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Uas férias anuais reniuneradas 	Como devem ser pagas? O em- 
pregado recebe o salário da épo-- 

1. Finalidade do descanso anua' .rca  em que goza as férias ou o da 
reinunerado. 	....,; 	 época em auê adquiriu o direito - 

. iemunÇraQáO dÚan1e o ero-' 	às 	sias 
do das férias. 

1. A matéria da consulta ver-
sa, como se vê, sôbre interpreta-
ção do instituto das férias anuai 
remuneradas. 

As frias 	què c'ontiti- 
em uma das mits novas conquis-
tas sociais, na justa observação 
de. ilustre doutrinaçior patrício, 
»ermltem ao õrganisxho do ássa-
lâriado um restáb'elecimentõ das 
fôrças• físicas e mentais dsga-
tadas na labute, profissional de 
tbdi os diá. (1) 

BACHELIER, eminente escritor 
francês, que escreveu notável mo-
nografia sôbie ô, hnto, d•i ser-
tando, ensina: "Par congés payés 
pn ente.nd. uh certain nombre 
jdur consécútifs pendant lesqueis 
chaques année, le salarié que ac-
coplit, certames. conditkns de 
service, suspend son traváil,, tout 
en continuant..à tQucher,sa rému-
neration habitúclie" (2). , 

OBETO AMonos muito, aertu-
damente, a nosso juízo, ainda as 
sinala que o operárl nece$sita 
çie;. descansoSiierÍódicO . 
"cultivarse y  pfoporcionarse a la 
vez satisfcciones puraffiente es-
plrituales, y parà cumWir con sus 
dberes, farnili?res, convlviendô' 
intljnamente, de una. manera pe-
riódjca,co los que 4ependiendo 
çle, l, èc 	rniamenj 	lo çori- 
sde'ram comóefe 	la, famili'T  

. 

ri1j 'coni »_ 
•'a b1fb. Éi 4i.i 
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PROF. CELIO GOJATÁ 
Catedratico de Direito So-
cial da Faculdade de Ciên-
cias Econômicas da Unl'ver 
sidade de Minas Gerais 

Cohiilth: 
• urn -e 12 anos trabalhei elTi 

tIIil estalielecffneilto bancárlb d'e 
ond espontâneamente flié .r'etirei 
iío tli'a 15 de gôstb de 1950; phra 
jile dèdicar a outra tividadé. 

No dèrei d'e teni, s'éi 
pre que jiIè '1» 
ëebi b lri êdresiiohdentea 
dia em que tiraia n1esns; 
Aora, quando m. exonerei; tiíiha 
um peHodó vencidô ém 1.11-1949; 
Procurndki aeertai, fui .1uf'olflS-
do 4uê o príd'o findo em 1ii 
-1949 me seria •pao na base do 
salàrio: percebido naqti?la pÕbã 
o iniés do que percebiã nom'-

iiiêntôbffi kluê iTië tetir5'ia: Nãb 
tõnclsrdei; Jiis, êbrno disS; n5b 
pódta perêéber -ó Itiotivo dssti 
dirergêiicia, porque o Banco srh.. 
pre pagou a todos os 'seus tuncio-
nahos b salario do dia éffi qüe n 
travam êm ôó 'de fér!as' 'AcFe- 
ë áí,nd;á a itciiitn'c1tide tr b 

Chefe a0 Dêpãrtarheút'd do Pè. 
ólffi'ë ihfoFmãdó túë óBhticb 
iaávii biltFoi ti dir'ain 'dd 
histhli fk.iimà kluê fSiS qtidndo 
'estaà em è*ii±1ció 

1eci1ando o 	meji ilreflo, 
aprseitararn-ine um recipo que 
diia "êcBi 	r.'ga1.dé etc. 

" g,u não asini por 
n••'e nãó .lé$ia rébêr PO 
QuhiÀ»É; t' b

c8il jk1 e ft: 
fiiav 	br'diF. 	- 

Assim, solicito lhe uih parçce 
sôbre o dirifó -férias e sta.rpr_ 
fi de pagamehti aos mensalis-
ias. 

lição 
pio geral 	rta pon' ci 	 to e Q 

q rçnupçraço das feri 
rresoer( a ço momento 
esãp nã,o a ue percebia 
gado urktn.e -p ,,peripdo 
o 's1esmq pppie cois-
ceifo lnçQptroversq, ro di 

, brlásifri -óque..aq 
id6r n

,
q é liçito ieduzir 

o dp mpiegado Se este 
enta4o entre ,o ermno do 
aq!nsLtivp datr do mi 

gozo das ferias no pode 
tr'sitàiiameiite, rj1uzido1 .
p, 'r1iLahüal, eis que, 

L'auLaIia, . - 

	

1 	O ilistre jurista NEWTON LIMA 
'qtre eudou em véros trablhos 
as feriis anuais renuneradas e 
tem inuscutivel autoridade sobre 

	

• 	o;assun;o, oiheb'tahdó,õ 4rt. 13 
dõ qftwb Decr'efo ii..3,1O3, dis- 

• cursa: " 	melisálistas -receerã-D 
a i%'kededa iemuneaç p cte es 

- tiverem 	ercëbendo pr •pcisião 
em que lies for concedido o be 
neficio 	irgal" 	(4) 	rifei 

Ora, o exto consolidado 	ue se 
Ifls'érévéuiiâ iirt 	14daCgrisoli. 

• dação das Leis d6 tralalho não 
• Criou jus iovum, repetiu apenas 

1 	' o que est*a acolhido no direito 
anterior, qiando estabeleceu: "o 
empregado,em gôzo de férias, te- 
rá direito àremuneração que per- • 

ceber quanlo em serviço". 
- 	A mesmaafirmação é feitana 

1-. 

/ 	 - 

IUÃ 

	

ponto 	mm 	a'útti- 'íli 
tiSo 

	

na. ,e que 	êxígé malór d'es- 
vblvinieâto. 	 - 

Lêi 

2 	o1 prQppsta 	crs1ta IdM 

t1uesto de se siiker 9tiaL 
a ser paga aç 	çsisulen 

der 
que 

á da mediã dos sala4os 	O emj 
periotlo 	aguisiiyo 	ou se 	o .a- 
lárió da epoúq em qúé 'êle tôma 

feri .r 

ó4 recéb 	as 	érias. 
ão vjo dificuldade alguma n, lei 1 

li i4ssç tlneito de jundo qo 
Ø 

KiNI 
tQU-ê .sempre. o. critenp dè,. qgle - 	1í'rt 
ps emeados  gozam as suas Je- um 
rts sena preuízQ de 	çus sarips Con 

2.hbitüais 	Antes do texto  Coflç lho 
]iado 	çiisbnham 	sobre 	as 	1'é "o ris 	anuais remunerads 	entrç 

- outros, a 	i-i. 	 24 	le 
de 

Lei 	4.982, 'de 
de:embrô de 1-925,. o-.Decetó5.n. ' 

• 	17496, de 30. de ontübro de 1926 
- que- regifl-ãmentTou 	a citada Lèi a 

• 42),. .o Decretó n-. 	23103, 	d'é titiíj 
19 de agôsto de 1933 e o »êcr 'eit 

. .23:. 76.8, de 118 dê janetro de emi 
1934 e neles se encontra firmado • 

o adágio de que as fériâs são pa foi 
• gas aos empregados ,srn prejuíso 1'éj 1ç seu salário habitual 	(ir 	ad 

ex.,, 	art. 	rirheiro 	do Dcrço 
n 	á.l,óá Oè 29B3 	o 	ua1 regu 

cio 

dur, 
lava, is féHas - ias. atividades co- 

• 'rio 
questibiMreriiieiitç, 	ário" (6) 
• ,. O ójtro, de resto, não pode ser 
entendimento da itielhor. doutri-
na em aç •çio nõsQ direito po-
itivo, •ó qualaeoli'ie.0 0 - princi-

po - geral,da,Cqnyqçãp----concer-
nente às férias anuais remunera-
•-las fillmada m, Genebrá a 18 dc - 
julho de1936 e prômuigáda nó 

rasil - pelo Dcrejo-n .3. 22, de 
3'1 ,noyen'brb 'de - 1938;1, em que 
seéstabelceqtie, quál'quer,.pésso 
queiQrné férias, devëiceber, nõ 
pdoe sua 'duração; "súá re-
muneração habitual". - 

O emérito BMIAssI, em recente 
e notável tratado, -  também o en- - 
sina, em têrmos claros e peremp-
tórios: "11 rapporto tra le -pause 	- 
di lavoro e -la retribuizione é uni-
forme in questo senso: che la re-
tribui-zione é catcolata nel suo 

553 	 • - 



Jiomicidio ' ocorrido na vigência 
da Consolidação das Leis Penais 
L. 'Julgamento quando eia vigor o 
atual Código Penal - Qus tão de 
direito interlemporal ---' Lesão cor-
poral seguida de morte— Conceitua-
ço. - Co-autoria nos Códigos de 
1890 e1940—. Principio de causa-
lidade -,-- Inteligência.do art. 11 do 
Código Penal - Dolo eventual e 
culpc consciente --- Distinção - 
Competéicia para julgamento de, 
homicidio preterintenciossal. 

'. 	
RÊCtTRSQ N.9 . 1.393 - Réla- 

lor: Des. GONÇALVES DA SIL-
VA. 

RAZÕES DO RÉCORRENTE 

- Da sentença que o M. M. Juiz 
Municipal da 1.4 Vara Criminal 
lançou nestes autos, julgando Alvaro 
Pimenta Rocha incurso na sanção do 
art. 294, § 1.°, ex-vi do art., 39, § 
4•o ,e art. 18, §1.0, dc o art. 18, § 
3,0, .dispositivos todbs 'da Consoli-
dação das Leis Penais, ,lnterpôs 
aquélc acusado tempestivo recurso 

'em entido estrito. 

Omissis... Todos os depoimen-
los,ôdas as declarações' cons.tan-
les do processo deixam 'fora de 
lúvida que o único ato censurá-
vel, capaz de constituir ilícito pe-
nal, imputado a Alvaro Pimenta 
Rocha, foi uri ponta-pé dado na 
perna 'esquerda de Orlando Gon-

'çalves de Freitas. 
o auto de corpo le delito con-

signa o efeito do dolosp ponta-
.pé, indicando qüe a'vítima apre-
sentava, 'no têrço inférior da per-
há esquerda, uma escoriação dê 
2x1 em.' 

Também, dúvida não há sôbre 
o momento em que Alvaro agiu 
iliciamente. Éle agiu quando 

Orlando Gonçalves de Freitas já 
havia sido' atingido pelo inopi-' 
nado golpe, de 'Antônio 'Mendes 
de Oliveira vibrou e quando, em 
conseqüência do 'golpe recebido, 
Orlando caíra desastradamente no 
assoalho da sala da 54  Delegacia 
Auxiliar, e do chão 'f,ôra erguido 
para ser assentado numa cadeira, 
pelo próprio aütor da 

.

lésão fatal 
com o auxílio do denunciado Ai-
varã. 

II 

O DIREITO 

Competência para o Julgamento 

O fato, que acabamos de rela-
'tar e de comentar minuciosameri-
te, ocorreu em 19 de setembro de 
1941,, quando' estava em vigor a 
Consolidação das Leis Penais, re-
posit'ório de leis que, a partir de, 
1.9 de janeiro de 1942, perderam 
sua vigência, porquanto nesta da-
ta entrou a vigorar o Decreto-lei 
n.9  2.848, de 7 ,de dezembro' de 
1940, que contém,o Çódigo Pénal. 

Na vigência da Consolidação 
das Leis Penais, o fato constánte 
da denúncia era 'considerado ho-
micídio voluntário "definido' no 
art. 294. Não'coi1heêeu o legis-
lador de ;1890 a modalidide do 
crime preter. doloso. Diánte da 
necessidade de estabelecer distin-
ção entre ós fatos, entre a morte 
querida e a morte que era cõnse-
qüência de ação querida mas que 
não visava a eliminação da vida, 
os exegetas se viam na contin-
gência de qualificar o crime co- 
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ammontare tenendo conto anche para as instituições 	.previdên .de 
delie pause. Ci'ó' risponde alia re- eia social. 	A situação é a mes. 
gola generle ché giá' conosciamo: ma que se o empregado conti. 

'del la r.etribuizione 	lavoratore e nuasse a trabalhar. 	Não há so- 
sostentamento dei 	lavo -atore e luçãõ de continuidade., 	O que o 
deila sua famiglia, che certo non empregado receberia se eslivesse 
si 	limita 	ai 	.giorni 	lavorativi". 
(7) 	'': '.. 	 ,, 	 , 

trabalhando, recebé tam1ém 

De conseguinte, 	onclui-se 
ir gozar as férias". 	(8) 	Grifei. 

cilmente que a finalidade das fe- .0 	agamento das férias Ao Con 
rias anuais remuneradas .e 	dar sulente, na base do salário per 

. cebido no dia, da ao empregado um descanso pc- 
riódico, que lhe permita, recupe- 

sua concessão, 
é um DIREITO SEU, e, não pede, 

rar, em ambiente 	propicio, as data venia, ser deferido por eju!. 
dade, já que esta não podè .ore- energias perdidas no trabalho CO- 

tidiano., 	.Nao hã, pelo visto, nas pôr-se' aos 	textos legais, 	à lição 
' ferias qualquer objetivo, de i,nde- dos doutorese aos' dictames da 

nizaçao. 	................... jurisprudência, 	uê Ïhe amparam 
. 	

. o pagamento que o empregado  inteiramete a pretensão. 
recebe, 	ao tomar, 	s' suas fét'i"as, Ex-posilis, respondo à consal- 
não é senão' o seu salário habi- ta pela forma abaixo: 
tual, isto 	é 	o' que percebia 	no Ao quesitoúnico: as férias le- 
momento da 'sua cóiicessão .por vem ser pagas na base do salário 
parte do respectivo empregador. percebido pelo Cõnsulente ao lia 

O mensalista recebe ,por dias da terminação de seu contrato de. 
corridos. 	A sua retribuição ou  trabalho.  
remuneráção durante as férias é É êste o meu Parecer, S 	M. J. 
a mesma que lhe seria abonada  

, , 	 C 1 T A Ç Ô, E S 	, se estivesse em serviço. 
Se assim não fôsse, a sua eco. 

nornia, o seu orçamentci domésti. (1) MOZART VICT6R RUssOMANd - 

co, ficariam em DEFICIT durJtn- 
Férias Trabalhistas 	-Llvaria 

' Globo S.A. 	Pelota 	- 195f 
te o lapso das férias. O que viria , 

contrariar o 	espirito da 	Lei; o •France - Livrajre du Recudl Si- 
que seria um absurdo, pois a sua rei 	Paris - 1937 -' pig. 	7. 
situação 	salarial 	toxnar-se-ia 	di- I1,cho ::8C;,ase 	Míxto 

versa, se nao entrasse em ferias - 

A 'esta conclusão, evid'êntemen. 

	

(4) 	Leis de Férias - A. Coelh Branco 

	

' 	 F.° —Editor - 	 —1938 - 
te absurda, seríamos lançãdo's se 35 	

, 

 adotassemos o p'onto 'de vista da Férias 	 ioo!!dação 

empregadora referida' na consúl. 
das Leis do Trabalho) -jA. Coe-
ilio Branco F.° '- Edite 	Rio ,t 

ta. 3.4 edição - 1944 - 'pá,. 	55. 
A 	proposito, 	vale "transcrever 

(6) 	Duração do Trabalho e Repousos 
' 	 Beznunerados 	- 	 Livraia ,Freitas aqui 	despacho 	, administrativo, . 	 Bastos 	S.A. 	- 	 '19,50 

que elucida a tjuestãosubmetida 
'(7) ao meu parecer:" O que se resol. lDjrU 	dei Laboro 	Milano 

Dott. Giuffré - Editor— 1949, - 
veu é,que sôbre a importância re --  Vol. 	II 	pág 	431. 
lativa as ferias 	que e salarici (8) 	Dw 	

- 

incidem 'os descontos 	legais - 	 ág. 1935. 	 ' 

'a 

1 
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