , quér of erecer enbargos à ref'erida 

decisão, nos termos da letra ~ item 1º do citado artigo 7o2, da Conso -

lidação, modificado pel o mencior~do Decreto-lei nº 8. 737. 

Ao articular com esta os embargos que orerece 

à decisão óra embargada, req_uér a V . Excia. se digne t'te, obedecidas as 

:rorr~aljàades legais, mandar juntar ao processo ·o presente rectrrso, pa

ra os devjdos efe~tos pr evistos en Lej e afim de que sejam os embargos 

conhecidos pelo Egrégio Conselho Nac1onal do Trabalho, para \~ef'orrne 

a à.ecisão homologatoria do acordo, como em seguida vai exposto e reque-

rido . 

contimía 
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Exmo. Snr. Dr . Presidente no Bgregio Conselho Nacional do Trabalho 

Bl..O. _DE JANEIRO 

E M B A_ R_ Q._ O S 

Bmbargando a decisão homolqgatoria 

do ~:)regia Conselho Nqclonal dor Trabalho, diz 

o' Sindicato dCEEmJ?r_e~_Çl.os_§l!l_ Estapel§ClJ!l.§D~og 

~aP2ári2§ de Santos, por esta e melhor via de 

ã.irei to, o seguj.nt.e: -

-lQ-

Deve ser, por certo, reformada em parte a decisão 
que homologou o acorgo, ga uarte ~ que excltuu o Banco do Brasil,S/A, 

visto como esta exc~1sao nao roi ~revista, seja exnlicita ou ~plicita
mente, nos termos, clausulas, obrjgacões e condiçÕes do mencionado do
cumento sullmeti.do ao "referendum" jud.icjal. 

- 22-
A - ' O que se ve do texto do acordo sob homoloeaçao e exa-

tamente o cont~arjo daquela restricao concedida a favor do Banco do 
Brasil,§/A, ~or isto que toõ~s as st~s clausulas sempre anresentaram 
ex:pressoes amplas e irrestritas, como seiam: - "Nenhum em""')regado em Fs
tabelecimen-to bancá.rio do Paiz" ( claus\lla 1ª) - ''Todos os esta.beleci
ment,os bancarias à.o l?~iz" (clausula 4ª-} - " A todos os em:pregados de 
estabelecimentos bancarios1 (clausula 5ª) - demonstrando isto que a in-

/ tenção das uartes concordantes foi ' efetivamente não fazer nenhUfla exce
ção , qualquêr que fosse, a favor de nenhurna 9essoa ou estabelecliaento 
eo~regad.or. 

Deve- se acentuar ~1e o acordo foi estabelecido e rir
mado entre entiõ .. ades de classes, reiJresentativas Ç!e SUB.~ respectivas 
categorias, proffssionais e econoatcas, em coatssao de amoito nacional, 
como ficou expresso no documento, que assim obriga a todos os estabele
cimentos emrregadores dentro do territorio naciollêl. 

-4Q-

Não é _:poscoivel a exclusão de un ou mais Bru1cos, ou ex
clusão de um ou mais empregados, do cuwnrLmento das obrigaçÕes ou do 
goso dos beneficios ou direi tos d.ecorr~ntes do acordo em aureço, porque 

continua. 
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Exrno. Snr . Dr. Presidente do Egregio Conselho l-racional do Trabalho 

BIO DE' J~l\TEIRO 

somente seri~ valida nos seus efeitos como excl usão, de~ois de result~ 
dP nova deljberaça.o escr1t3. das mesmas ent.iõades classistas repres~nta
~i v as a_ e ambas as :partes novamente ~euniCI as, por via de tuna c orn.is sao de 
eJObi to Mcional , como da nr:i weirA-? ves e convocada e realizada con o fim 
esDeCiél, como se verificou em 11 de fevereiro ultimo. 

-5Q-

Todavia, essa fQrmalidade essenciel não se verifj -
çou, neL poõ_eria verif'icar-se, uma. ves Q..Ue essa alterar-ao do_r.wordo não 
e de interesse da classe empregada, a qual por isto r.~.esr10 rJa0 concedeu, 
ne concederi (=\ livremente Doêteres a nenhum renresentantP nara al te'~"ar o . , - ..... ~ -
ecordo jo existente, no sentido de restringir- lhe os efeitos oue bene -
fj cian os fnncj onari os . T<'ss~ al tP'Y'ac~ão nre iuCiicaria substancialmente 
consid.er~vel nt=Jrcela. da classe em-nregada e J te:1do- se en atencão a comnro
v::~àa u.rüà.acle alcancaà.a neles bancá.rios brasileiros, estes não estariam 
e não estão dispostos a - autorizar ou contri1mir para aue milhares de 
seus colegas, os funcionarios do Banco do Brasil , S/A, fo~sam vitimas das 
conseq_uencias que o acordo havido ten er.1 :tira àireta e ex:pressa1'1.ente:--ira.
pedir, coibjr e obst~. 

Si acontece que é' lguem, ainà.a g_u::~.ndo wn orgão sin -
dical à.e cl~sse, on algl),en nor ele 01.1 e:rn SPU nor'e, aceit.ou ou ned.iu ho
mologaçê'o com t=1 restrição incll. ~d.a na decj são homolor;atoria, esse ato 
de anuenc-i~ ou cte .retição não Tiode ter nenhum efeito ou valor, visto ex
orbi t;::r das funçoes normais cabi veis a cuem .usR de pod.eres nor delega -
~qo õa coletivjd~de, ou em nome dest~ g_uando a mesma coletividade nao 
conced.eu outorga e)(})ressa e especial nara o fim pretendido e i nc1evià.a
::J.ente atingido. 

-7º-
(~ualquer anuencia ou _!''3ci!do de exclrqão, pois, for

mulada pelo Sindicato que :pro:poz a hamologaçao, ou de q_uem nor elP ,que 
tenha firmado tal pedido ou.anuencia, nao node ser levado em conta,por
que_tal,pedido ou anuencia e viciado e nulo 1 em virtude do que não deve 
e nao pode preval ecer, neD mesmo deve ser tldO como~operante, valendo 
apenas o que foi reQuerido no ~rocesso de homologaçao na Tar~e somente 
de simples pedido de homologaçao do acordo, nos r estritos e exatos ter
mos em que o mesmo acordo esta vasado. 

-:8º-

Se prevalecesse a restrição em favor do Banco do Bra
sil,S/A, que consta da publicação da decisão homologatoria óra embargada , 

c ontinúa. 
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'E:xmo. Snr. Dr. Presid.ente do Egregio Conselho Nacional do Trabalho 

RIO DE JANEIRO 

chegar-se-ia ao absura.o de dar ao referido estabelecimento empregador o 
direito de demitir, perseguir , impor penalidades aos seus empregados,in
clusiye tambem o de .Qão pagar os or<lenaà.os correspondentes ao período de 
duraçao da :paralizaçao coletiva. do trabalho em janeiro e fevereiro ulti
mas, emquanto que todos os demais empregados de todos os estabelecimentos 
empregadores, amDarados pelo acordo homologado, ficam a coberto dessas 
medidas puni ti v as. Sem duvida que seria o maior dos absurdos. Ne.ni esta 
fQi a intençêo das partes ao firmaren o acordo, nem foi tambem a inten
çao do Egregio Qonselho Nacional do Trabalho ao resolver nor unanimiclade 
a sua homologaçao. 

- 9Q-

Ainda quando o pedi do de hanologação fosse exorbitan
t~, no sentido de pretender alterar o instrumento de acordo na sua essen
cla pela sua forma (numa e noutra coisa como neste caso), assim mesmo am~ 
plos que f'osse1t os poderes do Egregio Conselho Nacional do Trabalho, es -
ses poderes)do mais alto Tribunal Trabalhista, não atingem a faculdade de 
alterar as condições do acordo firmado, aino~ quando exista a manifes ta
ção da vontade de autoridade administrativa pugnando ou opinando no sen
tido de ~ualQuér mod.ificação ou restrição. O acordo ou é homologado nos 
seus expressos termos extri tamente ou e regeitado como está ]_)Or Lrwbser
vancia de formalidade legal essencial, ou por violação flagrante da Leio 

-10º-

Não resta, :portanto, duvid.a QUe o acordo satisfaz 
plenamente as exigencias legais para ser homologado, tanto q.ue estudado 
e debaticlo :foi unanimemente aceito e re.ferendado oolo Bgregio Conselho. 
Somente não é cal1ivel a restrição que visou excluir da homologação o :Ban
co do :Brasil ,S/A, em face dos efeitos do acordo. ~stal1e1eçendo o acorflo 
~1e sua anlicação atinge a todos os estabelecDnentos bancarias acaso ~~ 
pretenderá que o Banco do Brasil ,S/ é., não é um desses estalJelecimentos'l 
Não é possível tal absurdo em face de tudo Quanto é evidãnte, claro, cer
to, legal e jurídico. 

Fi.nalmente, tendo em consideracão os fundamentos 
supra ex.postos' devem os :presentes embargos ser recebid.os e fi : 
nalmente julgados provados, ~ara os efeitos de reformar a decisao 
homologatoria do acordo, na _parte que excluiu o :Banco do Brasil,S.~ 
dos efeitos do mesmo aco.rdo homologado,rgstabelecendo-se na letra 
e no es nirito a plenitude das clausulas, condiçÕes e obrigaçoes 
do acordo fi~uado entre as classes interessadas, ~or seus reure-

continúa. 
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"Exmo. Snr. Dr. Presidente do ~gregio Conselllo l'lacional do Trabalho 

sentantr:;s, em lJ de fevereiro ultimo, conforme copia au
ten~ica constante do processo, para ~u~ se faça sua a~li
caçao a todos os estabelecirnent.os bancarias eln_presadores 
do Brasil~ inclusive o Banco do Brasil,af~, que nao gosa 
de exclusao nos efeitos do dom~ento assinado no Gabine
te do "Exrno . Snr. Ministro do Trabalho, Ind.ustria. e Comer
cio. 

AssiM, sendo de Lei, de Direito e d.e Justiça, 

P.Deferirnento 

3antos, 18 d julho de 1946. 

(a) 

~~ 
S. "Paulo 
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MANOEL FERREIRA LARANJA 
RUA CIDAD E D E TOLEDO, 23 

Telefone, 5052 - SANTOS 

Primeiro traslado da proeztração bastante que faz o 

- ~NDIC, •. :c ..... ..:..... . .... H - .'"\.J\. J Sl 1 B ~ :-.. ~c I • - _·o~ BA "i.C./"1 r.20S 
D; S.A1üGS -------

--,-____= ~ 
SAIBAM QUA.NTOS ESTE PUBliCO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO BASTANTE VIREM, que no 

ano do nascimento de NOSSO SENHOR JESUS CRISTO de mil novecentos e q 

aos dias do mês de nesta cidade de 

Santos, Estado de São Paulo, dos Estados Unidos do Brasil , em meu cartorio, perante mim Tabelião, compa· 

rece , como outorgante w .:i_l.u.icut , 0o Ip!'"""'; d . .., . ~ ,.:.~..a"he1t~u:II~::!"l -
+ c s B~ r" "_ t' ~ ~ ~ r tos , c on s .. de n .. _ t c "i d de .. r.. 15 ... , e ~r o 
bro, 118, 2.. ~ e 2° and r , 1'..,1-'r S ntr1d0 (',.. >lC)U n ' ,..""'-::"!""Sidc=ont 
exer>cicio: Jun:_o R o .. , br sil~:ro , c z.-.d..., ,, ______ ~ 

reconhecido pelo proprio p~las duas tes temunhas abaixo assinadas, do que dou fé 

perante as quais por el , foi dito que, por este publico instrumento, nomeava e constituía seu 

bastante procurador .. . • .n .. :Í.M .L v.lu ... ..i-\ .... U .ri ~'iO , .._,.._ ~..._lP'.l• .... ,~ .... ~v , 

~ ~r-."':: , ' . .:" __ to n 0!':":. ~c a d.vogndos · .Jr sil , 3·c - o de S . 
Pe...!lo sob nc 9t.5, •Jom escr:.to ... '.o n--stn cid~de • '!'UA 2.7, e :·ov 1'1-

b!'o 204, n:Q ::'.r ....... '\2.', no qu :. ~~"'f re todos os poà. res ' d. judi -
~i·,\ par. o fo·ro em g~rnl e es>J-:.ci"l pnr a JL1stiç-. do T·~"holhc. 
'"'fiM d.:> er1b :."gn'"' pnr!1nte o ~onsAlho Hoc:n nA] ào 'J:Irub~l""lo .., àor-~ 
s - o 1-o ologttto1·.:.~ do co,...à0 cn t ' vo l'=' ... ... , ,.., 1"1-Jo ent:r>e t.:mpi·.ag .3__:_ 
r·s o~ ~E dos dos esta ~lec~montos bar~ ~~ cs, ~s· PC~a] prln
ci- lnente po·-- p !'t 'os p:-!pl'(">g..,dos b C -'1~ c.s ~ arrero.:.~ do B n
co do :ar~sil ,S--.:;., n Snrto_s , "st do b Sno P ulo, .... ol~mio nssin r 
outros r c "'scs e 1 g 'íÕ s , S"'i.m coro0 prov"s pt:>rr i. id!\s -3m le:_ , 
cor'"'ed· 'o -~d-res nsp""Ci'l:.s pn · ... ,s s .nbf'l"C r , ccm cu S"'rt r .31?J: 

vns . 
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concede todos os seus poderes, em Direitos permitid0s, para que em nome del outorgante 

como se presente foss , possa em juizo e fóra dele requerer, alegar, defender todo o seu direito e justiça 

em quaisquer causas, ou demandas civeis ou crimes movidos ou por mover, em que el outorgante 

for Autor ou Ré , em um ou outro fôro; fazendo citar, oferecer ações, libelos, excepções embargos, 

suspeições e outros quaisquer artigo; i contrariar, pr.:>duzir, inquirir, e reperguntar testemunhas, dar de suspeito a 

quem lh'o fôr i jurar decisória e supletoriamente, na alma de I outorgante, e fazer dar tais juramentos a quem 

convier i assistir ao; termos de inventário e pJ.rtilhas, com as citações para eles i assinar ·autos, requerimentos, 

protesto;;, contra-protestos e termos, ainda os de confissão, louvação e desistência; apelar, agravar ou embargar 

qualquer sentença ou despacho, e seguir est~ recurso; até maior alçada; fazer extrair sentença, requerer a 

execução delas; sequestres i assistir aos atos de conciliação, para os quais lhe concede poderes ilimitados, 

pedir Precatórias; tomar posst, vir com embargos de terceiro senhor e possuidor; juntar documentos e torná-los a 

receber i variar de ações e intentar outras de novo, podendo substabelecer esta em um ou mais procuradores, 

e os substabelecidos em outros, ficando-lhes os mesmos poderes em seu vigor e revogá-los, querendo, seguindo 

suas cartas de ordens e avisos particulares, que sendo preciso, serão considerados como parte desta. E tudo quanto 

assim fôr feito pelo dito seu procurador ou substab~lecido promete haver por valioso e firme reservando 

para a sua pessoa toda a nova citação. As;im o disse do que dou fé e me pedi este instrumento 

quelhe li,aceit eassin ro, tf>_. ... "'' ~ s h -rr.,ltn.:_..., ... s, ... :::-
:.e "'::~ c "d d ~ ""'i..n"'.'"'s con.i-1..-:c~d"ia . u , JV1'1-r>y· V :!'idi tno La -
rm.jn , l\ udn.nt::, screvi . :u , ... flnoel Fcrr:-.ir '"rl~ il1Jr , 'l'1oel.:no , sub3-
cr vi. _Sa to , 12 de .!Ul''1o d.~=> 1946 . (n . l · ) J un:!.C' .-.os .- kiz :· . 

"onzogo. -Anton27-?o---~~~---------~ 

Selado com Cr$ .: .•. Q.~ ... de selo federal, mais Cr$ 0,40 de Taxa de Edueação e Saude Cr$ } ., .. ~ ...... de emolumentos 

devidamente inutilizados. Nada mais. - Trasladada na data retro e dou fé. 

Eu.~ ..... ::-:: .~.~~--~-- -~~-~ ....... . ?7. .... .. ?.~ 
: r.~, i~ o b . f . • br . ~ ,.--
·- ·· ········-····························, su screvt, con ~n e assmo em pu tco e raso. 

ç;.- / ....... 
Em testemunho--"t.. .. ~·y-"'=m.,.:?. ....... _ da verdade 

~~--~----~·····~-~--~ .. --~~--~· ······~?. .. ~ .. =?.._ .. 7··· . ..... 4.0 Tabel~ ·'\.. c;::- / 
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Exmo. S~ . Dr. Presidente do Oonse~o Nacional do Trabalho / 

I 
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCABlOS 

DE BELO HORIZONTE e o SINDICATO DOS EMPREGATIOS :EM ESTABELECIMENTOS BA! 

CARlOS DE SANTOS, não se confomando, em pa~te, data venia, com os t~ 

mos da decisão homologatoria desse Egregio Conselho, proferida no pro -

oesso ONT 5.693-46, vêm, po~ seu advogado, of~eoer EMBARGOS h ~eferida 

decisão, dentro do prazo previsto no paragrafo dnico do art. 702 da Oo~ 

solidação das Leis do Trabalho, alterado pelo deoreto-lei nQ. 8.737, 

de 19 de janeiro de 1946, a fim de que, refo~ndo-se o acordão emba~ 

gado, sejam incluidos entre os . bancarios benefioiados pelo Acôrdo 

homologado, os empregados do Banco do Brasil S/ A. 1 filiados ou não 

aos Sindi~atos embargantes, pelas raz~es e fundamentos que adiante e~ 

Pedem Deferimento 

Rio, 26 de 3ulho de 1946 • 

.~.A.a8HI81 :»it :pM&I<s\1!!1&§711& 

Ntave a ''' na;e• tffin e, 



Egregio Conselho Naoional do T~abalho 

PRELIMINARMENTE 

I. N.lla ~ a decisão que excluiu o Banco do Brasil S/ A do Aco~ 

do .fumado entre banquei~os e bancarios,de vez que se baseou em ped!. 

do inop~ante que, alem de est~anho ao texto e ao espi~ito do pacto1 .fo1 

• 
fo~mulado JX).r quem não tinha poderes nem auto~ idade p:t~a .fala~ em nome 

dos convenentes. Na ve~dade, como se ve~ifica dos autos, a desobri~ 

ção daquele estabelecimento bancario .foi solicitada tão somente po~ 

via administ~ativa (doc. de fls. 2). 

Er~ou, pois, o Diretor do Departamento Nacional do T~abalho, ao 

propor tal exceção, eis que pa~a tanto lhe faltava auto~idade. Efeti -
vamente, o pod~ administ~ativo não tem competencia pa~a t~atar de 

dissidios que, como o do caso em tela, po~ imp~ativo consti~cional, 

estão sob a jurisdição da Justiça do Trabalho. 

E', aliás, o Jlt'Oprio Ministro do Trabalho quem, aprovando p:trece~ 

de seu consulto~ ju~idico, s~. Osca~ S~aiva, no proc. 395.693, em que 

o Banco Auxiliar do Povo pleiteava a sua desobrigação do mesmo Acordo, 

proclama, consoante se vê do do~ento anexo: 

"A exigencia do estabelecido an acordos individuais 
ou coletivos, ou, como no caso se pede, a isenção de 
seu cumprimento, não pode constitui~ materia de apr~ 

ciação ent~e empregadores e emp~egados, que somente 
pode ser dirimida pela Justiça do T~abalho, nos ter
mos do art. 139 da Oarta Constituoional de 10 de No
vembro. Não nos parece, pois , que seja possivel co~ 
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conhece~ do 'pedido e muito m e n o s desob~i 

ga~ o Banco postu.lante de enca~gos assumidos em 

pactos de tl.'abalho" (Dia!.' i o Oficial de 3/6/46, 
pg. 8262, doc. 1). 

ti 
;) I 

NUla de pleno di~eito, po~ conseguinte, ~ a decisão de exclusão do 

Banco do Brasil S/A. porque violou o preceito do art. 139 da oonstitui 

ção de 1937. 

li. NUJ.o ainda é o a to que excluiu o Banco do Brasil S/ A do Aco!_ 

do por ter sido feito com flagrante desrespeito ao principio do art. 4g 

do Codigo de Pl.'ocesso Civil, cuja letra dispõe: 

"0 .Juiz não podel.'á pronunciar-se sobre o que não 
constitua objeto do pedido, nem considerar exce
ç5es não propostas para as quais seja pol.' lei re 

clamada a iniciativa da :parte". 

" O Juiz - escreve Pereil.'a Braga - não pode julgp.r extra pe 

tita, isto é, coisa diversa do pedido, com preterição do que o autor 

pediu. Não pode tamb~ o Juiz julgar ultra peti ta,. isto é, mais que o 

pedido, porque, tal como na hip6tese precedente, p~ejudicará os meios 

de ação de ação e de defesa, ultra:x:assando os tel.'mos da discussão"\,Ex:e 

gese do 06digo de Processo Civil, V~II, pg. 432). 

Ora, dos termos do Acordo homologado não somente não consta 

nellhwn pedido de isenção de seu. cumprimento por p:~.rte de qualcp.er es~ 

belecimento bancario, como ainda não existe a mais leve re.ferencia ao 

Banco do Brasil S/A. 

Feriu, ass~, a decisão homologato.ria o tradicional principio, 

consagrado desde as Ordenações, segundo o qual: AO JUIZ ~, VEDAIX> JUL 

uAR ULTRA PETI TA. 

Ademais, não podia esse Egregio Conselho considerar uma exc! 

ção - a desobrigação do Banco do Brasil S/A - não proposta nem preVi.§. 

ta em nenhuma das clausulas do Acordo. E mui to menos podia tê-lo feito, 
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como fez, sem iniciativa dos interessados. 

DE MERETIS 

III. Homologando o Acordo de 11 de Fevereiro do corrente ano,fi~ 

mado entre banqueiros e bancarias, esse Egreg1o Oonselho deo1d1u: 

"Considerando, por outro lado, q~e os funoiona 
rios do Banco do Brasil, ~ epoca da realização 
do citado acordo, não tinham reivindicaç~es a 

fazer, estando, por conse~inte excluidos do di~ 
sidio; 
Considerando o mais que dos autos oonsta, acor -
dam os membros do Conselho Naoional do Trabalho, 
por unanimidade de votos, em homologar 
celebrado entre os interessados, nele 
;preendido o Bane! O do Brasil". 

o acordo 
não com-

IV. E' justamente contra essa exclusão, não prevista no Acordo h.!, 

mologado, mnca referida, explicita ou implicitamente, em qualquer das 

suas clausulas, que oe Sindicatos embargantes v&l op8r o presente r~ 

curso. 

V. A clausula la do mencionado convenio ~ clara, taxativa, ex -

pressa, quando diz: 

"Nenhum empre~do em estabelecimento bancario do país, 
seja qual f8r o seu tempo de serviço, será demitido, 
transferido, suspenso, coagido ou sofrer~ q~lquer o~ 
tra penalidade por motivo de ter pa.rticip:tdo, direta 
ou indiretamente, da greve a que o presente acordo ptse 
termo, ou por haver, de qualquer forma, reclamado seus 
direi tos". 

Em obediencia a essa estiPllação, todos os Bancos foram obrigados 

a readmitir seus empregados, não lhes aplicando qualquer penalidade e 

abonando as faltas daqueles que se haviam declara&:> em greve. 

VI. O Banco do Brasil S/A., que havia, em telegramas circulares 

expedidos durante a greve, determinado ~s suas agencias fossem "as fa~ 

tas dos fUnciooarios ausentes registradas, devendo essa agencia proc~ 

der de acordo com as instruçl5es que re~lam o assunto " , isto ~, "só pe~ 

m1 tir que os empregados voltassem ao trabalho mediante requerimento 
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esc.ri to" (does. 2 e 3), já em face do Acordo entre bancarias e banquei 

ros, modifi~ou essa orientação expedindo, a 27 de fevereiro, um tel~ 

grama circular esclarecendo que "o abono das faltas, por motivo da re 

cente greve dos bancarias, deve ser entendido para todos os efeitos, 

considerando-se os funcionarias como em exerci~io nos dias em que esti 

ve.ram ausentes" (do~. 4). • 

Espontaneamente, portanto, como, aliás, era de seu deve.r, d~ 

dos os termos do Acordo, o Banco do Brasil S/A. se incluiu entre os e~ 

tabele~imentos atingidos pelo referido Acordo, não lhe fazendo objeç5es, 

nem pleiteando sua exclusão. Isto com referencia ao abono de faltas, 

em cujo telegrama circular já citado o Banco do Brasil adotou at~ os 

te~os exatos ~ontidos na clausula segunda do mesmo pacto. 

VII. Da mesma forma, durante as discuss5es para a elaboração 

do Acordo, .realizadas sob a p.residencia do Mln!st.ro do Trabalho e com 

participação do .representante do Sindicato dos Bancos, ao qual está 

filiado o estabelecimento excluido pela decisão homologato.ria, discus 

s15es essas que se prolongaram por oi to horas, nenhluna restrição foi 

feita, como provam as notas taqui~aficas da .reunião, quanto ao Banco 

do Brasil S/A~ Assinale-se ainda a presença, nessa .reunião, do s.r. 

Etiene Richer, que ocupa um alto posto de direção naquele estabeleci 

mento de c.redi to, e que nenhuma objeção levantou a respeito. 

VIII. Voltemos, porem~ analise do texto do Acordo. As cl~ 

aulas 3a, 4a e 5a do mesmo t~ a seguinte .redação: 

"3a. Para todos os efeitos legais, ficam defini 
tivamente incorporados ao salário dos emprega -
dos em estabelecimentos bancários os abonos que 
estejam atualmente percebendo; 
4a. O acordo de vinte e cinco de setembro de mil 
novecentos e qua~enta e cinco, firmado no Rio 
de ~aneiro entre banq~ei.ros e ban~ários, fica to~ 
nado extensivo às regiOes onde não tenham sido 
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realizados acordos semelhantes, e 
integralmente ~unrprido :por pg.rte de todos os es 
tabele~imentos bancários do pa!s; 

5a. A todos os em~egados de estabelecLmentos baa 
cáries, qualquer que seja o seu tempo de serviço, 
será conredido um aumento de or$ 300,00 (tresen -
tos eruzeiros) nos respectivos salários, indepeg 
d·ent etllent e da incorporação a que se refere a cl~ 
sula terceira"' doe. de ns.). 

IX. Não bá, como se vê, em qualquer p:trte do Acordo homologado a 

menor re.feren~ia que aut~ize qualquer exclusão, sendo, ao ~ontr~io, 

expresso, quando diz e repete, em suas diversas clausulas, todos os 

estabelecimentos bancarios, todos os emp.regados em estabele~imentos 

baneá.t>ios. 

E tanto não há qualquer menção, taci ta ou expressa, ~ isenção 

do Banco do Brasil S/ A. que o a cordão homo~oga torio teve de ressal va..r 

expressamente a exclusão do mesmo, quando, se tal exceção estivesse 

~ prevista no Aco.t>do, bastaria a p u ~ a e simples homologação deste para 

desobrigar aquele estabelecimento de credito de seus efeitos. 

X. Mesmo que isto não .fosse suficiente, a clausula 4a do Acordo 

ainda ~ mais precisa, quando estende os e.fei tos do mesmo "as .ttegUSes 

onde não tenham sido realizados acordos semelhantes", determinando mais 

o seu cumprimento integral "por pg.rte de todos os estabelecimentos ba.n. 

cários do :pa!s ". 

XI. Acresce salientar ainda, como .friza o oficio que o Sindicato 

dos :Empregados em Estabelecimentos Ba.ncarios enviou ao Ministro do 

Trabalho, em 15 de Março til timo, que "o Banco do Brasil SjA., sujei to 

que está a todas as normas que regem os estabelecimentos bancários e 

como associado do Sindicato dos Bancos do Rio de J aneiro, um dos si~ 

tarios do Acordo, não pode se .furtar ao cumprimento de nen.huma de suas 

clausulas" (doc. 5). <llmp.re .fiza.r tambem que o Banoo do Brasil S/ A. 

observou integralmente o Acordo entre banqueiros e bancários, de 25 
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de Setembro de 1945, cu.ja ata está reproduzJ.da no documento de f1s. 

(doc. 6), o qual, representando, po.r assLm dizer, um ato prelLmina.r 

do Acordo de Feve.re~ro dltimo, foi por este ratificado em sua clausula 

quarta. A clausula terceira, igualmente, faz iacorporar aos sala.rios 

de todos os bancarios os abonos concedidos pela tabela de aumento fi 

xada no conveaio prLmltivo, isto ~, o de setembro do ano passado. 

XII. Onde, portanto, p8de esse Eg.reglo Conselho encontrar elemes 

tos que justificassem sua decisão excluindo dos beneficios do Acordo 

milhares de bancários, quando nem o p.roprio Banco do Brasil, tomando 

conhecimento, tomando conhecimento do pactuado entre os representantes 

de seu estabele~imento (Sindicato dos ~ncos) e os de s~s empregados 

(Sindicato dos Bancarios), em presença do sr. Ministro do Traba1ho,fez 

essa exclusão! 

XIII. Alem disso, o Acordo, firmado em reunião presidida pelo tb 

fu.lar da p3.sta do Trabalho, que tambem. ~ banqueiro ilustre, foi antec~ • 

dido de demarches demoradas, das quais Jarticiparam, inclusive, rep.r~ 

sentantes do povo com assento na Assemblea Nacional Oonsti~inte. Foi 

uma deoisão adotada ap6s longos estudos, tendo a sua .redação sido obj~ 

to de debates, propostas, contra-propostas, emeadas, etc. Uma decisão, 

portanto, meditada, que s6 poderia ser modificada por outra decisão da 

qual participassem todas as ];artes interessa das. 

XIV. Ao Egreglo Conselho Nacional do Trabalho, consoante o que 

disp8e o art. 702, inciso I, alinea ~ da Consolidação das Leis do Tr~ 

balho, oompete "homologar os acordos celebrados em dissidios de que 

trata a alinea ~··, que tem a seguinte .redação: "conciliar e julgar os 

dissidios coletivos que exce~ a jurisdição dos Conselhos Regionais do 

Trabalho". E', assim, da oompetencia desse Egregio Conselho homologar 
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os aoordos como aquele ·de que trata o :processo CNT 5.69 ~6. HOMOLOGAR, 

apenas. Vejamos o que entendem por HOMOLOGAR tres mestres da 11.ngua po~ 

tugp.esa: 

Candido de Fig.leiredo: "Homologa.r - Confi.rmar por sentença ou 

por autoridade judioial; conformar-se com: o Ministro homologou a 

quela decisão do Conselho Superior (De hom6::Logo)" - (Novo Dioionario 

da Lingqa Fortugaesa, edição 19131 19 v. pg. 899). 

Caldas Au.lete :"(u-ml.-lu-gbár) v.tr. (.for) julgar por sentença; 

oon.firmar por autoridade judicial. Conformar-se oom. - Tornar homologo. 

F. Homologo + ar" - (Dicionario Oontem.wraneo da Lingua Portuguesa, edição 

1881, pg. 904). 

Consta.noio: "Homologar- V.A. (do g.r. homologhein, asseatir), r~ 

tificar PJ,blir.!amente" (Dicionario Ori tioo e Etimologico da Ling. Fortu -

guesa, pg. 605). 

Ainda mais: 

Seguier: ''Homologar, v.t . (de hom6logo). For. Aprovar, confir.ma..r 

por au to.ridade judicial ou administrativa. Oon.formar-se oom" (Diciona.-

rio Fratico ~lustrado). 

XV. Ao Egregio Conselho Naoional do Trabalho competia, destarte, 

confirmar por sentença, conformar-se com, ratificar pqbli~ente e, ~ 

ca alterar o que lhe .f6.ra presente tão somente para HOMOLOGAR. 

Federia, na hlpotese de encontrar aas clausulas do Acordo submeti 

do ~ sua homolo.gação qualquer ponto que contrariasse disposição expressa 

da lei, deixar de homologá-lo, determinando à.s ptrtes p:ro cedessem h ne 

cessaria retificação. ~amais, entretanto, alterar, como fez, ptra res -

tringi-lo, limitá-lo, criando exceção ao seu cumprimento. 
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XVI. Diversa não ~ a opinião do ex-conselheiro João Dl.arte Filho 

que, justificando as raz3es de sua objeção à isenção do Banc o do B.r!_ 

sil, conforme declara no do~ento de fls. (doc. 7), explica que a 

homologação pela qual votara, na sessão de 24 de ~unho, não excluia o 

Banco do Brasil S/ A., nem "podia excluir nada nem aingJJ.em", pois as 

homologações "não incluem nem excluem nada". 

XVII. Considera o aoordão homologa torio que ''os funcionários do 

Banco do Brasil, à epoca da realização do citado aoôrdo 1 nAo tinham re1 

vind1caç3es a fazer". 

Baseado' porem, @In que peça dos autos se chegou a tão estranha coa 

clusão? Teria algwm dos convenentes feito tal alegação pãra justificar 

a ~oposta de exceçgo daquele estabelecimento bancário? Não, não se 

encontra tal c ousa nestes autos, por mais que se exa.mlne e reexamine. 

O que existe, uaica e exclusivamente, ~ um simples oficio (do c. de ns; 

2) do sr. Diretor do Departamento Nacional do Trabalho declarando não 
, ' 

estarem com:p.reendidos "nesse numero os fu.acional:'ios do Banco do Brae!Ll, 

por não terem .reivindicações pal:'a fazer, à epoca da realização do ci~ 

do acôrdo ". 

XVIII. Mas, se ouvidas tivessem sido as partes, diversa teria sido 

a si tu.ação, pois, ao contra.t"io do .fundamento dado rara exclusão do Ba.n 

co do Brasil S/A., se ~onstataria que os .funciona.rios desse estabel~ 

cimento bancario tinham e te~ reivindicaç~es a fazer, como consta da 

circUlar de fls. (doc. 8), que transcreve o oficio datado de 15 de 

março dltimo, no qual o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
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Bancários do Rio de Jáneiro, em nome de seus associados pertencentes 

ao Banco do Brasil S/A., exp8s ao Ministro do Trabalho as pretenções 

dos servidores do mesmo, em face do Acordo de ll/2/46. 

nx. Esse documento ,~cUja autenticidade ~ confi.z.mada pela decla r~ 

ção do então presidente do Sindicato (doc. 9), afi~, entre outras co~ 

sas: 

"Imp6e-se aqu.i qu.e salientemos perante V .Excia. serem 
improcedentes os aré'}llilentos susci ta<b s pela administr§: 

ção do Banco do Brasil S/ a., quando alega, para nã:o 
cumprimento do ac6rdo em su.a p3.rte de melhoria de sal~ 
rios, que os funcionários do Banco, ao entrarem em gr~ 
v e, manifestaram p.lblicamen te não :possuir em rei vindic~ 

ções contra seu empregp.dor. Assim sucedeu de fato, mas, 
no inicio do movimento, quando estavam os bancários em 
greve pela promulgação do decreto que fixasse o salário
profissional :para a classe. Ora, os ordenados fim<b.s no 
projeto em lide eram inferiores aos habitualmente pagos 
pelo Banco do Brasil e as demais reivindicações nele 
contidas eram em mui to superadas pelo regp.lamento inter 
no daquele estabelecimento. 

Assim sendo, não estavam os funcionarias do Banco do 
Brasil abrindo mão das vantagens do decreto, pois não 
poderiam fazê- lo. A declaração feita, então, ~orrespoa 
dia a mais uma afirma.ii. va do gesto al iJt.U).isti co daqueles 
colegas, que se declaravam em greve de solida.rl edade, 
sem que nenlmma vantagem v1 essem a usufrui.r pela decr~ 
tação do projeto e concretização das demais reivindi~ 

ç6es. 
oom o deeorrer da ~eve e em virtude de iruimeras ocor -
rencias, porém, a reivindicação do salário-prof~sahonal 
ficou p:tra posterior solução,. mediante a melhoria ime -
diata. de salários e garantias de emprego, que de fo1!lla 
al~ podem ser desprezadas1 não s6 pelos funcionários 

dos demais ~~cos, mas, prLncipalmente, pelos empreB!
gados do Banco do Brasil S . A • , que possuem uma ca.rrei 

.ra baseada nas infol:mações constantes de suas "fés-de

oficio • 

Ganham bem os funcionários do Banco do Brasil, mas cea 
tenas de bancários de outros bancos percebem tambem ~ 

larios elevados e, nem por isso, foram excluidos do 
acôrdo". 
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Eis, pois, a que se .reduz o a-rgumento segundo o qual os fu.nciona.rios 

't do Banco do B.rasll S/A. não tinham reivindicações a .fazer, à. e:poca da 

celebração do Acordo. 

Por todos esses .fundamentos e p.rovas, Egregio Conselho, dev~ os 

p-resentes EMBARGOS ser reoebidos e, afinal, julgados provados, para o 

efeito de se reforma-r a decisgo homologato.ria do Acordo, na pa~te que 

desobrigou o Banco do Brasil S/A. de seu cumprimento, restabelecendo-se, 

na letra e em sua plenitude, as clausulas e condições do Aco.rdo entre 

banquei-ros e bancarios, pa.ra que se .faça sua aplicaçgo geral e obri~ 

toria a todos os estabelecimentos empregadores do pa!s, inclusive o 

Banco do Brasil S/A, 

Alem da necessidade imperiosa de restaurar-se o verdadeiro sentido 

e finalidade da homologação judicial, a reforma do acordão de fls~ Lm -

põe-se por se.r de elementa-r direito e de 

.JUSTIÇ A 

~~o, ~S ~ p~ ~ l 'l ~-b 

Y· ... g; l:; ~....ek.. J;>"'"" ~ 
Advogado 
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~:o c e Janeiro", obs~rvancio-se a se- Vegetais e Animais, de Parn~ib::~." com 
~~~L'! C:.:sc:"!:n::1:.çlo: Re,:·c!znta-::.t~s !3ed~ e1n Parn..~f:JJ., p!~ .. t~lndo reconh?

:> :::..-ct:.~to N~c:oa::l G.o Comérc:c cim~nto sbõ.::al, t::n..:o s!do ca:npri .~s 
·-.. ::~-~..:,;t::.. Ce Pt::~·z.s F:c::c~:-s: :.s c:r:~:!~s leza.iz e r:l"u:J.::::nt:trcs, 

para tratamento de s. 
S:)mos de parecer se. 
L~cis:o reco:-ri ··:1. -
Co:n::~t:)r Ju. :ui. to. D 

, ~- .1 SJ,:l~ :li e rc~Z~c:~l At;fd:'! ce e nc5 t5:n:!os do p:t~:::cr cl:l D:p:trt:-.- mJ a dc::is~:.o r:::c~:
: :.:· '';o. - A$tC?!o ScTra, D~r;;t~: m:.:1"::1 H:.c::nal d:l Tr::tb::tlho e c~ acf.r- i:c:-:-.:o l~t: Lima . 
:" _ .... l:o D""'"'a:t:~c::.:o l•'"':.c:cn:·J <.!c :!o c:::l c:; c· .. ~c:it:vos c!:t C:J:J::.·;~::.";lo ::.:~.173 - <D.l-~) 

i.:. . · J. \ . ::~s L:~ Co '!':·::.~:!.:Io e l:1:t.l.!: 3~s cc:-1-

! t:..::.3 :1~ t==-~:.r:~ !:".:=:.:t:~:i:ll o.0 z:>, c!c r:::. ::3 C:! :~:) ~e 1:~ 
.:.:,::;~J G.a 1:-:~, r::o1~:':0 a P.s:-~~!l -
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h qua E'= fü:·:l. i!:1!):l 
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c.o ::.::: .. _ C~'J S:~ Co-, ... ,- .. :>r Ju..-; .. 1:,..,., r·-····-- ~.:-.. ~--... ---vt..:. 

. ::::.-c :! - C.:>. 1-3>· - r:::.::o A~::
~::.· t::) ::' w ;·o ~ . A. C:: C::~::-: :.1:1 G::::.n- • 
c ~ - F.:: .. :-:~-~::1 t:;l. c:::crcn~:t f ... <'31- ~ 

f:~~h~,ª~~:1~~i~~E;~:Ig~{;,: i 
~ '-1: .s cu co::t~ \ cs, ou, c:r..1o nJ c:.~o • 
s~ J:C~a, ~~":"::o c".e c:u c :.:::n::·l:r13::1- ! 
to, n1o !~c::e co:1:t:~uir m.."tt5:·:~ d~ 
a:,>r~~:.:.~2.o ent:·e e:::::!.,:-:3':.~:~:-:s e ct:1-
J: .. ·:=:!=:c~, C:t~.! z.:.:u:nt::! r;~::e ser à:=-!
n.:~::J. P~l:l. J-..::~>l do Tr-b~lho n~- ~ 
tJ:1ncs C:o r.rt. ÍZJ o.J. C;rt'a. Ccnst~: ! 
tucional C:2 10 C:~ !'7c•;zmiJ:·c. NZ.o no~ ~ 
J::.l·cc;?. pois C:t:·~ t~;J. p.c!:~iv::l co:-!.!1;;:cc:- ~ 
c o t:ed:.d:> e nn:..!to n::a)}OS dz;:obrig.lr ~ 
o E.:1nco post!l!:l:lte C.e en=~!·~as n~:u- t 
m dcs em p::ct::~s c:ie tr::b:::U1o Nes~c + 
.s.:J.t~do eonvi:-:1 ezcl~r.:cer o intere~~- t 
do. - Oscar St::ra::·a, Co!lõui.tor Ju- ~ 
r !d.:co. D zsp::chn: De ordem de t 
S r . Mir.istro, trsÜs~ta-se e arquive- ~ 
se. Cc;;rlos A lfredo Dia.s de Mello. l 
Se~;:·et~rio . ~ .. 

A Ti\liOSFER.~ 
DO 

JORGE 'EJAf\DEIRA DE MEL'J 

* 
P reço . C r$ 30,00 

A VENDA 

Seção de Vendas: A V RODRIGUES 

Agér.c1a I : PALÁCIO DA F=AZEf\0,1\ 

(; 

Segunda-fei 

Ja. r;;yaratia. por l:l 
Oliv~ira deferindo· 
título defmi;,ivo d~ 
:r ·.;sndo, preench 
ls is para essa a 

~er mantida 
t e do t írulo pro 

C.e J oaG,u!.m 
O OL-e 450 hl. 
~rot unr.La, Mw 

gu , ex.cluidas ( 
m ~:1, er.pt.d.intio-~ 
vo em favcr cio ce: 
te l ldeíonso Brar 

c> não ser ata1 
:relativa ao !:)te C 
por Ildefonso Erar 
'~o essa.> t.s;n as n 
púa área demarc. 
çlo ela permuta. 

N.o g 1- 46 - PJ 
àa. Prefeitura Mul 
lEstado do Pará), 
nforamento de um 
tr:.mõnio a Jorge 
- Nzgada aprova' 
vendo proceder-se 
blil:a. 

N.o 2~8-46 - PJ 
àa Prefeitura Mu 
Campos <Est:l.::o 
concede à M:tra 
rezinho isenç:lo dl 
obtençiio de ca::-ta 
de te::reno, onde 
casa de saúde p 
aprovado, em 19-
proposto pelo Dep 
Iúcipalidades, com 
pela CENE. 

N.0 281-46 - PI 
da Interventorla F 
Rio de J aneiro, ~ 
cie impôsto de trar 
dade inter-vivos à 
ja M:todista, par 
imóvel destina..;o 
templo r eligioso. 
de maio de 1ll<!6, 
preâmbulo. 

::'i.0 1.373- 45 -
lei da Int~rv:!nto: 
ran:á, que dispõe 
de bens ao J ó(!uel 
- Aprovado, em 
çõ,s propo3tas pel 

N.0 417- 46 - F 
leJ da Intervento; 
n:1s Gerais, que d1 
~ão de apóli=es d 
Est!\do e elo 1\Lm 
zor.te. p:1~a acrés
da Escol:i de Arq· 
- Aprov~dcs. em 

DESPACHOS DC 

N.O 3!5- 46 - Ti 
bam:n· Hall C:e M 

MINIE 

~uunb a~aa.uoool 
-o3 o.rn2as op am 
t:.l'Cd 'SOUI!~J.UIN ! 
- uasodv ~P o~nm1 
o aJd 
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);io Policarpo ele 
~ a conces~i.;, do 
LS ~erras, por el~ 
> as formalidades 
sição; 
concessão ccns

:lrlo, expedido e::n 
. rqu.es das N~ve.>, 
e :.er=as, sit:J.s M 
pio i:J.o Alt.o Aia-

terras em p:r
o taulo dzfiniti
·r..ário do o~up:?.n
spJn; 
da a recl.:l.!nJ çii.o 
·ego Ftm:lo, fei~a 
spin, desde qusn-
for=.m ating:d~: 

. para a efetiva-

~to ce decreto- lei 
ipal de Santném 
ue dispõe sôbre c 
~rena de se"J pa-
1nco de Almei la . 
1, em 19-5-46, de-
concorrência l)t;-

etc de decrz•o- let 
:ipal de Sique·..r a 
o Pan:m.i). •JU~ 
:>cesana de Ja~'l· 
nno!umentos par., 
.e da ta defini ti v:. 

ins t:;.! uã llllU 

1 i:~digen tzs 
~6. o substitutivo 
t::.me:no d:.s M·ct
menô.:l.s sugerida~ 

J ··- • ·~f -
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to do T~rritório do Am::~pá, solicit9.!1· 
do promoção a JuiZ de Direito da Cu
marca de :Macapá. - A vista das !:l
formações, arquive-'Se. 

N.0 3~-4.6 - Tele:ifama do D:. 
Erasto da Silveira Fortes, Juiz Subs
tituto ci.o Território de Ponta Porá . 
r. o sentido de ser aproveitado D3. i •lS

tiçs. loc~l. - Arquive-se, a vista da: 
lnfo:rmn.o::õ<!s. 

,. 
MINISTERIO. DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES 

DEPARTAMENTO DE ADMI~JISTRAÇÃO 
Divisão do Pessoal ·, 

EX:?RDI:SNTE DO SR. MINISTRO 

N.0 364-43 - P~dldo ez . .A!quimad~s Em r-ortarlas de ~9 de maio de 194.6, foi dispensado Labieno Salga-do doa 
Ferreira Nun~s. ex-exped.icionário da Ss.ntos, ocupante C.o cargo da. cbs3e M, da carreira de Diplomata do Quairo 
F. E.B., no sentido de ser pro"i<ln na P~rm.:.nmt~ c!o Minist::r:o d:::s R~;lz.çê.~s Exteriores, da função de Chefe da. 
classe inich.l de ofici:ll administra~:- I S~ntuia do Inst:tuto Rio Br:mco; fci des:gnado Ja.come Ba.;gi de .B;:
vo do Estado do Rio de Janeiro. _ ren]'uer Cé:o:1r, ocup:mte do C!l!:iO da class-e M, da carreira de Diplomata 
Arquin-se, em face das informaçõe~. do Quadro P:ormamnte do Ministé:io das Relações E..-.,:t:riores, para exercer 

• a. função de Chefe da S~-cr~t!'.:ria do Instituto Rio Branco. 
N.u 336-42 - Consulta formulll.lB · 

por Mlgu~l Samuel :C;;sab!í., rd:lliv EXP::lJDIENTE DO SR. C~ DO DEPARTA..ri>!ENTO 
à comp:·a de terras no T~rritório .Fc- p,equerimento d-espach:l.é!o: 
deral de Guapcré. - Proceda-se de Req1.:-e.:im:nto co Diplomata Paulo H=i·qt:e de ?.l.ranaguá, de :<:> a~ 
acõrdo cem r pronunci:lm:nto da. m:.io de l9.:.{). _ De acôrdo. 
C.E.N.:C. (A C.E.N.E. opinou p"r 
que deve o espólio de J acob Essab3 
produzir os seus direitos, devidamen
te titulF.dos, invocar o que lhe tenha 
sido ant~rio-:'lllente defe:i1o, pleit"':t!l
do a suJ. confirmação, perante o Ser
viço do Patrimônio da União) . 

N.0 63 -46 - Projzto de decreto-lei 
da Internntoria Federal no Estadc 
da Paraib:>. çue di!:;;õe sõbre a isenç:lo 
do impõsto de indústri:l.s e profissêe.> 
em favor da. Sociedade Cordoaria t.:
mitada, cpm sede em Campina Gr<an
de, onde está montada uma fábrica 
de artigos de agave e c::troâ.. - Au=o
vado, em 21-4-46, substitutivo que-ge-

EXPED:ENTE DO SR. CHEFE DA DIVISJ.O 

Apóstila: 

Na pcrt.s.r:a. de 16 d.e nbril de 1946, 11~ qual foi designa.do, áe acõrdo 
com o art. 4.• do Decr2to n ° ::o.~7l de 11 de abril de 194'6, o Douto~ A:lemll.r 
Vida!, para exzrcer as fun>õas clz Consultor Juri:iico da Comi•~i<J de P.e
p:uJ.çõzs de Gt:~rra, criada p<!lo Dec:·eto- IEi n.0 8.5~3. de 4 d·e Janeiro de 
12~5. foi feita a St;guinte aps.tila: "0 nome do func:-c.nt.rio a que se re
fere a przs~i:t= portaria, é Adernar Vitor de Menezes Vidal, e não ccmo 
const~". R:o de Jamiro, em 31 de maio de : 946. - Nemésio Dutra, Che!o 
da Divis§.o C.o P essoal. 

Licenças: 

eto de decreto-1~1 nen.lizn ° favor· 

Fo:=.m concedidos trinta d!as de licença para tro..bmento de s:>.úde, a 
partir de 7 d= mz.rço de 1!!46, até 5 de abril de 1946, a Laura de Ca..-valho 
Ar::.újo Rzs.mõ.e, Auxilia: de E;c:-:.tório, Padrão IX: q1.:arenta é.i:l.S de li
cença. para tratamento de saú:ie, ·a pa:tir de 2 de mz.io de 1946, até li. 
de junho de 19.W, a M:muzl P õrto Alo:J.so, Auxiliar de Esc:ltório, XI; ses
santa d:as de licmça pa=a tratammto de S?úde a partir de 2 de maio de 
19~8. até 1 de julho de 1946, a Palmira de Sousa Duarte, Auxiliar de Es-
critório, referência X. 

eral no Esado ào N.O 1.586-45 - Quadro apresent3.do 
~ concede isen;;-\o pela Interventoria Federal no Ama.
nissão de prop'!'Je- zonas, em que se discrimina o efetivo 
ssociação da Ig~.:!- da Fôrça P olicial do Estado para o 
aquisiç:!o de um ano em curso. - Aprovado, em 21 de 
~onstruçiio de '.11."1 abril de 1946, 
Ap1·ovado, em 19 

IIl modificação no 

MINiSTÉRIO DC) TRABALH'2J 

:ejeto de decreto-
F3d:!ra1 no Pl

'bre transferên~a 
:lube Paranaens~. 
·5-45, com altera
CENE. 
jetos de dacret:>-

Federal em Mi-
5~::n sõbre a emis
divida interna do 
plo de B3!o Hon
!lO elo pa tr!mõ'•ll<' 
etu1a da Capital. 
de rn:1io de 194~ 

SR. MINISTRO 

;r~-u C:o Dr. P.J
r~. Juís Substítu-

,. 

N.0 938-45 - Requerimento enca
minhado p~la Interventoria Fede'!'al 
em Santa Catarina. em que Quiri'}{) 
Longo, sucessor da. Emprêsa Coloni
zadora Bona & Cia.. solicita lhe- 'ie~a 

paga e mterras devólntas a !mportãa
cia elo crédito que tem p~ra com o Es-
ta;io. - Indeferido, em 21-4-46. de 
vez que a alienação de terras d~vz 

ser pr .x:edida de concorrência pu· 
blica. 

- · , , 
INDLJSTRIA E COMERCIO 

DEPART AflliEiHO 
DE ADMtrJISTRAÇÃO 

Ser·viço de Comumcações 
EXPZDIENTE DO GABINE'I'Ê 

DO SR. :MINISTRO 

Dia. 21 de maio de 1S46 <adit:m~entol N.0 15!!-46 - Solicitação do Dr 
Dermeval Lirio, Juiz C:e Direito de 
Baixo Guandu, Estado do Espir'ro N.0 327 .219 - (0. 1-6) - Foi ::pro
Slnto no s~ntido de lhe serem pac;tos \'::teia a pr.:visão orçam~ntária para o 

e:.:ercicio de 1945, do seguln~e: ··s:nai
vencim~ntos correspondentes ao pr:- . cato do co:n~rch .. Atacadista de F:-ü
rio::io em que exerceu as funçõ~s de tas, do Rio de Janeiro•·. 
P.:~feito Mu:licip:ll. - Arquive-se, rm N.o 2C5.620 ~ co. 1-6> - Foi apro-
22 de abril de !9{6. r2..C:a a previsão o:rçament:lria para o 

e:•ercício de 1S4.S, do seguinte: ·• Sin:il

rERIO DA MARINHA 
C:lto dcs Empregados em Estabcl~CJ
mantl>s B:mcários do E::;ado da Pa
raibo.'', ficando essa entidade notifi-

Sul - "S,:ilicato dos Tr-b~lhadores 
na Indústria de Cerveja e Bebidas em 
Gerei, de POrto Ale;ire", Estado ao 
::C,io Grande do Sul - "Sln<Uco.to do 
Oo:nércio Varejista de Campina Gran
cie", Estado da Paraíba - 'Sindicato 
..:os Condutores de Veiculas Rodoviá· 
rios de João P essoa", E~tl<c).o da Pa
raib~ - "Sindicato dos Co:uutores de 
V aiculos rl.odvviá.rios, de P õrto Ale
~re", Estado QO Rio Grande do Sul -
•· s:ndicato dos Lojistas do Comércio 
C.e João Pessoa•·, Est.ldo- da Parsíba. 
- "SinQ:cato da Inciústria do Açúcar. 
no Estado da Paraib::t" - "Sindic::to 
dos Trab:-.llladores na Inci.ústria de Sa
b:io e Vebs. je Pôr to Alegre", Estado 
do Ri1> Grande do Sul - "Sinf.i-cato 
êos Trabalhadores na Indústria do 
Arroz, de Fõrto Ale:;re", Estado do 
Rio Grande do Sul - "Sindicato àos 
Empregados no Comérc1o <le Joiío 
Pessoa", Est:?.<lo da Par:~íba . 

Sél9.'11lZó>IC SV Til~ 
.4 OII S0!-1}.IP"enbua 
&;çõtl<ld a CJ:.lOP"el 
na 'OOTP?W awe:,::~ 

· 3 sr • .Js .t=-~at"ctn'S 

CJ.da de que está obrigad!l por fõrçã 
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BANCO DO BRASIL S.A. Rio-de-Janeiro, 8 de fevereiro de 1946 
Direção Geral 

JTC ~-

Sr. Gerente. 

Ao BANCO DO BRASIL B.A. 
(~s Agências abaixo) /r "t9 

TELEGRAMA-CIRCULAR - Confirmamos o que lhe expedimos, em 6 do 

corrente, nos seguintes têrmoa: 

11 5/NQ - FUNCI - FUNCIONÁRIOS - Faltas - Respondendo con
sultas várias agências sôbre situação criada movimento grevista , , , .., 
informamos funcionarias faltosos ha mais de 5 dias so poder ao , 
voltar trabalho mediante requerimento escrito que podera ser de-
ferido pelos gerentes. 

Por memorando registrado com recibo volta ou entrega pr~ 
tocolo convidem elementos persistem faltando reassumir funções 
imediatamente ou declarar por escrito com urgência motivo·. 1mp6ian 
fazê-lo. Contagem faltas observem c.r.c. 17-15-21." 

Saudações 

Pelo BANCO DO BRASIL S,A. ~· 

~- --~ r!i-"-U' t _.t, '}--'" : ·~~ 
Pedro de Mendonça Lima Oscar Coelfo Mess~_de~··"' 

Metropolitanas Araçatuba Buritl-Alegre Caratinga 
Cruz-Alta - Cachoeiro-do-Itapemir1m Campina-Grande Flo 
rianÓpolis - Ilhéus Jacarezinho João-Pessoa Ni-
terÓi Nova-Iguassú - Pirapora Pitangu! Promissão -

... 
Porto-Alegre Recife - Santos São-João-del-Rei São-, 
Leopoldo Uberaba Varginha Vitoria. 

. "\ 



BANCO DO BRASIL S.A. 
Direção Geral 

NSA 

---~ 
Rio-de-Janeiro~ 15 de fevereiro de 1946 

v 
URGENTE - RECOMENDADO 

Ao BANCO DO BRASIL S.A. 

Sr. Gerente. 

TELEGRAMA-CIRCULAR - Confirmamos o que lhe expedimos, em 31·1-46, 
,. 

nos seguintes termos: 

11 N2 13 - SUPER - Para conhecimento dessa Agência e de seus 
funcionários comunicamos o seguinte: 

Recepemos da filial de Curitiba, datado de 29- l-46 )tele
grama termos abaixo: 

"Referind.o-nos,..seu Telegrama-Circular nº 11 de 26 de jane,! 
ro, quadro Agencia hoje desfalcado 50 elementos,em virtu
de greve. Estamos atendendo serviço mais necessario con
tando concurso 23 funcionários, administrador, inspetor. 
Sindicato Banc~i2s continua fazendo forte pres~ão junto 
elementos esta Agencia tentando afastar maior numero ser
viço alegando,..terão asseguradas Superior Administração 
nosso Banco todas vantagens como se e§tivessem trabalhan
do. Entretanto tudo fazemos manter Agencia funcionamento 
conforme suas instruções.", 

ao qual demos a seguinte resposta: 

"Não é verdade tenha o Banco fei ~o qualquer afirmati:;a a 
respeito. As faltas dos func!onarios ausentes deyerao s er 
registradas, devendo essa Agencia proceder de acordo ins-
truções regulam o assunto~-" ' 

Pelo 

Pedro de Mend~n~a Lima 
I .. ... "' 



... 

"'-· 

BANCO DO BRASIL S.A. 
Direção Geral 

jbf. 

CARTA-CIRCULAR NQ 2.332 

j l I li 111 
1

11 

Rio de Janeiro, 20 de março de 

(VIA AÉREA) 

Ao B~~CO DO BRASIL S.A 

Sr. Gerente. 

I I 

FU~CIONÁRIOS - Abono de faltas - EIT- aditamento ao Telegr ama-Cir

cular nº 21_, de 2(-2- 46, esclarecemos que o abono das faltas,por 
~ o " motivo da recente greve dos bancar1os, deve ser entend1clo para 

todos os efeitos, consider ando-se os funcionários como em exerci 

cio nos dias em que estiveram ausentes. 

FUNCI/ 
SECRE/D-146 

J.) ·f .-
' .. SaudaçÕes 

Pelo BANCO DO BRASIL S.A. 

Pedro de Mendonça Lima 



, I 
. I 

SI NO I CATO f\ OS EMPREGADOS Et-1 ESTABELEC IHENTtlS BANCARIOS 
RIO DE JANEIRO 

AO~ FUNC10NlRIOS DO BANCO 

Para conhecimento dos cologas dhse Banco, transcrevemos a parte do nosso offc1o e 15 do ee-rrenb,en• 
vi ado ao Sr:, Hini stro do Trabalho, relativamente ao não cumprimento do rdo e! l 1 por parte da 
Adainistraçao do roferido Oanco. · ... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Sem duvida, llutto tem reforçado a atitude 1njusttficavel dhses e egadores faltosa, a pgstção do 
BancoSRs,Hde desrespeito flagrante a ua ato pÚblico e referendado pelo Go~mo d'a RepGbl1ca, na pes• 
soa de V.Excia., declarando, como o fez agora, eor portaria 1ntoma, que não se julga atfngfdo pelo a
cOrdo, quando os termos do mesmo são claros c nao abram exceção para qualquer estabelecimento de crêdi· 
to, como não exclue dos direitos assegurados nenhum bancário, qualquer quo seja o seu s~lario. 

Confi nnando expressamente o sou monosp~so pola fÕrmula encontrada para pOr termo ao justo movimen
to grevista a Que os bancários ~ram levados pela atitude de intransigtncia dos empregadores, o Banco 
do Brasil S.A. declara, pela mencionada portaria, Que as faltas motivadas pela greve seriam abonadas 
por ,ospf rito de toler~nc1a1 1 sem que fhsem dadas quahquer outras expU caçÕes aos empregados que, 
além .. do ac6rdo referendado pelo GovGmo, tinham ja a seu favor reiteradas declaraçÕe~ da mesma adninis
traçao do Banco e do seu próprio presidente, reconhecendo o direito de greve e assegurando a todos 
os funionârios a garantia de que nenhuma penalidade aplicaria aos QUI uaasaelil daquêle direito. 

Segundo ainda as declaraçÕes prestadas pelo Presidente do Ban~o do Brasil S.A. a diretores dêste 
Sindicato, o B<Vtco estaria ae dirigindo ao Sr. Ministro da Fazenda, solf citando a sua fnterfertnefa 
junto a Y.Exc1a. para que fflsse aq~le estabelecimento ex.chrido do acerdot Naquela oportunfdade,f1ze
moa ver a •·•• que os sindicatos de bancârlos de todo o pafs defenderfam1ntrana1gentemeah a aplfoa ... 
ção total do acf!rdo para todo c os eahbe lecimentoa ban câri os 1 pois so lhes aft gurava sumamente peri go• 
so abri r qualquer brecha na sua aplicação, o que acarretaria ainobserv~ncia do mesmo por parte de inú .. 
meros outros bancos, que procurariam ju.stif1cat1va de toda ordem para burlar o acSrdo firmado. E,c:ra
mos, o fariam de pleno di rei to, desde que qualquor excess~o fflsso feita para um estabelecimento. 

Pola forma por que vem agindo a d1retor1a de nosso maior estabelecimento de credito, perdura em to
do o seu numeroso funcionaUsmo a dúvfda e a incerteza, não sõ quanto éll cumprimento do aterdo sob o 
seu _,aspecto ocontlmi co, lilas, acima de tudo, quanto ao sou aspecto gora!,poi s, não cumpri do o acOrdo, es
tarao os funci onârios daq~le estabelecimento sujeitos l represálias e anotaçÕes dosabonadoras em suas 
•fês-drooffcio".a por motivo da greve, medida que não acretitamos que se concretise1 mas cuja possibi
lidade realizaçao constitue ameaça 1njustifi câvel frente ao ac~rdo assinado, 

Acresco ainda que o Banco do Brasil S.A., sujeito que estâ a todas as normas que regell os estabele
cimentos bancários e como associado do Sindicato dos Bancos do Rio de Janeiro, um dos si gnatârios do 
acerdo, não pode se furtar ao Cllllprimento de nenhuma de suas clausulas. E aos functonârtos do Banco 
do Brasil S.A., bancârios que são perante as leis trabalhistas a que estão sujeitos, assiste o dfrefto 
de reivindicar, não sô as vantagens econOcieas docorrentos daquêle documento, mas, printfpalmente, as 
garanti as de emprtgo nHe contidas. 

ImpÕe-se aqui que salientemos peranto V.Excia. serem improcednntes os argumentos suscitados pela 
administração do Banco do Brasit S.A., quando al~ga, para não oompri monto do acôrdo em sua parte de 
melhoria di salários, que os funcionários do Banco, ao entrarem em gravo, manifestaram public:amente 
não possuirem reivindicaçÕes OJntra seu empregador. Assim sucedou de fato, mas, no fnfcfo do movimen
to, quando estavam os bancários em greve pela promulgação do decreto que fixasse o salârio-profissfo
nal para a classe. Ora, os ordenados fixados no projeto er.J lide oram inferiores aos habitualmente pa
gos pelo Banco do Brasil e as demais reivindicaçÕes nHc contidas oram em liJUito superadas pelo regula• 
mento interno daqu~le estabelecimento. 

hsfm sendo, não estavam os func1 onârios do aanco do BrasiL abrindo m~o das vantagens do decreto , 
pois não pod~rf ani fazê-lo. A declaração feita, então 1 corrospondfa a mais uu fi nnati v a do gesto a L· 

· truf st1 co daqu~ lês coiegas, que se declaravam em greve de so li da ri edade, sem que nehhuma vantagem vi e a
sem a usufruir pela decretação do projeto e coneretlzação das der~ais reivindicaçÕes. 

Copo ~correr da greve e em virtude de 1núacras oeor~ncias, porém, a reivindicação do salâr1o-pro• 
flssfonal fleou para postedor solução, mediante a melhoria imediata de salários e garantias de eilp~ 
go1 que de foma alguma podem ser desprezadas, não sô pelos funcionários dos demais Bancos, mas, pr!n
c1 palme~to1 pelos empregados do Banco do Brasil S.A., que possuon uma carrefra baseada nas fnformaçoea 
constantes · de suas 0res•de-offcio 11 • 

Ganham bam. os . funcfonari os do Baneo do Brasil, mas centenas de banca rios de outros bancos percebem 
tambem salarios elevado• e, nem por isso, f&ram excluídos do ac6rdc. 

Podemos adiantar a V.fxcia. Q.Je õs funcionários do Banco do Brasil S.A., que ftlram capazes de, num 
g2sto de al truh~o, se declara~em em greve de so li da ri edade à saasa de seus co legas de outros bancos! 
oao se eonfon~arao com a posiçao em que pretendem colocá-los, transformando-os em torpodeadores do pro
prio acerdo para a vitÔria do qual tambem contribuiram, forn ecendo aos intransigontes banqueiros de ou
tros bancos oportunidade para destruir o que tantos sacrificios custou aos bancários de todo o Brasil. 

Eis, porque, Senhor ~linistro, tratando-se do nosso principal estabelecimento de credito, ramificado 
por todo o terr1tôrfo nacional, está a situüção do Oanco do BrasiL s.A. a ex1gfr do V.Exch. medidas 
capazes de ililpedir que o descontentamento af rcinanto se torne "caldo do culturaa para maiores dissa
bores do q.~e os jâ resu L tantos da per si stonte i ntran si gênci a de alguns banqueiros. • 
Rio, 25.3.46 A O I R E T O R I A 



SINDICATO OOS EMPREG~ítJS EH f.S'l'JsilECIMENTO~ BANCAR\OS 
AVEN\OA RIO BRANC0,12Ó. • . PÀ:I~Á POSHL, !646 

RIO DE JANEI~O 
·- · a 

.. 
~- T A O E A C O R D O 

Aos vinte e t1noo dias do mh da setembro de mil M~ec9!\t.O& o quarenta e ~ineo, na aede do Sindi

cato dos Bancos do Rio da Janeiro, sita à rua da Candelár1a, ng 9, pre(!.entes os representantes do Sin· 

dicato dos Bancários do Rio de Janeiro, da Federação dos Sindicatos Bancário ~ do R1o Grande do Sul, do 

Sindicato dos Bancários de Campos a do Sindicato dos Bancários de Belo ~ori zrtt , representando o pen

samento dos bancários do tstado de Ninas Gerais, e dos da entidade acima manei o ada (Sindicato dos Ban~ 

cos do Rio de Janeiro) e do Sindicato das Casas Bancárias do R.io de Janeiro, realizou-se a sétima reu

nião para a elaboração do presente acôrºo, sob. a presid~ncia do Sr. Luiz Valente de Andrade, Diretor 

da ~ivis~o de Organização e Assisttncia Sindical, do Departamento Nacional do Trabalho. Ao final dos 

entendimentos concordaram as entidades acima mencionadas em firmar o seguinte acôrdo, da aplicação imQ

d1ata para o 01strito F!ldaral e sua recomendação para imediata adoção às demais entidades representa

tivas dos Bancos o aos ostabel eci mentes bancários de todo o pa~ s. Oe acOrdo com as cláusulas abaix-o, 

ostabel eceu"se: 

I) Fica aprovada a seguinte tabela para aumento d9 .~~.encimentos, sob a forma do abono: 

A tê ·crt soa .ao . . . . . • . 
Oe Cr$ 501,00 a 1.000,00 •• 
De Cr$ 1.001,00 a 1.500,60. 
Oe Crí.l 1.501,00 a 2.500,00. 
De crt 2. 501,00 em di ante 

. . . . . . . ' . . . . . . . . . . . 
. . . 

. . . 

• 45~ 
• 35% 
• 25% 

20% 
15% 

2) O aumento será concedido a partir do dia lg de junho de iltl novecentos o quarenta o cinco; 

3) O aumento será calculado sObre os vencimentos, abonos e demais vantagens percebidas pelos em" 

pregados em 31 de maio Último; 

4) Os abonos pagos até o m'ês de maio serão incorporados nos vencimentos; 

5) Ficam mantidas as gratificaçÕes de caráter geral, que venham sendo pagas habi tualmente, de 

acOrdo com o critirto vigente nos respectivos estabele~mentos; 

6) Fica entendido que os auriH~ntos concedidos em virtude d~ste acnrdo n~o serão reduzidos com a 

apl iczç~o das disposiçÕes a serem fixadas pelo decreto do salário profissional dos bancários; 

7) A taba! a será aplicada de modo quo o emp-regado qu e ganhe mais, antes do aumento, não passe 

a receber menos do que o seu colega que tinha vencimentos me'nores. 

(a a) 

E por estarem do pleno acOrdo, firmam o p1'esenh, que entra em vigor nesta data. 

Rio de Janei ró, 25 de setembro de 1945. 

Raul Pinto de Carvalho, presidente interino 
do Sindicato d5's Bancos do Rio Janeiro 

Antoni o Luciano Bacal lar Couto, presi dente 
do Sindicato dos Empregados em Estabele-
cimentos Bancários, do Rio de Janeiro 

Luiz Valente de Andrade; Diretor da Divis;o 
de Organização a Assisttncia Sindi cãl 

Magno Fernandes, Oi ret o r do Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos Bancários 
de Belo Hori zonto 

João Rodrigues de Oliveira, presidente do 
SindiCato dos Ei!pregados em Estabeleci
mantos Bancários de Campos 

Arthur Nunes Garcia, prosi dente da Federa
ção dos Bancarias do Rio Grande do Sul 

{)fympio Fernandos ~leio, secretário do Sin
dicato dos Empregados em Estabelecimen
tos Bancários do Rio de Janefro 

Edmundo Rodrigues da Silva 
Jorge Saltarei I i 
Ad"referendum do Sindicato das Casas Bancárias do 

de J anci ro: ~. Narques Barba sa 
Walde11ar Luz, pelo Banco Hipotecário e Agr{col a do 

Estado de H i nas Gerais · 
Lui z Nigliora 
Bartholoraeu Anacteto 
Alexandrino Boavfsta Noscoso 
Carlos Cardoso- Banco Aliança do Rio da Janlliro 
Joio Leio de Faria 

--"1"-----------·-

Rio 
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-SINDICATO ~OS EMPREGADOS EN ESTABELECIMENTOS BANCARIOS '1 A .L~ 

RIO DE JA;.;..:E..:...~ R..;:.:__;,.F_·.:. U..:.;N_.;:C_;I;.....;O;...;N..;...;.;_l ~R ..;..I ..:...0 ...;..S _.;..D...::.O___;;B...;.A...;.N.;..;C;.....;O~~ ;~z ~ 
Para eot1hecil:1ento dos co logas dhse Banco, transcrevemos a p:arte do nosso of1 cio de I ~ CGrrente,en

vi ado ao Sr! Hfni stro do Trabalho, relativamente ao não cumprimento do a~rdo de 11/2/46, -p'or parte da 
Adrnini

11
straçao do referido Ganeo. · ~ 

I t • t • e I e t • e t • a • • e I • e • • • • • t • A I a • • e e e t e • I • • • I I I • e 

Sem duvida, muHo tem reforçado a atitude fnjustificavel dêsses empr · o s faltosos, a posfç~o do 
Banco SRs~tHde desrespeito flagrante a um ato pÚblico e referendado peld rno da República, na pes
soa de V.Excia., declarando, como~ fez agora, eor portaria f~tema, que nao se julga atingido pelo .. a
~rdo, qua~do os termos do mesmo sao cl~ros e nao abrem exceçao para Qualquer estabelecimento de credi
to, como nao exclue dos direitos assegurados nenhum bancário, qualquer Quo seja o seu salário. 

Conff mando expressamente c seu menosprOso pela formula encontrada para pflr termo ao justo movimen
to grevista a Que os bancários ftlram levados pela atitude de intransigtncia dos empregadores, o Banco 
do Brasi t S.A. declara, pela mencionada portaria, que as faltas motivadas pala greve seriam abonadas 
por !espÍrito de toler~nc1a8 , sem que ~ssem dadas quaisquer outras explicaçÕes aos empregados que, 

além.do acôrdo referendado pelo Gov~rno, tinham Já a seu favor reiteradas declaraçÕes da mesma adminis• 
traçao do Banco e do seu prÔpri o presidente, reeonhecendo o di reUo de greve e assegurando a todos 
os funionarios a garantia dlr que nenhuma penalidade aplicaria aos qoe Usa&sem daq~le direito. 

Segundo ainda as declaraçÕes prestadas pelo Presidente do Banco do Brasil S.A. a diretores dêste 
Sindicato, o Banco estaria se dirigindo ao Sr.IHnfstro. da Fazenda, solicitando a sua fnterfertncia 
junto a V. Exc1 a. para que ftssa aquflle estabelecimento exclui do do açSrdot Naquela opo rtunf dade, fize
mos ver a s .. a. Que os sf ndi catos de ban cârf os de todo o pafs defendeM am fntrans1 genteme11te a aplf o a
vão total do acerdo para todos os estabelecimentos bancários, pois so lhes afigurava sumamente perigo
so abrir qualquer brecha na sua aplicação, o que acarretaria 1tnobserv~ncia do mesmo por parte de inú~ 
meros outros bancos, que procurariam justi f1catfva de toda ordem para burlar o acôrdo firmado. E,cre
mos, o fariam de pleno df reito, desde que qualquer excess~o fnsso feita para um estabelecimento. 

Pola forma por que vem agindo a d1retor1a de nosso maior estabelecifilento de crédito, perdura om to
do os eu numeroso funcfonaHsmo a dÚv1da e a incerteza, nio sê quanto oo cumprimento do acOrdo sob o 
seu .. aspecto GconOmfco, filas, acima do tudo, quanto ao sou aspecto 1Jora~,pois, não cumprido o ac~rdo, es
tarao os funcionarias daquHe estabelecimento sujeitos ! represali as e anotaçÕes dosabonadoras em suas 
0fés-dreoffcio 11-' por motivo da greve, medida quo não acre4itamos que se concretise, mas cuja possibi
lidade realhaçao constitue ameaça fnjustifi eâvel frenb ao ac~rdo assinado. 

Acresce ainda que o Banco do Brasil S.A., sujeito que está a todas as normas que regem os estabele
cimentos bancários e. como associado do Sindicato dos Bancos do Rio de janeiro,. um dos s1 gnatârfos do 
acOrdo, não pode se furtar .ao cumprimento de nenhunta de suas clausulas. E aos funcionários do Banco 
do Brasil S.A., bancários que são perante as leis trabalhistas a que estão sujeitos, assiste o dfrefto 
de reivindicar, não sô as vantagens econtlmicas decorrentes daquHe documento, mas, printipalmente, as 
garanti as de emprtgo n-He contidas. 

ImpÕe-se aqui que salientemos perante V.Exch. serem improcedentes os argumentos suscitados pela 
administração do Banco do Brasil S.A., quando alega, para não oumprimento do acôrdo em sua parte de 
m!lhoria de salários, que os funcionários do Banco, ao entrarem em greve, manifestaram publicamente 
nao possuírem reivindic-açÕes ex>ntra seu empregador. Assim sucedeu de fato, mas, no fnfcfo do movimen• 
to, quando estavam os bancários em gteve pela prolilulgação do decro'to que fixasso o salârio-profissfo• 
nal para a classe. Ora, os ordenados fixados no projeto ect lfde eram inferi ores aos habitualmente pa
gos po lo Banco do Brasil e as demais rehi ndi _caç~es nHo contidas eram em !i)Uito superadas pelo regula
mento 1ntemo daquHe estabelecimento. 

Assim sendo, não estavam os funcf onãrios do ijanco do Brasil abrindo mio das vantagens do decreto , 
pois não poderiam fad-lo. A declaração f ai ta, então, correspondia a mais uma fi rmati v a do gesto al

· trufstico daquHés colegas, que se declaravam em greve de solidariedade, sem que nehhuma vantagem vie&• 
sem a usufrufr pela decretação do projeto e concretização das demais reivindicaçÕes. 

Com o ~correr da greve e em virtude de i númo r as oeor~nci as, porém, a refvi ndt cação do salârfo-pro .. 
fissfonal flcou para posterior solução, mediante a melhoria imediata de salários e garantias de empre
go, que de fo nna alguma podem ser desprezadas, não sô pelos fun ci onárí os dos d em ais Bancos, mast pr!n• 
cl ~atmento, pelos empregados do Banco do Brasi t S.A., que possuem uma carreira baseada nas 1nformaçoes 
constantea · de suas "fés-de-off cio 11

• 

Ganham bam os _funcionari as do Banco co Brasil, mas centenas de bancários de outros bancos percebem 
tambem salârfos elevados e, nem por· isso, fõram excluídos do acôrdc. 

Podemos adiantar a V .. Excia. que os funcionários do Banco do Brasil S.A., que fOram capazes-de, num 
gesto de altrufsmo, se declararem em grc,ve de solidariedade à suosa de seus colegas de outros bancos, 
não se conformarão com a posição em que pretendem colocá-los, transformando-os em torpodeadores do prô
prio acOrdo para a vitoria do qual tambem contribuiram 1 fornecendo aos intransigentes banqueiros de ou
tros bancos oportunidade para destruir o que tantos sacrifícios custou aos bancários de todo o Brasil. 

Eis, porque, Senhor Ministro, tratando-se de nosso principal estabelecimento de crédito, ramificado 
por todo o território nacional. está a situação do aanco do Brasil s.A. a exigir do V.Excia. modidas 
capazes de i rape di r que o descontentamento af rei nanta se torne "caldo do cu l tura11 para ma i ores di ssa
bores do que os ja resultantes da persistente intransigõncia de alguns banqueiros. 11 

Rio,Z5.3.46 , A DIRETORIA 

> 
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c) - Secçao de Taquigrafia (s.T.To). 

§ 2~ A Divisão de ComunicaçÕes e Documentação compreende as 
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seguintes secçoes: 

a) -Secção de ComunicaçÕes (s.c.); 

b)- Secção de Documentação (s.n.); 

c) Arquivo (A.T.); 

d) - Bibl1otp~n 1 
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1 ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SANTOS 

4.0 TA 8 E L I Ã O 

MANOEL FERREIRA LARANJA 
RUA CIDADE DE TOLEDO, 23 

Telefone, 5052 - SANTOS 

Primeiro traslado da procuração bastante que faz 
SINDI!J.<L.tJ DO.::> ~. u>rl•:G ~ 0.:3 : _ -~:JJ..n:.JSL.-.;J.Lu.. ~ .J. O~ .tS ..... 1 Cr~H.I O~ 

D ._j Y.< ~ 1'0 .:> - ---------

o 

SAIBAM QUi\NTOS ESTE PUBLICO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO BASTANTE VIREM, que no 

ano do nascimento de NOSSO SENHOR JESUS CRISTO de mil novecentos e q'l. r.,n:; 

aos dias do mês de nesta cidade Je 

Santos, Estado de São Paulo, dos Estados Unidos do Brasil, em meu c:utorio, perante mim Tabelião, compa· 

como outorgante C ..J - I1UlCt'lt .... -:v,~ ~•o.~. g .:'..'-'.., , . 
~ C -~t c ~art~:, COM ~1 n~st~ Cid~de 

.~18, 1° .,. 2° n:: ~ , reures"'nt<tdc por a ~u 

rece • • .,.,.., oe:eci .ente:: 
Run 15 de _ov.o bro 
-~~osidentP em e-

x'3rcicio, Jun.:.o R'!mcs, br s '1Cl i .... o,c sndo, ------

reconhecido pelo proprio pelas duas testemunhas abaixo assinadas, do que dou fé 

perante as quais por el , foi dito que, por este publico instrumento, nomeava e constituia seu 

bastante procurador u :Jr. ::,_ ,.J:l.v vr\L..t : tCv Bc....:F: ... , L_• s~1 .l.LI,;,c s : 
'~ , :v.~~~~, :n ~rtto . ~ o~-em dos ~ ~gndos ~c Br' sil sob nõ 
3( 12, oom e se "i to!' io ·3 _ veni.::n Apnric i C\ Bo~Pa 20~, s 1 , ")~ , 
R- de J "" ire, no ou 1 c"."'. • ._odes os ryodergs ' d ju.:; (' 'p_ 
r o foro e go~ 1, :. ~S}.. ~~: l ~ -... a J s"'-1<: -o Tr!'tb ~ i-1 , :·.n 
de 1: rgar pPrante o Cc .... s _·lo clon 1 dom.,.. bal''1o , ~ d-c.!. ... .... v!!!, 

o1ogo'-Ó .. .:_ do ccrdc cole .... i. vo dP : "n l' o ~ntr.o empr"'goc' os e 
"""lpre~· dor :: -os ~, .... ~be::. '::!:.:.nE'n.~..os b"'nc r~os, aspt:>cin1 e pr:..:r..ci
pnll"l nte p p rt.., dos enr>rc.g dos b' ncnrios do ng~>r'.cin àc BAnco 
de_:;,. sil,..:> . \. 1 ~1:1 :> ntos, .st do de v;o P tLo , p_ ----~ ~.-.:::.!.e 1 
outros r:c ..... c:) e nlegnçõ_s, assim COl'lC p ..... OV'"'•S p=~r-:"litiC:.f\S9.."'1. lei, 
c.: c~:l"'ndo ,..c r~=>s ~s'? '"'- is p r" s hs .... r"~be1Act)-r co., ou sem re
so ""V., S • 
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concede todos os seus poderes, em 

como se presente foss 

em quaisquer causas, ou 

for Autor ou Ré 

suspeições e outros quaisquer 

quem Ih ' o fôr; jurar decisória e supletoriamente, na 

convier; assistir aos termos de inventário e putilhas, 

protestos, contra-protestos e termos, ainda os de confissão, 

qualquer sentença ou despacho, e se&uir estes recurso• até 

execução delas; sequestres; assistir aos atos de conciliação, para os quais lhe concede poderes ilimitados, 

pedir Precatórias; tomar posst, vir com embargos de terceiro senhor e possuidor; juntar documentos e torná-los a 

receber; variar de ações e intentar outras de novo, podendo substabelecer esta em um ou mais procuradores, 

e os substabelecidos em outros, ficando-lhes os mesmos poderes em seu vigor e revogá-los, querendo, seguindo 

suas cartas de ordens e avisos particulares, que sendo preciso, serão considerados como parte desta. E tudo quanto 

assim fôr feito pelo dito seu procurador ou substabelecido promete haver por valioso e firme reservando 

para a sua pessoa toda a nova citação. Assim o disse do que dou fé e me pedi 

que lhe li, aceit e assin "' c c . '1 s t '"' ~to t:n'l" s h 
C ~ 1-.., Cid~ ~,. 8 C0"L .Cid S . u , 
rnnjn , : ·.::1 n"':e , :::.sc -·--.v·. "'u , ~ .~r..oel FGrre.:.r T :

c :r r~ . - Sco toE , 12 d.0 Ju1 ·.,c ~~ 1 Ol~t . ( n . "' · J 
Gonz!"''g • -P.~ ~. on..:. o 

·\A., ::; 
Selado com Cr$ ;.,.,. .. 0. .... de selo federal, mais Cr$ 0,40 de Taxa de Edueação e Saude ~~~, 
devidamente inutilizados. Nada mais. - Trasladada na data retro e dou fé. 

este instrumento 

' i ro In -
i ..... o. su s -
LLti z • • 

Eu ............................................................ ~ .. : ......... ...................................... ~-c~~-
. .. : .... ~----~-~~-~.0 ................• subscrevi, conferi e assino em publico e ráso. c;? 

---"' 
Em testemunho ,_,..., ..• ~~-····'v···da verdade 

~~y.._···~;;i-i"ã~-:~~~-~.~~-·;· 
'--

.· 

\ 
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M INISTé.RIO 0 0 TRABAI..HO, INDÚSTRIA e: COMêRCIO 

eoNSELHO NACIONAL oo TRABAL blO I~ 13EPARTAMENTO DA ..IUSTIÇA DO TRABAL.He 

Sr. Presidente. 

Ao acÓrdão de fls. 10/11, publicado lg_ 

Diário da Justiça de 16 do corrente, que homologou, 

com exclusão do pessoal do Banco do Brasil, o acôrdo 

celebrado entre "os representantes dos estabelecimen ... 

bancários do pai~ e os representantes dos empregados 

dos mesmos estabelecimentos , constituindo-se em comis 

sao de ambito nacional" (fls. 4), opôem embargos in-

frigentes os Sindicatos dos Empregados em Estabeleci

mentos Bancários de são Paulo, de Santos e de Belo Ho 

rizonte, r espectivamente, a fls. 13 a fls. 21 e fls. 

28, nos termos do art . 702, item I, letra d, da Conso 

lidação das Leis do Trabalho, com a redação dada pelo 

Decre to-lei nº 8 737, de 19 de janeiro do corrente a-

no, para o efeito de ser tomada sem efeito aquela ex-

clusão. 

Os embargos deram entrada nesta Secre-

taria dentro do prazo legal, e, assim, verificada a 

sua tempestividade, na fÔrma do Regimento Interno, ca 

be, agÓra, admitido os mesmos embargos, por despacho 

de v. Exª., nos termos do art. 62, abrir vista ao em-

barg.sdo, no caso, o Banco do Brasil, pelo prazo de 5 

dias , a fim de ser oferecida a respectiva impugnação, 

prosseguindo-se ulteriormente como de dlreito. 

Rio, em 31 de julho de 1 946 

ini de Abreu 

o de Diligências. 



M. T . I. C . - C . N. T . - SERVIÇO ADMINISTRATIV O 

Aàmito os embargos. Abra-se vista ao 
embargado, no prazo da lei. 

àe 1946 

Q. N.T. 

Apresentei projeto de expedieo. 

-nesta data. 



C.l'I- 5 695/46-SDC- 0 ~ 2/46 

Sr. Presidente do Banco do Brasil S/A. 

Rua 1º de ~arço , 66 

Neata 

Cow~ico ser-vos-á facultada, nesta 3eeção, pelo 

prazo de cinco (5) dias , contados do recebtmento d6ste , v!stado 

proces~o CNT- 5 693/45, · a fie de oferecerdes impugna ção aos~ 

bsrgo~ ~nfringcntes opostos pelos Sindicatos dos Empregados em 

Estsbalecimentos · Bancárloa de São Paulo, d~ Santos e de Belo H~ 

rizonte , ao a:córdio do Conselho Naclot;al do Trabalho, referente 

ao acôrdo celebr~do entre Banqueiros e :e.:tncár1.os per~n~e o Sr. 

Ministro do Trabalho, Ind~stria e ComSroio, e publicado n~ Diá

rio da Justiça de 16 do corrente. 

Atenciosas saudações. 

Agnelo Bergam1n1 de Abreu 
·;. 

Secre tario do Consel~o Naciona l do Trabalho e Che -
f e da Secção de D111gênc1as do CNT. 

CM 
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Em 31 de julhó de 

1~18 

Sr. Presidente. 

I 
Com relação ao acordo celebrado entre 

banqueiros e bancários, que teve a homologação desse 
Conselho, passo às suas mãos, de ordem do Sr. Minis
tro, a inclusa cópia do ofício, de 24 de janeiro do 
ano corrente, dirigido pela presidência do Sindicato 
dos Empregados em Estabeleciwentos Bancários à Admi
nistração do Banco do Brasil. 

Saudações cordiais. 

Francisco Vieira de Alencar 
Chefe do Gabinete. 

Ao Sr.Dr. Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, 
Presidente do Conselho Nacional do Trabalho. 

LO/se 
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JY~ 
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS B.ANC(RIOS . 

Avenida Rio Branco, 120 -11~ - Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro,24 de janeiro de 1946. 

Exmo. Sr. Presidente do Banco do Brasil. 

Levamos ao conhecimento de V.Exa. que 
um grande número de funcionários do Banco do Brasil,aten
dendo a uma convocação dêste Sindicato, reuniu-se ontem , 
às 17,30 horas, e deliberaram aderir ao movimento que a 
classe bancária de todo o País· empreende em pról do salá
rio profissional. 

Resolveram, mais, os colegas presentes, 
que essa sua adesão seria dada em caráter irrestrito,ac9m 
panhando todas as decisões que a classe soberanamente, e 
em assembléia, viesse a adotar. 

Os bancários, em todas as cidades do 
território nacional, deram início, hoje, como já é do co
nhecimento de V.Exa., a um movimento paredista, visando 
obter a justa reivindicação pela qual se vêm batendo, pa~ 
ficamente, há mais de seis meses. 

Em consequência dessa resolução da cl~ 
se, Exmo. Sr. Presidente, os funcionários do Banco do Br~ 
sil, a que acima aludimos, estão acompanhando seus cole
gas dos demais Estabelecimentos nesta greve justa. 

Desejamos, entretanto, -- e isto faze
mos questão de frisar, pois todos foram unanimes em pro
clamar -- que a decisão dêsses funcionários de maneira a1 
guma visa a Diretoria do Banco do Brasil, contra a qual 



( 

- 2 .;. 

nada têm a reivindicar no momento. De há muito o BanCo do 
Brasil se antecipou ·na cóncessão de um salário justo aos 
empregados e na organização dos quadros, o gue assegura.aos 
que nele ingressam, uma vida tranquila com um futuro pro
missor. 

Nessas condições, Sr. Presidente,a gre
ve dos colegas dêsse Estabelecimento nAo tem outro caráter 
senão o de solidariedade aos companheiros menos favoreci
dos pelos seus patrões e que s6 se atiraram a êsse movimen 
to, como ~ de conhecimento geral, depo'is de esgotados os 
meios pacíficos dos quais lhes fôra possivel lançar mão • 
Além disso, nada justificaria outra posição a colegas que 
de há muito vêm ajudando os demais bancários nessa campa
nha de salário profissional, desde a sua fase inicial. 

Esclarecendo, a pedida dêsses nossos cg 
legas, o motivo que os levou a paralizar o trabalho, val~ 

mo-nos do ensejo para renovar a V.Exa. os nossos protestos 
de elevada estima e distinta consideração • 

. Antonio Luciano Bacelar Couto 
Presidente 

;se. 
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Exmo. Sr. Presidente do 

7085 

O BANCO DO BRASIL S.A . , no processo CNT. 5693/46, 

requer a juntada da inclusa impugnação aos embar gos inter -

postos pelos Sindicatos dos Empregados em Estabelecimentos 

Ba~cário s de São Paulo, Santos e Belo Horizonte, para se -

rem apreciados como de direi to.-

Rio de Janeiro, 6 de agosto de 1 946 .-

,.,, 

Eduardo Cossermelli - Advgg_) " 
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BANCO DO BRASIL S. A. 
GABINETE '00 ADVOGADO 

f 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do Tr abal ho. -

I MPUGNAÇÃO AOS EbffiARGOS NO C1~ 5.693/46 

Dentro do prazo legal, o BANCO DO BRASIL S.A. , apresenta 
esta i mpugna ção aos embargos inter postos à decisão do Egrégio Con
selho Naci onal do Trabalho, pelo Sindicato dos Empregados nos Esta 

. -
belecimentos Bancários, de São Paulo, Santos e Belo Horizon te, to-
dos com base territorial ~ municipal . E o faz pelos f undamentos 
abaixo: -

PRELIMINARMENTE 

1 Intempestividade . 
Tendo a decisão do Egrégio Conselho Nacional do Tra

balho, sido publicad~no Diário da Justiç a de 16-7-1946, conforme 
consta da anotação de fls . 11, os recursos interpostos pelos Sind! 
catos de Santos e Belo Horizonte, entraram fóra do prazo por que f~ 
ram recebidos no protocolo dêsse Conselho , em 22 e 26 de julho,re~ 
pectivamente. (fls . 21 e 28) 

Com efeito, dispÕe a Consolidação, com a no~a reda -
ção dada pelo Decreto- Lei ng 8 .737, de 19 de janeir o de 1946: -

"Artg 702 - Compete ao Conselho Nacional do 
Trabalho: -

! - em única instância: 
a) conciliar e julgar os dissídios coletivos 

que excedam a jurisdi çao dos Conselhos Regionais do 
Trabalho; 

b) estender suas decisÕes, nos dissÍdios a 
que se refere a alÍnea ant erior; 

c) rever as pr ópr ias decisÕes proferidas nos 
dissídios de que trata a alínea "a"; 

d) homologar os acôrdos celebrados em di ssí -
dios de que trata a alínea "a" ; 

" . . . . . . . . . 
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Estabeleceu a Lei que os recursos de 

2 

prÓprio Conselho, ·ser:iam regulados pelo regimen interno, o qual di s 
-poe: -

"Artg 61 - Os embargos a que se refere o inciso 
I do artg 60 serão interpostos no prazo de cinco dias, 
contados da data da publicação do acórdão no Diárioda 
Justiça. " 

Ora, sendo o prazo para interposição de embargos de 
(5) c inco dias, conforme estabelece o Regimento, vencer- se-ia em 21 
de julho, pelo que, os recursos protocolados em 22 e 26 são intem -
pestivos . Devem, pois, ser desprezados os embargos dos Sindicato s 
de Santos e Belo Hor izonte. 

2 - Incapaci dade legal. 
Os recursos interpostos pelos três Sindicatos, estão -ass i nados por pessôas que nao possuem capacidade l egal para o f a -

zer, nem provaram sua qualidade . Com efeito :-
a) - O recurso dos Si ndicat os dos Empregad os nos Esta 

belecimentos Bancários de Santos está assinado pelo Sr. FernandoMel 
cher de Castro, que não é seu presi dente, nem demonstrou sua quali
dade; não provando, também, identidade . Quando do r econhecimentoda 
Diretoria do Sindi cato, pelo Sr . Ministro do Trabalho, figurava co
mo presidente o Sr . Joaquim Dias Junior. 

Também o advogado que subscreve o recurso à fls . 
25 , não estava credenciado para intervir no feito. A pr ocuração de 
fl s . 26, lhe foi conf erida pelo Sr . Junio Ramos , como vice- presiden 
te em exercício, que por força das disposiçÕes que regem os Sindic~ 
tos, (portaria Ministerial S . C. M. 354), e também da Lei de Socieda-

, - -des Civls nao possue poderes para outorgar procuraçao, nem represe~ 
tar em Juizo a entidade, não tendo feito prova através da ata da Di 
reteria de que estivesse investido no car go de Presid~nte . Acresc e 
que na mesma dat a, 18 de julho, apare cem duas pessôas representando 
o Sindicato, sem que nenhuma delas fosse o presidente, nem provasse 
sua qu alidade . (Docs. de fls. 25 e 26) Consequentemente ao advoga 
do que subscreveu o recurso faltava qualidade para o fazer, pois , 

só o presidente do Sindicato pode constituir advogado. 
b ) - Também o recurso do Sindicato de são Paulo , está 

assinado por pessôa qu~ não provou sua qualidade de presidente, e o 
advogado que o subscreve não es t á credenciado por mandato . A s im
ples declaração de qualidade não é suficiente para interposição de 

recurso judicial. 
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c ) - O segundo recurso do Sind~~e Santo's~~ 
Hor izonte está assinado por advogado em virtude das pr ocu 
de fls. 48 e 49. O ou torgante da procuração de fls. 48 

f ez prova de s ua qualidade de pr esiden t e do Sindicato . A procura
çã o de f ls . 49, f oi outorgada por pessôa que se diz Presidente d o 
Sindica t o de Santos , qual i dade que n ã o provou e ainda que o f i zes
se não dispunha de podere s yara outorgar pr ocuração . 

As af irma çÕes feitas impugnando a l egitimidade da re 
pres entaç ão dos Sindi catos, encont r am apoio em vários disposit ivos 
l egais . A f acul dade da represent açã o em J uizo dos Si ndica t os, com 
pete EXCLUSIVA~ffiNTE AO PRESI DENTE, cuj a qual idade dev e ser prova -
da, e não indi vidualmente aos demai s membros da Diretoria . Nêsse 

. sentido dispÕe a Portar ia Minlsteri al S.C. M. 354, de 22 de agosto 

de 1940 , Di ário Of icial de 23- 8- 1940:-
"Artg 34 - Ao Pres idente compe te: -
1 - Repr esent ar os Sindieat os perante a Admi 

nist r açã o PÚblica e em J uizo, podendo nes ta Última 
hipótese delegar poderes. " 

"Artg 35 - Ao Secretário compete:-
a) Substituir ao Presidente em seus impedimea 

tos. " 

Tal dis positivo , est á em harmonia com os seguintesda 
Consolidação das Leis do Trabal ho: -

"Ar tg 522 - A a dmini str a ç ão do sL ndi cato 
, 

ser a 
exercida por uma di retor i a c onstituida no máximo de 
sete e no míni mo de três membros e de um Conselh o Fis 

-cal composto de três membr os , eleitos êssea orgaos 
pela Assembléi a Geral . 

§ 1g - A dir e t oria elegerá , dentre os seus mem 
br oa , o presi dente do sindi cato." 

"Artg 791 - Os empregados e os empr egad ores P2 
derão reclamar pessoal men t e perant e a J u s tiç a do Tr~ 
ba l ho e acompanhar as suas reclamaçÕes até o f ina l. 

§ 1g - Nos dissÍdi os individuais os empr ega -
dos e empr ega dores poderão fazer- s e representar por 
intermédio do sindi~ato , advogado, sol ic i tador, ou 
provi síonado , i nscrito na Ordem dos Advogados do Bra 

sil . 
§ 2g - Nos di s sídios coletivos é facul tadaaos 

interessados a assis tênc i a por advogado." 
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Consoante dispÕe o § 2g do artg 791, 

de, tal v ez pudess·e ser sanada, se tivesse ocorrido 
Assembléia Geral dos associados do Sindicato na forma do disp 
na Lei Trabalhista~-

"Ar tg 859 - A representa ção dos sindicatos pa
ra instauração da instância f ica subordinada a apro
vação de assembléia, da qual participem os associa -
dos interessados na solução do dissídio coletivo, em 
primeira convocação, por maioria de 2/3 dos mesmos , 
ou, em segunda convocação, por 2/3 dos presentes . " 

Não tendo havido Assembléi a Geral, única fonte de on 
de emanaria os poderes, quer para instauração de instância, quer 
para apresentação de embargos, resulta que a r epresentacão dos Si~ 
dicatos em Juizo é nula por preter ição de f ormalidade substancial . 
Devem, pois, ser desprezados os embargos dos Sindicatos de são Pau 
l o, Santos e Belo Horizonte . 

3 - Incapacidade sindical . 
A política sindical brasileir a, conforme ensinamento 

dos mestres, entre os quais avulta Ol iveira Vianna, tem por centr o 
uma categoria prof issional ou econômica, e p.or peri feria ou limite 
de competência a base territorial estabelecida pelo Sr . ~linistro do 
Trabalho . Esta li ção f oi adotada pela Lei Trabalhista que expÕe :-

"Ar tg 517 - Os sindicatos poderão ser distri -
tais, municipais, intermunicipais, estaduais e inte~ 
estaduais . Excepcionalmente, e atendendo às peculia 
ridades de determinadas categorias ou profissÕes, o 
Ministro do Trabalho, I ndústria e Comércio poderá au 
torizar o reconhecimento de sindicatos nacionais. 

§ 1 g - O Ministro do Trabalho, Indústria e Co 
mér cio, outorgará e delimitará a base territorial do 
sindicato. 

§ 2g - Dentro da base territor ial que lhe fôr 
determinada é facultado ao sindicato instituir dele
gacias ou seções para melhor proteção dos associados 
e da categor i a econômica ou profissional liberal re 
presentada ." 

Consequentemente, os poderes de representação de que 
está investido qualquer Sindicato, pelo seu Presidente, ~ó atinge 
aos integrantes da categoria representada, e que exerçam sua pro -
fissão dentro dos limites da base territorial . Ainda assim, aos 

' 
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Sindicatos só é 
do está em jogo o interesse de toda a categoria ou o inte 
classe . Assim, estatuiu a Lei porque nos - , , . vidual , de cada associado de sindicato ou nao, e necessar 1o o proc~ 
rador habili tado l egal mente, ou, então, que o associado autorize EX 
PRESSAMENTE ao Sindicato. Assim o diz a Lei :-

"Artg 791 - Os empregados e os empregadores po

derão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Tra

balho e acompanhar as suas reclamaçÕes até o final. 
§ 1g - Nos dissÍdios individuais os empregados 

e empregadores poderão fazer- s e representar por inte~ 

médio do sindicato, advogado, solicitador, ou pr~vi -
sionado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil." 

Quando está em jogo o interesse da classe, porém exce 
dido os limites da base territorial, a Lei de Sindicaliza~-o deu a 
f orma adequada criando as entidades sindicais de gráu superior, cha 
madas FederaçÕes ou Conf ederações. 

-"Artg 533 - Constituem associaçoes sindicais de 
gráu superior as feder a ções e confederaçÕes organiza
das nos termos desta lei." 

"Art g 534 - ~ facultado aos sindicatos, quando 
em número não inferior a c i nco representd'ao um grupo 
de atividades ou pr ofissÕes idênticas, similares ou co 
nexos, organizarem-se em federação . 

§ 1g - As f ederaçÕes são constituídas por Esta 
dos, podendo o Ministro do Trabalho, Indústria e Co -
mércio autorizar a constituição de federaçÕes inter -
estaduais ou nacionais. 

§ 2g - ~ permitido a qual quer federaçio para o 
fim de lhes coordenar os i nteresses , agrupar os sindi 
cates de deter minado município ou região a ela ~ilia
do; mas a União não tera direito de representação das 
atividades ou profissões agrupadas." 

O limite da juri sdição das Ent i dades de gráu superior, 
é ainda f ixada pel o Sr . Ministro do Trabalho, 

~Art g 537 - O pedido de r econheci mento de uma 
federação será dir i gido ao Minis tro do Trabalho, In -
dúst ria e Comércio, acompanhado de um exemplar dos 
respectivos estatutos e das cópias autênticadas das ~ 
tas da assembléia de cada sindicato ou federação que 
autorizar a fili a ção. 

• 
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"Artg 537- ..• 
§ l g - • • • • •• 
§ 2g - A carta de 

, 
s era expedida pelo Ministr o do 
Comércio , na qual s erá especificada a coordenação e co
nômica ou profiss ional conferida e menc ionada a base 
territorial outorgada. 

§ 3g - • • • • •• 11 

Do exposto resulta que, tendo a Le i fixado base terri
torial privativa a cada Sindicato (art g 516), é curial que a compe -
tência de cada órgão de classe não pode ultr apassar a própr ia jur is
dição. ~ exatamente o que ocorre com os juizes de direito, cuj a com 
petência é restrita à respectiva comarca . 

Consequentemente, os Sindicatos só podem intervir na 
defesa de interesse de toda a categoria, dentr o da respectiva · ba s e 
territorial, f al tando-lhes competência para agir f óra dêsse círculo 
por que tal competência se transferiu para a Federaçã o ou Confedera -
ção, entidade de âmbit o estadual ou nacional . ~ o caso dos autos . Tr_!! 
tando-se de decisão proferida pelo Egrégio Conselho Nacional do Tra
bal ho, com ·jurisdi ção em todo território brasilei ro, sómente uma en
tidade de gráu superior, de âmbito nacional, poderia apres entar em -

' bargos s e , por acaso, estivesse em jogo o interesse de uma categoria, 
o que s e co~testa. 

Aos Sindicatos embargantes, todos êles de base munici
pal, restrita às respectivas localidades onde têm séde, f a lece comp~ 
tência para intervir em pleito de âmbito nacional . 

Espera o BANCO DO BRASIL S.A . , sejam acolhidas as prelimi

nares levantadas . 

DE MERITIS 

1 - Arguemos embargantes a nulidade da decisão do Egrégio 
Consel ho , dando como violado o artg 139 da Cons t ituição, e porque t~ 
ria o Tribunal decid~do extra-petita, e, ainda, em desacordo com os 
princípios estabel ecidos nas OrdenaçÕes . t lamentável que nesta al
tura do direito do trabalho, ainda alguem invoque as OrdenaçÕes do 
Reino, baixadas numa época em que o trabalho era p~culiar ao escra-
vo. A alegada nulidade não merece outra refutação que os próprios 
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termos dos embargos opostos, conforme se vê no it m 14, em ab 
contradi ção com o que af i r mára nos itens 1 e 2. 
bargantes que no i tem 14, susTentem a competência do C.N. T. parr 
mologar, acôrdo ou concil i ação, competência que decorre dos termo~ 
expressos da Lei.(artg 702 §§ 1 e 2) ~o prónrio Sindicato Pmbar 
gante que dando várias definiçÕes de palavra "homoloear" concJne ser 
ela equivalente julgar por sentença . Nada mais f ez o E!i.,régio Cons~ 
l ho do que julgar por sentença, um dissídio que se prolongara até a 
época do julgamento. 

2 - Não procedem a afirmativa de que o acôrdo não excluia 
expressa ov implÍcit~ente os funcionários do BANCO DO BRASIL , e 
não procede porque, o acôr do, como a homologaç~0, nadP mpiq teve err 
mir a que resolver um estado de fáto , um dissídio, a gréve na suaf~ 
ma violenta, trazendo a harmonia entre os grevist8s e os respecti -
vos patrÕes. Consequentenente, a decisão só alcarcaria aos grevis
tas e no n{uner o destes não f igurava o funcionalismo do BANCO DO BRA 
SIL. t o próprio Sindicato embargante que confessa no item 19 de 
seus embargos que o pesso al do BANCO DO BRASIL não tomou parte na 
gréve porque -nenhuma reivindicação tinha a apresentar. Os embarg~ 
tes foram além. Em declaracões pela Imprensa (Does . f ls. ), em 
ofícios e telegramas (Does . fls. ), os Sindicatos embargantes de 
clararam pelas suas respectivas Dire torias que o movimento não vis~ 
va o BANCO DO BRASIL contra o qual nenhuma reivindicação se justifi 
cava, porquanto, todo o funcionalismo já gozavq daquelas vantagens, 
e, sobretudo , no tocante ao próprio aumento de salários o BAFCO DO 
BRASIL se antecipára, já tendo outorgado uma majoração salarial em 
dobro ou em triplo da quantia pleiteiada junto aos demais Bancos. 
Ora, se nada havia a pleitear do BANCO DO BRASIL, se êste já tudode 
ra ao seu f uncional ismo, se o seu pessoal não entrou em gréve, cla
ro que o a côrdo feito entre os grevistas dos de.I""ais bancos e consu:ts 

tanciado no documento de fls . 4 só poderia dizer respeito às partes 
em questão. Nêle não estava co~preenàido ou incl uído 0 ~ANCO DO ERA 
SIL, pelo que a decjqão homologatória do Egrégio Conselho Nacional 
do Trabalho, nada mais fez que fixar o justo alcance do ato, obede
cida a regra pacífi ca da interpretarão de contratos, onde o Tribu -
nal perquire da intenção das partes no ato da lavratura . 

"A vontade das partes é o que da vida ao contra 
to e assim sendo é obvio que a intenção real que dj
tou o r.0ntrato deve prevalecer sôbre o sentido lite -
r a l de suas palavras" (Bento de Faria, pg . 197. vol .lg) 

Ta...,bém nêsse mesmo sentido as afirmaçÕes de Pothier 
que, de modo inexcedível fixou as regras de interpretação dos con -

tratos: -
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"A regra suprema 
, 
e que se deve perscrutar qual tenha 
mum ~as partes de preferência ao sentido 
dos vocábulos" 

"In conventionibus contr ahentium voluntatem po
t ius quam verba spectari placTti t" (L 212 D. de verb. 
signif. Pothier, Obligatioris, ng 91). 

Igualmente M. I. Carvalho de Mendonça : -

"As cláusulas podem ser muito claras, mas po -
dem conter um emprego impróprio de vocábulos e expre~ 
sÕes de modo a tornar indispensável a i nter pretação 
da vontade" (Contratos no Dir . Civil Bras. pg . 30) . 

"Os vo cábulos empregados podem não estar clara
mente defini dos diante da vontade das partes, ou po -
dem parecer muito nítidos, sem que exprimam perfeita
mente tal vontade . O único princípio· f undamental da 
interpretação dos contratos é precisamente o de procu 
rar bem definir a intenção comum dos contratantes ao 
contraírem o vínculo" (Ib. pg. 31). 

Dentre porém as regras de Pothier, nenhuma pos su e mais 
propriedade ao caso "sub judice" que a 8~, a ssim redigida: -

"Por mais gerais que sejam os termos em que es
tiver concebi da uma convenção, ela só compreende as 
coisas sôbre a s quai s parecer que as partes contrat~ 
tes s e propuzeram cont r a tar e não aquel as em que não 
pensaram" Iniquum est per imi pacto, id de quo co-
gi tatum non est. I . 9§ Ul t. L. 12 D. _de transact . 

Se a intenç ão das partes era dirimir uma greve à qual 
o BANCO DO BRASIL e seus empregados eram estranhos, se as partes se 
reuniram para solucionar o dissídio do qual não f azia parte o BANCO 
DO BRASIL, que n ão esteve presente nem tonou parte no acôrdo , como 

· pois, agora, invocando uma generalização de termos, querer incluir~ 
ao embargado, a t ribuindo às pantes uma int enção que nunca t i veram e 

'-

que a realidade, no momento, j amáis comportaria ? 
A sentença f oi justa e jurÍdica, esclareceu bem o al

cance do acôrd~ merece ser mantida . 

3 - ~ o próprio Sindicato embargante que confessa no item 
.. 

11 de seus embar gos, que o BANCO DO BR&SIL atendera por antecipação 
a objeto das reivindicaçÕes dos bancários em ger al . Com efeito. As 
reivindi caçÕes iniciais constituíam- se de doi s itens:-

) 

~ ( ~ ) 
_/ _,/_ ,... __ -.. 

&;:?· ;/"' 
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1) aumento de salário, e, Jh~t. 
2) quadro em carreira. r.:; ../ 

Or a, o aumento de salário, fôra conced · o, mes 
tes pelo BANCO DO BRASIL, conforme o reconhec~· os próprios 
tes. Quanto ao quadro em carreira, há muitos anos que o Banco 
possue. Os próprios Sindicatos embar gantes , pleitearam a elabor a -
ção de quadro exatamente nos mol des do utilizado nêste estabeleci -
mento. 

t oportuno r ecordar, que em 1935, no ~arlamento Brasi 
leiro , f oi apresentado um pr oj eto de lei pl eiteando f osse o quadro, 
em carreira, adotado pelo BANCO DO BRASIL aplicado a todos os Ban -
cos do paÍ s . Consequentemente, fácil é compreender porque os empr~ 

~~ - ~ gados do Banco nao entraram em gréve, pois , nenhuma re i vindicaçaoti 

nham a apresentar . ( Projeto 146, Rev.Eanéeria Bras . Out.36 pg . 28) 
Os embargantes se encarregaram de provar, conf or me dQ 

cumento de fl s . 42, que o BANCO DO BRASIL l ogo após ao movimento~ 
vista , abenára todas as faltas dadas ao s erviço por um diminuto nú-
' 
mero de seus empregados, considerando-os como presentes, para todos 
os efeitos . Na verdade, o BANCO DO BRASIL não puniu a qualquer um 
dos poucos rapazes que fal taram ao serviço naqueles dias. Foi além, 
pagou-lhes os salários com a mesma bôa vontade com que havia antes 

I • 

de _setembro de 1945 , concedido um aumento geral, e, atendido por ~ 

tecipação, ao aumento de janeiro de 1946 . Se, portanto, nenhuma rei 
vindicação existia contra o Banco, se o seu pessoal não entrou em 
greve, se os pouco s que f altar am ao ser viço,nada so f reram, é claro 
que o BANCO DO BRASIL não era parte no acôrdo, nele não es tando in
cluído , pelo que a decisão do Egrégio Tribunal, nada mais fez que 
registr ar o f ato na sua verdade , dando-lhe o merecido a l cance , f i -
xando-lhe os precisos l imites . A decisão deve s er mantida. 

4 - Os Sindicatos embargantes, no intuito de t;raze·r a con 
clusão ao Tribunal, medida tão do gosto dos adéptos de doutrinas e
xóticas, consigna no item 7, que um funcionário do BANCO DO BRASIL, 
estivera presente ao acôrdo, não tendo protestado em tempo nabilo 
Não é verdade . Em primeiro lugar, porque o Banco não se f ez repre
sentar, pois, Lão era parte visada pel a gréve . Em segundo lugar o 
Sr . Etienne Paul Richer, se compareceu , o ·que o Banco ignora, o f ez 
nada mais nada menos do que na qualidade de presidente de Síndica -
tos do-sindicato das Casas Bancárias (Doc . ), no uso de atribuiçÕes 
pec'J. iares da entidade __ de classe que representa. 

5 - OsSindicatos embargantes , que tanto se i nsurgem contra 
a decisão do Egrégio Tribunal, são exatamente os maiores beneficia 
dos, por t er êste Egrégio Consel ho , homologado o acôrdo realizado . 

/ 
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Com efei to, sem o sopro de vida que êste 
f er ido a côr do, jamái s poderia ser êle exequível, por preteri 
formali dades substanciais ocorri~as quando da lavratura do a~~~~ 
incl usive a f alta de poderes

1
'dos componentes das chamadas "comis 

de âmbito nacional", forma não prevista na Consolidação . A decisão 
j á está produzindo seus efeitos, ha~a vista~ recente sentença da 
6 ~ Junta de Conci l iação e Julgamento (Diário da Justiça de 25 de j~ 
l ho p . pas sado), que julgou procedente a reclamação dos Sindi c atos 
de Bancár ios, tão sómente, porque êste Egr égio Conselho, na decisão. 
homologatória, tor nár a val ido a acôr do . t uma sentença que a t inge 
a quase dois mi l h Ões de cruzeiros, em benefí cio dos bancários,e co~ 
tra um banco de Minas Gerais. Seria o caso de apresent ar agr adeci 
mentos ao Egr égio Tribunal pel o benefíc io decorrente de sua de ci s ão 
e nunca embargá-la por motivos~uteis que não r esistem a uma simpl es 

, I -analise sob o ponto de vista jurÍdico . A decisao deve ser manti da . 
l 

SENTENÇA NORMATIVA 

"Gréve é a cess ação coletiva do 
trabalho, afim de obter certas vanta 
gens" . 

Pe . Gerard - Puis-je me mettr e en 
greve? 

Nos paises· de legislação social evol uída, principal -
mente no Br asil, a gr eve, como elemento de r eivindicaçéo foi t r ans
portada de sua forma rude e primár ia para os textos da l ei , que apri 
morando-a permite encontrar em seus artigos a solução pacífica , sem 
ofensas nem prejuízos aos direitos da col etividade . A l egislação 
t r abalhista brasileira, contém em sí, a f or ma processual permissi va 
de melhor ia. daR condiçÕes de trabalho, da dignificação do trabalha-
dor, 

dros 

e a força coercitiva para reparar os direitos acaso violados . 
' Quando se atingi u a ta~aprimoramento , quando es qua -

legais já comportam a solução pacífica, constitue um retraces-
s·o querer usar a f orma pr imária da gr éve·, é por em r isco o bem e a 
tranquilidade coletiva, das demais classes alheias ao conftito , tão 
só impul sionado pelo egoismo de uma reivindicação particular . · Ne
nhum interesse particular de classe ou grupo, nenhum conflito cole
tivo, merece se sobrepôr ao interesse geral. 

Por conflitos coletivos há que se entender não só o 
f ato, v i olento , da gr éve ou lock-outs, como o procedimento trabalhis. 
ta tendente a obter novas condiçÕes de trabalho . t verdade que, r~ 
r amente, se pleiteiou uma l imitação de horario de trabalho ou outra 
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condição . . Em geral, vizam tais conflitos, um a: )'Í o à.e sal 
que êsse problema enche a vida do trabalhador. Exatamente po+~~~ 
das essas questõe~ trazem uma consequência de ordem econômica é 
se atribui u a competência de julgá-los aos Tribunais Trabmhis a , 
pecializados, jogando com maiores meios de informação e instruçao,d 
cidindo sob critérios distintos doe habituais nos juizos ordinários. 

Mas, sendo a f unção da Justiça do Trabalho, sobretudo 
de harmonia entre as classes, falharia ela em su a fin~üidade precí -
pua se atingisse, indisti~taoente, a todas as empresas, nivelando as 
que se anteciparam em satisf azer ao pedido dos empregados àquelas o~ 
tras que negaram atendê-los, obrigando-os ao dissídio. Conna senten 
ça é normativa, àquivalente à uma norma regulamentar baixada pela 
própria eopresa, pode o Tribunal declarar quais as empresas que de
vam acatá-la e quais as excluídas de sua decisão, exatamente porque 
já possuíam tais normas. 

"Os conflitos coletivos de trabalho podem inte -
ressar uma categoria profissional toda e até mesmo ca-

empreg~dos numa empresa, por exemplo, ou parte dos em
pregados de uma mesma , fábrica ou·l e~tabelecimento. •• 

(Oliveira Vianna - Prob. Dir. Corporativo) 

Reside aí uma das prinõipais características da l egis
lação social brasileira e que tanto a distingue do sistema italiano . 
Enquanto na P enínsula o Sindicato representa uma categoria única e 
que coincide, obrigatoriedade legal, com a especifi cação técnica da 
profissão, no Direi to Sindical Brasileito o Ór gão de classe represe~ 
ta grupos de trabalhadores exercentes de profissÕes similares e cone 
xas, reunindo em seu âmbito, profissõe~disti~tas, bastando ser seme: 
lhantes, ou afins . Enquanto na Itália o conflito co etivo abrange ~ 
brigatoriamente a categoria toda, no Brasil pode êle SliTgir com am -
pli t ude menor, atingindo apenas parte dos exercentes de uma profis --sao . 

Com mais razão ainda, se há- de i nterpretar o chamado 
"acôrdo" de 11-2-1946, norqu anto realiz ou~ e êle r~ vie ênci a do de-
creto-lei n~ 8.740, de 19-1-1946, que estabeleceu, no país, a plura
lidade sindical, sabido que, nesse regime, o Sindicato representa 
tão somente s eus a s s ociados, não possuindo autoridade para fal ar em 
nome de uma categoria·-profissional ou econômica • 

... 
O ACORDO DE 11 DE FEVEREIRO 

Quando a lei 

cial, cuidou de dar a êsse 

procedimento trabaiqista • 
..... ..... ,.~ 

?- . 4- A./ ----<-"'. 

prescreveu a greve cooo recurso anti-ao -
fato social a solução jurÍdi ca atravez do 

~s nem todos os trabalhadores optaram p~ 



.'. ... 

o 

o 

I' 

la via normal e justa para a conquista de 

positalmente ou não) agora não mais cumpre indagar, os bancár~ 
go a classe mais escl ar ecida, optou pela greve . Excetuado o B 
BRASIL, os demais tiver am seus t raba l hos paralizados . 
pregados f::>sse atendido seu programa de aumento de salário . Os fun
cio~~rios do BANCO DO BRASIL nã o aderiram à greve porque não tinham 
reivindicação alguma a pleitear, e os poucos que par ticipar am do mo
v imento, decl araram que o f aziam apenas por solidariedade , mas apre~ 
saram a levar ao conhecimento da Diretoria do Banco que nada pleite~ 
vam para sí pois estavam s atis f eitos con o que possuíam. Nesse mes
mo sentido, e~ forma categóri ca, se manif estaram os Sindicatos decl~ 
se, conf orme se vê dos documentos juntos de fls . e dos ofí cios que 
enviaram à Di r e(' ã o do Banco . Enquanto os estabeleci!!!en t os bancários 
estavam paralizados, o BANCO DO BRASIL continuava com seu expediente 
normal . Neste pé estavam os acontecimentos quando envidando esfor -
ços e vencendo cancei ras o Sr . Ministro do Trabalho, reuniu os inteP 
r essados, os representantes dos grevistas e os representantes dos 
Bancos paralizados, tendo ent?o 9urgido o acôrdo de 11 de fevereiro. 
Há, pois, que se limitar a questã o apenas aos interessados no caso e 
dessa ~eunião não participou o BANCO DO BRASIL por que a greve não o 
atingiu e s eus empregad os nenhuma r eivindicação tinham. Não era par 
te no caso e o que se pro cessou era para êle

1 
"res inter al ias" . Por 

for ça dos acontecimento s e por f orça das declaraçÕes expressas dos 
r epresentantes dos bancários, o BANCO DO BRASIL estava f ora do con- 
vencionado, implÍcitamente excluído• Não t omou parte no acôrdo, nem 
o poderia f azer, porque, desde o início, f icou de fóra. Como pois , 
agora, por um passo de mágica, se quer ~nvolver o Banco na letr a do 
"acôrdo" tão só por não constar' .expressamente' que êle nao partici 
pára? ~ agir de má fé, com intui to único de agitar e qu erer f omen 

tar um dissídio entre o Banco e seus empregados, acenando a êstes cóm 
um aumento salarial i rri sório, quando o Banco, já se havia antecipa
do e concedido um aumento três vezes maior . 

CONVENÇÃO DE TRABALHO 

O chamado "acôrdo" de 11 de fevereiro, pode ser classi 
f icado como a convenção ou co~trato coletivo? Não . A Consol idação 
das Leis do Trabalho fixou nos art s . 611 a 619 as normas pelas quais 
se realizam o contrato_poletivo . são normas substanciais , fo r mas 
prescritas pela lei, e su a inobservância importa em nulidade, nos 
expressos termos do artg 82 do CÓdi5o Civil . Com efeito, o "acôrdo" 
não poderia abranger a totalidade da categori a bancária, porque :-
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-1 - nao existe entidade 

2 - ?S represertantes dos Sindi atos Munici 
tavam munidos de poderes onfer idos pelas 
bl éias, na forma do disposto no §único do -3 - nao se estabeleceu praz o de vigência; 

4 - não houve homologação pelo Ministro do Trabalho;e, -5 - nao f oram observadas as demais formalidades subs-
tanciais. 

Consequentemente, o chamado "acôrdo" nada mais era que 
uma ata na qual foram anotadas as reivindicaçÕes mas que não obriga
va a ninguem nem exequivel o era. Não existia, pois, nos termos e~ 
pressas da lei , o contrato coletivo, e a própria assinatura do Minis 
tro de Estado não tinha o dom de convalecer nem sanar as irregulari
dades porque não obs ervada a letra do artg 615 da Consolidação. 

O úNICO efeito do chamado "acôrdo" foi f azer cessar o 
dissídio de f ato, a gréve, enquanto o dissídio de vontades permane -

c ia. 

CONCILIAÇÃO 
• 

No intuito de t ornar exequível o en~endimento havido , 
de fazer cessar o "diss1dio", o Departamento Nacional do Trabalho,no 

uso da f aculdade que lhe confere o Decreto ng 9.070, de 15-3-1946,r~ 
meteu o processo ao Conselho Nacional do Trabalpo, precedido dos es
clarecimentos atinentes às cláusulas· do "acôrdo " f; yanrto q'lais as ~ 
tes em litígio, exatamente para não per turba! a tranquilidade daque
l as que eram estranhas aos acontecimentos. Agiu, pois, o Depar ta -
mento Nacional do Trabalho, na esfera de suas atribuiçÕes e o Conse
l ho Nacional, proferindo sua sentença o fez com o carater conciliató 
rio, pondo f im ao dissÍdio e tornando vivo e exequível os direitos e 
obrigaçÕes contidos na ata. 

Encerrada a fase conciliatória, pela homologação, não 
é possível reabrÍ- la para dar agasalho a um novo dissídio, de â~bito 
nacional provocado por entidades sindicais de base municipal, porque 
ó meio é impróprio, e lhes falece competência . 

A decisão deve ser mantida. 

EXCLUSÃO 

~Admitindo, para argumentar, que houve a exclusão de em 
pregados do BANCO DO BRASIL, o que f oi contestado pelos fundamentos 
do i tem 7, ainda assim, o Trihtmal agiu dentro de sua competência e_! 
pressa, e no uso de seus poderes outorgados por lei. O f ato n~o é 
novo, ao contrário, é frequent e e já ocorreu com referência ao pró -

prio BANCO DO BRASIL. .~·- / ( 
.. ~--- -.... -;; c - ...... - . 

c v"/~ 
K.. 
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O Sindicato de são Paulo, que 
gora, a presentando tais embargos, não teve a mes a titud 
em 1945 o Conselho Regional de são Paulo, apreciando o dis 
le t ivo dos Banc~rios, proferiu decisão no processo ng 485/ 
menta junto, fls. ). AÍ está a decisão seguinte:-

"O brilhante parecer da 
tra perfeito agasalho na lei, pelo que de~e ser aco 
l hido, atendendo-se ainda, a que os funcionários do ex 
cipiente são cont~atados para servir em qua~uer pon
to do país, f ato êsse que evidencia a mani f esta incom 
petência dêste Conse l ho Regional para dirimir o diss í 
dio . Pela s razões expos tas , resolve o Conselho Re~i~ 
nal do Trabalho da 2~ Região, por votação unânime, a
colher a preliminar ar~1ida, julgando- se incompetente 
para apreciar o dissídio com r elação ao Banco do Bra
sil S.A . 11 

-Naquela ocasiao, reconheceu o Sindicato que os empre-
gados do BANCO DO BRASIL não estariam compreendidos no dissídio por 
que suas condicÕes de vida e sua remuneração já atendia~ ao que diz 
a lei quando quer assegurar JUSTO SALÁRIO AOS TRABALHADffi ES . 

Diz a Consolidação:-

"Artg 766 - Nos dissídios sôbre estípul ação de 
salários, serão estabelecidas condiqÕes que , assegu
rando justo salário aos trabalhadores, permitam, tam
bém justa retribuição às empresas interessadas .-

Estabelece, portanto, dois requisitos: -

l g - Justo salár io aos trabalhadores, assim entendido 
aquele suficiente às despesas normai s do homem, que permita a sati~ 

f ação de suas necessidades habituais; e, 
2g - Justa re t ribuição às empresas interessadas , sig

nificando que a obrigação do pagamento do novo salário atingirá tão 
somente às empresas envolvidas no dissídio. A decisão não poderá a 
tingir aquelas empresas a l heias ao fato, pouco importa pertençam à 

mesma categoria . 

Admite , pois, a lei, expressamente, a exclusão de em
presas, do âmbito do dissídio, exatamente o que fez o Egrégio Cana~ 
l ho ao declarar que o ~ANCO DO BRASIL não era parte do acôrdo homo~ 
l egado . Para ehegar a tal conclusão, atendeu o Egrégio Consel ho que 
os empregados do Banco não entraram em greve, o movimento não ~izava 
o Banco, nenhuma reivindicação era pleiteada e ainda, levou em conta 
a naT.11reza, toda especial do BANCO DO BRASIL, como "Serviço PÚblico 
Federal", nos expressos termos dos se~uintes decretos l-

...-!. • 
-- • ( I r 



• 

., 

t ido: 

Decreto n g ?213 , de 1916 ; 

" ng 3446, de 1917 ; 
11 ng 3664, de 1918; 

" ng 3966 , de 1919; 

" n g 3970, de 1919; 
11 ng 19550, de 1930 ; 
11 ng 19958, de 1931; 
11 ng 19826, 'de 1931 ; 
11 ng 21968 , de 1932 ; 
n · n g 22873 , de 1933 ; e, 

" ng 24094, de 1 934 . 

Bas tando recordar o considerando. seguinte:-

"Consider ando que o Banco do Br asil e suas A age_!! 
ci as pelo PREPONDERANTE I 1\1TERESSE QUE l~LE TEM A UNThO 
e pela s r elevantes f unç Ões que l he cabem na economia 
na ci onal, CONSTITUE. SERVIÇO PúBLICO FEDER.A:t • • !' 

(Dec . 24094, de 7- 4- 1934). 

Os pr óprios Tribunai s já se mani f estaram no mesmo s en 

"Que , l evando-se em cont a a s atr ibuiçÕes do Ban 
co do Br a s i l em f ace de seus es tatutos , e legisl ação 
em vigôr , vê-se que não é un simpl es i nstitut o de cré 
d i to pr ivado , embora s ociedade anônima , de cuja s açÕes 
possui a União 50% (53f) de carater inalienável, mas 
verda dei r o órgão de a dmi nis t r ação pÚbl ica f ederal , a 
cuj o car go está a execução de numer osas f unçÕes 
a Consti tuiçã o atribui pr i vativamen t e à União . 

que 
~ a s -

sim que l he i n cumbe emitir ~oeda conv ersível, regular 
o mercado de câmbio, r eceber em cont~ corrente os sal 
dos do Tesouro Nac ional , antecipar a r ecei ta neces s á
ria ao Tes ouro, exercer a f i scaliza çã o bancária, fis c~ 
l izar o comér ci o de our o e pedr as pr e c iosas, con sti -
tui r o f undo de resgate de papel-moeda, e t c . Que são, 
de tal monta suas funç Ões que seu presidente é de li
vre nomeaçã o e demissão do Presidente da República , o 
qual tem o direi t o de ve~o a qual quer del i ber a ção da 
Diretori a . Que a f orma de sua or ganizaç ão nã o é a de 
simples --concessionário de s ervi ç o pÚbl i co , mas o pró
pr io ór gão a s ervi ç o da Nação , na matér ia que diz com 

s eu ob j etivo . " 
/ (' , (Tr ib . Apel. S . Paul o , Di ário Of . de 23- 5-1939). 

~ / :--<., 
~ Nêsse mesmo senti do também se pronunciou, várias ve -

zes~ o Egrégio Supr emo Tribunal ~ conf orme se vê do Manua l de J1~is

L1~ pr udência , Octávio Kel ly, 4g Supl., pg . 39 . 



Não há pois que estranhar, nem f~m 
que um Tribunal do Trabalho 'limita o alcance do conflito o 
dio, apenas às em~resas i nteressadas . O pr6prio Sindicato 
gante , conformára com a exclusão do BANCO DO BRASIL, quando 
sÍdio coletivo, em são Paulo, acima narrado, e também o Egré i 

selho Nacional já decidira de môdo igual, por exemplo no caso 
Vendedores e Viajantes, processo 1955/46, Diário da Justiça de 14 
de março de 1946, e no processo n~ 3779/46, no tocante às ordens 

religiosas. 

Nada há pois de extranhável e a sentença foi justa e ju
rídica, maximé porque o Tribunal levou em conta a inexistência de 
reivindicaç Ões contra o BANCO DO BRASIL e as solenes declaraçÕes 

, . -dos propr~os orgaos de classe. 

A decisão do Conselho é justa, é jurÍdica , mer ece ' ser 

mantida . 

Documenn:s anexos : 
-

Rio de Janeiro, 6 de agosto de 1946.-

r ,-, 

Ltl~L Áh~ tL·~ 
p.p. Eduardo Cossermelli~Advgg 

----

l pro C"t;_r açao 
1 oficio doe Sindicato dos Ban6arios 
1 oficio do. Si ,·dicato dosBanéar ios . 
1 certidao de jul:_game:nto do CRT 2 g Reg. 
4 re cortes de jornais da'epoca. 
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• .- SI NOICATc;? 
-DOS -

AV. !;tiO BRANCO, 1!0. 11.• 
Coixo Postal1646· To!. 4i·7U7 (Stcretorio) 

RIO DE JANEIRO 

Rio de Janeiro, 21 de janei ro de 1946. 

Ex1:1o . Sr. 
Presidente oo Banco j.o !3 
f~ esta. 

(f/ \ 
Oi rig1mo-nos a V. 18 do co r-

rente rh, que ~ste Sindicato endereçou ao Sindicato dos Bancos do Rio de Janeiro, colo

car não sô V. Exci a. como os demais diretores d'êsse estabel aci r:~ento de crédito a par das 

ocorrtnci as que agitam, no nooento, a c! asse bancária. 

O proj eto e( a~rado pe I a Comissão ParitáM a, criada pelo ov~mo para fixar o sa

lário profissional dos bancários, não atinge prát icamants a 'êssa Banco, cujos ordenados 

O fat o de nos diri girmos especialmente a V. Excia. se j ustifica, dada a posi ção 

e consequente projeção dhse Banco no meio bancário do Pafs. 

ANEXO: 

JSB-2. 
SPrf. 

Respeitosas saudaçÕes. 
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SINDICATO 

-DOS-

AV. R I O BRANCO, 1 20. 11.• 
Caixo Posllll, 1646 - Tel. 49.·7147 

de Jo.neil·o, 24 de jo.ne h· o da 1946. RIO DE JANEIRO 

Exmo. Sro Presidente do Banco do Bl,o.eilo 

, 
Levamo • a o conhecimento dEl V oExa. que um gro. nde numero de 

, N 

funcionari ~ do Banco do Bro.~il, atendendo o. uma convocaçao 
dêete Sindicato, r·euniu-ee ont(jm, à~ 1 '7,39 hor·o.e , e delibel,o.
ram aderir ~o mqvimento que a classe bancaria de todo o po.{~ 
empreende em prol do So.lm·io P1·of is eional o 

Reeolver•o.m, nn i e, os colega e Pl'eeEmtes, que essa ~ua ade
são se l'ia dado. em co. r·~ ter 1r·rest1•i to, acompanhando tÔdae as de 

N # 

cieoes que a classe soberanamente , e em o.er.embleio., viesE:e o. 
adotar. 

Os bo.nc~l· ioe, em. tÔda.tJ s.s cidades do te1•1•it~ri o nacional, 
dérDID inÍcio, hoje, como jÚ é do conhecimento de V .Exa., a um 
movimento par·edieta, visarrlo obter o. justa r·eivindicação P ·3la 
quo.l se vêm batt:ndo, pttc1fico.rrente, ha mais de ~eis meses. 

~ -Em conee quenci o. d8eso. r·EnJolu.ço.o do. classe , Exmo. Sr. Pr·e si , -
dente, os funcionari as do Banco do Bl'o.sil, o. que :J.cirna aludi-
mos, estão acom:r;anhundo seus colegas dos deJ!1..ais Estabelecimen
tos nesta greve justao 

Desejnnx:Js, entretanto, - e :iz_to fazemos quectÜo de f risar· , _.......,. , ,.._ 
pois t odo8 fol~am unantmes em proclanu:n·· - que a deciE:ao de~see 
fu. nci onnr·iÕ~ da nu netra nlgumn visa a DirE• to ria do Banco d o Bl' U 

~ _, 
e il, contr·n a oual~,..q_'Ç~ g_..l.-~iyj.ndi co.r.. no JTLO~en to. De ha 
muito u.. Bunco do Bl·aE:il E:e antecipou na concessao de um so.lal'io 
; ~"ao 8 ;eu~-empregc.dof: e na or·ganizaÇa:Oã.o s quadi·õ~õ- - que 
;f.:S""êgüro. , úo~ qüa "n e le ingressam, umn vfd'Ü- -tPonqnifacom um futu --- _ ,..-.. .- ...._....~ -r o promissor. --- .. 

Nessas cond içÕes, Sr. ~~ef.:idente, a greve dos col egas dêese 
N I N 

Estabelecimento nao tem outro cnr·nter seno.o o de s ol ida1·iedada 
aos compo.nheil·os manos fo.vor·ecíl os P.elos seus patrÕes e qua sÓ 

~ ~ 

se o.tirar·am o. esse movimento, 1ono e do conhec1.mento ~eral , da-
pois de esgot a dos os meios pac1.fi cos dos quais lhes fora possi-

..., I N 

vel lo.nço.t· mn.o. Alem disso, nado. justificaria outrD. t;osiço.o o. 
o. coleeas que de hn muito vên. o. judo.ndo os d emais bo.ncarios nes-, 
sa campQnhn de salro~ io prufissional, desde a sua fase inicial . 

Esclarecendo , a pedido dêsses nossO E- colegas, o motivo · que 
os levou a po.raliza1· o t1abalho, valemo-nos do ensejo para rena 
va1~ o. v.Exn. oe no.seo8 1note~tos da elevada e8timn e d i stintã ..., 
considero.çao. 

P1•e s idente. 
' " ~OUT0 1 
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QIUIDÃO 

to 4e -
o c !IfU~O .seroio1o to conaelho •cianal lo 

rabal.ho 2a. 1io • JÚll o Aa8unçio U.4aa, C I ·B % I l 1-
.Q...A, ateal.enclo ao que lhe requereu peaaoa 11ltereaaa4a que re

nn4o o Pr'ooeaao Cft-8:P.45T/45 , clt~e .-.r1t1oou oODa'tar o ao6~ 
clão ele teo.r .. iates •na. ~. b1-1oa D. ~· 4a e publica. 
~~at6r1o do '.trabal o , In # tr1a e Co e"io. JuaUça do 'rra-

·~"" balbo. Coneel.ho • 1onal do rabalho. ooeeao P. 457/45. 
1•afcl1o C-oleti'f'o. Capital . ! o6rdão a . 485/45. tta,oa, rel.a't,! 

4.. • Ciaou~14oa aatea ~to• 4 41 .. {41o oole~lTO • 
DICA O DOS 1' BA C 

LO 'a oa tunoionárioa do que é exoi 
t1aate o BaDQo • ex~to •11ua1e S1D41o to1 l) O oo 4o 

111 { , . al•aaD~o tr.a\ar~• • ••~•'-leot.ento banoár~o 
!ui- atiT1 ... 4e 48 OU'AMI" Uo1 , tendo 1Uli4a 

4e ' 1o , o~'o• é or -
ais 4rão, apràaen\o -o elo d.aa141o , 

que não t8a • • • -
n 1 te a q , 

itea\OQ a 11•·'5 -. . 
DrC,..UJIW1a _exoec;ao, •• 'Ylriude 4e h&Ye~ , 

pettio1a miopt lot.J. ' 4tné c Ml.ho t . 
quer por \ar o DO e~ ieD'\e qaaclro orc&ldsa o · • oarret-

, I o il --

.. ra, ooao ~bea por u. ual: uer d.eoiaao aqui pzoof~ida, teia 
· nperouMao, ala oa 1. l~a Jv.r1a4.io1 na1a 40 conael o . III) 

o 1 au hoours or1a enc tra pede1.1o A 

à, a ue oe 
aerri.r • (i 

nUe ta 1Do 

41aaf41o. 

são ill.o, 22 

at en'te. olando P1e2'ri - ela1or.. P:re• 
ra LiDa - Proollr&Clor. para o tar , eu Ceo11.1a •oannbaa 
prat1o te 4e eaontório 4o Co118elho C1011lal 4o h' balbo 

la. egtão ta'1loarafe1 a preaente oe1"U4ão, que ' aeainada -
JelO .r. aeon"'-rio a) aria !en•a 4a \a p. aeontú-io. ão 
~o, 20 4e .. .._brO 4e 1945.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-
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nao é, terminantemente, contrario 
a pretensão dos bancarios 
FALOU AO "CORREIO DA NOITE" O SEU PRE

-SIDENTE, SR. ETIENNE PAUL RICHER 
~ . O Sindicato das Casas Bancárias 

. do Rio de Janeiro, desde cedo tem 
recebido a visita de inúmeros asso
ciados que vão saber qual a atitu
de que devem tomar em face da 
greve dos bancários. O presidente 
desse órgão sindical, dr. Etienne 
Paul Richer, tem aconselhado pru
déncia e que os banqueiros aguar
dem uma. providência. que dentro 
de 24 horas será tomada, providên
cia essa que, certamente, concUia
t'á os interesses em jogo. O COR
REIO DA NOITE, querendo pôr seus 
~eitores a. par dos acontecimentos, 

.PrQcurou ouvir a palavra autori
zada do dr. Etlenne Paul Richer, 
que, sabedor do desejo do rcporter, 
declarou: 

· ..:.... A classe das Casas Bancárias 
não. f., terminantemente. OO!ltrárla 
ás pretensõPs do" bancários. Ma .. , 
sendo assnnto multo <'Omplexo. acha 
-que o me~mo deve ser examinado 
·com vagar e <'Om simpatia.. Dai com
preender perfeitamente o cuidado 
que o titular da. pasta. do Trabalho, 
Indústria. e Comércio está. tomando 
a. respeito da questão, pois. se a ma
téria. que se consubstanciou no ante
projeto do salário profission~ol dos 
bancários foi objeto de deliberação 
de uma. Comlssáo de técnicos duran
te cerca. de cinco meses. é justo que 
o ministro Carneiro de Mendonça 
rt>quelra. um tempo razoavel para 
efetuar os deYidos estudos, a ílm 
de levar o projeto do decreto-lei á 
sanção do presidente da. Repúbllca, 

com plena. consciência. do que se 
contem no me.smo. 

O dr. Etienne Paul Richer, antes 
de se despedir do reporter para fa
lar a um banqueiro que foi procu
rá-lo na séde do Sindicato das Ca
sas Bancárias do Rio de Janeiro, 
ainda informou ; 

- Atendendo a. aJ)elos de asso
ciados, nosso Sindicato vAi .,...unir
se, alnda. hoje, p;,ra. examl.nu a. si
tuação criada. com a. gréve d~ ban
cários. Só depois dessa reunião é 
que poderei falar definltln.mente 
sóbre o assento. Entretanto, .devo 
acrescentar que a maioria das casas 
bancárJas, na. sua. quase tota.Udade, 
Pslá. com as portas fechnada.s. 1 
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Á partir de hoje não funcionarão os Bancos em todo 
o país - O Banco d o Brasil não aderiu 

Está decluada a ;reve oos oan
l.!at·ios. Já hoje os L.#o.t'lco:, de todo 
o pais permanecerão de portas fe
clladas com seus serviços paraJ -.a 
dos. A parede, que é a maior ja 
verificada no Brasll, extender -se-a 
po1 todas as unidades da Federa
ção. abrangendo cerca de 40 000 em
pregados em estabelecimentos de 
crédito. 

Ontem. no "ball" da A'soc.aaçâu 
ctos Empregados do Comercio. rea
li7ou-se uma assembléia monstro a 
que compareceram perto de 2 . 000 
bancários. bem como as detegações 
especiais dos sindicatos de São Pau
lo. Ceará, Rio Grande do Sul. Es
tado do Rto e Paraná . 

O sr. O!lmp1o F'ernandes dL Me
lo, um dos diretores do orgão de 
classe carioca, deu inlcio á sessão. 
Pediu aos presentes que aguarda~
sem a chegada do sr. Bacelar do 

\! Couto, que se encontrava no Ml-
1 nistêrio do Trabalho, informando

se do resultado do despacho do ml
r.istro Carneiro de Menclonca com 
o presidente Lmhares. sobre a 
transformação do ante proieto nr
g;mizado pela Comissão Paritária 
em decreto-lei. 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO 

Tão pronto chegou ao lOCal da 
tcw11ao. o sr. Bacelar do Couto, 
p~·esidente do Sindicato dos Ban
cários. declarou que o decreto con
CEdendo o salário profissional não 
f(.ra assinado. como se esperava. 
O mtnistro do Trabalho lllformara 
coue os bancários deveriam esperar 
ate o fim da semana caso &e reall
zasse a paralisação projetada, na
da mais lhe restaria fazer senão 
mandar arquivar o processo. 

t.- .~~~:e_ d_!~~~ .• ~:~'!~;?:. t"~s~~~a 
ereto, não mais suportará qualquer 
protelação na solução de!in.ltlva de 
~uas já bastantes mutiladas reivm
dicações. Respeitosas saudações . 
- (a) Antônio Luciano Bacelar do 
Couto." 

SOLIDARIEDADE MO.RAL 

DO BANCO DO BRAS~ 

Ma1s uma vez, o sr. Olimpio de 
Melo fez uso da palavra, anuncian
do que na séde do Sindicato respec
tivo se realizava, no momento, uma 
reunião de cerca de 200 funcioná
rios do Banco de Brasil, pa<a deci
cir a melhor forma de solidarizar
Sl! com os demais colegas 

Enquanto era aguardado o resuJ
tl<dO dessa reunião, um bancário 
pi·opOs uma homenagem á 1mprensa 
carioca, pela atitude que tem to
mado em defesa das aspirações da 
classe. A proposta foi aprovada sob 
aplausos. 

Os funclonártos do Banco do B ra· 
síl ingressaram, então, no recin
to sob aclamações, tendo deCtdido 
s<>lidarizar-se com os seus compa
nheiros. ~epeliram as alegações d e 1 

cue seriam requisitados, ~m caso 

ao movimenio 

de parallsação, para servir de "fu
ra-greve. •· Comwucara1n atnaa 
que, de hOJe em d1ante, estava fun
d;;da, no Banco do Bras1J. uma "ai 
Ka de socorro de gréve. 

Ao que pat·ece todavta, " gro:.so 
dos funcionários do Banco do Bra
sil não entrará em gréve, embora 
llaja, ali. um ambiente de fran<·a 
s,mpatia pelas pretensõe~ dos oan
carios. E ' que o pesso;u desse u
tabelecm'lento o!Icíal não tem rei
vindicações a fazer. ,>Ois 1a foJ rea-
1\!Stado A ala esque:dista. consti
tuída de 200 funcionãrios. e que 
se mostra inclinada a aderir ao nlO

vlmento. 
GREVE 

Post'a em discussão e V)lação a 
questão da gréve, a mesa tez sen
tir as vantag~ns e desvaotangen. rJe 
uma paralisação geral. Indagou se 
a assembléia d•esejava esperaJ o 
término da semana de prazo dada 
pelo ministro do Trabalho, o que 
foi recusado por esmagadora maio
ria. 

Po1 aclamação. fJcou resolVida a 
gréve geral. em todo o ·pais, a par
tir de hoje. ás 9 horas da manhã . 

APOlO DAS ORGANlZAÇOES 
SINDICA13 

O hlovime.nto Operáno Soc1aJ 
Cristão, o Movimento Unificador 
dos Trabalhadores. o setor opera· 
rio da U. D . N . e todas as demais 
organizações trabalhistas do pais hi
potecaram apoio irrestrito ao mo
vimento. 

A ATITUDE DA POLICIA 

O sr. Ollmplo de Melo expres- _ 

suu a esperança de Qtie o chele de 
PoUcta, desembargador .Rloei.ro da 
Costa, rtào tomará nenhuma atJtu. 
de contrána aos compromtssos In• 
ttrnaciona1s assumtdos pelo Brasll, 
no tocante ao direito de greve. Ter· 
rr.inou concitando os bancáHios a 
se manterem em ordem e dls~ipll· 
na. 

!'ALAM OS REPRESENTANTl!IS 
ESTADUAIS 

A segutr. falaram us representatt• 
tes das delegações estaduais. O 6T. 
Alm1r t:lastos, de Minas. ~-..:prim1u 

a soltdar1edade dos bancários tnl• 
ne1ros á palavra de ordem que par• 
t!sse do Rio . Concluiu dizendo que 
"o mineiro dã um bo1 para não en
trar na briga, mas, quando entra, 
dá uma boiada para não salr de· 
la ... " Discursaram, por !Jm, o re
presentante de São Paulo e o d a 
Pernambuco. que acabava de che
g;r de Recife . 

EM ASSEM.BUIA PERMANENTZ 

A começaJ das Y horas da manhã 
dt h o) e, o o grevistas •starão em 
assembléia permanente, no "ha:.J" 
da Associação dos .Empreg:ldos do 
Comércio. Os comités de paredtstas 
ficarão postados ás portas dos Ban
cos, para esclarecer os bancà.rioa 
qu~ tenham !aliado a reunião da 
ontem. 

Convem sal.lenta,r que, j :1 asora, 
os bancát·los querem não apenas o 
salário pr ofissional. mas, tambem, 
o estabeleCimento de quadros, os 
QUlnentos por qulnquénios e toc!u 
as demaJs reivindicações que lb!i 
h~v1am sido negadas pela Comis~ão 
Paritária. 



Mod. 22157 

BANCO DO BRASIL S. A. 
Departamento de Estatística e Estudos Econômicos 

Publ. A MANHA 

Dota '> 6. 1S ••••••••••••••••••••~•• • ••••••oooooo•••••••••••••••••••••••-•••••••••·-----~••·u--•·•••--

Alastra-se em todo o país 
a greve do~~ bancários~~ 

Os funcionários do Banco do Br asil cond-' 
:nuatn trabalhando se"r bem apoiem tnoral· 
Jnente os seus colegas - Os grevistas de S. 

Paulo afirmam que sai_rão vitoriosos .., ; · 
NO PARA' melhoria. de salário e os funcioná. 

BEL EM. 25 r Asapress) - Numa. rios que continuaram trabalhando. 
reunião realizada á noite, os ban. No Sindicato dos Bancà.rios o mo. 
cà.rlos desta capital, resolveram en. Ylmento é grande e os g>"eYista~ 
traz efetivamente. em gré>e. Em afirmam que ganharão o mc'v!. 
virtude de um telegrama recebido mento. 
da matriz. os funcionários do Ban. , )1;0 PARANA' 
co do Brasil não aderiram ao mo. · CURITIBA, 25 (Asapress) - O~ 
vimento. l!mitando.se a prestar hancal"io~ de~de ontem abandona. 
apo:o moral aos seus colega~ dos ram os seus trabalhos. acrescentan. 
demais estabelecimentos. Os em. do que só ' 'Oitarão aos cargos de. 
pregados do Banco da Borracha. pois de aprovado o aumento de ~a
tiveram atitude identica. aos do lános. O sindicato da cla.sse lan. 
Banco oficial. Entretanto, com re. çou um manifesto. recomendando 
!ação a este ultimo estabelecimen. absoluta união de vistas, sob sua, 
to, a situação sõ ficarà. completa. crientação. 
mente esclarecida. hoje, uma. vez NO ESPIRITO SANTO 
que parte dos funcionários é pela. VITORlA. 25 (Asapress) - Des. 
greve e os restantes conka o mo. de ontem o movimento bancário 
vunento . està. paralisado. em \·irtude da gré. 

A decisão da gréve, foi tomada Ye dos empregados nos estabeleci. 
oor uma assembléia. geral do Sln. mentos de crédito. Os funcionários 
dicat<J da classe, votando 193 :1 do Banco do :Brasil aguardam ins. 
favor e trés contra. .... truçóes dos seus colegas do Rio, 

Ei\1 S. PAULO -.r. para tomar atitude. 
S. PAULO, 25 (Asapress) - A NO R IO GRANDE DO SUTJ 

gréve dos bancarlos deu um aspecto PORTO ALEGRE, 25 (Argus) -
diferente a cidade. Soldados da Solidários ao movimento que seus 
fôrça poUcial estão montando qua.r. colegas de classe promovem na Ca. 
da. diante dos bancos, visando im. "Pit-M da RepúbUca. os ba.ncâ.r!os 
pedir possiveis atritos en~e os gre. gauebos não compar ceram hoje ao 
vistas que passeiam pela. cidade trabalho, aguardando a. solução 
conduzindo tartaze~ reivindicando . Tiara.' as reivindicações ~oU cita-das • . 

• 
j l 

I~ 
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Departamento de Estatística e Estudos Econômicos 

uDIÁRIO DE NOTICIAS" 

Solidariedade dos funcionarias do 
Banco do Brasil 

Nenhuma reivindicação pleiteiam do 
instituto oficial 

Numer oso gruno de funcionarias do 
Banco do Brasil r esolveu tambem en
trar em gr eve, apoiando os aeW! co
legas dos demais bancos. 

No Sindicato dos Bancarias tive
mos oportunidade de ouvir um dos 
funcionarias do noso principal lnstl· 
tu to de crédllo, sr. Darci Montez, 
que nos fez as sesgulntes declara· 
ções: 

- • A pedido do varias colegas do 
Banco do Brasil, o Sindicato convocou 
uma assembléi& de empregados do 
Banco, a qual teve lugar às 17,30 na 
sede do Sindicato dos Jornaltstas . 
Compar eceram cerca de 200 funciona· 
rios elo Banco, tendo presidido a reu• 
nlão, por aclamação dos presentes, o 
nosso copanhelro Atos de Paiva M~>· 
tos. Expostos os flns da reunl!i.o, foi 
aprovado, por una.nlmldade, Integral 
apolo às reivindicações da classe, fi· 
cando ainda resolvido que •~ acampa· 

nharla o que fosse decidido pel a classe 
na sua grande assembléia marcada pa· 
ra momen~os depob. 

Declarad& a gr!ve. estamo1, pol!, 
em greve. 

NENHUMA REIVIN • 
DICAÇAO 

Saltentou o &r. Dare! Montez que a 
atitude dos runclonarios do Banco do 
Bra•ll é apenas de soltdarledade à elas· 
se, pois nada têm a pleite._r contra o 
r eferido Banco, onde já goza!" das 
atuais re!vlndlcações de seus colegas_ 
alem de cutras vantagens que não são. 
sequer, pleiteadas pelos bancarias do• 
outr os estabelecimentos de crédito. 
Altás, para f rlzar bem esta sentido da 
sua. greve, uma comissão de emprega. 
dos do Banco do Brasil ~al fazer en
trega de um memorial ao respecti,·o 
presidente, eJ<Dlicando quo a sua reso
lução fol motivada por uma queGt!io de 
solidariedade de classe • hum ana.. 
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f 

Elnbargantes: SIT'.JD ICATOS DOS EJIIPR.EGADOS EM ESTABEL.b)j i M:sNTOS 
BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, SAN'rOS E BELO HORIZONTE. 

Elnbargado: BAN•;O DO BH.ASIL 8 .A. 

PARECER 

Os embargos de nulidade e infringentes do julgado - . " , sao admitidos nos casos previstos no paragrafo unico do arto 
702 e no art. 894 da Consolidação das Leis do Trabalho, com 
a redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19 de Janeiro 
de 1946. 

Assim, na Justiça do Trabalho se admite essa moda
lidade de embargos das decisões proferidas pelo Egrégio Con
selho Nacional do Trabalho quando funciona como instância. 
originária, como é o caso dos autoso 

Judiciosas cons iderações teve ensejo de emitir o ilus 
trado Presidente do C. N.T., Dr. Geraldo Montedonio Bezerra de 
Menezes, a êsse respeito, quando despachou o recurso interpos
to no processo nº 21.045/45. 

Foram essas as suas palavras em certo trecho do des-
, 

pacho em foco : 
11São Óbvias as razões que justificam, nas hi

pÓteses indicadas, os embargos de nulidade e in
fringentes do julgado, perante a Justiça do Traba 
lho: de um lado, quis o legislador abreviar a so
lução final dos dissÍdios individuais de pequeno 

# - ... valor, lunitando aos orgaos de primeira instan-
cia o respectivo julgamento; de outro, sendo o 
Conselho Nacional do Trabalho o tribunal superi
or da Justiça do Trabalho, não seria justo nem 
r~cional que, em casos de sua competência origi
naria, deixasse a lei de atribuir-lhe o reexame 





M. T. I. C.- ..J. T.- PROCURADOR IA GERAL D A ..JUST IÇA DO TRABALHO 

de causa, mediante tais embargo , dada a impos
sibilidade de recurso para outro tribunal, sal
vo o apêlo extraordinário para o Venerando Su
premo Tribunal Federal." 

~ pacifico, portanto, o assunto sob êsse aspecto. 

As preliminares levantadas, com precisão, pelo em
bargado , poderianiOS dar acolhida em face da lei, não se tra
tasse de um caso desta espécie. 

A nosso vêr, deve o Tribunal aqui, como uma medida 
preventiva de carater indubitavelmente salutar, alijar as 
preliminares em questão para dirimir a controvérsia no mé
rito. 

Elnbora seja um direito d.o embargado vêr acolhidas 
as suas preliminares, não é menos certo que a decjsão de 
plano traria o inconveniente de conservar as dÚvi das que 
os embargantes suscitaram. Dal resultariam outras tenta
tivas que, embora baldadas de antemão, agravariam mais o 
clima de intranquilidade que os Sindicatos embargantes, com 
a sua atitude, até certo ponto justificável , é verdade, pro
vocaram e alimentam. 

Razões há, portanto, para que o Egrégio Conselho, 
a titulo excepcional, repudie as .prelilninares a que nos re
ferimos, atendendo, dessa forma, à conveniência de pôr ter
mo, definitivamente, a uma questão que, de algum modo, atra
za a ação construtiva do Govêrno; tanto mais quanto a pen
dência, na parte que se refere ao mérito, não deixa margem 
a vacilações. 

Desnecessária seria a extensão da impugnação para 
provar o que, tão claramente, emana das provas do processo. 

--
Bastava, a nosso v êr, a expressão de que se reveste 

o documento de fls. 55, remet ido pelo Exmoo Snr. Ministro 
do Trabalho, para que bem esclarecido ficasse o pressuposto 

# ,., 

de que partiram os signatarios do acordo homologadoo 

De fato. O Sindicato dos Empregados em Estabeleci-
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mentos Bancários, procurando esclarecer a ·tuação dos seus 
I. 

associados do Banco do Brasil, teve ensejo de dirigir o ofi-
cio de fls . 55: no qual salientou, expressamente: 

"Em consequência dessa resolução d.a classe, EJmlo o 
Sr. Presidente, os funcionários do Banco do Bra
sil, a que acima aludimos, estão acompanhando 
seus colegas dos derrais Estabelecimentos nesta 
greve justao 
Desejamos, entretanto, -- e isto fazemos questão 
de frisar, pois todos foram unânimes em proclamar 
que a decisão dêsses funcionários de maneira algu -
ma visa a Diretoria do Banco do Brasil, contra a qual 
nada têm a reivindicar no momen 'tD • De hâ mui to o 
Banco do Brasil se antecipou na concessao de um salá
rio justo aos emDregados e na organização dos quadros, 
o que assegura, aos que nel e ingressam, uma vida tran
gu1la com um futuro promissor . 
Nessas condições, Sr. Presidente, a greve dos cole
gas dêsse Estabelecimento não tem out r o caráter se
não o de solidariedade aos companheir os menos favo
recidos pelos seus patrões e que só se atiraram a 
êsse movimento, como é do conhecimento geral, depois 
de esgotados os meios paclficos dos quais lhes fÔra 
possivel l~çar mão. Além disso , nada ju~titicaria 
outra posiçao a col egas que de ha muito vem ajudan
do os demais bancári os nessa campanha de salário pro 
fissional , desde a sua fase inicial. " -

Eln face de tal evidência, não vemos onde a necessi
dade indispensavel de fazer constar do acôrdo a exclusão da
queles trabalhadores; tanto mais quanto era de supor dominas
se os interessados a bÔa-fé, sentimento indispensavel aos tra
tos dessa natureza. 

Damos cem por cento de apoio ao voto do Conselheiro 
Warcial Dias Pequeno que, não temos dÚvida, esclareceu, com 
precisão,a exclusão dos componentes do Banco do Bras il; e ao 
mesmo tanpo , reputamos i nexpressiva a declaração do ex- Conse
lheiro João Duarte, filho, fotografada a fls. 45, pois ela, 
a.l ém de acirrar a desinteligência an que se adulterou uma que.§. 
tão tão singela, prnna pela ausência absoluta de lÓgicao 

Além disso, o Conselheiro relator tem sido sempre mui 
to fiel em suas exposições que, embora suscintas, demonstram 
sempre a imparcial idade que orienta a sua conduta, não s ó no 
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mistér de Juiz, como também nas funçõees de adm nistrado nas 
quais, 1guaLnente, se tem distinguido no Ministério do Traba
lho desde longa data. 

A interpretação que se pretende dar à conclusão do 
# voto e absurda. 

Não se trata de uma frase isolada. ~ a consequência 
de um relatório em que esclarecido ficara a exclusão dos fun
cionários do Banco do Brasil. 

Adotada que fosse a inteligência que se quer dar à 
conclusão do nesnovoto, toda e qual quer decisão seria pass1vel 
de chicana, pois, para tanto, bastava isolar uma frase do tex
to e lhe dar a intepretação que facultasse êsse isolamento. 

Mas, repudiada tem de ser tal pretensão. A conclusão 
é a. consequencia da exposição e, assim, tem de ser apreciada 
em harmonia com o todo. 

Além disso, estão as provas principais a proclamarem 
a exclusão dos empregados do Banco do Brasil. E não é só o 
oficio a que nos referimos. A atitude do Exmo. Snr . Ministro, 
presidente das reuniães que culminaram no acôrdo homologado, 
mandando remeter cÓpia desse ~esmo oficio, é sobremodo expres
siva; vale como um testemunho solene da intenção dos acôrdan
tes~~ 

Tal convicção chegou até o Snr. D1retor Geral do D.N.To 
que, no oficio de fls. 2, salientou a exclusão dos funcionários 
do Banco do Brasil "por não terem reinvidicações para fazer, à 
época da realização do citado acôrdo". 

Entretanto, a me~hor prova da intenção do Egrégio Con-
,.,. , # -selho que, a nosso ver, esta fielmente expressa no acordao em-

bargado, será dada por ocasião do julgamento do presente recur-
so, quando, sem 
que f o i f e i ta. 

, , -duvida, confirmara a homologaçao nos termos em 

Rio, 12 de Agôsto de 1_946 
/ 

~~y / ·- "" L -João 
Procurador 
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Sorteado Relator o Sr . .... .Ol.IV..E!.RA ... UMA. ............................. ~ .............................................. . 

Designado Revisor o Sr . ....................................... ............................................................................ .. 

----....... 

CONCLUSÃO 

Nesta data~ faço êstes autos conclusos ao Ex.mo Sr. Conselheiro Relator. 

Rio de Janeiro, ~-4-- de ................. 8. ...................... de 194.~---
1 -

................................................. ~ ...... \ ......................... .. ............ . 
SECR~APJO 

I 
VISTO 

Rio de Janeiro, ........... de ............................................ de 194 ........ .. 

RELATOR 

VISTO 

Rio de Janeiro, ........... de ........................................... de 194 ........ .. 

REVJSOR 

lmp. Nacional - 16.02.1- l43.Y62 h !PH&SSO PAH.I. RESUl!O DE AUTOS - D. M. T. - 73 



M. T. I. C . - C. N. T.- SERVICO ADMINISTRATIVO 

Em face dos embargos de fls. 14, a 

c ::mv~rt eu em c ontenciosa. :Ue ta 1 f e i çã ::> na o &e r eves tia, a::> 

dar ingr·e sso neste ConselLo ~~ acio!lal elo Trabalh·) , a:;~ 4,ua l su 

. , -bio Ja er:: t.6rr: .. Js de acordo extrajudic ial e 1-a r a homologc..çao 

d e:::. te . 

il. hypotese da substituiçso da j·..lrisC.i ção voluntaria pe -

la contenc iosa , no cur so uo ;rocesso , é, al i ás, em nosso d i 

reito , ç.r svista destle Pi menta Bueno, conf.)rme se. lê em João 

~onteiro, v. I , 1~3 . 

Assi~ se exp lica have r eu particip ado do julgament::> d a 

hortologação, a p ezar <.le ter um parente e!1~_prJ,g:a.do do .2anco do 

3ras~l e cu j o intere::.se no feito nãJ era poss í vel de terminar. 

E de y_ual4,u':l r r5rma estar ia resguar·dada a 3i tuação !:r oral 

~Je lo voto dado , uma vez. (iue e ste !'1C:l.O beneficiou ou aproveitou 

, 
A esta altura, ~ore~, e vcr:~icand') , pelo exa~e dos au-

tos , o Y.~e objetiva o recurso ~nterçosto, c::>nsidero - ree im~e -

d i do de f QDc i ::>nar no f rocesso, no ~ual pa~$JU a s3r pebsoal-

mente interessado rreu concunt.ado 3r . Sebastião 11~art inez, f U!!, 

ci onári o do Banco do Brasi l, e~ cuja Agênc i a Central , neste 

Di strito Federal , exerce as funç~e s de Caixa . · 
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Sorteado Relator o Sr. ····ºA~_QfJ.RA. .. N.ET.Q ........................................ .. ................................ ~. 
Designado Revisor o Sr . ................................................................................................................... .. 

CONCLUSÃO 

Nesta data, faço êstes autos conclusos ao Ex.m• Sr. Conselheiro Relator. 

t!? 
d~ 
~ 

Rio de Janeiro,.~de .............. 8.. ....................... de 191,. .... { . 

........... ................................ /..~ .................. ......................... . J1 s~c~o a- L,' 

VISTO 

Rio de Janeiro, ........... de ............................................ de 194 ........ .. 

RELATOR 

VISTO 

Rio de Janeiro, ........... de ........................................... de 194 ........ .. 

REVISOR 

lmp. Naclonal - 16.021- 143.~62 Iw>JIESSO PAR.< nuuvo nJO •mos- D. M. T. - 73 
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ls_o~ 
do vonseLho Ifaciona l do Trabalho 

RESUMO 

,..ato dos Lmp.regados em Estebel e,..imentos 

lllo, nos autos de embargos de infringentes 
OBSERVAÇOES 

. • r 
VERIFICADO POR ANEXOS: 

-46, vem solicitar a V. Excia . que se digne 

MOD N.• 2 a ao pro,..esso da p.rofll.ração a nexa . 

P . .Jeferimen to 

Rio, 9 de 0etembro de 1946 



Livro n •....... 7.l.3. ...... fls •........ 11.V~ .. Primeiro Traslado 

ESTADO DE S. PAULO COMARCA DA 

2.0 Ta b e I i ã o - Dr. Antenor Liberato de Macedo 
(BACHAREL EM DIREITO) 

3-2213 
Cartório: RUA S. BENTO, 405- Telefones: 

3
_
2817 

Procuração bastante que faz o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS DE SÃO PAULO.-

SAIBAM QUANTOS ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO bastante virem, que no ano 
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil novecentos e quarenta e seis ( 1946 ) -------

ao s vinte e quatro ( 24 )-dias do mês de Agosto -----------------
do dito ano, nesta cidade de São Paulo, em meu cartório, perante mim, tabelião, comparece U como outorgante 
o SINDICATO DOS ~MPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANOARIOS DE SÃO --
PAULO, orgão sindical, reconhecido pelo Ministério do Trabalho, com 
séde nesta Capital, h rua de são Bento, 405, 52 andar, sala 526, re
presentado por seu presidente EDGAR FIGUEIREDO GRELL, brasileiro,sol
teiro, maior, residente nesta Capital, 

reconhecidO pelO propri O de -------mim e-------- das duas testemunhas ao diante assinadas, 
perante as quais por ele me foi dito que, por este público instrumento e nos termos de direito, nomea e 

constitue seu bastante procurador DR • BENEDITO CALHEIROS BOMFIM, brasileiro, 
casado, advogado, com escrit6rio b Avenida Presidente Antonio carlos, 
207, 102 andar, sala 1003, no RIO DE JANEIRO, inscrito na Ordem dos 
Advogados, sob n2 3612, Seção do Distrito Federal, ao qual confére -
poderes ad-jadicia para representa-lo no Conselho Nacional do Trabalho, 
podendo embargar, inter-pOr recursos, fazer defesas orais, jurar, con-
testar e substabelecer-.-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~-.-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
~.-.-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
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Ao qua disse el outorgante concedia poderes para comparece em qual-
quer juizo ou tribunal e aí defender o seu direito e justiça, propondo contra quem quer que seja ação sumária ordi
nária ou executiva e defendendo nas que lhe forem propostas; oferecendo qualquer gênero de prova, inqui
rindo, reinquirindo, reperguntando e contraditando testemunhas; oferecendo documentos; dando de suspeito a quem l'ho 
fôr; requerendo qualquer diligência ou medida assecuratória de seus direitos, tais como-arrestos, embargos, sequestras, vis
torias e depósitos, requerendo, promovendo e acompanhando todos os termos de partilhas amigaveis e inventários judiciais, 
tanto no juizo do civel como no de orfãos, pondo termo a qualquer demanda por acôrdo amigável, e recebendo e dando o que 
em tais acordos se estipular. Poderá tambem requerer falências e nestas votar para cargos de depositários e administradores 
pró ou contra concordata. Concede mais poderes especiais e ilimitados para tratar de conciliações, perante os Juizes de (") C) C) C) 
Paz e aí transigir ou não, e tambem para fazer louvações, desistências, transações, licitações, dar quitações, para prestar qual- ;-. ;-. ;-. ;-. 
quer lícito juramento, e faze-lo prestar a quem convier; executar sentenças e despachos, apelar, agravar, embargar e manifes- ~ ~ ~ ~ 
tar o recurso de revista; fazer seguir tais recursos e arrazoa-los na superior instância, oferecer artigos de preferência, intervir tf1: ~ : . 

em qualquer ação ou execução como interessado direto ou indireto e ratificando processados. finalmente concede po- ' 
deres ainda especiais para substabelecer os poderes desta em quem convier e os substabelecidos em outros e revogá-los, se- N 
guindo estes e aqueles suas cartas de ordens, que sendo preciso, serão considerados como parte integrante deste instrumento. : · ' 
E tudo quanto assim fôr feito por seu dito procurador e substabelecidos, promete haver por firme e valioso \.--1, ::!. 

e para si reserva toda nova citação. E de como assim o disse dou fé, e me pedi que lhe lavrasse este instrumento, 
o qual feito, lhe li, aceit e assina com as test~mu.nhas p~esentes, minhas conhe~ 
cidas.Eu.,Vicente Ferrari,a~u.dante habilita4o,a escrevi. Eu.,Antenor 
Liberato de Macedo, tabeliao, a su.bscrevi.la.a.) Edgard Grell.- An
tonio M.de An~lis.- R.c.Amaral. (Devidame e selaga).Trasladada na 
data retro. Eu., Antenor Liberato de Ma , tabeliao, o conferi e as-

sino e32~=:=t~=~·ÜCa_~C CL~---
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REMES S A 
Nesta data, remeto os presentes autos â S. A.. 



MINISTÉRIO DO TRABALHO. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

JUSTIÇA DO TRABAL HO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

ACÓRDÃO 

!T3T-40/l~6) 

ALL/TVo 
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Embargos a que se nega pro 
vim!3nto, para mant er a decisão ernbargadão 

-...: ... 

VISTOS E RELATADOS êstes autos em que os 

Sindicatos dos Empre~ajos em Estabeleci~entos bancários de S ~ 

Paulo , Santos e Belo Horizonte opÕem embargos ao acÓrdã o pro

ferido pelo extinto Conselho Haci rnal ' do Trabalho, aos 24 de 

junho de 1946, no pr ocesso de homologação do acÔrdo celebrado 

entre banqueiros e bancários: 

.Trata- se , no caso dos autos, de embargos 

de nu~idade e infringentes do julgado, opostos pe l os lindica

tos dos Empregados em Estabelecimentos Bancár~os de ~ão Pau-
, -lo, Santos e Belo rtorizonte , ao acordao proferido pelJ extin-

to 0onselho Nacional do Trabalho, aos 24 de junho de 946 , no 

processo de homologação do acÔrdo celebrado entre banqueiros 
,. 

e bancarias , aos 11 de fevereir o do corrente ano, perante o 

.Sr . Hinistr o do Trabalho , IndÚstria e Comércio. 

De um modo geral , alegam os ora embar -
· -.~ 

gru1tes que nulo é o ato que exclui o Banco do Brasil do acôr -...., 

do, por ter sido feito com flagrante desrespeito ao artº 42 -
do CÓdigo do Processo Civil , cuja letra dispÕe que o Juiz não 

pode pronunciar - se sÔbre o que não constitua objeto do pedi -

- -do , nem c onsiderar exceçao nao proposta , para as quais sejam , 
. 

por lei , reclamadas a iniciativa da ~arte . ..i:ontende1'1 os embar 

gantes que não pode o Juiz julgar 11ul tra - petita 1•1 porque , 

tal como na bipotese vertente , prejudica os ~eios de a~ão e 

de defesa , ultrapassando os têrmos da discussão , conforme aoon 

t1J.a Pereira Braga n~ seu l.ivro "Exegese do CÓdigo de Proces -

so Civil~ , volume IIG assi~ seLdo, se batem contra a exclu

são , atraves dos emb~gos , por não prevista no acÔrdo bomolo 
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homologado , nem requerida explicite.. ou implicitamente em qualquer 

das suas clausulas; ~ fazem a analise detalhada de todas as clau-

sulas do acÔrdo par•a dem onstrar que não :ha, em qualquer parte do 
~ 

acÔrdo homologado , a menor refer encia que autorize qualquer excl u -

-sao o ~m seguida , estudam o sentido da palavra homologação, invo -

cando a opiniao de Au l ete , Candido de Figueiredo e outros , p ara e~ 

plicar a. fÔrça, a compreensão q1.1e se deve ter óa palavra horr.olo,lza

ção ou seja: - 11 julgar por sentença, confi!'mar judiciosamente o" 
Contr a - arrazoou o Ban co embareado , às fls q 58/66 

dos autos . 

-Em suas razoes de defesa , levantou o Banc o do Bra-

s il , preliminarmente , as exceçÕe s de intempestividade do recurso , 

incapacidade das partes , e incapacidade sindical , para, de méritis, 

depo is de tecer judici osa s consideraç ões em tôrno do assunto , con-

cluir da seguinte maneir a : 

11 Admitindo, para ar ~umen~ar, que houve a exclu-

-sao d e empre gados do BANCO DO DR.A3IL , o que foi conte stado pelos 

fundamentos do i tem 7, ainda assim, o Tribunal agiu dentr.o de sua 
A 

competencia expressa , e no uso d~ seu~ poderes outorg ados por lei o 

O f'ato não é novo, ao contr~rio , ~ frequente e .j~ ocorreu c om fre -

" 4!erencia. a o prÓ yrio BANCO DO BRA3 IL a 

O ~indicato de ~ão Paul o, que tão zeloso se 

mostr a agora , apresentando tais embargos , não te.ve a me s ma atitude 

quando em 1945 o Conselho Regional de ~ão Paulo, apreciando o dis 

sÍdio coletivo dos Bancários, profer i u decis .i o n o processo n º 

485/45 , (docu...mento junto, fl s 

11 O brilhante parecer da douta Procu radoria 

enc on tr a perfeito agasalh o na lei , pelo que 

deve ser acolhido , atendendo-se ainda , a que 

-Õs fL.m ci onários do excip iente são c ontrata-
, 

dos p ara servir em qualquer ponto do pais , 

fato ;sse que evid~ncia a manifesta incompe 

t ênciã dêste Conselh o Re t: ional para dirimir 

o dissÍdio . Pelas r a zÕe s expostas, resolve 
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o Conselho Regi onal do Trabalho da 2= Re 

gião, por votação unânime , acolher a pre 

liminar arguida , julgando - se incompetente 

para apreciar o dissÍdio c om relação ao 

Banc o do 3rasil 3 . ... . 11 

Naquela ocasião , r econheceu o Sindicato que os emprega

dos do Bft~CO DO ERA0IL não es~ariam compreendidos no diss Í dio por 

que suas condiçÕes de vida e sua remuneração já atendiam ao que diz 

a lei qua~do quer assegurar JU3TO SALÁRIO AOS ~ABALHADORSS o 

Diz a Consolidação: -

11 ~rtº 766 - Nos diss Í dios sôbre estipu

lação de salários , serão estabelecidas - ' , condiçoes que, assegurando justo salario 
; 

aos trabalhaã.ores , permitam , tambem jus-

ta r etribuição às em;rê sas interessadas o 

Estabelece, portanto , dois requisitos: -

1- - Justo salário, aos trabalha~ ores , assim entendido 

' aque l e suficiente as despesas normais do homem, que permita a sa-

tisfação de suas necessidades habituais; e , 

22 - Justa retribuição ~s emprêsas :.r..teressada.s , signi 

- , ~ -ficando que a obrigaçao do pagamento do novo salario at~gira tao 

' " somente as empresas envolvidas no dissldio o A decisão naÕ pode -

, " 
ra atingir aquelas empresas alheias ao fato , pouco importa perteg 

' çam a mesma categoria o 

~dmite , pois , a lei , express~ente , a exclusão de em

presas , do âmbito do dissÍdio, exatamente o que fez o E . Conselho 

ao ã.eclarar que o BAUCO DO ERASIL não era parte do acôrdo homolo

gado . Para chegar a tal conclusão , atendeu o E o Conselho que os 

empregados do Banco não entrarem em greve , o movimento ~ão vizava 

o Banco , nenhuma reivindicação era pleiteada, e ai nda , levou em 

conta a natureza, toda especial do BANCO DO LR JIL , como ''Serviço 

FÚblico F'ederal 11 , nos expressos ter!!los dos se &,u :.ntes decretos : ... 
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Decreto nº 3213 , de 1316 ; 

" nº 3446 , de 1 91 7 ; 
y nº 3664 , d e 1 918 ; 
11 nQ 3 9~6, C. e 1 ) 19 ; 

" nº 3970 , de 1919; 
11 :12 195?0, de 1 930 ; ,, 

n º 19958 , de 1 )31 ; 
11 n-º 10826 de 1 9:Z. l . / , .,1- J 

" nº 21968 , de 1 932; 

" nº 22873 , éte 1 933 ; o 
.... ' 

li nº 2409!,. , de 1 934 -

Bastando rec ordar o c o:1sider ando seguinte : -
11\...ons i der ando que o Banco do Bras51 e suas agênci&s 

pelo PREPONDERANTE IlJTi:RE;:,3E ~U8 1rÊLE ':']1,_ A TJIH_- 0 e pe -

las relevantes funçÕes que lhe cab em na economia nacio -

nal , co:r.sT ITUE SERVIÇO PÚJLICO :9'EDERAL... 11 

(De c • 24 O 94 , de 7 - 4 - 1 9 34 ) • 

0 s prÓprios Tribunais j ~ se manifestaram no mesmo senti 

"~ue , levando - se em conta as atribuiçÕes do Banco do 

Brasil em f ace de seus estatutos , e legislação em vigÔr , 
~ - ~ , , 

v e - s e que nao e um simples instituto de cred~to pr i va 

do , embora sociedade a~ÔnL~a, de cujas a ç Ões possui a 

União 50~ (53%) de cnrater inalienável, ma3 verdacleiro 
• - roJ , 

orgao de a Qministr açao publica reder al, a cujo c argo es -
~ - - - -t a a execuç ao de nlli~erosas funçoes que a vonstituiçao a -

t ribu i pr ivat i v amente à Uniã o . ~ a ssim que lhe incumbe 

emi tir moeda c onver s i vel , regular o merc ado do câ·r'flb io , r.§. 

ceber em con ta corrente os s a l dos do Tesouro l:acional,a_g 

tecipar a receita necessár i a ao Tesouro , exercer a fisca - , , 
l izaçao bancaria , fiscal isar o c omercio de ouro e peàx~ 

preciosas , constituir o fundo de r e sgate de papel -moeda , 

etc . Que são , de tal monta suas funçÕes que seu presi -
, - -dente , e de livre nomeaçao e der. i ssao do Pre sidente da -

RepÚblica , o qual te m o direito de veto e. qualquer del_! 

beração da D~r et or ia . ~ue a f or ma de sua organização -

não é a de s ir:ples conce ssi onário de s e rvi ço pÚblico , mas 

o prÓpr i o Ór e;ão a ser vi ço da Nação , na matéri a que diz 

com seu objetivo . " 

(Trib o Apel . ú . Paulo , Diár io Of . de 23 - 5 - 1 939) o 

1~;sse mesmo sentido também se pronunciou, vári a s vezes , 
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o Egr égio ~upremo Tribunal, conforme se ve do ~~:anual de Jurisp:r=-u 
A 

dencia , Octávio hel ly, 4º 3upl . pas . 39 . 

::~ão há pois que estranhar , nem está é a l)rimeira vez 

que um Tribunal do Trabalho linita o alcance do conflito ou dissi 

dio , apenas, ~s empr~sas interessadas o O prÓprio ~indicato ernba!_ 

gante , conf or mára com a exclusão do :SA:_jCO DO :_aA~IL, quando do - -

diss i dio coletivo, en ~o Paulo, 
, - , 

acima narrado , e ta"1bem o .A.!.gr e -

gio vonselho Nacional já decidira de Modo ibual , por exemplo no 

caso dos vendedores e Viajantes , processo 1955/1+6 , Diário da Jus 

tiça ue 14 de março de 1946 , e no processo nQ 3779/46, no tocante 

a s ordens r e l igiosas o 

Nada h~ pois de ~ xtran.hável e a sentença foi justa 
, • , A 

e juriC.ica, .nax:Lrne porque o Tribunal levou em conta a inexisten -

cia d e reivindicaçÕes contra o BANCO DO 2RA3IL e as sol enes decl a 
N , , -

raçoes dos pr oprios orgaos de c l asse . 

A decisão do Conselho é justa, é jundica, ~erece 

ser mantida . " 

Ouvi da a Frocuradoria é.a Justiça do 'I'rabal ho , pre -

limi narmente, opinou pe l a admis s ibilidade dos embargos of erecidos, 

par a , de mér itis , se manifestar contra a excl usão dos empregados 

do Banc o embargado . 

b; o rela.tÓrio o 

I STO POSTO , e 

CO~SIDERN~DO , pr e llmiP-arrrente, que é de s e c onbe -

cer dos pre8entes embargos, por devidanente fundamentados em lei; 

COlTSIDER..AlWO , preliminarmente , ainda , que devem 

ser desprezadas as exceç Ões de nulidade ar guidas pelo 3anco do 

Brasíl, or a embargado , porque : 

a) - os embarEos foram inter postos dentro do 

praz c l e,sal ; 

b ) - não ex:..ste a Confederação dos Bancários , que 

seria Órgão s~perior e que, na espécie , de 

ve r ia r ecorrer ; 
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c) - não col he a pre l imina r de incapacidade legal le

vantada pe l o embargado . 

CONSIDERANDO, de maritis, que, conforme se verifica dos 

autos, o Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabeleci~entos 

Bancários do Rio da Janeiro, em carta de 24 de janeiro de 1946, diri-

gida ao Sr. Presidente do Banco do Brasil , assim se manifestou: 
, 

"Levamos ao conhecimento de V.Exa . que um grande numero da 

funcionarias do Banco do Brasil, a tendendo a uma convocação des

te Sindicato, reuniu - se ontem, às 17,30 horas, e deliberaram ade 

rir ao movimento ~ue a classe bancária de todo o Pais empreende 
, , 

em prol do salario profissional. 

Resolve r am, mais, os colegas presentes, que essa sua ade

sao seria dada em caráter irrestrito, acompanhando todas as de 

cis Õe s que a classe soberanamente, e em assembléia, viesse a 

adotar. 
Os bancários, em todas as cidades do territÓrio nacional, 

deram inicio, hoje, como já é do conhecimento de V.Exa., a um 

movimento paredis ta, visando obter a justa reivindicação pe l a 
A , À 

qual se vem batendo, pacificamente, ha mais de seis messs. 
Em consequência dessa resolução da clas 5e, Exmo.Sr.Presi -

, 
dente, os funcionarias do Banco do Brasil, a que acima aludimos, 

estã o acompanhando seus co l egas dos demais Estabelecimentos nes 

ta greve jus ta . 
Desejamos, entretanto, - e isto ~azemos questão de ~risar, 

pois todos foram unânimes em proclamar - que a decisão desses 
, 

funcionarias de maneira alguma visa a Diretoria do Banco do Era-
~ , 

sil, contra a qual nada tem a reivindicar no momento. De ha mui -

to o Banco do Brasil se antecipou na concessão de um salário jus
to aos empregados e na organização dos quadros, o que assegura, 

aos que ne l e ingressam, uma vida tranquila com um futuro promis -

sor. 
Nessas condiçÕes, sr.P~idente , a greve dos colegas disse 

Estabele cimento não tem outro caráter senão o de solidariedade 

aos companh~ iros menos favorecidos pe l os seus patrões e ~ue só 
, 

se atiraram a esse movimento, como e de conhecimento geral, de-

pois de esgotados· os meios pacÍficos dos quais lhes fÔra possí

vel lançar mão. Além disso, nada justificaria outra posição a 

colegas que de há muito vêm ajudando os demais bancários nessa 
, 

campanha de salario profissional, desde a sua fase inicial. 

Esclarecendo, a pedido desses nossos colegas, o motivo que 

os levou a paralizar o trabalho, valemo-nos do ensejo para reno

var a v.Exa. os nossos protestos de elevada estima e distinta 



Proc. TST-5.693/46 

7 

M. T. I. C.- C. N. T.- SERVIÇO A"DMINISTRATIVO 

consideração. 

as) Antonio Luciano Bacelar Couto - Presidente". 

CONSIDERANDO, ~ue o prÓprio Presidente do Sindicato dos 

Bancár ios, que ara também membro da Comissão Paritária de Âmbito Na-

cional, excluiu o Banco do Bras il, moralmente, das consequências da 

greve, porquanto, frizou à Diretoria do mesmo Banco ~ua os seus empre

gados nada tinham a reivindicar no momento e que de ha muito aquele Ba~ 

co se antecipara a concessão dos benefÍcios que constituiram o objetiv0 

da greve existente no paÍz; 
- , CONSIDERANDO que nao pode deixar de valer por fe a pa lavra 

do Sindicato envolvido no dissÍdio,ao declarar que os empregados do B~ 

co do Brasil,no movimento que terminou o acÔrdo em questão,sÓmante deram 

apoio moral,uma vez que não tinham reivindicação a fazer; 

CONSIDERANDO,por outro lado,que ·o Sr.Ministro do Trabalho, 
, , , 

Industria a ~omercio,atraves da autoridade competenta,ao encaminhar os 

presentes autos,afirmou,expres ~ amente,que aquele acÔrdo não se estendia 
, 

aou empregados do Banco do Brasil,conforme se verifica do oficio de fls. 

2,assinado pelo então Diretor do DNT., verbis: 

"Tenho a honra da encaminhar a v.Exa.,para os efeitos do 

disposto no Decreto-le i 9 . 070,de 15 de março de 1946,em seu artigo 62, 

o incluso acôrdo. 
Embora a data do mesmo seja anterior à lei,não nos parece 

que pairem dÚvidas sÔbre a possibilidade de sua homologaçâo,dado que te
ve o mesmo,por fim principal,o que aliás conseguiu plenamente,por termo 

a um grave dissÍdio coletivo com profundas repercussões desfavoráveis 

na vida nacional. 

Tal homoloc a ção é necessária para que venham a produzir 

todos os efeitos jurÍdicos as obrigações assumidas em home de banquei 

ros e bancários,e para que êstes possam,a todo tempo,fazer valer seus 

direitos,se desatendidos,peranta a Justiça do Trabalho,não estando com-
, , -

preendidos nesse numero -es funcionarios do Banco do Br~sil, por nao te-

rem reivindicaçÕes para fazer,à época da realização do citado acôrdo. 

Renovo a V .Exa. os meus pl·otes tos de elevada as tima e dia

tinta consideração". 

CONSIDERANDO, as sim, y_ue , se a que la acôrdo f o i f' e i to na 

esfera administrativa 6 SQ a mais aJta autoridade admiLiStrativa, COm ( 



Proc. TST-5.693/46 

- é) -

M. T. I. C.- C. N. T.- SERVIÇO ADMINISTRATIVO 

competência para decidir o assunto, afirmara, pelo seu Órgão compe

tente, que o Banco do Brasil estava excluÍdo, ha de se convir, que o 

então Uonselho Nacional do Trabalho deveria limitar, como limitou , 

expressamente, a extensão do acôrdo celebrado; 

CONSIDErANDO o mais que dos autos consta; 

ACORDAM os Juizes do Tribunal Superior do Trabalho, por 

unanimi ·ade de votos, em conhecer dos embargos, despresando as pre-

liminares, respectivamente, de intempestividade dos mesmos e da in-

capacidade legal, e, por maioria de votos, vencidos os Srs. Ministros 

Waldemar Marques, Antonio Carvalhal e Edgard Sanches, que a acolhiam, 

-

a de incapacidade sindical dos embargantes, e, ainda, por unanimidade, 

considerar prejudicada a de meio imprÓprio a parte ilegÍtima, todas 

levantadas pelo embargado, para, de meritis, negar-lhe provimento , 

contra os votos dos srs. Ministros Caldeira Neto, relator, Godoy Ilha 

e Edgard Sanches, que os proviam a fim de excluir da decisão embarga

da a parte referente ao Banco do Brasil, por entenderem que êste re

almente não parti~ipou do ac5rdo, celebrado em 11 de f~vereiro e ho

mologado pelo antigo Conselho Nacional do Trabalho, não importando, 

entretanto, em reconhecer que os funcionários do embargado estivessem 

incluidos no referido acordo. Custas 11 ex-lege". 

Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1946 

Relator 11 ad-hoc 11 

Ciente -

ozéas Motta ~ 

~oDdc 
Dorval Lacerda 

Procurador 

Deram-se por impedidos o rs. Ministros Uliveira Lima e 

Astolfo Serra. 

Publicado no Diário da Justiça. em./t:' //!./r-~ 
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ftffiUMAL sur~RIOR DO TRAB.' LHO 
H'.. -- . - ~ ' ·:. 9 

DO 

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de SAo 

Faulo, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de 

Santos e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Banc~ios de 

Belo Horizonte, incoaformados com a veneranda decisAo proferida no 

processo 5.693-46 e IUblicada no "Diar1o da Justiça" do dia lO do co~ 

rente mês, vem_ com ~ndamento no art; 101, ~iso III- letras ! e ~ 

da Oonsti tnição Vigellte, interJlC)r da mesma ret::'llrso extraordina.rio para 

o Egreg1o Supremo Tribunal Federal~ 

Requerem mais que, observadas as formalidades legais, seja o Jlr-2. 

sente recurso encaminhado ao Trilxlnal. ad quem, com as raz8 es que se 

segJl.em. 

Pedem Deferimento 

Rio- 20 de dezembro de 1946 

~,..&~ :9--........:.,. 
Advo~do 



Egreg!o Sa.premo Tribwlal Pedera.l 

PRELIMINARMENTE 

Manifestando recurso ex~ao.rdiná 
rio contra a decis~o ~ofer1da no 
proc~ 5.693-46,com fUndamento no 
art. 101, 1.nciso III, letras !:. e 
_9; da Constitl.iç~o vigente, vêm os 
S1nd1élatos dos :Einpregados em Es"t!, 
belecimentos Bano{rios de S!o ~ 
lo, Santos e Belo Horizonte ofer! 
cer as se311ntes mzlSes: 

1. tll.la ~ a veneranda decislo recorrida por ter examinado e reso1v~ 

do sobre o mer1 to da causa sem apreciar as duas preliminares ( as de ns; 1 

e 2 ) a.r8J.11das pelos Sindicatos-reco.rl.'ea.tes, em suas raz8es de fl.s. 

Efetivamente, levantada wna prejudicial, llio pode o Tribunal proferir 

decislo sem apreciá-la, pena ·de mlid.ade por ofensa ~ lei. 

2; Hllo ~ o processo por ocorre.r ilegt timidade de J)al.'te, de vez ~e 

ao Banco do Brasil s;A., que :participou do Acordo firmado ent.re banqueiros 

e bancários, ~ 11/2/1946, atrav~s do Sindicato dos Bancos. ao qual ~ fi -

#....._ liado, falta qualidade p:tra intervir em processos resultantes de d1ssldios 

coletivos, nos ~ais por força de dete~naç!o legal, a representação ê 

privativa das associaç8es sindicais. 

São taxativas nesse sentido as dispos1ç5es da Constitliçlo de 1937 
(art. 138), entlo em Vigor, e da l.ionsolldaçlo das Leis do Trabalho (~t; 

513, let.ra !,) • 18 _mesma fo.rma, o de~reto-lei 7 .321, de 14 de fevereao de 

de 1945, estabelece, em seu. a..rt; 31, como pre.rrogat1va das associaç8es s1Q 

Clicais a .rep.resentaçlo :para instau.ra..r 1nstanc1a em dissid!o coletivo; 

E' oporiuno t.ranscrever aqui o segJ.inte deS];8Cho do Emo; s.r; PresldeQ 

te do Tribunal Sllpe.r1or do Trabalho, no p.roc; ONT 3.779-46~· ~bli~ado no 

"Dia.rio da Justiça de 28/9/946: 

"O organismo social exige, na leglslaçlo trabalb1sta, qu.e 
o sindicato, .re~1~ente reconhecido pelo Estado, tenha 
a exclusividade da rep.resentaclo de catego.ria,ex-vi do art. 
138 da p.ro~1a Oons]1tu1ção (de 1937)"; 

Não podia, pois, o Bac.tso do B.ras11 s;A;, sem ofensa aos citados ~e-
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preceitos legais, 

\ >5ír 
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ser cruamado a falar diretamente nos presentes ~tos. 

-2-

E o fato de se tratar de materia partia1la~ente relacionada com 

o Banco do Brasil S.A~ eM nada modifica a compete~ia exc~siva das ~ 

tidades sindicais Je.ra intervir no feito, wna vez que se questiona sobre 

acordo resultante de diasidio coletivo~ Se o Banco do Brasil s;A~ n!o 

se julgava incluido no Acordo de ns;, devia diz@-loí' portanto'~ por ~ 

te~edio do Sindicato dos Bancos~ ~e detem o privilegio da re~esen~ 

ç!o legal dos estabelecimentos de Sl.a ca. tego:La; 

3~ ~~a ~ tambem a decido recorr-!da porque violou o art. 41 do 

Oodign de Proél. Oi vil, que veda ao juiz de*-idir ul tra-peti ta~ 

Nlo constando do Acordo homnlogado neahnma referencia ~ desobr1~ 

ç§o do Banco do .BrasU s;A;, sendo, ao con~ario, os seus termos extea. -

sivos e obrigatorios a "todos os estabelecimentos ba.nc,rios do IS!s" (cl8.Y:. 

aulas la,3a~4a e .5a), n!o podia o Egreg1o Tribl.aal a guo criar, como o 

fez, uma sxceçlo ao seu. cumprimento, porque tal ato, sobre importar ea 

alteração substancial de conteu.do, resultcn em promncia.mento sobre !. 

quilo que não consti tuia objeto do pedido; 

E "o Juiz que trans~e os termos da lide pro:posta, que ul tra.];Bssa 

os extremos do articulado - j' comentava Rui ~bosa - sai da w.a comp!_ 

tencia e fora dela"; 

4; NUlo ~ ainda o acordlo recorrido· porqu.e, como se v@ de sua 

:fb.nda.m.eàtac«o - wa de cujos consideranda reproduz, inclusive·, o oficio 

e m ~e o ~etor do Departrunento Nacional do Trabalho ~op8s a exclwslo 

,-;. do Banco do Brasil. s;A; dos efei'hla do Acordo -, se baseou em pedido de 

quem n!o tinha autoridade J8ra opinar sobre dissidio que, nos termos do 

139 da Carta de 1937, enta:o em vigor, e do art. 123 da "'onsti 1n1ção de 

1946~ somente pode ser dirimido pe la Justiça do T.raballio; 

Com efeit~, a Justiça do Trabalho ~ autonoma e nela não pode int~ 

vir o Pod~ Exeautivo; 

E, como bem acen1:u.ou o E:xmo; Sr~ &ocurador Temi.stocles Oa.val~antl, 

em. Je,recer IUblicado !a "Trabalho e Se8J.ro Social", Nov. e Dezembro de 

1945·, "admi tid a a natu.l'eza jurisdicional da Justiça do Trabalho e EUa 

au tohomia·, não há como ferir essa com a intervenção de outro :poder na 

sua es:fe.ra. de açlo, atingindo as suas prerro~tivas e usando de waa. te 

cnica 1ncompativel com a .na:b.lreza jllrisdiciocal da~el.e orgJJ.o; 

Não existisse o pedido administrativo constante do documento de 
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na; 2 - configaador da ofensa h autonomia da Justiça do TrabaJ.ho - cer -
tamente nio teria sido·feita a isenção do Banco do Brasil S~A~, visto ~e 

a desobrigação daquele estabelecimento banc~r1o foi solicitado dnica e 

exclusivamente atrav~s do aludido of1cio. 

N!o podia, pois, sem violaç!o aos arts. 139 da Oarta de 1937, entlo 

~ vigor, ~e do art; 123 da atlal Uonsti~ç!o, servir a interveaçao do 

Poder Exeau. t1 vo de base pa.ra a deêisio recorrida., pelo que se imp8e a sa.a 

nulidade; 

NO JIERITO 

5. A exclus!o do Banco do Brasil S~A~, declarada no acord!o hoJII2. 

lo83-torio e confirmada na decisão recorrida, n4o está prevista, nem ao 

menos .referida, eXJÜici ta ou 1mplicl. ta.mente, nos termos do Acordo fir~ 

do entre banqueiros e bancários; SUas clausulas, Dlli to ao contra.rio,obr!_ 

gam a "todos os estabelecimentos banct{.rios do l&!s"; a "todos os emprei§ 

dos em estabelecimentos banct{.rios". Vejamos, por exemplo, o que disp8en 

al8lJDB.S delas: 

"Primeira - Ne~ empregado em estabelecimento bancário do 
pa!s, seja qual f8r o seu tempo de serviço, ser' demitido, 
transferido; eus:pens o· coagido ou sober~ qualquer outra 
penalidade por motivo âe ter participado, direta cu indi~,! 
tamente, da ~éve a que o presente ac8rdo p6e te~o,ou por 
haver, de qualquer forma, reclamado seus direi tos"; 

"Terceira- Para todos os efeitos legais, ficam definiti-va
mente incorporados ao salário dos empregados em estabeleci-

mentos banc~io os abonos que estejam atualmente :percebendo"; 

"Qwarta- O·ac8rdo de vinte e cinco de setembro de mil nov~ 
centos e quarenta e cinco, firmado no Rio de .Janeiro, entre 
banqueiros e bancár~os, fica tornado extensivo ~s .reg16es 
onde alo tenham sido .realizados acordos semelhantes, e bea 
assim sem integralmente cumprido :por JBrte de todos os e!!_ 
tabelecLmentos banc4r1os do pa!s"; 
"Q.uinta -A todos empregados de estabelecimentos banc'arios, 
qu.alqu.e r que seja o seu tempo de -serviço, será concedido um 
aumento de Or$ 300,00 (t.resentos ~ruzeiros) nos res:petivos 
saM.rios, inde:pendentenent~ da incorporação a que se .refere 
a clausula terceira n; 
"Setlma - Ficam mantidas as ~a t1ficaç8es de card:ter geral 
que venham sendo pe.gas ha.bi 1ualmente_, de ac8.rdo com o cri -
terio v.t..gen.te nos respectivos estabelecimentos"~ 

N!o estava o Banco do Brasil s;A.·, como se vê da t.ranscr~o des -

aa.a clausulas, excluido do Acordo, e, para desobri~-lo, foi pre~iso ~e 

a sentença homologatoria, em a.tençlo ~ proposta do Diretor do Departamento 

Nacional do Trabalho, .ressalvasse expressamente sua excludo~ 

Ora., se o Acordo não compreendia o Banco do Brasil s.A~, como pre -
te= nde o acordl:o recorrido, bas~ia a simJ)les homologação daqu.e1.e insbt! 
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in.st%Ulllento para 1.sentar este de sEU cumpriJnento~ E, por que 

novamente, se já estava exc~ido? 
ex ir: 

6; Oompetia ao Egregl.o Tril:una.l Superior do Trabalho, tsonsoante 

o ~e d1s:p8e Q art~ 702, inciso I, letras ~ e !. da Oonsolidaçlo das Leis 

do Trabalho, ~~a redaç!o dada pelo decreto-lei 8.737, de 19/1/9461 se 

observadas as formalidades legais•, HOMOLOGAR o Acordo, mas nos seus ex -

pressos termos, sem exc~s6es nes inclusaes, para q~e o mesmo ~oduzis -

se seu.s efeitos legais; Nem podia ser de outra maneira, por isso que a 

homologação visa tio somente dar validade juridica ao ajustado entre as 

partes; Mas p.re.f~itl. o Egregio Trilnnal a quo entr~ no meri to, na ap.r!!_ 

ciação do conteido da peça que lhe fôra encaminhada apenas para cump.r1mea, 
to de uma .formalidade legal, al te.rando-lhe a essencia e a forma a ponto 

de criar a injustiça q~e se pro~a reparar at.rav~s do presente re~rso • 

Por mais amplos que sejam os poderes do Juiz, não :pode ele, uma vez 

verif!cada a observancia das formalidades le~is, modificar o inst~ento 

do acordo que lhe foi presente apenas para fins de homologação~ 

Todavia, se duvida existisse sobre o significado da p:ü.av.ra HOlVJD~ 

GAR, deviam os ilustrados Jalgado.res .recorrer aos mestres da lin9la por -

inglesa;· Vejamos o que dizem os diciona.r1os: 

Oandido Fim,eiredo: ~ "Homologar - lionfi.rmar por sentença ou 
}>O.r antoridade judiaial; con.fo.rmu-se com: o MJ.nist.ro hoJDO 
logou aquela decisio do Conselho Superior (De hom6logo}" -
(Novo Di~iona.rio da Lin~a Po.riu~esa,edição 1913;12 V~pg~ 
899)~ 

Oonstail~io: "Homologar - V .A ; (do ~. homologheill1 assentir}j 
~atificar ~blicamente" - (Dicionar1o O~itido e Et~ologl.co 
da Li~a Poriu~esa, edição 1881, pg~ 605). 

· Caldas A u.lete: "Homologar - (11-JJD-lu-gb.ár). v;t.r. (for) jul 
ga.r por sentença; élonfi.rma.r por autoridade judic.1al; Con --
formar-se é:íom. -To.rna..r homologo. F; Homologo + a..r"- (Dic12, 
na.rio Contemporaneo da L!ng1a Por1nguesa·, edição 1881, pg; 
904); 

Se,gp.ie.r: " Homologar, v~t; (de hom6logo). For. Aprovar, *'<lnfi! 
mar por autoridade judicial ou. adminisuativa~ Oonfo~-se 
ãom"- (D1c1ona.rio l?rat.L."'O Ilus·trado); 

Destarte, com as mo.ficiaç8es substaM1a.1..s que int~odul:!.iU no inst~ 

mento do a~ordo , em flagrante desrespeito h tecnica das homologac8es , o 

E~eglo Tribunal Sup~io.r do Trabalho exorb1 tou de suas fu.nç8es, eis qUe 

lhe faltava competen~1a ~ aoàificar o estabelecido ~elàs pãrtes; 

En 1.11 tima analise,~ o qu.e se homologou, porea, foi, não o Acor~s 

sim o oficio em qu.e o Diretor do Departamento Nacional do Trabalho pe~ 

a exclllslo do Be.nco do Brasil S ;A; daquele :pa.cto; 
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7~ Oonsidera o a~ordão recorrido que os fUncionarias do Banco do 

Brasil S.A. não tinham. re1vindicaç8es a fazer ~ epoca da celebração do 

Acordo, estando, portanto, exclu!dos de s~s efeitos; 

Mas, entlo, teria al81JDa das partes fel to tal alegaçlo e proposto 

a 1seaçlo daquele estabelecimento bancário! 

Mo, absolutamente nA:o; O propr!o Sindicato dos Enpregados em Es~ 

belecimentos :Ba.ncarios do Rio de Janeiro·, a dnica entl.dade que tem pode

res para re~esentar seus associados e a classe em d1ssid1os coletiv~s e 

que foi quem requerEn, :por ala JlUlta Governativa; a homologaçlo do Aeo!_ 

do - pois a fuaç!o do Departamento Nacional do Trabalho no caso se ~ 

tou a encaadnhar o pedido de homologação ao Triblnal - do prop6s1 como 

prova o dot:Umento de fia~ 3•, nenbnma exceçlo, nem mesmo qualquer rest~ -

ç!o', ao cumprimento do Acordo; Solici teu; isto sim, a SW1 homol.oga.çlo, 

para que produzisse seus efe1 tos legais; 

s; Re}ésu.l ta.•, assim, que h. epoca da homologaç!o·, o t!n.ico d.oeuieJltO 

pedindo a desobrigaçlo do Banco do Brasil s;A;, existente nos ~tos, ~ 

n.ava do Diretor do DeJB.rta.mento Nacional. do Trabalho, que se aprovei 'tclu. 

da forma.l1dac1e do encamillbamento pua fo~nular a proposta de exlu.sllo do 

referido banco; E se outro documento !l&o havia ,até entio, mgerl.ndo se 

abrisse qualquer exceç«o ao cumprimento do Aco.rdo - con.fome se verifica 

dos autos - forçoso é - concl.lla que a desobr!gaç~o do Banco do Brasil. 

s;A; foi fe1 ta1, dnica e exclusivamente, com base no oficio daque1.a, aesma 

au to.r!dade administrativa (doe; de na; 2); 

g; !las, pa.l!a manter o acordão recorrido - o que fez contra tres vo-
..-..: to§ft 1nclusi v e o de S ;Ex: c! a; o d., R ela to r-, minis t.ro ce.ldeira Neto - teve 

o Egregi-o ~ibunal a quo de se valer de doillllmentos supervenientes h hOJI!!. 
logação; 

Esse documento, que o acorMo recorrido destaca como sendo a prin.c~ 

pa.l peça dos au.tosj foi trazido ao :processo pelo Banco do ~asU S.A • 

quando de suas contra-mz8es aos embargos de infringentes do julgado~ 

ta-se de waa carta d1.r1g:lda ao P.residen te do Banco dD Brasil, na qual o 

Presidente do Sindicato dos ::Banearios do Rio~, depois de comn.n.t.ca.r hav~ 

um grande numero de fUncionarios da~ele estabelecimento aderido "ao mo

vimento que a classe bancaria. de to dD o pa!s empreende em l)r61 do salá -

.rio profissional.",".reivindicaç«o pela~ se vêm batendo, pat1fl~ente, 

bi mais de seis meses"; assim conclQi: 

"Nessas cond1ç8es, Sr; Presidente, a greve dos ~olegas 
d@sse Estabelecimento n!o tem oo. t.ro c~áter senio o de 
solidariedade aos companheiros menos favorecidos pelos 
seus pa.~ISes e que s6 se atiraram a êsse movimento,co.mo 
~ do conhecimento ge.ral~depois de es~tados os meios ~ 
cificos dos qwa!s lhes x8ra possivel.~ançar mio. A la. 
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disso, nada jt1Bt1ficaria outra :POSição a colegps que de h-'~ Y l 
mui to vêm ajudando os demais banwios nessa cam~nh~ de 
sa.l.á.rio prof1ss1ona1', desde a sua ~as e lhlclâl"{ \i c. e na;•); 

Qle significa essa carta·, redigtda nwn dos prime~s dias da grevet 

gnifica apenas que • dissid.1o se origlncu da reivind!caç!o pela f!xaçlo 
do sala.rio profissional; em relação ao qua1 os empregados do Banco do 

Si -

Brasll S~A; nada tinham a pleitear·, :pois de há lllli to aquele estabeleci -

mento se anteci::pa.ra na "organ12'.ação dos quadros 11 ; 

Com o de~orre.r do movimento, porem, a re1vind!caçlo do sal~rio ~ofi!. 

ssiõna1 ficou para posterior soluç!o, dando lugar à ext.gencia de imediato 

aumento salaáa.l ~a a cl.asse; da ma.nu tenç!o das g.ra t1.f1.caç8es e da 1n -

cor:poraçlo aos salarios dos abonos ent!o percebidos pelos banc~ios1 ~~ 

ten.s8ea estas que vieram a ser consu.bstanciadas nas clausulas 3a, 7a, e 
5a do Acordo, respetivamente; 

E'o proprio Presiden~e do Sindicato dos Ba.nca.rios que, se dirigi.Lldo ao 

ent!o Ministro do Trabalho•, em oficio datado de 15 de Março do corrente 
ano (doc. n2 8)) assim se expressa: 

"lmp8e-se aqui que salientemos perante V .Excia. serem 1m
~cedentes os ar~entos ~scitados pela administraçlo 
do Banco do Brasil S~A ~~ quando alega, ~ra nlio cwn~i
mento do acordo em ~a parte de melhoria de salários.que 
os .fu.n.cionarios do Banco 1 ao entrarem em gr(!ffe, manifes
taram ~blicam~nte nlo possuirem reiv1n.d1caç8es contra 
seu empregador. Assim sucedeu, de fato! mas, Llno inicio 
do movimento~ quando estavam os bancar os em greve pela 
pro~lgaç!o do decreto que fixasse o s~r1o-profissional 
JS.ra a classe; Ora~ os ordenados fixados no p.roj eto em 
lide eram infe .riores aos habitualmente pagos peJ.o Banco 
do Brasil e as demais reidn.d1caç8es nele coniidas eram 
em mui to SUJleradas llelO reg.1lamento interno daquele es't!:. 
beléc1mento. Assim sendo, n4o estavam os fU.ncicna.l'ios do 
Banco do Brasil abrindo Mo das vantagens do decreto,pois 
não :poderiam faz~-lo. A decla.raçlo feita, entl!o, cor.res -
pondia a mais uma. afirma t1va do gesto al m-ristico daqueles 
coleg;a.s, que se declaravam em greve de solidariedade: sem 
que nenblma vantagem ,_ esse a Uell.fru.ir Jlela decretaçlo do 
projeto e coAcretlzação das demais reivind1caç5es; 

"Com o de~orr~ da ~eve e em vir1ude de 1m1me.ras oco~ 
rencias, pores, a reivindicação do salário-profissional 
ficou era ;posterior soluçito·, mediante a me=lhoria 1med1a1a 
de sãla.rios e garantias de e mprego, que de forma al81JD& 
podem se. r desptoezadas, n!o s6 llelos :fhnciona.rios dos 
demais Bancos, mas, principalmente, pel.os empregaci>s do 
Banco do BrasU s;A ;, que ;possuem waa c~re!ra baseada 
nas in.forma.ç8es constantes de suas "f~s-de-of1c1o": 

"<knha.m bem os funciowios do Banco do Brasil, mas cee_ 
tenas de banc~ios . de out.ros bancos pe.rcembem tamb~ salá
rios el.evados e,nem por isso, f~am excl.u!dos do ac8rdo"; 

Na verdade, examinando-se o Acordo que Jl8s termO'·-h greve dos bancbios, 

verifica-se, realmente, que a exigencia relativa ao sal~rio proflssional, 

que fS.ra a can.s a geradora do disstdS.o, Jl&o s~ foi rele~da a plano se~ 



• 

.. 
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secundario, como teve ainda., pela clausula oitava do mesmo, adiada su.a 

soluçgo definitiva (aliás at~ hoje não resolvida); 

Nessas condiç8es, seria i.r.risorio sustental:'-se cp.e os empregados 

do Banco do Brasil S~A., por ~o terem interesse em l:'elaçlo ao saJÁrio 

profissional - que at~ agora cont!nna h espera de solução -, remnciaraDt 

tambem ao aumento sala.r1a.l de tl:'ezentos cmzei.ros, h .manu tençlo das gm -

tificaç8es e a incorporação aos salarios dos abonos que vinham pel:'cebendo, 

conforme lhes foi asse~ado pelas clau81las 3a, 7a e 5a do Acordo; Jl~itm 

gozando·, ali.ts·, dos beneficios con.su.bstanciados na clausula tercei.l!a; qUe 

o proprio Banco do BrasUl cumpriu integralmente; 

10. Ademais, n!o ~ possivel exclui.r-se do Aco.rdo apenas um gl."! 

po de empregados, de vez que no dissidio coletivo, onde a :parte li tlgan

te ~ a categoria economica, a coletividade, alo se pode determ,nar as 

pessoas a quem aproveita~ a soluçio do litigio. Esse sentido gene.rico 

constitue o :pro:prio traço caracte.ristico do conflito coletivo; E' exa"t!_ 

mente essa coiDllnhão de interesse proüssi.o.cal, essa existencia de cau.sa 

comum, que confi~a o dissidio coletivo; E, por isso mesmo, as desist~ 

cias feitas 1nd.1vidu.almente não têm valor jurid1co1 pois ~ vedado ao ~ 

pregado desistir isoladamente dos beneficios e dos efeitos di d1ssid1o~ 

Nesse sentido; aliás, tem decidido reiteradamente o mais alto orglo da 

Justiça do T.rabalho, como se constata dos aco.rd!os proferidos nos proces- . 

aos ONT s;OS0-46 (D;Justica, 25/7/946); ~~. ONT 6.324-46 (D~JUstioa~ 
ti>/9/946) e pro~; ONT 6;416-4§ (D.J'ustiça', 24/8/946); 

Uonalus!o 

Por todos esses motivos e fUndamentos, espe~ os Recorrentes ~e 

esse Egregio T.ribanal dê provimento ao ~esente .recurso extrao.rdinal:'io; 

pa..ra o fim de restabelecer, na letra e na sua pleniiude, as clausulas e 

oondiç8es do Acordo entre banqueiros e bancários·, JS.ra que se faça EDa 

aplicação nos te l!'mos em que es-M redigido• sem incluir «» exclu..ir qU.EIIl 

que .r que seja, por ser de Di.rei to e da mais elementar 

JUSTIÇA 

Rio, 20 de dezembro de 1946 

J .. . &"1-, CJ ~. ..• "')"""t.:., 
Advogad 
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CERTIDÃO 

MINIST~RIO 00 TRABALHO, IN DÚSTRIA E COM~RCIO 

J U STIÇA D O T R ABAL HO 

SERVIÇO ADMINISTRATIVO 

Em cumprimento a o desP.acho exarado n o requerimento de 

~:..:Jji_TQ_ oJ ·~L~ b...i...iiR\...::i Bü...t ..... :"'I:i1 .....t:Lrotocolac.o sob o-nÚ.rnerQ_s_eis Mil_ se .::-1 

Jre..nt~e sE2.is..,.. da l!lil nQve_cent os e ~ar~nta e seis , ! is.c.e.n.t.o.s_e _na 

.nO-S en.tid..o _d_e 
! 

lh~er. forneciÇ,Q _por certidão o i_ntei~Q_ -cear das I 
I 

notas ta.q_u4_Q' á.fi.cas na par.te._g__ue se ref.::rem ao julg1nento üo pr~ 
, 

...c es.s...o_numer o ci nc_o_mil s_ej_scant.os e noventa e três , de mi l r~oye -j 

a.r_anta......e s.ei.s ,_ lliL....S..essão CQ Conselho l'Iacional _do ':'ra~ 
t.e~ q.®tÃ'o de ~nhº-J2rÓ~i~o passado , O ..... rt'ilTr-:CO: _ _ I 

...c..entos a_qu 

h;: lho de v in 
, 

J!.C..ons..eJ.hai r o ~ src.i.a~n.o.._-~nhor ?resldente ~ veio ter a ês..= 

..t.e Co,se l h a , reMet~ .:-'elo iSe.nh.Ol"' J,_inistro do Traba.lho 1 o acôrdol 

.a. pô,.. fim aa._~do diss i dio dos .oancários .___1.eti_o r::>al i zado par 

êle ac.ômo_com o objetivo da lei~ para homol oc-a ção por parte da_ 

~z.Jbo . Devo salienta.r.......Q...U.e o acôrco n3.o envoly...e.__o..s J'ustiça do _ _Tr 

.eirpr e c a d os do -.Ll.Ba.nc_a__d_o &4..3.i.L.,TY& .. ,....._.Q_OW _t_odos sabew., nãQ_piU:ticil -, 
~am do diss {ç; o econÔnüco por- f-ª.lta _ _de_ QQ~t;o . r. acÔ.rd.o ..f ini! 

..c.ia.l.me.nt-e _c~!!Ünhª-êl,Q_4_0 r i_r_e_tor Çl.Q_ldepclrtananto_Q,_o 'Prabalh.Q... D_e -e_n_c 

] o t r P.s:idente 

cl.áu.sJJl "~ s 
. , 
J ·a 

rea ] mente 
' 

J... 
t. 6.3LEL .. 0-.I~~...nd.e _r_op.;u:_c..u.s_sã.o._e ~u__g_té moti yo a uma.... gT'an..d..e 

.llilleume . Q___p · · · ~ t ' · " ' · 1 .. • • +: o t,., ,.. ,t 1 ~ ,... :.r.e ·
1 

r1 rne1 r o SJ gnd .exl_Q_ e_o~opr..l.O 1m s T'Q,.....-.!..._.LJ_JJ-,.õl..l'-'.....-L.-_L_............._.. ~ 

- de Lima ... t:_rso 
, I 

~gJJera -s.a.. .n.llm.3E.Q.B.;i..s_a.B.E.ln.~ t ;:rn s , a l em d..a_c_o_1:úi --~ 

nb,.o.r----D..ta.c{J i o Hegrão de-...:,ima..,_~.d.o.s._S..enhor.e...a......J_o_ão...._:)a.ue.t de Cli
ve i r a ,........._.r.n.aláo_S.U.S..S.al:i.n~i.B c o..__:ui veira de :J..en.c.a.r r- ....n.t_oni..ol 

. , 
J '3 qüc o assun 

- I 

.t..o-é~......I!-f.c it4m&tlt-e-__c._o.r:ili.e.c..i~d.o..s_.s_anbore.s c .. ons...eJ.::..e..i r.().S....,__nads.. r.ta -
1 
' 

. I 
dn-..SiLcicat.o ..d.os ..3.3..ncosL \....Ons..elha:tro ~a..L-.1.-G.~---::·ans.G --AI 
~_o_ se.nb..or Eill.u1 ~i.nto_de __ Ci:I.LVal:t:w, Cil.J.ft_é_ ~residencLd.~.......wrL_,, 



-:-ls . 1 , 00 

Li nh . 9, OJ 

s . J!.d . L 0 

C3~l0, 4o 

Banc_Q, oa.s_b..-L.J.TJl.ricls outros n_om.es .e so:-rrqtud.o a I 
, , 

pct o Jnis ~ .C..e _..at.=.~.do , que~s.id in o .a c Ôrd o .. 

C~Ut;rbênc_:_a? o C.o.n.s..€..lho r3sol ve , ;:..ar- nnan~--,iõ...,__à._e_, h.Jr::olO.é:,~ ()_ 

_ac.&í-o , c Jnf' o""'me o .:v:ot_o___Co .ral.a.tor ~ •tis____s.and.o p.e.dl.d.O-a.U 

$~4-~4-~~'!.._ti l Óc-rafo inter, no da _i: l asse D _do qua -

d ' · d . ' i ' . ' . d '"' . lh I - ' ' ro___..uu..c..oa ·• nl.sJ.<._E;>__rJ._Q_I o __:._.rSl. .... a o~ na.u.sma. 

e c :l!Ji' e_ti_ ~-I<r-.e_s_e nt_e_c_~ '~"ti dia_,_q_:u.EL.:ila.i_p_a.r mim 

t.afuLe____a_s.sina.da _pelo_Ghe.f e d~e c gão de 1'9 q_ll.sr.a.fi.a..___do G.ona e.lb.o-

_!_aci.onal do rrraàalho~J.llc..e_uni.Z-Rr.eire e vi s<i..d.~ ,.._ ... la_Se.nho12-D.i. 

... 

=---- ----------------------=-----------
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CERTIDÃO 

MINISTl!RIO DO TRABAI..HO, INDÚSTRIA E COM ÊRCIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

SERVIÇO ADMINISTRATIVO 

Em cumprimento ao d espacho exarado n o requerin1ento d e 

'~ , l .BA.E:0!T.O ..; ur=-- TRr .;:, 3__l~ff:.I _p.r.otocolaC'o sob o OUl'ilero s_e..is mi l se-; 
l 

I 
..t.e:c.a.n.t as_e cinq,.uc...nL~ e_um, ___o..:.e m'l_l novcc_e_nt O:J e_qu3..r~..n_ta e seis_, ! 

n.o_sen.t.ici_JLd.e _lh.e_ser forneci.d o }OI' certidão o_ int_ei.r_o_ ts or_Q._as 

.n.n.t ..... s taq.ui.,._.,r&.fi..ca.s_r.elat.i.3z:g_s ª_s_ decl araçõ.c..s co ~-J..:o.nseJ.hciro_ 

..ro.io.......:Juar.te E.:..lho ~ Conse l hei.r.o _ ntoni.o _r;j._l'lcisco C:..arJTJ..lhal ., 

.na._:;>a.~te q1JE: s..a re..f.e"am. a o .j.ul~a.mento ..d..o.__pr o..c_a.aso........cin.c..a miLs..e.l~ 
-centos· e nomt~ e_três q_E}_ mi l novecent_os e quar:'_enta a ª§ is,_ na\ 

Aes são......d.o ..C on.s.elho iJs.c...Lon.tl_ ê o ':'r~ba l l_lo_ <}e vlnte e cinc.o ge_jJJ.=_._\ 

.nh.o-Jli'.Óxi.m.o. -:?3.ssado,_Q_~:!.TIFICO : 11 Cqns e lhe ir o Jr il. nci se o .Carvalhalf 

- · -.:-e~o._a__p:;)J.~a .:-enh.Qr~_sJ..clsmta , li hoje nos jornais __ ~ -:j' 
rrÓs aqui Unhamos ho-JOlo.:;.:a.( o o acêrê_Q_dos bancários c.ora eX.c..Lu.sao 

.6..o....-3.nca d o__-g ..... &. s ~ J e ,~t-ª..llil.O __ G!...t§n~ão..__a r,; ora , :0are ceu - rne .q..l.l.ELLs! 

.t:o -=: oLliclcL n.a_at a.,::....Wi2..s--..e u nã Q... ou v i bem • 

ri. não abr-angi s_..n.s._ ~rr.!:re ~·ac.o.s._óo _,a.nco_ç1 o >ro. sil , !'arque 

~nt.r:a.CLa c cl'>'! o parte no d.i..s s Íd.i.o_, ~-ª-n.~...c..e s s o, 

qn,., niD.-:U.nham r e i vi nc' i ca.ç.Õ..e..s._eco.n.âo.i.c.a..a.. .1 faze G .. o.rr::s e l hai.r .a 
-, 

--:'1"-a.nci sc..o_lar::l.z.alhal - .11 , como d.is...s...e , _não. :;sentei 9-....hoja_li-n.o.s I 
-J_ornsi s ...que_.t~ nha sir"o 9XC ] uiÕ...UB.se banco . (·..ons.e..lh~irD_.;..~uar..te 

.2':11~ .:::;enh:>" -r~ si c en"" e , __ tarnbéllL...ClL tenb o pmo rP H f'~ .ca.çi.o a :-a
I 

z e r· ou-v-i , o.nt.er:+ ~l..!ll.Sn.:t...E4 o......C....o.nae.lhs...i-1!4-..Lm12...cial kq_:ueno .fazer 

t_..uma__a_l_uaio ao. 3an.c.o_ ã.o 3rasil.; ~ntre..t..anto, não ra )ars:c.eu_que a i 

_32.6..f.e.r ..ên..c.i..a f Ô..s..s ~=~ ,-,ar..a._e.x..c.L.rl..:::-l.o.. ....c...Dl!lo e s t..á._c_onai. na à o He Slu .. o. p.or -
~ o ' 

,.. - I 
O 2..C Oi'C O , O q.n.a_ 

acôrc: o . -- ,_ 

1 



l.q.u.e_uma __ .2.aÇil.~-.:pr...~_s s o- o _p_rÓpri. o_ off c i o <tLencaminham.: n to- di 

zJ.a_ q.u.e_ o 3cÔr.L.o_n.i:L.z..ting ia o vanc o d o Brasil._ GQt'l.ê§ l:':::leiro .:u

~_2i_lhq - .as_, s..e n3.o atin;- ia, não era ::reciso exc l u ir . Con

s...e.J.hz.iJ2.o_fu_arcia l req_-.eno - : "Jraciso 4Ue se ent~moa _gue eu quis 

I ·t , , ·- 1 · -r. · lh 

l
de:i.xa.r c.l.~ .ara evJ 9r ouv, c.a s . Canse ho 1ro Duart e -··1 o -_ 

=~amDlQ~ção de_ a côrão não á n ossivel ~o ~onselho a~cluir ~ 

-incluir-~ Por êste motivo, quero fa z :::r a rest_r_ição , _umª- vez_g__ue 

.naO-O.lllT..i., na fase ~ta..c;..ii..o..,.._a e:&.clJJ.'ªª-o_ do J..)an_9 o_ d o .3r:a si~__É_ 

um-c as o- e.n__q ue_g___y .e ta çã o f _o_i a t é si tJ.""nb=Ó-=l:..:::i:..::c:...:a~. :....• ~·-~~.::...::..=..:.:.:...;::.=....:::_..:..:.:::..::..=-=! 

..aL-1: e.q.ueno_ - _:...ra.s , eu C: i s se _a,lJJ.;l_homQ]. oga va , _s_or1.....9 _ex c 1 u~~ C on 

-s:.e.l:O.ei..rco._L:uar te '7i lho - • ....,---.SLisao era tão p3. ssivo, que nem se 

di scuti..u . Vossa .c.iX.ce l ência Ci.isse que homol ogava o ac.ôr...c...Q.., isto 

.é..,._ll.QII".L.O.lo..&ava como esta "~J.a , e gor ê st e rn.oti v o e~..e.i..tJlL.Q_voto 

d o Re l 8tor~e , entretanto , fo i tomada a votação como excluin

...d.o-.o-.3.a.t:l.c-o da >=< r "' s i 1, e u pediri a que houvesse u ,..-9. retJ.ficacão 

~ert.i elo . ConselhE.iro Larcia.l ~equeno - ~-io__é nHis uoss{ 

....vel . ·c: ons~J h.ei.r_o~ Fi..l.b._o - ..,jU nao ba~.uei nesse-- senti 

-do; borr:oJ a;;uei a:)enas o a côrG.o : homolo,-cuei , our.:t e simPl e smente , 

-síojanào a õec l araç3.o ex:;::Lressa c e V..rui..Sa .a.xcelência q..1e disse : 

.J':Jomol ~ a acÔr( o'! ."\gora , Pi.l fase inicial , en a nta Vossa ...ixc 

-lâncj a fazia o 'l"'e l atÓri o, eu me recorco de que VasRa ..1xce l ência 

t...,ri a ej :to que o Banco d o 3 rasi l estava , naturalmente, excluído, 

~~eno - o af~Cio que encaminhou o acÔr do dec l ara que o êànco 

d o ? rasi 1 não fa~r-ce ct o d iss { d io porquant o já ~ava :nais . 

_t_;_onse]heiro -marte .. ;t',i lho - Vá rios outros Bancos nio fa ziam -:-art 

l
do -a.cÔrdo; inÚ.m._e.r..as Bancos estão ales ando q'l1e ncio fôrar. _parte . 

h - A - I _,aomol.oga_ç..õ~. o foi jnsb-imenta~ para aqueles "iue se consider3.m ns. o 

d • ' di "' I f • .., • ~artes no lSSl _o . ~ra , o que n os 1zemos :01 aF~ 

ar o v oto de 7ossa "':xc.sü ênci_ª-,_h.omQloganà o o acôrco . A homolo-

. .:,s':;9o-do a côrdo nã o é paJ.:'...à.__in:c l u i ;r_nem excluir deter minados e~- ! 

~be1eciment 03 • Con~irD 7 arc ia l f equeno - Nã a_i_~~ casos 

·""DS 
~ 

, 
e~os t.iscutindo : e_p.9.r-ª._casos f:g'tl:!r..Q.s . 

... 

.. 
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" ; , I \-O q.u:.eJo~c..elen..c..La_po_d_s,_r!:l. Jiizer e ~ v"ot_pu nor equlv oco.l- -

~ não, qus.r...e_r ,~inte e :.}Jlat.r..o hor,1s dep-º.i_s_,_r e t ificar o s"-'e=-u=--: 

-lL()t.o_._ Conse l b P.1 1'o-I..ua.r.te___.2jJ_h._o - · .ã o foi nor equivoco • .u;u-ho-

~ej o acôrco; ve ço--P-ortanto, ~ue se dec l a re na ata q~e eu 

- "" ~ . - , _na_o b.omolo[.:.,J.tei o a c oraa._ç_om___§ sta restM. ç..;o~ apenas ,__g___gue eu 

_q_uer..o que se f aça____c_ansta r . Cons e l h:3iro · a rcial Pequeno - Is to 

_nio~de · prevalecer~os~celênc1a poc e cizar g~e foi l e vad 

1 
a v.n.t.sr po,.. eq..ui\Lo_co .__C o.nse_lb~ir_o Du:3.rt Eq_ XiJJ:lQ_- O voto d o Re l~ 

,.i 
co _t_o.r_ e r ;;, asshn : ,, ::r om.a..l..o&o __ o a G..Ô_::r ..( o " e S]J vote)... homolcH;gndo o a 

-
...do e P o,.. t a n t o , ___f_.oi_e..x.pi:. e SJ3 a m.ent_e 

,.. 
esse o yo.t.Q_Ç_p~a t or • que eu 

-
a c ompanbaL. -, on s albe..i.r_CL.l!arcia 1 .2_a_q i.J.e no - Q roe.JJ......:Jl o to foi ' exc l u 

-
--Ln.d.o o ba nco à o i31' a s i l ~e..,_n.e..as.e ru:lntido , pediria ~Jtura das 

not1 s ta q..u.i.g.ráfic.as . }j Q r e.l.sl..t...Ó.r J. o eu antecipei o meu v oto, c om 

. ' _ezç~_o,__e_na_yo~ão l Q;.iCéiment e h mno 1 o o. a v a ......r..e..s ~ e .Lt o____l o a c 
,.. 
o r 

-do, 
,. 

bav1a c~ to, n o..s___L_~..s_sam__q 11 ~ 81] l sto 
, 

exc l u são do e , com 

.;:,anco - do Br _'l.Sil_. Vossa ·;xc...e lên ci a ::;,·1Ge n~i_a_mc___t_Q r_ç_Q_IDP.r...? ~_o.ã · 

.:1g6ra , 
, 

poss{ ve-1 , :vint...e~;..~...a t r o n<J o e bar -. s de~s , Qller<er r eti 

__ü_car_ Q.._ll_Qt o I : O n S-i3.lhs i r...u... T•uar__t_e Rj Jbo ~i.a._e_.s t._o_u_r liif.Lca 
-

___o_y..o.to..;-e.st..ou- d e c J a r :1 nd o que V_o_ssa____...)c~celê_nQ.ia d iss_e_,_ .o.a_fas--ª-
, 

5a n_c_o__d o_E.r.-,~,__s i l ~crio, qup, o e s tava , _na t-u~lrr ... e_nte, ex c lu"' J..ÕO 

r ecorêo da..s_sua s pala. \T..S_S 
.. 

---=--...fl..:l MS - porg,_~~a~ltos s 

r i o.s . ConseJbej,..o -.-a..:r:c.ial E..equeoo - 1 oflti...o de-e~ane 

do a côrri o ' ..... .... fi z qu.a_âs..ruL;,J.C Ôrd o a .. ame,..a -na o abran1,;e o .....1anco à o"--

~raai..l__p..o_Lq ue~~ oi p:t..rte _ n..o_ d.i..ss{di .o . vonse l heir.Q Duarte 

- lba !.ias ,__e nt ã. Q - • - r@ O e grec i so C.;i z er ~ gor~ ~ant Q 
, 

h o :10l.og nos a -

1-- mos " Q ac ord o e na o o ofic-io QU§_ faz a exclusão . Conse l heiro 

~c..i a l___E_eq_u_an_o - t,.,~lJ h om..olog..ua.i__:__o acôrcl :Q, d e-1 x,anc Q b~m claro 
--. 

f.1 ca nà o SXf"'ASSO, :-";;i ra evitar n ,J.vi c ·• s futuras , q ,JA o i)·3ne o d 

,-rrt~. s j ] na o esta~a inc: J n ido . Conselheiro .. 'uart~ l?l lbQ - J.!.:l.J, n a...Q_ 

ouvi e na o foi assim meu ...Y..O..t...o . C-Q n .'3 elh6 ir o "?r a ncisco lha l Carpa, 

_A__q_.u.a S:t ã o 
, 

isso i mp r® Ml fez e que com a um estarda J ba;o dize 
, , 

""izemos exc ] !ls9'o _Q,_Ue nos e q';e 9. d o .wa nc o....d..o- ,;.r ·" si.l .. ___D_on~.e.l he..L 

rQ Lu~ r te f i 1 bo- - Dois í:onse lhe ir..oSl âqn j , ma r e s .L."'lE:tl te, -ll'l@... ... cha 



• 

:atençso isto . - tinha· pres t . .lê.~_a t-ª..n~ão ' a ;:a rc~. .!...Ou Q.lO a l e i tu 

....da _a t_a..., m.QJ3 , a.nt_EtlJL.!I' e s mo, um advQ~cg_do _3ancp do B~3.si l ~pe 

ra I 

r~unL 
ton - me , ....p.o.r... t _eLa.f.o..n.e._,_-ª.§_CO acÔrdo na y__i_a sioo ex_ c lui '5._Q_ o Sa nco . 
do 3~3.8] 1; Suª J:xc.e.lência rne di s.....ê..SL_q ue esta v ~c..o.m.b Lo2, da §. 'ª-xclu1 

. - e..;L afirmei notÍc i -.S2-0 e q·ue na o . ~oje , os jorncl.is re_p3tem :l -~-! 

--.d..o_-=l u.e......<ã c v e~ t "' u aq.uê~e-ª.fur..o_g?-.d o • __Q_on.;; ª-..lP ej,.r o -=-.ar c Htl 

pe~mitE Xns~al~nci~--~~rte? Vossa .:xcelêncla 

q na n d o......s fL.JLerlf.i c._o.u_ o_d_Ls s Í.Q i_o , O.$___§_mnre ?:;aõ os <'o 3snco 

1-_eque 

sabe 

do 

I 
no__::.~ 

que 

_d e.cla r..a.r.am que não~articip~vam da greve J20rqJ.e - _iinham nª-o rei -. 
vindica cõe s. " . a faze r, natur3. l mente todos i econorn1cas o orq_ ue 

, 
a 

_ga oba vam... ~ i.S_. Veiu a Junta Jovernativa do Sindicato ao ! .. i nis -

__t_ro_e Sua_ c.xcalência mandou o acôrdo ao ~onselho2 oara s er fei -

_ta a honwloêação~ompanhaâo C. o ofÍ cio em que se diz : 11 .:!.st á a:f. 

o a.cÔclo ·y3ra :t..o.élo.s....s ban~r.ios, .:::om exclusão dos eo~rege.d os 

do I 3 n r. o._ c o 3 ra.sll ,_q.u.e oao f"'..Zª-L_.:l_m parte co d:. s s{õ i o'~ F o • .t ~~ - · !....J...__Q_,;-1 

-te m e..u._p_e.n.s_~c.nt_o e me,u voto . Conse l heiro Duarte Fi lho - 'I dO 

_q_uar a_di.sJ:ULt.i r Q caso , :gorQ 1le <.l. O votar com Vos sa ......xcelência 

que cUsse: 11 l:onoJogo o. a c Ôrdg1_.....o.__g_ ue foi homol ot;a<?-o foi o a 
A 

cor -

do - oficio. C QD.SJÜ.he ir o e na o Q 1iarcial PeqLJ.eno - Vossa ~c e l ên 

c] a 
, , 

ninha ga lavra, Vossa 3Xcelên e..s..t..a ..p.ond.o......eJn_duvi da a ·mas c ia 

-na o liJL .MJLe_~..r__Q e que . sou um .tomem de be:1 • ConsellPl r o 

nna~t.-, _Ej Jbo estou.,cizendo 
, .... 

atençã - Q CUJe e gue na o :p;r3stei O , 

ta J ve4, ' 1 nform.a çã o de Vossa .....xce l ência , exclusão a ~arque a do 

-_Ban.c.o élo J3r:3._.sil vei.1l no oficio e na o no acôréio . Conse lh3~ir o 
-

-±.:a.rci.al.Jaqueno - A-.JJJ.nta Governativa do Sinêlicato dos .t-anc ári -
-"-~ 1 

-D.S.., c e 1 e.brJànd.o .....P-ª-..C...Ôr do_, diz :· (liêlo} . Ç1 
J..J o Diretor G-oral do De -

ps.r tame n.t..o_ C.i.z_ .:_(.lld.oJ . _ -~, ;relatJ.ndo, bomol.oruei o :3-cÔrdo 
' s~ 

_gund..o. aspW.t.o_EL:3..-l.s~t.ra "c o isto 
, 

todos o pro.ce ss o, e , pc~.ra O-ª._ 

' , i .oanca.r os,... c_om _ex c luB..§::) õ o pessoal do 3anco do 3rasil,_3ue na o 

1 ti.:vera rei.vindic~3.çÕes a,_liz~L_ne1L_s_e acôrco . Como vamos nós fa - ' 

- z.ê =las agor...a_s ~.:t.e.-p.r.o.pria? 

l
_incluimos,.pnr~ue-na. -~êemos 

podemos excluir~--Conselha~ 

., 'D - I vonselheiro ~JHrt"" F:i l ho - i'Tan__i 

1nclui~ ni nr.uem como ta r~bÁm nã..O-
- ' l 

.t.·a"~"c~ aJ Pequeno- - Poài :amos , por- I 

I 

• 

o 



. e 

·"' 

.. 

o 

• 

... 
• 

E 
..... 

.. 

-..q u~_e_r.a_p~ t od..o.S-OS bancários , _ o_p.aa.s_.a.a.l__d_o_Ban.c.Q.._ d..o-B.~ . 

_ail..__=.__g,.u.e_d_ec l s.-rou,_ a.tê.. ?-Or n.ot .:is p•Íbli.c3 s, ·1ne nãô Pra pa,.p.t..e_ 

=:.n.o~rda - e st..a..ria .t.auib.áru_com o . ., llJll~;nt o . Canse l he ir o --.na rte.-

__Ei_l!to - a.cha que ho.ru.olog.9mos a acôrca como está_. CansolhAirO-
p ' , , 

~rcia l equ.ena - n que esr;a e i sta: se '·o o--Iu.nc.o do ::r3.s.il,.....---

.Y90ª-ª.1heiro Duarte F ilho - .Sem qn4]quer exc lns·â'o · Canselhair..O

···arcial ~eno - .. ;.~d..ad.e_jnrf(ica , como cbamam().S....i:!..q.i, é o 

, ~ f'. - - . h _Q_,;.e____§_at_a_n_o of1cio c1 ô r-ini.s.tr.o-:..-.e.u. ,z a ex..cl.usao: na.o_qu1s , a 

i 1 · ' ..., n -· s oytamente, _.faz_e~.ualq...l.ler pas.s.a ce-ma.gic.a...- Li on se ] be i r ana r -

te Fi l ho - Não ài g o i sto., mas ..q.uerO--q.Ue---fiQJ..le _a_r~tif:tca;ião da 

meu voto__!__Ç},..ue__ho.molog.u.ei o .ãc.ô.r:d.o, pnr3 e simpl...e.s.;::}_pnte . · Conse 

~iro r·arc1a l 'PeqJJen o·- Senhor- Er ss:idente , Ls.to não p.od.e._pa s -
' 

sar . O Lions..alhairo D1nrte-2i.lho... h.om.o..~_a_acÔrdo, -votanclo-<ie.. 

sesuint~_oàe fazer é dizer qne nã-o interpr .ton hern o pens@nten 

to ê. o....._.r_e_ltlor , q.ue é êste q._e..... exp-ressl'l"i . ·~s"'lheirto--D.u~e---.?i 

-lho - O meu ~ato é ne·sse sentido: h..omol..o.ga_l.=.l.d.@_O a côrdo sem re~ 

_t_r..i.ç_Õe s . :V.otej tlO.S ~mos-C...o--liÜto -d...o rela:..t O::J:l.,- R-Or!1G-loga.R..Q,..g.._a.._ 

·acfu:-Q.Q.,____s.em as rastri t; Õas .a qua._.:)ua-J.!.-.""<.~1-êQ.~:i:a--a.J uã..i.u_q...Lal:lÚ-0- f 
, 

_Q_~la_t_ori a . Conselh.Gix;.o !t.l.a.I' cia~ E.eqneno-=-.Bu.....d.:.:sse qne o meu 

voto j;; foi ª-U.t.ê.ci.pada no rslat.óct~..o Senhor ,::,ecretário 

c ara l er . &a~tário - ~iQo) 

~"ª-I:ÇJ.-ª.L...Pe_quena - Vossa f:x c a l ên.cia· pô~.m._d_ú . ..\L.L·..~,.·lS'L.....a..-..!.I.I..L.l..!.W<""-!-l""~ 

_yr_~ _ ..... u_ad.mi_t_o__q.ue JJ,., cols..ga_..ni.o_mo te.nLJ.a-.e.nt..enCi i~ a be-n . . s s 

homologar e · dep.ois de vinte e quntro horas vir dizer que na o JTO 

tou daquela maneira , dizer que en não d i -sse ... . Conse ] bPjro Due.~: -

t F . lh . -" à , - h . . " -_ e _ _ l __ º--=.._ u nunca ssr1 a ca,az ue .?ar emuvica aon.asr;1 oaae 

~ , . 1 ,.. • "i..s ' J ., 1 ,.. • 
~-L.o..asa t.xce e ncJa;-rnas pos s..o_c coroar oe ~osss. ... ,x ce snc1.a , 

cano p oss o tsmhé~ discordar êe on:b!.o-co l r..ga . 

a J E eqneno - ..JLo.s.s.a. .xce l ên.cJ:a. '1o.de é. i scorêa;r__, 



• , A 

e acomna_nha r um voto c l ar..o COillQ_~quel_e e no out~o_d.il!_o~_r_c CQ..:- I 

.s.a.._ CiLe.ren..te . G::>ns..elhei~o Du'3 r_te Filho --=:.u. ap~nas votei no ae!!l 

.ti_d_a_d_Q :\LO.t...o_ de _i.ilii13..9.. .• :xc~üência por..que -·_o..s_sa _ _2x_celênc.D?. , _ao Lª-.-1 
zer~Ó.~- f..o i_t_ªo claro_ e t~o m_e_riDa,.n o_ q_Qs · ning~u~m pre s - j 

tou.~tençio,_-go_r:}.ue se _tra_tg_yª- s impl e smente de homolog a r um a.cô:r., 

do. . :L_~e..s..t.r.i.ç.ã o nã.o_ L..oLdi.s.c.Ll.t.id.a... .2.or _i s se ....mo.t i 'll.o_ é .que q uall.= I 
d o Vos..s-ª ~cJilwc.ia_ anun.ci..o..u_o.__y_ot o homoLo#_nd.Q___Q_a_c..ôr.ó~a.s...s..QJ.l· 

p_:n:~ __ .JTo.taçã..o_..sifibÓlica_, c..oma_d~e..ria passar .~u qu..ero que fiq_,,le_ 

.Ç...OnS:b.tndo _q_ua o l!'!en vo.to fo i no __s__an_tido d.a .hom.olog9._çio _õ ~c.âr..d_o . 

~~:::::=::::=:~:::::::!:!.::::·· ==::e:!n::t~iL_::_~ - D....e f' ato, o caos e 1 h e i r o r e J a t or v o~l 
s..enti.d.o .. __Qonae.lhai.r..o...J..u.l.ar te Fi 1 h o - r seot 1 r: o à o meu voto fo_i__l 

p:qra e_ si.LJ.plesmente bomolog .. ndo o acÔrdo... Conse l he1 r o r' r a ncisc...Q I 

~rva lba l - d:u t ambém. Por eq~co, ;orqua n~o escutei. J;or f 

• I 
isso e_que~clame i . C~~rD_j1arcjaJ Fequ ano - Isso eu ~eir 

'---'~"'"'.u"""a_rui_o__nio ~-OU.'l..e um relatÓr..LQ, claro como âste , se ~edem I 
informaçÕe s . A.gora vota.r, e vinte? q natro horas depoi s dizer 

O resul.:tado_f..o.i~oclama.d_o_.____TeEia havido equfvacc de do_1 s Conse 

l heiros na votação . I a~.LLface das nonderações de amb,os , 'Jon- t 

zelhei r:.o~u:ut.e___Eilh..o .JLA.n.t.oni o" Carvalhtl, de que v_ot ;J.:::''lm, I:LOr_ 

ocasiã_o_ (i_o_j.u.lg.~ll!.~t.o , c: e ac.ôrdo com o rela t or - e atendendô a 
I 

êste no seu vot..a..._foi clfU'..O..,_ª'-:~ua·ndo q11e o acôrdo não envot 

'-"-'........_...J.La.__.i'unc.io.nárioa_dp 3_anc o do -qrasil - limita - se sst:3. ~..r..e_sid@j 
- I 

- .-1 = <.:. A I a JTI9ndnr_...cnnsigns..r e:11 ata a rr.anifesta..;aJL_~~s......Ex..celanci'l S_r 

~""'-"'~~e z_q ue , ~e_s t--ª-~ l.t.ur_a , nã o e...r-ª.__p_o s-ª.!JLSD.. .T1d. i s a mod i f 1 c a ç ã o I 
resultadCLd..o ju.lg:un.enta........ _Q_onae_Ul~ Ty,a-rclal "Pequeno - ;)eyo 

clarar a.. V.o.s.s.a.. ....::..X.ce.Lênci.a...,__a_bem d .-1 V9rc1ade , qne essa s n ata s \ 

aqu1gr:áf-i~ l :i..d3.s a...i..nda-nâo....f.o;r!a rn revj sta..g p or_mim . Conse l hAi 

r-o .2.r..an.cisco_Ca.rva,J..tl~ ~s nq o se e stá pancl o e m C!Jv·i d.a_~one.al 

jtiüaõ.e elo Gnnselbeiro-lrarci al FeqUBn..o . .ull 1 i no jorn'.il e n3Cl -1 

I '.e-Stai ataO-C'~~. P-o.r i-.ss.o é qne q..uis~r . lião ponho em d·Jvj -

a_ .9.. pa.lavra dO- c.onsilheiro ·.:.ax.c :i c1 J e 

J.o.ã G -Du'1r te td.mb ém _nã..o.__as...t.e~o !1d o ~ 

I 
a crerito qne o consalh~n 

, . I 
~ na.ra r.'!B.i s s.oodo ~eC.id o_ f 

• [ 

.... 

.. 

D 

,. 
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Li,__ • 

F l s . 

S. Ed. 

_au ~ - ~ - - _ã..a tj J Ó -rafo o i n t.~-ri no_c.~ ·la_sza._ 

_n_ do._q..ua..o.r_a_Úni_.c..o_ é' ....a~· ~até rio õ.o nra·aa l h o, Tn(Ústri.B 6 Com Ár -

c~ o , lav"Ai 9 confe-rLa p-re sente c •3 -rticso 
' 

1 118 V'='j ,1or mi m à a ti 

lo;:_,rq faãa. , à·•üacia e as si n9(ia l) , , o , h e f.e___d8 SRc;..:.LO. à e Taqnizraf..if 

~-Conselha_~jonal ê. o ,'rab.:: Jho, ;,n J .c._e__._ m i z ... ·r .ai_r__e__.e._:v i.s a c'i a 

-!-'_alo. 3enhor i retor cl8 :;vjsso jA ,t os e t..li li r:- ,;ncia s o , !')a ch.a.r.e.l_ 

-Os'3alc o •:l03ras , 

fUa ~~~lêifh; ffl & 4l,O h - - ~ 
4, ob cêt~ - .-M'J ~:u';,~:~~ 

4D 
\fJSTO l t/~f rt l·flj I!J~l.~ .l'i 7 (T 

- y ~- ---1 l(r, "'" j ,~ ' " · -

-·~ 45,4h ~------ -
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COMISSAIJ SINDIC4l DO 8ANCO DO BRASIL 
E ndereço 

SINDICATO DOS BANCARIOS 
Av. Rio Branco, 120 - 11o. andar 

AC/ Rio de JIU'!eiJ'O, 

nao. Sr11". 

. }'),~ ) 
21 4e Aeurio 4• 1946 rr 

Os abaixo asoinadoa, funci~ioa do .Banco do Braail S.J.., :.1etta C&pil-

tal, içed14oe, n Tirtude 4a intervenção MU Sin4toato, 4e ftoorrer, ibéa, da 
... #11 - -deouao que hoaoloaou o COliDO entr .. bo.nouioe e banC~,Ueiroa oom a e.xolua® do n'\ab .. 

leotmeato ea que tê&J' aatisf&Qão de trabalbar, v""m, pela preeente, tettftN!lhsr a wa 

1ntqral aol1dat1edade aot ool&I!JiliJ q\le, em. são Paulo, santo• e Belo Boà 1onte, Snt.-

JNIU'alll RBQ a deo1Âo do 00118elho Nacional do Trabalho, afiai-de inolu11" o Danao 

do ::araail o efeit os do ACÔRDO de u.2.46. 

-- l -

(cz_Á / !7 
- -----

I 
r 
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COMISSÃO SINDICAL 00 BANCO 00 BRASIL 
Endereço 

SINDICATO DOS BANCARIOS 
Av. Rio Branco, 120 • 11 o. andar 

AC/ 

)~f\ ~ 
Rio de Jmeizo, 21 de ACosto de 1946 ~ 
n1ao. SDr. 

Dr. Bened.üo Ca.lheiroa Banfia 

O. abaixo aasinadoe, funcionárioa do Banco elo Brasil s.A., neata CapS.. 

tal, impedidoe, ea Tirtude 4a :lnterYenção ea aeu Sindicato, de recorrer, tambéa, da 
... _. . -

decuao que hoilologou o ACORDO entre banca.rioa • ba.nqueiroa coa a uoluaao do ••tab .. 

leoimcl'to em que têma aa·Uat&9ão de trabalhar, T8l, pela preaenta• teate111U!lhar ·a IIU& 

intep"&l aol1ddie4sde aoa oolepa que, a são Paulo, santoa e Belo Hon sente, int~ 

puaeram embarco à d•o1Üo do Conaelho Nacional do Trabalho, ati..D-de incluir o Banco 

do Braail noa efei~oa do A.CÔRDO de 11.2.46. 

• 
,:j• 
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COMISSÃO SINDICAL DO BANCO 00 BRASIL 
Endereço 

SINDICATO DOS BANCARIOS 
Av. Rio B11nu, 120 - 11 o. andar 

Rio de Jaaeiro, 21 à Ap to de 1946 

. n1ao. SDr. 

Dr. ~enedito Calheiros :Son!i!a 

• 011 ehai%o uaina4oa, tulloiDJ:l&rioa do Bmco do Brasil s.A., nesta Capi-
tal, imped14os, • Tirtude da inteJ"Yeoão em 11eu Sinilicato, da recorrer, ta-
, ... ., .... -b&a, da c1eouao que hcaoloaou o AOOltDO entrtt banoarioa e b&nclueiraa 0011 a ex-

clusão do estabelecillltnto a qutl têm. a aati•tavão de trabalbu, na, pela pre-



-- ------
COMISSÃO SINDICAL DO BANCO DO BRASIL 

I~ 4 
iel941f n--Ri• &e Jaaeire, 2l &e ._sro 

llllll•• s.r. 

Os ua.i.xe assila8Àea, funcion:z.ies i o Bane e &o Bruil SoAo, nesta 
C~)ital, iape!iàos, ea virtuie &a }nterYençãe ea te~ Sin&io&to,.ie recorrer,ta.
b~•, &a à.ecisae tue homolot;eu o.,.A.COIIDO entre_oa.nca.n.os e bantu!U'O& cu a exclu.
sae do estaeeleciaente em ,ue te11 & satisfaçao de trabalhar, vea, pela presente, 
testem1mhar a sua intet;ral aoliiarieiai~ aos cglegas tue, em são Paulo, Santos 
e Belo Horbente, interpuser am emlarp a decisao cio Conselho Nacional do Tra'ba
lho, aft.-ie incluir o Banco do Brasil nos efeitos do ACÔRDO de ll/2/~6o 

/) - -r--: 7 ' I _/i_ I /)~ ;2 L 
ltA~at~~~/,~ ~LUA~~ ~~. 1:; / 

99b4:... ~;;;.:;,., ..... ~~· 'tAN . ..-/--(~'!-~ 

.. 
' 
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COMISSAO SINOICnL DO BANCO DO BRASIL 

E adereço 
SIHCICATO DOS BA NCARIOS 
/h. Rio Branco, 120 - 11o. andar 

lll.ao. 

• 

ire, 21 le DOSM 

• 
ecli te CILllwiro Bcafia 

oa ai%0 a aa, fuD.oi.anÂ!ie 4o Bac e Br U s.1., neata 
Ct; i tal, içedidoe, . Yi:rtu.de ta internu;u a1.1 Sintioau, la recorrer, tlll'í-

• U. eoiaão tu lopu o,..A.CÔRDO tr-_,ancari• • ltantu!ir o• a axclu
• eatalteleoill t - .,.w t a aatisf'&Q&O 4e trabalhar, Yn1 la praaente, 

testei!Wlbar áua intepal .oll4arie4 • ao cgl•su p, são Paul.o, Santoa 
• Belo Heri& :ta, intupuaena ar a d oiaao do Canaelho acicmal 4o Traba

' aí a incluir o Banoo do BraaU os efeito. do ,j.C• !U)() ae 11/2/46• 

)• 
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COYISSÀD SINDICAl DO BANCO DO BRASIL 
Endere 

SIND ICATO DO ço 
Av. Rio Br• aco S BANCARIOS 

'120 - 11o. aadar 

19 
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COMISSAo SINDICAL DO BANCO DO BRASIL Rio ie Jau.ei:re, 2l àe ftOSTO ele 1946 

Illao. Snr. 
. 

1>1'. Beneà.iie Calheires Bcmtia 

01 aàaixo assinados, funoi~iee ie Bano• ie Brasil s.~. , neata 
C~ital, içe!i os, ea Tirtuie ia !nternnçae •• t•u Sia.4ioato, ie r ec rrer,taa
'bJa, ia ieciaao ~· h aolcccm o .. ~CORDO entre_ltancaries e lumtu!ir a o- a e:xcl u
sa do estabelecilumte ea 4J.Ue te• a aatisfaçao ele trabalhar, Tea, pela presente, 
testeaunhar a sua inteçal eoli4ar1e4ai! aos c!legas 4!U•• em são Paulo, Santos 
e Belo Horizonte, interpuser eüars- a deoi•ao io COllSelho Nacional do Traba
lho, af~e incluir o Banco do Brasil nos efeitos do ~ca:mo de 11/ 21 46• 

r-' 
j-: 
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COIISSAO SINDICAL DO 8ftNCO DO BRASIL 
. Endereço 

SI NDICATO DOS BANCARIOS 
Av. Rio Br•nco , 120 - ti o. udar 

ire, 21 e DillS'lO 

• • 
irea B ia 

i%o 1 fwao Bru1l. ei • t D 
c .. 1tal, idoe, ri.rtu.de .. j.nt .. ..u Sin41oato, •• HC«r'JNZ",t ... 

, ... •eoiau p • lo a,.J.OÕ.TtOO tn_ltaAO&rl. a aclUo 
do eat eleoiac • p 'hll a t1atAQ&O ele tr·.ua'-UIIIIo5" 

test a tAteanl aolitar • aoa c 1 au 
• ele iHilte, inter,a.eru à cleoiaÜ do C l ao1 4o 1"rab 
1 , af11t-4a t.Dclv.l:r o D co 4.o Braail o. efai ta c! o AC !DO c! e U/2/ ~. 
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COMISSAO SINDICAl DO BANCO DO BRASil 
E ndereço 

SIN D ICATO DOS BA NCARJO S 
Av. Rio Branco, 12 0 • llo. andar 

AC/ BJ.o do Jaaoiro, 21 de .&eooto do 1946 ~ 
nao. Snr. · ti 1 -\ 
Dr. :aenedi•o Calheiros Bcm!i:a 

# 
Oa aba ixo assinadoe, funoicmarios do Banco do Brasil S.A., nesta Capi.-- . tal, impedidos, ea Ti.rtude ela internnçao e• aeu Sindicato, de recorrer, t8ilibea, da 

... A # -deoisao que homologo-ü o ACORDO entr e banoari os e banqueiroe com a exoh,•a.o do •atab ... 

lecimento em que t ême. s atisfação de trabalhar, vêm, pela presente, test emunhar .a 8U& 

integral soliddiedade aos eclega.e que , em são Paulo, Santos e Belo Horizonte, int81'1oa 

pueere embargo à deoi •ão do Conselho Nacional do Trabalho, afi.JD-de incluir o Banco 

~·JI/Uo"-' de 11. 2.46 • 

( 
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COMISSÀO SINDICAl 00 BANCO 00 HRASIL .-'/C'"" 
Endereço 

SINDICATO DOS BA NCAR IOS 
Av. Rio Bronco, 120 • tt o. andar 

AJ:/ Rio 4• .r..lro, 21 • A&oPo ele l n,..,. SU". 

Dr. B-.4~ Cal.Mtraa :8~:1a 

.. 
Qa .. bo Mlinlllloe, :r..oiarAZ'ioe 4o Danao elo BruU S. A., ..-ata C.,S.. 

- . tal, 1mpecl14oe, • ...utu4e ta :blteneçao • ..., Sill41oato, 4e NOOft"ft'• tab-. 4.a 

ct•o!Ào tu• boaolOIO'l o .wôtmo atn baaoúoioa e 'banquek'oe coa a aoluao ao .. \ab .. 

l•otmtm'o que tia ... ttat.,Po de trUal.bllr, Yêm. p6la pnNnte, W.t-mur a .

in~ .aolldati.aade .. eolepa p, • são Paulo, toa e Belo Bolli&Oilte, Salte
.._... ......., à deoui.o elo CcmHlhe tfu1onal elo fnNlbot att.cte iaoluiz o BcAOO 

elo BruU Doa etett~ 4o ACÔRDO de u.2.46. 



COMISSÃO SINDICAL DO BANCO DO BRASIL 
E ndereço 

SIN D ICATO DOS BA NCARIOS 
Av. R io Branco , 120 - 11o. aadar 

~ Rio do Jaaotro, 21 io ABao to do 1946 "" / I 
n1ao. S:Dr. 

Dr. Benedito Cal.heiroa Bcm:till 

• Oa abaixo usinadoa, f1mcicm8.rios do Banco do Bruil S.A., nesta Capil-
tal, illpediioa, ea Tirtude da intervenção em seu Sindioato, de reoorrer, ta-

- - A # bem, da deci•ao que homologou o J.OOBDO en~ banearios e banqueira~ 80!! a ex-

clusão do eatabeleoiaento ea que têm a satisfação de trabalhar, Têa, pela pr ... 

sente, testewnnbar a BU.a integral solidadiedade aos oolep.s que, ea são Paulo, . .. 
Santos e Belo Horisonte, interpu .. ram embarso a decbao do Con.aelho Naoi.mal 

do Trabalho, atia-de incluir o :Banco do Brasil JlOS efeitos elo ACÔRDO de l1.2.4 6. 



COMISSÃO SINDICAL DO BANCO DO BRASIL 
E ndereço 

SINDICATO DOS BA NCARIOS 
Av. Rio Bro nco, 120 • 11o. aadar 

Rio de Janeiro, 21 àe Ages to de 1946 

lllmoo Snr~ 

Dr. Benedito Calheiros Bonfim 

Os abaixo assinados, flmcion~ios do Banco do Brasil S.A., nesta Capi .... 
tal, impedidos, em Tirtude da intervenção em seu Sindicato, de recorrer, tam -

b~m, da decisão que homologou o ACÔRDO entr• bancários· e banqueira; com a ex

clusio do estabelecimento em que têm a sati s f ação de trabalhar, vêm, pela pre

sente, testemunhar a sua integral soli dadiedade aos colegas que , em são Paulo, 

Santos e Belo Horizonte, interpuseram embargo à decisão do Conselho Nacional 

do Trabalho, a:fi.m-de incluir o Banco do Brasil "nos efeit os do ACÔRDO de 11.2. 4 6. 

• 

• 
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COMISSÃO SINDICAl DO BANCO DO BRASIL 
E ndereço 

SINDICATO DOS BANCARIOS 
Aw. Rio Branco , 120 - tio. andar 

• 011 abai:ro ... 1Da4oe, f\mG!all'toa ao BaDoo elo :Jrall s • .1., •na c.,~ 
tal. i8pelüoe, • Yirlude 4a ta~ • ~ S!Mt.eatc, de ncai'NI', '- -

11 .. ... ... , • 

bea. C& ieciilao Q.l:e lwmol~ o J.\n...~ ent~ b•_..tc. e b&ql7eiz'aj oca a n-

eluio 4o er..UeleoiMnto - fl\M .... eati.eh.fão 4e tnballar, .... pela J"

nnte, te~ a IR1A SntecnJ, ~Ktli4a4WII4• ..,. oolepa ~·• • tão hulot 
r.toe • Belo HorillcaH, tn~ •arco à deci.Ão do con1elbo Nac1«mal 

~o~~ dm-cte SAcluir o :Batl.oo 4o .DJ:uU.,. ~•itoa do .&.CÔ!WO 4e U . 2. 46 • 
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CONCLUSÃO 
Nesta d a ta. faQ(O os Jõ)reeente6 autos ooncluso{, 

ao Sr. Pres~dente. 

E:.rn, .......... ___ (!±p_.:. _l .. .d:. ... ~ .. ~-h .. . 
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MINISTe:RIO DOI TRABALHO INDúSTRIA E CO ~ICADO NO OI!~HlO U 
.JUS TIÇA DO T R ABALHO 

C ONSELHO N ACIO N AL 00 T R ABA OE M _2_1_ __ D ~ -----J. 

I nteressados - Sindicatos dos Empregados em Estabelecimentos Ban 

cários de São Paulo, de Santos e de Bel o Horizonte, interpondo 
, 

recurso extraordinario para o Supremo Tribuna l Federal, nos au -

tos do processo referente à homol ogação do acÔrdo de 11 de feve

reiro de 1946, celebrado entre r epresentantes de banqueiros e 

I 

I , - ~ bancarias, constituídos em comissao de ambito nacional. 

DESPACHO 

, ... ,. 
Confirmada, em grau de embargos, por acordao deste 

!Tribunal Superior do Trabalho, de 4 de outubro de 1946, pub l ica-
I 

do no uDIÁRIO DA .JUSTIÇAn de 10 de dezembro p. findo, a decisão 

do antigo Conselho Nacional do Trabalho, que homologou o acÔrdo 

celebrado em 11 de fevereiro de 1946, entre representantes de 

, - -banqueir os e dos bancarios e~tao em ~reve, com exclusao dos fun-

c i onári os do Banco do Brasil, querem, agora, os três Sindicatos I 

I embargantes 

1mo Tribunal 

recorrer, extraordinari amente, para o Egrégio Supre-

Federal , buscando amparo no art . 101 , inciso III,le- 1 

da Constituição Federal, como se vê da petição de ~~ I 
1 
tras ~ e d, 

108 e seguintes, apresentada no prazo legal. 

A exclusão do Banco do Brasil, declarada expressa -

, -a uma prolongada greve de bancarias, a cujas reivindicaçoes 

ordem profissional e econÔmica eram estranhos os empregados 

f~ de 

da-

H , A A 

mente pela decisao homologatoria do aludido acordo, que pos 

quele Banco, constitui o ponto fundamenta l da argumentação desen 

vol vida pelos Sindica~os interessados. 
,. , 
estes, atraves de alega-

çÕes sÔbre nulidade do acÓrdão recorrido e mesmo do processo,por ' 

ocorrer uma suposta ilegitimidade de parte na contestação dos em 

bargos e ter sido julgado o mérito sem apreciação de duas preli-~ 

minares arguidas pelos embargantes, insistem na tentativa de de-
, , 

monstrar que o mencionado acÔrdo compreendia tambem os funciona-~ 
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rios do Banco do Brasil·, não sendo, em consequência, lÍcito à JUs 

tiça do Trabalho determinar a exclusão consignada na sua decisão! 
, - , , 

homologatoria. Nao ha necessidade de reproduzir aqui a fundame~ 

tação do acÓrdão recorrido, para salientar que a debatida exclu-

são foi 

ricas e 

declarada judicialmente com apÔio em afirmaçÕes categó- I 
expressas do então presidente da entidade de classe, Ór-, 

,gão que promoveu e orientou a chamada 11 greve dos bancários~O que 
, 

importa, nes ta oportunidade, e apenas examinar se procedem, ou 

não, as alegaçÕes feitas pelos Sindicatos recorrentes, para jus-
A , 

tificar o cabimento do apelo extraordinario ora impetrado. 
I 
I Cumpre, preliminarmente, atender a que, no caso, a 

1
intervenção da Justiça do Traba l ho somente se verificou apÓs a 

!solução do dissÍdio mediante acÔrdo celebrado perante a autoridal 

de administrativa. 
, 

A greve, deflagrada pela classe dos bancarios, 

objetivava alterar certas condiçÕes de trabalho reputadas injus-
1 , , 
tas ou prejudiciais, especialmente quanto aos niveis de salario · 

e formação de carreiras em determinados estabelecimentos bane á-

rios. Entre êstes, como sempre e reiteradamente afirmaram os di 
, .. 

rigentes do movimento, que se alastrou por todo o pais, nao se 

incluia o Banco do Brasil. Cessada a greve, ~or efeito do refe-

lrido acÔrdo, claro é que a Justiça do Trabal ho, na homologação I 
dêsse instrumento, não podia deixar de atender a tÔdas as circ~ 

tâncias que, de direito ou de fato, haviam determinado o evento, 

ou de qualquer modo estavam ligadas ao acÔrdo extra- judicial . As-1 

sim, se a exclusão do Banco do Brasil era ponto pacÍfico entre 

os grevistas e os representantes patronais, bem como para o Mi -

nistro de Estado e outras autoridades administrativas que promo

veram o acÔrdo, tudo justificava que o tribunal a consignasse,c~ 
.. , 

mo o fez, expressamente, em sua decisao homologatoria . E pode -

ria mesmo assim proceder ex-officio, independentemente de solici 
.. , 

taçao ~e qualquer das partes em litigio, ou da autoridade admi -

nistrativa que presidiu ao ajuste. 
, . , 

Porque, em materia de dlssi- t 
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dio coletivo, a Justiça do Traba l ho tem poder ou competência nor 

mativa. A solução extra-judicial do dissÍdio, que por motivo de 

greve não chegou .a ser ajuizado, na forma da lei, não comporta -

ria, em absoluto, qual quer restrição ao exercÍcio legitimo do po 

der normativo do Tribunal chamado a homologar o acÔrdo~ Se asl 

normas e condiçÕes de trabalho, já então vigorantes para o fun-

cionalismo do Banco do Brasil, eram melhores e muito mais vanta

•josas do que as reclamadas pelos demais bancários, jamais se po

!deria conciliar com o princfpio da justiça social a decisão que, 
I ~ 
1desprezando essa realidade, admitisse ou homologasse a inclusao 

Ido mesmo Banco entre aqueles que viriam a ser obrigados pelo al~' 

ldido acÔrdo. Insurgir-se contra ~ exclusão, em tal hipÓtese,co

lmo vem fazendo os três Sindicatos recorrentes, nada mais signif~ 

lca do que pugnar pelo agravamento da situação de inferioridade 

em que vive uma grande parte da classe bancária frente aos seus 

!colegas de estabelecimento exà.luido. A igualdade . de tratamento, 

lno caso, sendo bastante diversa a situação de uns e outros,cons-

tituiria, por si mesr~, odiosa iniquidade. 

Demonstrada fica, por essas resumidas consideraçÕes, 

a improcedência do que se articula no recurso em relação à supo~l 
I , ~ ~ 
ta nulidade do acordao recorrido, por falta de apreciaçao das prel 
liminares arguidas nos embargos, eis que ambas versavam matéria 

!explicitamente dirimida na fundamentação do aresto, limitada co-

o estava ao caso da exclusão do Banco do Brasil. Dos termos dO 
i 

, - A l 
acordao deste Tribunal resulta que, nem foi acolhida a interpre-

1 

tação gramatical do vocábulo 11 homol ogaru, por ser incompatÍvel 

com o poder normativo da Justiça do Trabalho, nem, igualmente, 

aceita a l imitação que se pretendeu estabelecer ao exercÍcio le

gÍtimo dessa compet;ncia, que é inerente aos tribunais de traba

lho, quando funcionam em dissÍdios coletivos·, abrangendo, inclu

sive, como é evidente, a homologação de acÔrdos, ainda que cele- ~ 

rados extra-judicialmente, como na espécie. Não ocorreram, por1 
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tanto, as alegadas violaçÕes dos art. 139, da Carta de 1937, e 

l tiça do Trabalho, nem, por outro lado, do art. 42 do CÓdigo de 

,Processo Civil, que veda ao juiz decidir ultra-petita,regra aplf 

cável aos dissÍdios jurÍdicos e não aos conflitos coletivos de 

Quanto àilegitimidade de parte, também invocada pej 

nature~a econÔmica. 

los Sindicatos recorrentes, por entenderem ~ue o Banco do Brasil 

não podia figurar no processo como embargado, certo é~ se tr~ 
tava, no caso concreto , de representar os interesses gerais da 

respecti va categoria econÔmica, o que constitui prerrogativa sin 

dical (art. 138 da Carta de 1937, então vigente, e art. 513, le

tra~~ da Consolidação das Leis do Trabalho). Não havia, pois , 

impedimento legal, para que o Banco agisse diretamente, impugna~ 

do os embargos, em defêsa de interesses que lhe eram especÍficos. 

Nenhuma aplicação tem à hipÓtese o Decreto-lei nQ 7.321, de 14-

2-1945, cujo art . 32 estabelece, como prerrogativa das associa -

! çÕes sindicais, a representação para instaurar a instância nos 

' dissÍdios coletivos. Não há, ainda, fixada em lei, para defesa 

de interesses individuais ou particulares a exclusividade àe re-

1
presentação em fav9r das entidades sindicais. Estas podem re -

I presentar os seus associados, sem excluir, todavia, o direito 

que a cada um deles assiste de agir por si prÓprio , desde que 

não estejam em litÍgio os interesses gerais da respectiva cate-

goria. 
, 

Como quer que seja, porem, em nada se poderiam be-

ne~iciar os SindicatQs recorrentes da nulidade arguida, visto cf 

m~ - "no~ processos sujei tos à apreciação da Justiça do Trabalh] 

so havera nulidade quando resultar dos atos inquinados manifes

to prejuizo às partes litigantes". (C.D.To, art. 794). A contes 

1 tação dos embargos pelo Banco do Brasil, e não pelo Sindicato d1 

Bancos, jamais poderia dar margem a que se pudesse demonstrar a I 
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existência de prejuizo, ou melhor, de "manifesto prejuizo" a uma 

I
das partes em litÍgio, constituida pelos três Sindicatos incon -

formados c om o julgamento dos embargos. 

Isto posto, não estando caracterizadas as hipÓte-

ses constitucionais invocadas para justificar o presente recurso 

!extraordinário, indefiro o pedido constante de fls. 108 e segui~ 

tes, por falta de fundamento legal. 

Publique-se. 

Rio, 10 de janeiro de 1947. 

-

Preparei extrato do zs~ur1to, ~eguido de 

despacho, para inserção r.o \... ~ ~r i o C:e Ju3tiça. 

Em J"t I / 194 Y 

Certifico que foi interposto <: ··-v~ 

c.:e L >trumento do desprtfho do Exmc.. : ~· 
Presfdente, constaote ~ ~· .J .. Q .. 9.~ .. ~-~·····---·-' -· 
qu&l constituiu os au,_.J :.. u ; l ~m ~n~ares f'( ·! 

\1 -. . .9. ... 0. ... ~1::':'---- . v 
Hio,_ ... ::! .......... de _ .. .W.Ct.ii&&..t4··-··· .de 194 ........ . 

1~~ - . __ cy~.:~ 
l 

..;· 
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CONCLUS~O 

.r 

., - - ,e--

r~rn os autoe ao tribunal de origern. 
· .... r~ -d ~~ ct~19 

~ Rio,~ e -1:-

- /t

Srt;fca 9ae pracedt a -reol4àa da" joffla.t 
dêAie praceJ~o~ ~ncan!randa-a catnjJfelo e derJ-
damenée n llmuado de g} a ) ~S 

:,:;.'fl:::.j~~o rr:; ~ 
~. 


	CNT 5693-1946 - ok_Página_001_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_002_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_003_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_004_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_005_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_006_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_007_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_008_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_009_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_010_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_011_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_012_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_013_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_014_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_015_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_016_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_017_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_018_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_019_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_020_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_021_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_022_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_023_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_024_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_025_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_026_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_027_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_028_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_029_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_030_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_031_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_032_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_033_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_034_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_035_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_036_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_037_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_038_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_039_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_040_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_041_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_042_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_043_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_044_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_045_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_046_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_047_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_048_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_049_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_050_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_051_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_052_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_053_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_054_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_055_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_056_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_057_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_058_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_059_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_060_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_061_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_062_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_063_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_064_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_065_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_066_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_067_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_068_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_069_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_070_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_071_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_072_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_073_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_074_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_075_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_076_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_077_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_078_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_079_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_080_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_081_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_082_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_083_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_084_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_085_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_086_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_087_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_088_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_089_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_090_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_091_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_092_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_093_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_094_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_095_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_096_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_097_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_098_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_099_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_100_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_101_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_102_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_103_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_104_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_105_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_106_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_107_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_108_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_109_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_110_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_111_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_112_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_113_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_114_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_115_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_116_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_117_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_118_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_119_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_120_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_121_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_122_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_123_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_124_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_125_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_126_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_127_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_128_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_129_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_130_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_131_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_132_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_133_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_134_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_135_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_136_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_137_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_138_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_139_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_140_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_141_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_142_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_143_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_144_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_145_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_146_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_147_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_148_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_149_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_150_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_151_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_152_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_153_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_154_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_155_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_156_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_157_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_158_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_159_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_160_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_161_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_162_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_163_Imagem_0001
	CNT 5693-1946 - ok_Página_164_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_165_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_166_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_167_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_168_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_169_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_170_Imagem_0001 cópia
	CNT 5693-1946 - ok_Página_171_Imagem_0001 cópia



