RES0LUcA0 N.° 24
Dos servicos de assistncia juridica.
0 Conselho Ncicional do SESI, em sessão realizada
em dezenibro de 1947.
CONSIDERANDO que Iaz porte do programa do Servico Social da Indüstria - SESI a adoçäo de medidas para a solucao de problernas que de perto dizem respeito 6 estabilidade
e bern estar do farnilia operária;
CONSIDERANDO que grandes SO as diliculdades encontrodas pelos traboihodores para
a solucäo de assuntos de ordern legal, sem a perda de ho.-as de trabaiho;
CONSIDERANDO que aos sindicatos do empregados compete, por lei, a manutencäo de
servicos de assistência judici6ria para seus ossociodos, mos smente nos ossuntos relotivos &
aividade profissior,al;
CONSIDERANDO que constitui preocupacâo do Serviço Social do lndCistria - SESI desenvolver eficienle trobolho de conciliacão entre as classes patronais e trabaihistas, evitcindo
dissidios oriundos, näo roras vzes, de rnal entendidos entre as panes e de ma cornpreensào dos
verdadeiros pnincIpios do legislaçäo brasileira de protecao ao trabalho;
CONSIDERANDO que a existncia do servico juridico nos departamentos regionois do
SESI pode contribuir, para auxilior os trabalhadores nas suas relacöes de empr&go, do fomilia,
de locacäo, obtencão de benelicios junto aos Institutos de Previdncin, retificocöes de registro
civil, regulcxnizaçäo de documentos de propniedade, etc.
PROPOEM os mombros do Conseiho Nacional do Servico Social do indixstnia, que o
plen&io adote a seguinte RECOMENDAcAO, em rolacäo aos Servicos Junidicos porventura
existentes ou que vonhorn a ser instalados nos Departarnentos Regionais:
1.0 que a acäo dos serviços juridicos, no locante as questöes trabalhistas, seja orientada no sentido do hormonizocäo e conciliacäo entre empregados e empregadores, excluidos os
litigios de compet&ncia do Justica do Trobalho;
2.1 - que êsses servicos sejarn prestados do modo a facilitar o quanto possIvel a sua
utilizacäo por porte dos beneficiánios do SESI e suas familias;
30_ que os servicos juridicos sejarn prestados gratuitornente acs trabalhadores, cor- rondo por conta dos interessodos sbrnente as despesos corn silos e custas;
4,0 - que a acão dos advogados se desenvolva em estreita cooperoçäo e efelivo entrosamento corn os servicos do educacdo, assistêncio e pesquisas sociais inontidos pelo SESI;
50_ que atravs dos elernentos obtidos pelos advogados, sejam organizados indices da
frequ&ncia de determinados problemas de ordem geral e social e, estudadas med;das legais,
para a sua soluço.

