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VISTOS E RELATADOS estou autos referentes 

ao projeto de reEultunentaçao do Registro dae Aasooiaç ee de A 

zilto Mutuos 

RESOLVE o Conselho Nacional dó Trsbalbo, 

em eoae o plóna., adotano, unnnLtczuente, os Undamentoa do v, 

te do fte3,ator, deterninaz' o arquivamento do processo, em vir» 

tudo de estar prejudicado o aaaunto, pela revogag o dos precej 

tos legais que o projeto visava regulamentar. 

Rio do 3aneXr'o, I. de dezembro do 1941. 

Ao Francisco Earboza de Re nde 

a) joão Villas-i3&as 

a) Waido Vasconcelos 

Assinado em Q,/ 

Publicado no Di rio Oficial  

VOTO  DO  RELATIOP  

Pieeid,ente 

Relator 

Pro uredoz' C4era1 
em exercid o L_. 

O Regulamento do antigo Conselho Nacional  do 

Trabalho, aprovado pelo Decreto a. 21 74, de 34 de julho de 

l93L., criou na Secretaria do mesmo Conselho o registro obriga-

t6rs.o de todas as 1natitutç oa de px'evid ncia social e 

ges de socorros mutuoe (art. 29),  conferindo ao Presidente do 

Conselho a atx'ibulç o de assinar os titulou para re ietro das 

Caixas e Institutos de aposentadoria o pensões (art. iL., al.XX) 

que seriam deferidos pelo Conselho (art. 29, § 1°), o a Seore» 
tarta a de preparar tais tituloe, organizar e manter 03 regt 

troo (art. 18, § h,°, ais. 11 o III) o,ainda, efetuar  o das 



• M. T. 1. C. -  JUSTIÇA DO TRABALHO 

doa institni oe orladas por 1013 estaduais e nznio.pais, 

wna vos deí'oridon pelo. Diretor Geral. (art. 29, 9 2°). 

2. Pwda4o no art. 31,, alinea II do oXbado 

o.itementO, o ano. 3.r, Presidente do Conaolho baixou e. 

portaria n. 14.7, do 25 do junho do 1938, z'eatirmada pela de 

n. ?l, de 21 do julho do 1939, constituindo urna oon.tsa o, 

para:- "elaborar tm  ante-projeto de decreto, etabe3.eoondo 

bases para o funcionamento o tieoa1iza o das aa3ooiaQ ea 

de aux11108 mutuos e outras do providncia noot 1, de que 

trata o avt. 29,  altnoa b, do referido  ogulaiento aprova 

do polo Decreto n. 24 784s eibado, para ser submetido à a-

prelac o do Sr. Ministro cio Traba3.1o, Iridtstr.ta t Coviroio, 

na conformidade do Ux't. 30 do uiesxao Re u1amonbo". 

3. Essa comissão, desemponhendo'-ao da S.nou 

bencia, orani ou o projeto, com vinte e troa art3. oa  d.t 

trtbttidos por cinco capítulos, tntit1ados:- o primeiro 

"Das instttutç os nujoitua ao x'e tatr&" -,  o segundo 

oondi es para a obtenção do registro" -,  o terceiro -  "Do 

o qu* to  "Daa diaposiç ea penaio" -,  e 

o quinto  Dtspooi ea tranat6'iae". 

14.. Subiuotidoo projeto ao estudo do Coneolbo 

em soss o plena, verificou este que havia de apaoctdo a sua 

razão de sr, uma vez que a nova loio1a o orexiizadora da 

3uetS.çe. do Trabalho  Decreto-lei n. 1 2379  do 2 do maio de 

3.939 e n. 1 314.6, de 15 do junho do corrente ano; Decretos 

no. 6 596 e 6 59?, de 32 o 13 de dezembro do 1914.0 - re ou 

do aquele Uegul ~nto aprovado polo Decreto n. 214. 7814., do 

3.9314., no roprodwtu aqueles dispositivos referentes ao ro-

iotro das Instituições de aauist noia, o que si niL'tca di-

er que oxttn uiu tal roiatro do que cogitava o art.  29 

do antigo Re ulamonto. 
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5. Manto d.aco,  Conseibo considerou pre3ud1cad0 

o projeto e deliboroti remete-lo ao Sr. tinatro do Trabalho, 

com a tnÍorms o de que o julgava sea objetivo porquo desap 

eearam os preceitos 1efat3, que ela visava ro mantar. 

6. O acórdão lavrado eu conaequ&ircta dessa decisao 

no. cono,retitou,porán, o (1LLS  em realidade fora decidido,, 3j.. 

attandoise a dizer -  "Rso1ve o CJ.T. oii sess o plena, por 

maioria e contra o voto do 1lelator, detozatnar o cncnvtnb  

manto dos autos à apreciação do  .  ar. Ministro do Traba-

ho, eeo1arec ndo que o assunto no fol, objeto de estudo por 

parte do Tribwta1, em vista da ReLm.lamentação da Justiça do 

Trabalho '. 

7. )ai resultou que, re metido o processo ao Sr. RI 

rtatro do Trabalho, o tendo ile o mandada e= vista ao Con-

nultor 3'lili o do  ist rio, vir este c em o parecer da fle. 

21, opitianto pelo retorno do processo ao Conselho cem a 8011 

citaç o do novo parecer sobro o projeto, "por no se lhe arj 

urar acertada a remessa pura o simples do proj to som qual-

quer apreotaç o", quando "poderia o Conselho, cm face da re-

cente re uaontaç o, julgar prejudicado o projeto o opinar 

iesae sentido"  o qual foi aprovado pelo RIn15tro, voltou-

do os autos ao nosso exame. 

8e Resulta do estudo do processo as ee uinte  cem-

ciu6ot-

a)- o projeto em apreço perdeu a sua razão de ser 

pula revogação das procoiton locaia que visava 

re a entar 

b)- quo,por isso, o Consolho, tendo-o estudado co 

venlentenente, o julgou preju&tcado; 

o)- que o laconismo do ac6rdao do £l8. 19 no sita 

te alcançar que essa foi a docisão do Conselho, 

dai resultando o despacho do Utnistro aprovan'-- 
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Mi-  parecer do ar. couaultor  ur1atco; 

d)  q.io, outando prejudicado o projeto, a 

que se iip e i o arquivamento do prooesao,e 

no a aua x'emaaaa ao Min5.atro do Praba1to. 

Rio de Janeiro# 11 de cete1bzo do 1941. 

(a.)  Joio villaeboas. 


