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O om re adr,r que, som rot1vo jueti 
ficado, violar ou modificar na oon 
ctiQots do trnb&lho, a que se com-
pro-zieteu, em clissidio colotivo ho-
1o no pelo Tribunal ooi o tente, 

da rnarjçem a impoat ao das ponalida 
dos prov sta  no arti.o 210 o aeus 
pir irafos do Regulamento da justl 
a do '1rehs1.ho. 
0araot.riea- e o lock-óut,pe].o sim 
pies not vo do preta der o emprega 
dor nodificnr o contrato vigonto 
ou pondondo o  rvi oo, rios esta-
l)olcoientoo de sua  ropriodado 
sem previa autoriznçao do tribunal 
compo ton. te. 

VISTOS E R W AJ)0S estes autos em que a socie-

dade Cooperativa do Industria peoutu'ia do Paró. Limitada Inter-

põe recurso extraordin rio da docis o proferida pela Cmara de 

Justi 'a d.o Trabalho, em 13 do julho do 19)42, quo, dando provi-

Mento, em parte, aor cureo interposto por aquela  ociodade,re 

duziu ao mínimo legal de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros)  a 

iu]ts que lhe fora imposta, sem prejuizo, porom, do outras o-

brigações decorrentes do ato praticado pela recorrente.-

Sio part a no presente processo, como rocorren 

te a '50ciodude Cooperativa dc Indt'atria Peou ria do Para Ltda., 

e corno re orr dos o Conselho Re iona1 10 Tr,.bn1ho da Oitava Re 

giao e o S1nUiccdo dos tmprcgados em Açougues do 13o1rn. 

fi orve-se do Venerando acSrd o, proferido pe-

la 'Lgr.g.Lo (Jimara do Juati a do Trabalho, por maioria de votos 

(quatro contra tr a), eis sessão de 13 de julho da 1942 (fia. 

124/126). 

Dito acórdli deu prov.mento ev parte ao recux'-

ao interposto pela empresa, ora recorrente, da decisão proferi 

da pelo  Conselho iegiona1 do Trabalho da Olteva Região, ora 
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recorrido, para reduzir a multa de Cr  27.500,00 (vinte o sete mil 

e quinhentos cruzeiros), então Imposta por aquele Tribunal, ao mf-

nímo legal.. de Cr  5.000,00 (cinco nil cruzoiros), confirmadas  as 

demais penalidades constantes daquelo aresta. 

Ugo se conformando oom a dsc1s o da Cariara do jua 

tiQa do Trabalho, dolo recorreu a Socledede Cooperativa de In ás-

tria Pecuária do Paia' Ltda. para uste Yro;io Conasflio Pleno, com 
apoio no artigo 68 do Doaroto 6 597, do iczonbro do 1940, em tempo 

hábil, eis que publicada Pai a doois o recorrida no D& rio Oficial 

do 7 de agosto de 19I2 o despachado foi, a petição do interpoaiq o 

de recurso  polo Exmo. Sr. Precidonto da C&mara do Justi a do Tra-

balho, em 26 do aposto do 19112. 

o caso em suas linhas garais, 4 o seguinte 

ni audi&cin ordIn ria *de 12 de setembro do l9I.]., 

o Conselho Rogioni]. do Trabalho, cia Oitava Região (fie. 69), resol 
vou homologar, por unann o, a eonciliaq o do dien{dio coletivo 

entre o Sindicatode EmpreCadon en 1ou!Jue8, do flol m do  arí,e os 

marchantes da capital do referido Estado e a empresa ox's recorren-

te, a vigorar de ia do outubro daquele ano. 

O ac6rdo, em aproqo, encontre-se a 11s. 61,eom um 

aditivo ao mesmo, do qual se inf ro que as partes contratantes de-

libere* que entraria an vigor., o referido pacto, na data de sua az 

sinaturo, ou seja em 17 cio setembro do 1941 (fie. 62), 

figo obatante, em novembro do noamo ano, foi leva-

da ao Conselho Regional do 9'rot'.lho da Oitava Rs iZô a denuncia do 

que  e etava sendo cumprido o acordo honologado. 

Hu cagunda audi ncia convocada) o Conselho conver-

teu o julgamonto em di1ií ncia, tundo, posteriormonte o por unani-

midade, condenado a Sociedade recorrente a pagar a muiXt ao Cr 
27.500,00 (vinte o auto mil o qunhentos cruzeiros) e os adminis-
ti'adores atuais da aludida sociedade  perda de cargo de roproaon-

taçao prof uojona1 que, porventura, exercessem,  o mais na suspon-
Li 
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ego, pelo prazo do 3 anos o meio, do direito de os moamos serem e-

leitoa Para (largo de r )reLt 1; n(i  rof eei na1,  ru médio da pena 

estatuída nu letra a do wti o 210, do Decreto 6 59, de 12 de de-

zembro do 19)40, e ie tr a o  b e e, coi1nadin cori o par rafo lOdo  ci-

tado artigo (fia, 96/97). 

O aor'd o rcco'rdo io uccitou ito ru oo formula 

das pois emproe  recorrente, basoadac na sustentação de que os e-

pregados doupedidoo o fortui peru curnprinento do Decreto 3. 8)43, de 

7 de dozeribro do 1939  (Lei dos 2/3) e ainda nu a1t aç o do que ti 

esp cie no ao enquadrava no conceito do "look-out", por isso 

nao sendo geral a diiponsa da eriurogados, esta n o poderia afetar 

a uma coletividade ineira. 

Repudiou, então, a deois ox' ocorrida, o primeiro 

motivo invocado, oapoaimdo o parecer da douta Procuradoria deste 

Conselho, uma voz que o pretexto invocado para dispensa doa recor 

ridos oo podia prevalecer, porquanto, ao fir arcm o acordo da 17 

de oetoznbro da 19)41, a üociodado recorrente já devia conhecer  a 

nacion 1idada CiOS  j)V(('5tiO8 C0r2 tine entrtra em ao6rdo 

Alem úí3ao coneiciorou a deciaio r ocorrida, que , 

dispetneando a rocorronto vrios  acan empregados, entre os quais 

muitos cleisu 'uraaiioiroa, vio1 ra o estabelecida na cláusula IV do 

referido pacto, re lvordo, flna1irente, oondonar a Soníodade recor 

rente a 1) .na,  por 80  IG.11atar de infrator px'imrio, que ale-
o 
girs ter agido cia boa i6, sem o intuito preconcebido de ferir o a-

e6rdo. 

A recorranta nas suas novas e prolixas ras eo,que 

se estendei et,  fie. 2 a fls. 21, volta à baila com argumentos já 

.devidamente  c!ud.is por ambas asdocis&,n, nada fazendo conven 

cor que ao oona t difLc' a d,,oieio r ocorrida. 

)!o utun de defender os in e eaaes d a $ooicdnde' re 

corrente, escueceu-se o causídico aignatsrto c.tLs respectivas raz es, 

do princípios comoslnhos da ética profiunional, que devem ser conhe 

oldas por qualquer novato nas lides forenses. 
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Aa in IS cLuo 19vi) eor r33otc1a, por doroapeito  o. 

esto io :?r1bunuL Lia Ju ti  ,lct  r' Ljr 3 rJ Constar 

to ti d .t1 . 12, onde m r000rroit  o 

'IA hipitotio  tl3t 1tn,  — 

-me a rudo frÁtnr j,u co qu  r1ttu d'.z tr,:io de.-
veruo". 

Hocuinen-ae cj ar n t d  o rr:nto 

ao seguinte: 

lo) J' zc ''  1La  fvon o U3  ].iusu1at  do 
acordo, oj dir  Luni do  3Oi W 0rp1' 1do8, 

porque: o) 3o trrrp do ro o nuo conotava, 
v1.taltcioda c; b) Jt4UafliO cøno t€ua8  ttl 014U 
8u1 , oõrlá i1uï por o'ntrar a L lei. 

20) flno, r&rrr&i  O UUU1Lj XV co (LO&r(lO  ao 

revu, uiu c wta '& (U0 o  i lz do acordo 
com a lei, ao  t oar on orjwogados çW dls 
pensa (doas. ,f1a. 5  que 25). 

( 
) A øor 'nte tto vioiçnx ou &  •cusntt a otr 

pri.r a doc1 ao prd?or 4u eu d eo.{d o co1ot 
vo,  rc;uaxto: a)' dl  tlo colot.vo rw.uer 
eorpre dois vior6t05, i ompr'u*Ldo o emprega 
dor —  o xia  pcia tinha hvic.Lo um ao wdo 
oc ro cotnpradorode vondodareB, ooiizo comp2s 
tariar.te diversas' b) .intorpx'etou o &corc10  o 
sua horio1o aça4', juçundo-ae, destarto, com 
dtrctto d e dn pedb" çc enpraradoa. que mio 
lhe .convirihaxit/ uno pira ao eolocai'oo em hor 
uonia c o n  a  T4i  (iitro3 para oo L ta 

o r  o s  .r  a z'o b s c  do ao oaio. 

12) I i n d a  tiva000 a recorrente violado, ou recu 
a--do a cu rl' dita do o, n o esta a 3 

u ' o a  n a s  pe  1ldodea do artigo 120, do ie 
u i a m ori t o  ct u ( u s t i q a  doi r.ba]. o, por'.tti  o 
ac rdo no fOra provonionte do ,di e1dio e-
ra ompregn(1 s o ompro c1ore  , aas!ri,  g0 
e pos s.vo3. o ',  folar oi 1,1001 r.  

50) No era  coa ria pr via au o do 1L 
bunol iogional para ciiapensa, porquanto:  a) 
jamais pr tondotm a roox rente', \nuspcndar os 
aouo trabalhos; b) n* quis. tip r aos ompre 
idos mitras cordiç000 oeriao\ U4,ialan ccrnstan 
do  

? i f o n t o  n c n t o  Ri pei'ior !nsi nci , a i r o c w1a 

don a, a  lia. 26/23,  Ly,rdo ooit lr :o  a( .55ivol  £ o  r o o uj 

so interposto, por isso qv.o a hp tcuo do art.go 6B do rofnx.ltlnen 

te do Conaoi2o 1Tsc oiia1 do Trmh lho deve cer conjugada com o que 

dia e o arr.5. o 203 do  .sin ntodn Justiça do Tr ali lho, p t,, 

e'itiL3,nogar provimento  ao ro o, confirmando o doo is o lq 

Er i  C mara cio Just1a do ,Trobalho. 

E' o relatorio. 

1 

1 
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A dúoi3ao rtoorx'ida, da E g1a C ara de justiça do 

r&,a1ho, foi tomada por uioz'ia inforior a c.n o votos.  Auuim, nos 

tortoa tio artigo 68 do dooroto 6 597, do 13 de d e ro do 2.9IO,o a-

ord o eã rocorrivel por via oxtraordiruria. 

u conhoqo, pois, do recurso, 

DF, tERITi  

Or5. inoU-ao o presente litígio trah 1hinta, do ina-

dimp].omento, por parte da Sociodado Cooperativa de tnduntria Peou-

ria do Pura Ltda., no torno do oonciliaç o do dlae(dio coletivo au-

sinado antro o slndicado doa Empro ados em Açougues de Bolem o os 

}arot&ntos do l3elom o a Sooiednd@, ova recorrente. 

Pelo oonvunlo ü002t1uL(L0, oonattata de f3ti. 61, ficou 

et ho].ecido, pela o1 u'la IV, que qualquer do.intelig noia entre 

ap partos contrat*nboa, seria reeo].vlcta, por 1tandtmento, entre os 

o 
Próprios conciliantes. 

AonLooe quo, assinado o pr.oto âa 17 de eete ro de 

19141, a ontrando ot 'ii ux, nossa data, por rorça do aditivo ao roa-

pocP.vo torno (fIa. 62) aasinado entre as partes interessadas, em 

30 do nasnio rÀs e ano, entendeu a kmpreaa recorrente do expedir  ao 

n0tit1eaq 85 do f3s. 5 a 25, n NuIrlos dos trnus uprogudos, dando-lhes 

aviso pr vio do 30 dias, dispensando-os doa serviços. 

So ~do ficou apurado nos antas, assim deliberou  a 

recorrente uir, aoh preto to de cumprimento da lei. doo 2/3 e  da 

falta de carnu verde no neroado. 
Como no ao oonforznaaao cora esua atitude da Coopera 

tiva, o S.tndioato, opEi recorrido, denunciou o acordo. 

Pevlduriento proccecado o litígio, nos tcrnoa4a lei, 

com a 1a defesa das partes, ouve por ben, afinal, o Cor ae]ho Rejio» 

nal do  rg lho, da Oitava Reg1 , por unanimidade, candonga' a rocor 

ronta u paEtir a rialto do Cr  27.500,00 (vinte o acto mil o quinhon-

to  cru7oiron) o 0f3 adtIui tracLoroa, em ttxorcíolo daquela sociedade, 

na perda do cargo de i'oprosonta &o profissional que, por ventura e-

xcrcoasonr o naia na nuspennio polo prazo de 5 o meio anos do direi-

to de os mesmos serem eleitos para car os de  repreaontaçao profia-
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sional, termo ou grau mdio d as penas previataa na letra a do arti-

go 210 do decreto 6 596, de 12 do de nnbro de 19140 e lotrue b e c 

combinadas cora o parágrafo 12 do rcforido ctrt;igo, dec1 0 eez a çiie 

foi retor.uda vala (irara de Justiça do Tr&ib 1ho, soiienta na parte 

cia multa, esta reduzida para Cr  ¶).000,ao ( cinco mil cruzeirca). 

E' de ao $a1iontu, do dv' logo, que o tor'mo do con 

oiliaQ o de f1 . 61, foi acor dado outro an partos mignatárias do uen 

o, para pr tevi o.  a di aídio coletivo pendente de sol-a o do Cm 

asibo Regional do Trabalho  o quo'  (fl . 61v). 

Reaaalta,?or 1" o mesmo ,claramente  que a alegagio 

da recorrente, 4u o af1 ma que o pente fora violado pelo Sindiow 

te denunciante, que no obedecera ao que dote.u'rninava a cláusula IV, 

no pz'õoede, eis que foi a própria recorrente que  se adeantou em 

desrespeitar a oonven o, aob pretexto no jtuitificado.  E 

cí 4o oriundo de lei quo nibuma  das partes con stantes pode exl 

giz- o i deuento da outra, s i quc, untes, tenha amprtíla a sua o-

r1 t o (Código U.vi1 ai'tigo 1 092). 

ont1cnava1 atItude da Epresa, au pendendo s3rvl-

90 em VÚPIOS dos Oc UEl tclhoii,  Importou ptc te vIola o do acordo, 

e zuJ ltou-a,  üo penaa ooiinEidas.  Rouve burla, m9 •1' grooseira e 

no fora a  nc1occnd noia da ET Ie Cmnara, o por  recorrer da 

mesma o Sindicato, era da se dar provimonto ao recurco para restau-

rar o acxrdio do Conselho Regional tIo  raba1ho, perfeito e jur(clioo, 

digno de enc&4o8. 

Depois tia suspender o trabalho nos talhos, a Coopex'a 

Uva Procurou vrioa doa anua onpregadoa, oforçuando-Bu  outras vanii 

tagena, atendendo, to acnentn, aos ucmn Intcirc soas c em manifesto 

-prejuizo para outria oipr adoa, que m veriam, obrlg doa a aceitar 

xtovts condio -stie ;raba1ho, ante a impo t o do oeoriotuicttioxmt.e  zela 

forte  aen atender aos dintaí�-ia,% da lei. 

o e1 s.t o "l o<-out'1, bem definido pelou  r1a-

eec, em er.ctolo dI  irit rilct, iri parecer da dot. a Procu'&darIa Re-

gional 
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"In ict notit strict uaaçe the ter  H1001C_OUtU 
appliz noløly to oE O6 in w.ioh ep1oyox'c 
look-out t'. ir worlcpeop:Le in order to bring 
to iSQUO and  tt1 snt a stató or friction 
a1ich. they ie Ard tio intolerable oz in ordez 
te brIng px' ro te bear on a eøotion wJ.io 
are ou  triko or ot}orïii.e rec.91c1trant -. 

O J d jO roputra14 thØti   

to  eed wIth to r wov)  n the  4õ.. 
zora' toruis'. 

A lÓ! Italiana, n.563, do 3 d:abril de 1926, asai  con 

ceitia a cerr'ta,no reu artigo 18 

"I datori di lavo'o, oe senza gluatificato.Mom 
t o o al solo acopo ú1 ottenere dai 1ozo di 
pondont.i  oMtic z on. ai eLtl  5 lavoro vi. 
gonti, sospendono ii lavoro iiei rcro etabi U 
nti, aioode od uífici b sono purtíti con Ia 

multa da lira diecl 4la a oento.ila" 

alde ar ierx'eira arira que não 4 necessário entrar era 

indagaç o do motivo da suseen8 o doe trabalhos,  ae, Apenas, co toi 

ela., ou não, autorlauda, piovia ento, pw triouna]. coaipetente. 

Caracteriza-se o delito to  oiento pela suspens o doe 

trabalhos,  a privia uut ricsiç o do tribunal conoetento.Ten1a ele, 

o patrão, ti do o prcp sito de, com iao, ior ar os aeua eupre adoc 

a  biotero -su  v c  Lç3us de trabalho, por ele detex' lnadas; Loa. 

se sou intuito o de impedir a aplicação e exe uç o dos contratos 

coletivos celebrados polo  .icatoe da catezovla, ou rocultacce de 

cirounstancias txprevistas  ind pondonto  da sua vntade, tudo  o 

zoamo, co aconteceu S6L: a prtvlti wtoriza o do tribunal competente 

(PrincLpioa do Jeglslaç o social o direito judiciário do traLalho, 

vol. 2,  ls 3 O). 

rir-a, no !oivc  qtio jstificas*se o ato do empreg a. 

dor, a n.o sor oo  o ropSoito de ator1er interessas da siprO8a. 

S. p.ra 11ri.,io conseguir vaiou-se der -'otiv , que a seu ver, 

poderia  jstiii u t i..e u  itiito; aviso çx' 'lo as ospro adoo, ne-

cessidade de dai, um.'pri  nt  & lei dos 2/, Lalt: de carne verde e 
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viol o, por parte, do 31idicato  do convenioh 

iouve,  meios  tif o o, ,'.e1idoo pelo coneell.io 

Rogionel do Ti b i1-o o pela C6'inra do Ju tiqa do Trabalho, eója a 3uata 

Impo 91-190 da pena de Z1U tft o dG:i1  ot o  pr  cita  u ixi 

a pena do muita iI ) t'. L OÓX'rO dr, pr6riM  1•?1, 

tz'an.jo Castro (j,  Jw  eio Trktbtlho, çrji m 27 )  Rtondo 

qque ao p6nas a e m. ap1icada  lz JusticL do TxnU1bo podc, zor, tO.i-

de nntureza cr int10 ror i. o  adotando este oritx'to, 

que se valeu o Coni elho Ra tona.1 •o TrabaLt.o "a qiio , j*i'a ríxar a peua 

do multa im t , no prtut íp.o cetípulado pelo 2rátlfèO t3, do Decreto-lei 

2. 4í,du 7 c.o dezeLbro do ]91t.O  (novo C6dLo ton l), 

DiePU oc e art1 0 

"na fixação ca pena de iultti, o J.iz deve atúndór# principal.o 
a zIGuaçao emIozaico. dr., i" 

00  tox'  do CUíg0 vão riis ion.c,, q do  no raz aro 

xioo do oLtedo c't1,o )3, stabei e r : 

o 

"A írulta PUlá e.r  u u o•  tt  o t;Lp.L , ac o SIlUZ CO241derarj 
que, e-i, virtude da ituaqito ocon6iica do z'en, e ineficaz, em 
r&  1i uUa no 

Co o no V10 0 '2 8itua o O  n63;tr c1,  31: d)  u: orça  o 

UIZ WL e t li; , dfj iJafltt2  d :iittt., 

í, ter i 'øn ilho 'R-3  do 'rahalto a'lieado a =lha n 

grau 4Z&1Q 4a alínoa :i do  210, do  aroto  6.59  que nO 

oxi t a. e oun noI  toi  atozi  ntcs, rntra t di.eJ. nal do 

nossa  n ticrt 

ste  t3 avla, a Ctx'a de tw iça d3  balro, ro da-' 

iu a oondoua o p.ra o n.ISUto do cx*%5.000,00  irioo  il 03.'uzciros),le-

vendo 04a conta tz tz -.  i frs or priTtrio 

oi da(lo  eor tte, apegar do pacto  iodo, deu-lhe 

interprctaç o quo aa1  con'in a aou seus íntolvaise3, oob px'otexto do se 

enquadrar o aou ponko 1.1e vi  a, dentro da L4 62. 

Ora, u  & ia doese ato ar 1tr io e unulatoral da re-

corrente 8t  poderia resultar cia vo1açao do acordo f irmado* eis que, por 
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Zorça da  IV, co. rn ri  •msnte  d1 t 4r- e  ao 
1. 

8indtcato rpr antativo d4 CIA.0.50 3z'  or,u&ti1c.t, p1 tt an o Q0 modIfi-

ORÇ3C0 ()fl , t)OX  egutda, c±  zti nte, e-om o ai.udtdo S i nsa. 

dicato dtrig ir e  o Conielho  do P' u1ho, a qi  tarf,an, as 

alteraç ea que, de  coixu acordo, doo jrc c  o z'. 

Por outro ji  W 1 ; a  s1 

rente 4e que a matorla do  p 1  de tido  de nacioi l 3 do en 

trau e r, ultrapactçanáo O i3.r1to ct )1CLdC  1CI Lt1 doa 2/5, aceno 

pOr&U ,  to acordo c, o 9rt:i .',o  ú  I&O  tQ l.J.3, c3. 1939, equtp ramu. e 

aos naci aU w5 irr lr S  'lO paínn b̂  eJe LO anos so-

am oaaado8 ousAu IÔlljiit,0 bi'aiilvlz'o ou  }ti  £1.L  b ilciz'o4 

4anto a outra aiw.,agãe (t  Vaco."enxo da que a nza 

eco omica no p •it.i  £'õ8  rintJ.uo o  iloro cio tt1 oz, ftztter'Io7' 
nao 

ao acort3.o, tai1 , rv u iavorece vi co 00 0/de.on trou que tivoaae £alta 

de cari  V ttü,  Ío o dQQuiet&t  de tit.  , o qual ovid neia que a 

rocorr u a li 4tou o n o de IRPAURJ  fam aumentou o fwnco14mnto daque-

les que  e  neee a  oo.oü 'us  i doa. 

!e uLtava dar, poi , qu  os dti ats açougueiros ficariam ao 

e esÁçie  de vez que os taUio 8eriaJJ iianttãoa i ana 

custa, 4 au reLaq es cu a r e Pacoarlau, a or de sID91os coipxa. e 

vencIa  sondo InoporfArito o accxL  flrsdo, 

not o, isso ueo o, Jci otitá cba ont  onstrado pelo 

docuzento de Lis. 55, apr endido pelo pX pLio Pr sid nte do Conio1ho Ro-

glonal ão TrabalLo a quo w u--fi ioi talhou do  ercaUo  uiclpai. 

hL &C O deixar de V 1b EL.X, no caso, viola' o por 

parte da rerorrente do acordo Lit'tac3o entro açougueiros o ri'ohantos 

homolo3ado polo couueibo Rtglonal do Trabalho. 

A  'dd  ir,o àlara dos autos. B.3ta oe atenda aco teraos 

do acordo de  1, para, desde loro, 30 1n er r rimo se trata do conei.. 

1iaç o d u  c1 ttvo. 

A r.-edida, tom a pela reoorsjr4to, rnultQ ettbora no toriha 
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todos CJ  tiCIX'oi, fL v  ir.'  de ort t 

a r wtoa r  to d a s  U  1.  zuia  onviwu,  Uo'  lia  d a 

ptr 1a c, que 1 ostava no £ nt  da unI m-VA dos talhoa, a-

ndo a. 8u300n850  ';i1  a  w Lr&o ,  ut 

to  tz,ia  0br1gad03 a iceit .   d  t b 1h a j'e'. 

OTUO  C III  ap o i  yt;  1t i , c1 . 

a  LnfrL1ç o  o  't1 0  2].O, q dot a zo li3O  r o e  i poiba a pc 

flA1i?ad.o po1.z acSrdio  9 'r.1çIo, 

a1quoi :.iva q  prct  ds e a r corv a  tonar, no  n. 

tl& de podur altera.— .  pctwq o £i,'  a,  privia utoz'Xzt' 

do Conoulho Rerf,10nal d;  r balho, iUoLaLiva ue&i tflt YLQ tol toin da, 

n  o  dL a que unta ruculândo. não compoto aos Cnv 1boa 

Ue iona1., P03 1 ) CiW eia deriul' (a pCprii 1tJi  L . jleã 00 a.z'bLtz' n3 

doz itirou  on&4co ,  as relações dei. braba1io do natureza cole-

tiv , 

Au  ent ic  , proforidac por rur.0 .0 0u ci& Jwtiça to Tra 

balh, ao no ttvts  o por 1 0 w o coripoto aos riovicioa Conselhos 

siit1pu1ar  todo V(Z  so verifique  41ca oe 

pOX 1 VOi.F  1U  T'l5tfl  1tiva do 

Ti uo ritc.,  p ra o nus bo-a  iw mto do trabalho, desde 

o  xi.tc o;. cuo a r  olr'brIe  I  ru t 1ir400jnfa  fj (ÚU0 OprO-. 

adct nç  ivor  o £1to ISI.tivo,rorirzrre eorxinc5v. 0 fls.57, e 

t o n ta  eir  n u a  duíoza do t1L16 e ei.níez., (o teobar o ta— 

lhos, Car-actolulsol.Z-Ze o Io k-out . 

In orr ,  i r ori'nt, m infriç o ia O3 tfchdr so1 

pi, vt a  autori 3c o c  (on aU  iort1 do rrah*lho, uravtda, nou tor.. 

o  a6r o,  ii•a  .ua £zJt., vrinderdo a tarrealron, auto 1r50, i tt1ha.u, 

dores que flu  SUXI   

En xd , por eoc  que rir-n u pr.L i t entM tonuo-

lidada a InfYnCRO do o:;i:o 210 do  i m!  ca  qr %2  Trabalha a 

3uotificdas a pe  ipo t u. 

Por O3 O'i fufldatofltøa, 

ï1 LVE o conzolho Nacional do 'rraba.lho, um sec ao plena, por 
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aiGrj,ft do votos (onze contra q'wit'o), u;  jrvi onto ao recurso 

nterpoeto,ptr&  int r a dea1 0 ciá CR"t,ara ile  zt3 t do Tvabai.ho, 

to ue ran ira, t6 do Loverotro çW 3.9U 

a)  i1vo trts r cIos 

a) ;imo i caldeira !etto 

) Lorv1 Lcltx1da 

6. 

Tielatar 

turador 


