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12! INSPECTORIA REGIONAL•ESTADO DO ESPIRITO ._dL:t 
(MINISTERIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMMERCIO) v 

Viotoria . 23 d março de 1936. 

N. 

::>r. Pr sid nt 

Tenho honr de passar -voes a -os o incluso pro-

c Bao r ue ' r cl :n;mt AU,llliDO NIELSEN r clarna.d a C0 ... 1P THIA 

C UTI ~ B A~ I Il DE F n eta cid d 1 

do-me inform~r-vos que eet Inapectori f llec compet nci,., p 

r solver o eeumpto, visto tratar-se de diepena de um pr g do 

empr z de serviços publicas cmu estabilidade, por cont r naie 

dez nnoe d serviços prestados. 

Saúd e fr-t rnit de. 

Bento ~. P reir de L mos 

Inep ctor R gional. 

Trat lho. 

da Republic~, 24. 
Rio de Jan 



• 



ANNO 193_s_ _ 

J2R. INSPECTORIA REGIONAL (fSTI\00 DO 1ISPIRITO 51\HTO) 

(MINIST ERIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMMERCIO) 

.. 
JUNTA DE CONCILIAÇAO E JULGAMENTO DO MUNICIPIO 

Com sé de em _ \_r "--I -'-c ...:;;;.T.....;..r--=n:.;........;;;.I .:.::..A_____ _ __ _ 

Reclamante = -~~"-"'" 

I Residente:_ __ Victor·ie _______ _ 
L_ ________________________________ __ 

Residente : __ ___.._..-......... ............... ~--------------L _j 

Archivado em 

_ de _ __ de 193 _ 
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12•. INSPECTORIA REGIONAL (Estado do &sptrtto Santo) 
(Minlaterio do Trabalho, lnduatria e Commerclo) 

dOHTft DE COHCILiftÇI\0 E dULGftMEHTO 00 JllUMICIPIO De __ _ 

V i ct or i a - Es t"l a c_ aº- Es,~i"""r-=i_,t=o.....;S=a=n:.::..t=o;;,___ ________ _ 

Victo r iA, 18 de Nove mbro de 1935. 

Exmo . Sr. Presidente c1a Junta de Conciliação e. Julg-amento 
c1e s te Muni c i pio . 

Tenho a honra c1e encaminhar- vos a reclamação annexa de 
n•l623/35 a ser julgac1a pela j unta que prasid i.s . para o 
que vos rogo marquei s a necessar1a auc1i ênola , afim de serem 
notificadas as partes . 

Sauc1aç~es attenciosas 

~~Aux il iar-Fis< 
/ DEL O 

, 



I "' 

' 

~talo dos Opernrio:,",:~.~~~~~;:,d,~~,c;~~~:;: ~~;~~a~,.:~~~~ira de Força E~le~lric~~-
JP \A A COSTA PEBEIBA, ~ (1.0 ANDAR) - CAl A POSTAL, • lb J 

"\V TO IA - ESTADO ][)()) E Pl!RI'JJ.' AN'FO 

NUMERO 

ANNEXOS -

AS SUMPTO - RECURSO 

Victoria, I6 de Novembro de Iq35 

Ç __..... C- .a. ...... :.- L - -::a.-- • 

L /C.//. ? 1 .I-
n ~ 7 

Exmo.Snr. ~h~----.... 

INSPECTOR DA I2a . INSPEC~RIA REGIONAL DO 

MINISTERIO DO TRABALHO INSDUSTRIA E C OM11ERCIC 

NESTA 

Temos a honra de pas sar ás mãos de V.Excia . 

um recurso , referente a dispensa do nosso associado da Cia . 

Central Brasileira de Forna Electrica ,ALFREDO NIELSEN . para o 

o qual solicitamos de V.Excia. o obsequio de encaminhal-o 

á JUNTA D~ CONCIALIAÇAO E JULGA1lliNTOS , afim de qtte seja feit a 

a devida justiça ao nosso associado , pela maneira illegal com 

agiu a Companhia com o mesmo . 

Certos de merecer para este a devida e habi

tual attenção com que V.Excia . sempre tem pautado os vossos 

actos , aolicitmos urgencia possivel para o mesmo. 

Annexo: 

Sem maia . aprosentamos os nossos votos de 

A fredc Monteiro 
Preai dente 

CINCOL-------------~~~~====~1 
IIS1'EIU8 DO TRABALHO. lNDISTRIA E 60 Rt:tO 

MINJSTE~IO DO TRABALHO, 
INDUSTRIA E COMMEPCIO 

12• INSiECTORIA REGIONAL 

O'RIIA R M T 1 6. NOV. 1935 

VICTOR IA 
adt dt Espirite Santo 



Syndir.ato dos Operarios e Empregados da Companhia Central Brasileira de Força 
FUNDADO EJI JI1JJ,HO DE 1911Jl 

Reconhecido nos termos do art. 2.• do Decreto n. 19.770 de 19 de Março de 1931 

P i.A.ÇA COSTA PlEJlEIBA, W (1.0 A.NDAB - CJAI A. POSTAL, 25 

NUMERO 

ANNEXOS -

ASSUMPTO -

VIC'JrO UA - E§TADO D ESPJLS]['.II'O § N'FO 

Victoria , 

ElMOS . SNRS . MEMBROS DA JUNTA. DE CONCILIA.Ç.lO E JULG 

MENTOS DA I2t INSPECTORIA REGIONAL DO MINISTRO DO TRA -

BALHO INDUSTRIA E CQr.mERC.IO. 

O Syndioato dos Onerarias e Empregados da 
Companhia CentraL Br sileira ae Força ~eotrica pelo seu presidente abai• 
xo assignaga , ALFREDO MONTEIRO , vem trazer ao oonheftm.ento de Vs . Excias . 
a reclámaçao do aeu associado ALFREDO NIELSEN , carteira profissional n . 
60.,57 , Serie 8. a saber : 

Tendo sido dispensado em 1~ de Agosto do cor 
rente anno , sem justa eausa , ~uando se achava de feria , meãiante ±n 
~uerito feito pela referida Companhia , em que foi acusado de ter escripto 
unr Ja rta a um seu companheiDD, de nome Thomé Medeiros que trabalhava na 
p· riedade da referida Companhia . Usina de Jucú , carta essa que nao fico 
r ~ada ser de sua autoria , a l ém disso a circular que a Companhia enviou 

aeu companheiro Thomé Medeiros refere- se a ~ movimento subvera1v~ t e 
~dem social , o qual só poder*a ser feito pela paliei , e ,nãomera da al çs 

.a da Companhia conforme se ve ~elo documento n . 1. , que e o mandada de 
convocação de tal inquerito; alem disso a tal commiesão de inquerito nao 
pe~itiu que elle comparecesse ao mesmo com o seu advogado ; Nacrescido ain 
da de que o elemento que mais carga lhe fez , devido a ·pressao dos chefee 
mai~ tardi, ref!e&tindo a sua grande falta de justiça , que ~oi o seu com
panheiro Thomé Mideiros, querendo reparar~ o seu grande erro conforme do 
cumento publico n . 2. vem demonstrar tal coisa , cujo documento se acha de 
vidamente &ssi~nado , testemunhado e com as firmas reconhecidas, cuja lei
tura do mesmo e a demonatraçao mais positiva da sua inoceneia . 

· . Pelo documento n. ' da Oaixa de Aposentado 
rias e Pensões da Cia . Central Brasileira de i'orQa Elect~tca , este nosso 
companheiro temum total de 11 annos 7 meses e 22 dias de serviço na rege 
riaa Companhia devidamante ! ustificado , ain4a mais , pelo fact o de tudo ia 
to ter acontecido ~uando o mesmo se achava em goso de ferias , 'conforme s e 
•& pel.o documento n . I, o que é uma violaçao e;pre:B&a da lei . 

O caso em apreÇo nao precisa ser mais claro 
p_Qrquanto os documentos annexos comprovam mered.ianamente a injustiça , pel 
nao cumprimento da lei pela Cia . Central Brasieleira de Foroa Electrica , 
e cert de contar com o alto espirito de Vs . Exciaa ,. para quer se ja fei t:a 
a devida 

JUSTIÇA 



ADO 

Daniel o Teixeir , presidente da Co aaão n01111ada para apurar a p 

cedeMia do reco o cifrado en1era<(a:io ao op .. ador O dna luod, Snr. Thom l4e4e1r 

~ 

e a aua relaçao cc. qualquer ovi 1ent.o subversivo da ordem aooial - do ao nr. 

eoretario desta Co lesão, que se irija a 03t3 cid de, o e neoessar1o rór e ah1 

intime a Thomé d iros para vir na la o 1 tall ção desta C lesão, no predio 

68, sito a rua 7 de Set bro desta cidade, dia 36 de te ês, as lO horas da manbi 

afim de prestar declar~içÕea a raspei o do facto conatan te da Portar! a N•. a. do Snr. 

Gerente ~ Oompanhi Central Bras1le1 de li'orça '1.ootrica, baila 1101 se in tes te 

"Portaria n• 2 - O o n o ao hecim n to, esta t , que se tá tramando um 

movi nto subwero1vo n ordem 'hlica , no q l e~t~o envolvidos pr s oe desta Em-

preza, a n o lan o, o e, p .lo "tr da Leopol 1 na q 1 se e t.lnou ao 1o, o r -

cado cit'r do, nn 'XX>, 1rit.!1 o ao Sn:r. Thom· odetros, quA um dos op r dor.s 8 

nos maolfinao e " ucú" , e cor .o r s r;tas de tr t r-se da 1 
~ 

COI uni c;e.o r -

1 cionada co o ito mov1monto, no 1o o Snrs. aniel eixe1ra, noel rrazCou1 

n 10 e libe:rto urth, pa , em c -o, da q l 
.. 

rao p rte eep cti nte como prE 

sidente, vice-presidente e Secr tarto, apur r o cto acima rado, att ndidaa DO 

proces amante o respectivo iDQ erlto a ser lnat.e.ur do, as instrucçÕes oo.ixa ae pelo 

Con elho l acional do :~.r bal ho, 5 de Julho e Hl3 , reLativa ao inquerito admi-

ni Lrativo de q e tr ta o art. 3 os D~creto ns. U.4 5, de 1 de u 1t 1bro de 

1~31 e 21.0 l de 24/2/1 ~2. fictori , 23 de J"u uo de l9~ . r.;. OD e-

rente," bem co o a rosp e1. to do conteúdo do receado cifr o, q 1 tr e a 

• 



• 



t rio 
935 . 

eixeira -

o-

ã Commias o . 

o co recida fUi pr da tal c mmLs.~o de inquettto; pr tcn i 
ao meu y icata , ne.tur mente, ter as i ... tencia o m ~ o , 

~c. a meu che arlo rman isae-me crue não fizesrc tal , po min-
•. cc en a. na referida co missã.o de in1,uerito era uma. n ' rn ormalid.ade . 

O.ua · u phabeto nue sou , ~to rn: de calcular import ncia reunião que 
ep·ro os meus olhos, uno vi o Sr, D el ~ . neixeira , u icuor 

oel err .z Coutinho Alberto urth, todos ele~ , e dep t e to • 
og ui in uerido pelo Sr . lbcrt Kurth , o ual me ntrevot v ~ c rta, 

~er tntanto se eu onhecia t <, e" ond'-lhe ue n- o , po én o rc eri-
do Sr . insistiu nuu tom autot-itario dizendo o..ue u co eci ~ t rnei 
a res.o1 er ~ue n~o, que me era. m~i l facil ser mo to o que reconhecer a 
letra a efcrida o rta . O Sr . !anoel Fer· z Co~tinho in~e1 in o d e 

ue e, est va negando , sm elo ur espre 'V.o como ue Qu:zeae 
O'l v cê diz que conhec o t cnt=io vae p ,. . rua. Ale ;,.va o.., re rs . 
cr e u 1::.1via r cebido , ~ telephonema d zendo p!"\ra uc e 
a •. ~clll do 'xto em Juc 1 p ra recebe· Utn.c.1. ncomenda 
q_ue outra coisa n5.a podcri "'er o e fer d.a c rta. 
c c cnvi·1 d por Al rede lielsen sendo arte da 

r c~c mta em codi o , cuja tradtc el re 
era de .ue u dir;truisse s. c n J lO · .. 



, 

• o I r~"{ 1,- - 2 

c não no .,.!, z r uem me ha:vi //~O
via me chamado o apparelho falan~~m 
non linh o ea i t a , e eu n"'o a-
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Q~fY/"3 . 
CAIXA DE APOSEN~~DORIA E PENSÕES }'/ f~ 

COMPANHIA CENTRAL BRASILEIRA DE FORÇA ELECTRICA 
FUNDADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 1931 

PRAÇA COSTA PEREIRA, 1~ - Sob. 

Vio to ria, 14 de Ago to de 1935. 

Illmo.snr. 

Altredo Rodri~es Nielsen 

esta 

D claramoa,em attenqão ao seu re~erimanto 
datado de 6 do oorr•Bte maz,que esta Caixa está de pos

e de uma juatiticaqao de tempo de serTiQo apresentada 
por v.s. em um total de onze annoa,s•te mezes e Tinte 
e doia diaa. 

Cord •• SaudaqÕea 

L.~ 
E.Muy c-t 
Presidente 

I 

• 
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O• O · B, F. 1!. FORMA N • 114 

ComPAnHIA CEnTRAr. 
CAIXA POSTAL, 3838 
PRAÇA COSTA PEREIRA, 15-17 

Ret. o-uu 
Archivo -· 
Annex os - • 
Assumpto-. Caam'oaol9 de dptasÃQ 

• 

Denndo v.s,, neata data retornar ao aerriço• por tere 

tcwiDado hoje u teriaa e cujo goao •• anoontraft., coJII!IW1icamoa-

lhe qu V.S. Be eDCoutra a 1tt1do desta Companhia• a bem do lU'• 

Tiqo, • 'f'ia'M. das faltas apuradas no 1nquer1w adm1n1atrat1"YO ina

urado a respeito de Ula O'arta c1trad& !D1ereqada 110 Snr, 'lhom& 

Medeiroe, • por talt s anteriormtnte pre.ticadu • 



12.' INSPECTORIA REGIONAL = ESPIRITO SANTO j 

(MINISTERIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMMERCIO) 

I . R . n.0 
•••••••• ~ •• ~ •. §?.?. ... ......... ............... _/ 9 3 _.2.~. 

R cebido m 18 do corrente. 

O Snr. Presidente da Junt de Conciliação e Jul~~ 

m nto neste MUnicipio d volv o pr esente nrocesso, por n-o 

er caso d sua competencia. 

Pelo documento de fls. 9, verifica-se que o ecla 

mante Alfredo Nielsen prestou seus serviços á recl da por 

tempo superior a dez annos. 

Diante disso, opino pelo enc inham nto do presen 

te processo ao Conselho Nacional do Trabalho, por ser d com 

pentencia deste a resolução da present reclam~ção, visto co 

mo se trata de empregado de empresa de serviços publicos 

com estabi!idade em face d legislação vigente. 

s. H. J. 

E~j:PL9~/ f 
uxiliar. v~ 

2.. ) . J . j 

lo -~ ~ ~ 
~ /. /i-r ,_....... 

lt 
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.... ' 
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Proe. 3790/36 

16 Jun 

EA 

Sr. Direetor d Oompanh1 Centr 1 Braa11e1ra de 

1nqueri.to 

tido de 

Força Ele c trio 

V1otor1a 

E. do E. Santo 

1e1sen, por 1ntermed1o 

Re~ion 1 desse Eat do, reela do a eate 

a Oomp nhi qu o d m1t t1u em 

em virtude de 

oltei t o-vo providencia no aen 

or tari inf'ormada respeito da rec1a-

maç .. o em apreço, e, bem as s i m, e ja encaminh do o inqu ri to 

lludido pelo reclamante, dentro do prazo de 16 dia • 

At enoiosae audaçõea 

(o ldo Soares) 
Di r ctor Geral da eor taria 

• 



.. \ 

• 
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Cia. Central Brasileira de Força Electrica 

• Caixa Postal 120 Victoria, 8 d J'ulho de 193& 

raça Costa Pereira N. 17 

VICTORIA 

ESPIRITO SANTO 

Numero 17/193& 

Annexos 

Assumptos -

Illmo. snr. 
D.r. Direotor da Secretaria do 
Con lho Nao1 onal do Trab lho 
Rio :r mo 

1. c o 

Aco emo o reo imanto • data de 20 de J'unho, do otticio 
d esa Seoretaria, n• 1.&78, datado de 15 t1o mesmo mia, _, q 1 

noes lhor attenç"'o. 

snr. 
usooi 

e gregio Conselho,pe1o 
Syndioato do qual ' 

devidcs esclarecimentos. 

O Snr. do Nie não & e ga vitalicio, tendo 
penas 3 oe 9 a e 22 di de serviço n ta C hia, eis que 

toi admittido 12 de OutUbro e 1931 e demittido m 1•de Agpato de 
1935. 

'b1111 de r, nestas oondiçõea, que oe motiTOS determinant s 
da s Clsm1 a ... o e be assim o 1 r1 to e 1D:Y atl.gaçõea int rnaa que 
esta Com:panhia nha julgado de oon·nn1ea:1a realizar antea de proceder 
a essa d iaeio, não pod 1nteMaear a eas egregio Conselho. 

Sem outro usumpto e coUocamo-nos 4 diapoeiç"'o de v.s. para 
quaesquer outr esclareoimi!Jntoa, aubscrev o-nos can a ie attencio
aa oom 1deraç o. 

li'ORÇ.A. LECTRIC.A. 

• 

C. C, B. F. E.-FORMA 91 
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28 JUlho 6 

1 

r . tr c . 1 

::m v rtu do >C • nto enc .1 n ~ c! o • cs te ,on;;)e-

lho .1 ~ 1 ·· ele u s .n t dor _ 
... 

nrwco:.~ os er 

o~p(~l1 • . unto nor c~ 1 ~ ~ 1 c to 'ss s r1v 10 .. ~cn-

t lt o ·e s r r " tt . o · ~ CO'l ' ss ·el 

') ·e r ~ !tcr.rio do t: o f .ltr. to r u, .. 

cn . to. r.s • o nt rru-

N 

1 tter.c1os r.- s ud· ·ocs 

or n 1 da :ecre ... ri 

, 



, 
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Cia. Central Brasileira de Força Electrica 

• 

Caixa Postal 120 

Praça Costa Pereira N. 17 

VICTORIA 

ESPIRITO SANTO 

Numero - lf!IJS/l!l 
Annexos -

Victoria, 

Assumptos - DHMP" 4l MRr'9 lflllfF 

Illlloe 8ur. 
Direo• Oeral. da Stuekria do 
Oomtlho lfaotoul do 1'1-abalho. 
BIODI1AJI!IRO 

~ -----

Beapmdtnclo ao a tu ottlolo a• 1-911 k ta4o ~ 83 4o ... P• 
t1Jdo • llojt rtolb14o, hto.r.aaa-lllt qut 41 aooc&-&» oca oa rtglavoa 
41aa Ospe»bi .. o Sr • .A.l.:trtao •11181D trabalhou 4e li 48 Ou~a d! 
lGSl a I 41 .te-to 41 USG, a ,_roebm, dur•tl totlA 1att 'taJOt oa 
ftMt.D t1oa 48 1taoo ,..- hara. 

CoDtar• v.s. Teri t1A doou.ne 1ml.-o, 1ata .._.. ... do 
teTt o •zaar ooDbtcd.•nto 4a juUtioaqlo 48 tepo 41 a11M'19o, apre
asta4a pelo azn.. Ãl.tl'!aO lfitla• i Oa1xa d1 ~cti4GL"1a 1 huata 
4oa ~1pdoa ~ata Om;aDhSa • 

.. 878t-'1oa cJD DOAO 0o418o Ot'Yil (RUe ln I l.S2) U 
4eolanq8ea OODatutta d! 4oCWDantaa ••l&D&Claa prt._ •• wrdad!i• 
ru • relaqlo aoa atua aS&utarioa ou ú parte• d1r1o•• no • ...,, 
• "* "1: At••=· 'F04Rii~ 9 •fttlto s\! prtJJtJw wa•r;;pt" 
(aludo 1DOla ual. ao Oo4. 1T1l - ana. '"a 1 ' 1'&8• llB 

Seria •ao -. ialqu14a4e •1 aaaia Dlo taa••• 
Xa hJpothut •• a~ o, par exaplo, Dlo llanria aia • ta• 

JN&ado qut D.lo oo••CU1••1 FPif ter aia 4e s\ta cua •• qual.q•r l'llra-••• aprOYei tu.lo-et 4u juniftoaqlea tt1., ll&M a oorrup~te 
O..lxa 41 .APQIIDtadCII'la I l'aaÕia, tU! - ••J&"I 81 h$1N ... pele 
rtatlWo AeNaa J•Ut1~8•, o.o a1 TI a s\ooaalltoa jutoa. 

jo 41apâr d! v.s. para •ta qualqutr tJator••• e;pr~am-.,a-lha 
u naaau atttmiollu aaud1191!,. I" 

• 

C. C, B. F. E.- FORMA 91 
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CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÓES 
DA 

COMPANHIA CENTRAL BRASILEIRA DE FORÇA ELECTRICA 
FUNDADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 1931 

PRAÇA COSTA PEREIRA, 1!5 - Sob. 

AGO 
Victoria,5 de Agosto de 1936 

Illmo.Snr.Director da 

COMPANHIA CENTRAL BRA.SILErBA DE FORQ ELECTRJ:C•-

Nest 

Em resposta ao seu officio n°252/1936, desta data, in
tomamos a V e Se que do :pro ce BSO da jus ti fi cação do tem:po !!& 
aerviQo, a:present da :pelo snr.Alfredo Rodrigues Nielsen , nao 
consta ter sido essa Com:pe.nhia citada , intimada ou notifica
da :para a meema. nem que della tivesse tido conhecimento :por 
qualquer tonna, ou annuido com o seu conteddo. 

I nformamo -lhe,outrosi , que de:puz ram nessa justitic -
ção duas testemunhas, não tendo sido os seus depoimento as
si tidos :por qualquer re:presEil.tante ou advogado desta Caixa . 

presm tEmos a V .s. as nossas 

EM/JBM. 

attencio s saudaçÕes 

E. uy; a{;. ~ 
Pre dente 



- INFORMAÇÃO -

A Companhia Central Brasileira de Força Electrica~ tendo 

em vista o officio desta Secretaria, junto por copia a fls. 
' 

declara que Alfredo Nielsen serviu naquella Empreza de 12 de Ou

tubro de 1931 a 2 de Agosto de 1935, com o ordenado de l$200 por 

hora. 

Para melhor esclarecimento do assumpto, transmitte a Em

preza um officio da respectiva Caixa de Aposentadoria e Pensões, 

informando que, 11 da justificação de tempo de serviço apresenta

da pelo reclamante, não consta ter sido aquella Conpanhia cita

da, intimada ou notificada para a mesma, nem que della tivesse 
, 

tido conhecimento por qualquer forma, ou annuido com o seu con-

teÚdo~ 

Accrescenta a Caixa que, "na alludida justificação, de

puzeram duas testemunhas, não t endo sido os seus depoimentos as

sistidos por qualquer representante ou ad.vogado da mesma Caixa''· 

Á vista da informação da C iR .• relativamente ao tempo de 

serviço do reclamante, penso que só a justificação pelo mesmo 

apresentada á Caixa, desde, porém, que tenha sido procedida le

galmente, poderá provar que na occasião de sua dispensa, estava 

amparado pela estabilidade funccional prevista no art. 53 do Deo. 

20.465, de 1931. 

Nessas condiçÕes, proponho que se officie á referida 

Caixa, solicitando a remessa da alludida justificação, salvo me-
, -lhor juizo da douta Procuradoria Geral, a cuja consideraçao de-

vem ser submettidos os presentes autos. 

Ao Snr. Director desta Secção, para os devidos fins. 

Retardado, por accumulo de serviço a meu cargo. • 

~io, 2~. de Ag ato de 1?36 . 

~ ~ I ctfÁR. !Jhl IA ~it 
2Q Off1o al ~' \ . 1' \ \ 

1 
( 

~~~tij ~ A ~ \Ml 



' consldera:.e(in do Rnr. D 'r. ctor Geral ~o() &r ltt4v.ttó'l 

~êw , c(c VId'c~ · CA 1';-. t.-~ftfvU,.aclrv / 

. Pio do ,/1 ··o 3 ,Y'~ú~ Jp ó 

- .. : !X"~erto ~ ~~ t:!ú k;; 
' t,; ur a. ecçao 

VISTO-Ao Snr. 0r. Procurador Geral, · 

_ da ordem Bmn~ ~<ddcnte r;, 
~-,.IM;{o.o(- 'de t 8-

Dlrect r da 

íZu . ~ . 1{). Cj, Vl, . 

o . 

io d Jan 

~.Q..!2-~· ~la 

J- ..A,(ZA!_ .2.2·9· :\~ 

,. I 





l Outubro 6 

1-1. ~72/ Z -3.790/36. 

• 

Sr. Pre 1dente d c . A. ' . da componhin Centr~l r~ ~11c1r 

de ~r~ lectr1c • 

Pr ç cost Pere1r n. 15 - sob. 

V1ctor1 

Afim de oder 1n tru1r d v1 ente os uto 

do proc sso em que o vos o sociado l!redo o r1 es 

1 lsen recl contr a companh1 central 11 1 

d ~brç ·1 ctr1c , solicito, nos te os do requerido 

l .1-'rocur dor1a uer 1. vossas provi enc1as no s nti-
I 

o de ser enc 1nh 1do ~ccret r1 de te conselho, d n-

tro üo prazo de 10 d1ns , a just1ftcnção r ferente .o tem-· 

po de serviço apr ent do e s c 1x pelo r ferido a -

oc1 o. 

Att nc1os s ud çõ 

os aldo ~~.re 

D1recto · Ger 1 d s cret r1 

• 



• 

.. 



CAJXA \E APOSENTADORIA E PENSOES 
DA 

COMPANHIA CENTRAL BRASILEIRA DE FORÇA ELECTRICA 
FUNOAOA EM 2 OE DEZEMBRO DE 1931 

PRAÇA COSTA PEREIRA, 15 - Sob • 

. 1~./~?.3 .. ~ .. 

Viotor1 ,1? e outu 

.snr.Pre d n do 

CO EUIO OIONAL :00 TIU.B&.LRO 

Rio d 1ro 

s do sanente o que e n ott 
p sentar a v.Exoi • a• no a 

exo :-um rooeaao de juet1:tioaqão 
de t o de aerv!Qo en t i o ~ 
do Sr.Altredo Rodr1g~ 1-

1 en. 

/ 

4 193 

o ·.l-1.378, 
att8ll• 

oh -
terlor 

1 O•DO . do ae• 

• 



, l ~ 
Regfstrruia sob na 121 

9/s. 1 

1.93 .... .9 ... 

JUÍZO à0 VOrO CÍVel .... -.e _____ O ... O .. tn .. ~ r C .. i .. Jt .. l 

Cidade da Victoria 
Comarca da Capital 
Estado do Espírito Santo 

"' .............................. J u s t Ih t 1 c .. a ç a o 

. .ALF.RmDO llODBIGUES NIELS N . -........................ u ........ ·- ....... . 

Escrivão, f LBERTO RARLO. 

fiUTUfiÇAO 

JDSTIFICANTE 

Aos .... T R E S :R ( 13 ) dias do mez de N O V .. e m b r O 

de mil novecentos e trinta e t .. r .... e i B - , nesta Cidade de Victoria 

e em meu Cartorio autuo a petição e documentos que adeante se 

seguem. 

Eu .. 

·····-···· Escrivão, .&/&/&/&/&/&/&/&/&/&. &/&que escrevi.-



• 

MOREIRA CAMARGO 
ADVOGADO -,-

Juiz d Dir ito a la. Vara . 

Diz Alt'r do Bo ri u t lson :por o u advo ado abai o .r·irma -

do qu qu r u~tificar com citaç~o o ~. Promotor ublico da Caixa 

-de j.posentaaorlas e enso da Comp . entral .1:. • sileira d •'or a "lec 

trica o se u1nte :-

u trabaltiou para a En~r s e d Servt o~ unia os de Victo -
I 

ria do mes de janeiro ào anno àe 1913 até o dia 22 de A~osto do anno 

de 1924, inint rruptam nte . 

As~im requer que ouvidas as tes unhas abaixo arrol adas QUe 

comparecerão inde:pend ntem ... nt e de cita;,'Üo em dia e hora que forem de

di nados por v. 'a . lhe sejam os autos ntre ues para os d vi os 

fins de direito. 

1 das t st 

la. Hilar i o 

A.r lsteu od.r1 ues . 

I . A. 

* 

• 



Dr. Hei on Goulart Monteiro 
2, RUA NESTOR GOMES, 2 

TELEPHONE ·C. 115 

fiCTORII 

j 

~~ 
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

(jJ ;i t 

53 ~ llO , v 

PRIMEIRO TRASLADO 

PROCURAÇÃO bastante que faz 

&b ix • 

SAI DA H os que este publico instrumento de procuração bastante virem que, no anno do 
nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil novecentos e trinta e t r e i e aos 
d e z e s e t e - dias do mez de o u t u b r , nesta Cidade de Vlctorla, Capital 
do Estado do Espirito Santo, perante mim, Tabeilião, comparece como outorgante .nlfred 

•driguee Niels n , c&s d , d Comp&nhia Centr&l Br aileir& de ~orç 

letric , residente n municipi de D ming s ··artine , deste Est· d ,de 

p ss•gem neet cid de , 

• 

reconhecido como o proprio pelas duas testemunhas abaixo osslg11adas, e estas por mim tabel-
liào de que dou fé, e perante ellas disse me que por este publico instrumento, nomeava 
e constitula seubastanteprocurador Dr. n el :hereir C·m&rge , br;aileiro , 

s lteire , &dv g&de , re iden t e neat cid de , p r· fim especi&l de re -

duzir per nte Juiz c mpetente um& justific ÇQ p r :pr va d tem-

po de serviço p r ele ut rg· nte pre"'t de & Comp&nhia Centr•l Br si-

lei r de 'orça Eletri c._; p dendo seu di t pr curó:der formul r o 

i tens precieos,oferecer e inqu:i.rir testemunhas , p di r & oi t· ÇQe , d 

quem de direit , p&ra &ssistir & justific&ÇQ pr duzi ca,requerer e · 

a in.ar que precis f r e pn tic~ r t d s os &t a necees ri s & fim 

especial deete , ue ar dos reclilraee leg· ia e aubstabelece~ 

, 



con ':tde todfJs os poderes em Direito permittidos, para que em nome delle outorgante , como se 
presente fosse , possa em Juizo ou fóra delle, requerer, alegar, defender todo o seu direito e 
justiça, em quaesquer causas ou demandas clveis ou crimes, movidas ou por mover, em que elle outor
gante fôr Autor ou Réo , em um ou outro fôro, fazendo citar, olferecer ocçDes, libellos, 
excepçDes, embargos, suspeiçDes e outros quae:>quer artigos; controdictar, produzir e inquerir, reinque
rlr e contestar testemunhas; dar de suspeito a quem f ho fôr ; compromlssar-se ou jurar dectsoria e 
suppletorlamente por elle , outorgante ; fazer prestar taes compromissos e dar taes juramentos a 
quem convier; assistir aos termos de inventarias f! partilhas, com as citaçDes para elles; assignar autos, 
requerimentos, protestos, contra-protestos e termos, ainda os de confissão, negação, louvação e desi.~
tencla; appellar, aggravar ou embar!far qualquer sentença ou. despacho, e seguir esses recursos, até 
maior alçatla; fazer extrahir sentenças, requerer a execução deltas e sequestras; assi tir a quaesqutr 
actos tudiciarlos, para os quaes lhe concede poderes i/limitados; pedir precatarias; tomar posse; vtr 
com embargos de terceiro senhor e possuidor; juntar documentos e tornai-os a receber; variar de c
çnes e intentar outras de novo, podendo substabelecer esta em um ou mais procuradores, e os •s a
belecldos em outros, flcalldo os mesmos poderes em vigor e revogai-os querefldo; seguindo suas car
tas de ordem e avisos particulares, que, sendo preciso, serão considerados como parte desta. E tudo 
quanto assim fizer o seu procurador , ou substabelecidos, promette haver por valioso e firme, 
reservando para sua pessoa toda a nova citaçtlo. Assim o disse do que dou fé, e me pedi 
este instrumento que lhe li e ds testemunhas, e achando-o conforme, acceit lil e as inlil c m lii.B 

te temunhas ab ix • ~u , edr d uin ,e crevente jurlment·d , e cre-

vi. 'u, rels n Geul•rt nteire,t b liQ oub crevi a ino- l els n 

~ G Ul art nteir - lfred { drigue l iels n- Je e Pinto Di s- Juli 

de llmeida . úel;dlil. c m umlil e ~t pilha federal de e um 

-

-
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MANDADO 

o doutor Francisco de Menezes Pimentel Junior,----

Juiz de Direito da Vara Oivel e Comercial da Comarca de 

Vitória, Capital do Estado do Espirito Santo, na forma da 

lei, etc., etc. 

Mando a qualquer Oficial de Justiça deste Juizo, a 

quem este fór apresentado, indo por mim assinado, que, em 

seu cumprimento e a requerimento de Alfredo Rodrigues Ni-

elson.--~-~-----------------------~-----------~----------

se dirija nesta Cidade, onde preciso fOr,----------------

e intime, digo, e cite a CAIXA DE PENSÕES E APOSENTADORIAS 

da Companhia Central Brasileira de Força Eletrica, na pes

sOa de seu representante legal, para vir a este Juizo, na 

Sala das Audiencias, no ~dificio do Forum, no dia vin\e e 

quatro ( 24 ) de Novembro corrente, ás ~uinze e meia horas 

assistir aos termos de uma justificação requerida neste 

Juizo por Alfredo Rodrigues Nielson, para provar contagem-

de tempo de serviço.--------------------------------------

0//;'c ~..tÍ§ .. o:;tl>~ 
~ { . de rS3 



Outrosim, cientif i que de que as aUd1enc1as deste 

Juizo se realizam ás quarta- feiras e aos sabados, ás 14 

horas, no e di ficio do Forum, á rua Muniz Freire, m ~
~àmbro de 1933 . Eu, 

Escrivão, o subscrevi. 



)_,.~ ~ f'....À-~ ~ 
I 

cJ.-e,._ ~ ~ • LI I ~ 
~~~ ~Q 

!\...., J_. ~. X\. '=i'~ 

du.t., iu_f,· _f,•::' ~:l.!s ,,uf,• c c'n,. ao Exmo. Dt 

juiz d v.· . .:.iau. t::5 

~ infra mt t;J an 

Vid.Drt )-:5-

~~~/~ 
v-,z::::.,..:. -~//- .ff". 

,e,./>?"~~--..;.. 

. 
~-~,..,. :1--l ~ 

01 r · 1. 

IV)~<?- r 
• 

~ · 2c 1r 
õ)).;..cto t · ':1--f 



;::r:-~~ -Oi la 1 ..:.s aufus ao. _____ _ 

mr f. m os pr~enla 

)( t /9_-t5 

c 

~ 1
• va.~ J' ·:(t. u c t~ a-uto.) q. 

~ -~------------------------



. I~ 
~ ~~, ~~ .......... j, Q 

~.~~~-~. --v,~ -- .r-_- /Z.- .tf. 

~ ~~~-~~~~~--~ 

({) a-E..._· >c o ~ ..._ ~ do 
1 

,a c/«> o j o. ,/ ~ ~'-' / _ 

d.-. ('8,L ,........_, _%:.L f~ AA.~ • r--'"t· 1- ~a ~ a.o .,.. 

" ~~ A-C. ~UI-'-"' ~~_. r~ 1 ~ I 

t"'V-> ~ to P ~ ~-,.....>. t 1-&{ • tA . T ~ J ..._.. ~c.~ ..,.u... ..........._a-.. (. a. 

,l_.o-;, e;;L .A. ,. h-o ~ ~ t 4-.. c. ~ ~ rt_( ~i:. 

CV'- a.. ~ ~ l , ~ o.Cc7 (,...,r~.__ ........ L~ Clv'L 

. .,La. c.L~ ~ JV.., ... -to, ~ ....... cJ:::"" _:::t:: "" .. cL-:. ~ "\. 
I 

..f-.yJe;, ~ 

~~~ cAn 

• 



4 1 

~-

@ 1À·1 r; . (' . , - 1 • c, c o ... li 

oac~ cJJ... ~~ '"' f,.,, a.·~ 
~~~ 

11 "-Q Cl 

,.><.. \ , n 

@M-t··f~ o -:~ 

fc1 ~"fl t· • J Wc ,_, I_" ---1 ..... ~~ ~ f 

__ _dal9 5 



e 
!J .. _ 't 1p( . . ·(111 _ [~ t·t 11 r, •• l • (i 

V-:f' ' M V\ , P~v-o ~ oV. 

~"-~$ C' 

c.Wwte. 61'«:-Wv 

~"'-H f' ·~ ~·~f' H O C:S.l. 

~~~ d....e.. ~ 
~ 

a. c tA:ot-1 o o 1 n ~~ 1 a 2\-' n ' .. "' • • 1 1~.~ -:> • j ll nl • 

6)).ict M:a.1Í · ? t.f ~ "e 19.> j 

~~ 

t 

~~~ 
a,. __ ""''• 

que o~ o~ .f." 

L 1h 

" 

IJ 



.. 

MANDADO 

o doutor .l!'r ncisco de "enezes ..r?imentel Junit)r 

Juiz de Direito d a Vara C1vel e Comercial da Comarca de 

Vitória. Capital do Estado do Espírito Santo, na forma da 

lei, etc .. etc. 

Mand o a qualquer Oficial de Justioa deste Juizo, a 

quem este fOr apresentad o . indo por mim assinado, que. em 

seu cuUlprimento e a requerimento de Alfredo Rodrigues !- iel 

sen, 

se dirija nesta Cidade , onde preciso for, 

e intim e a Caixa de Apozentadori e Yensoes da CompPnhia 

Cent ral Brazileira de Força Eletrica , na pessôa de seu re 

prezent~nte legal, para vir a este Juizo, na Sala das Au

diencias , no Edifício do Forum, no dia onze ( 11 t de De

zembro corrente , ás quinze hor s , afim de assistir aos 

termos de uma justificação requerida neste Juizo por 11-

fredo Rodrigues Nielsen, para provar contagem de tempo de 

serviço. -



Outros 1 rn . o 1 e n ti f 1 que de que as a u d 1 e n c 1 as deste 

Juizo se realizam ás quarta- feiras e aos sabados, ás 

horas, no edifício do Forum. á rua Muniz Freire. desta Ci-

d_?1l e . ViJ_ória. 6 de D~zembro de 19 33 . Eu. C'.........__,(-
~s.o:.;__L~ Escrivão, o subscrevi . 



1 v 

'1 A S S E N T A D ~ 

·2 Aos onze ( 11 ) dias do m@s de D~zembro do ano de 

3 mil novecentos e trinta e treis, nesta Cidade de Vi-

.4 t6ria, C~pi tal do .Estado à o :.spiri to. Santo, á ru:1 Mo 

5 niz Freire, no ~dificio do Forum, n ~ala das udien 

,,6 cias, á hora designada, sob a presidencia do J~xcelen 

7 t issimo Senhor Doutor F'rancisco de M~nezes imentel 

8 Junior, Juiz Substituto da Primeira ecC'ão .Judicia-

,9 ria do Estado, no exercicio do cargo de Juiz de Di-

~o reito da Primeira Vara desta Comarca, comigo, escri-

.lJ vão de seu cargo, adeante nomeado, presentes tambem 

.l2 os Doutores Mano e 1 More ira Camargo, advogado do Jus-

13 tificante e Edgard O' Reilly Souza, Represent nte do 

14 Ministerio Publico, á revelia do autor 1Urico de 

15 Aguiar a l les, advogado da Caixa de Pensões e Aposen-

16 tadorias da Comp1nhi Central Brasileira de Força 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

·24 

25 

26 

27 

.28 

29 

30 

31 

32 

33 

Eletrica, foi tomado o depoimento d, s testemunhas 

arroladas ás folhas du· s ( 2) destes autos, como 

abaixo se descreve. E para constar, lavr~i este ter

mo de assentada, que ~por mim, escrivão, subscri

to e assinado.- Eu, (_ ~J-~~~ , 
EscrivÃo, datilografei e subscrevi.- j 

PRI~lliiRA TEST~MUNHA-

Hilario Silva , brazileiro, viuvo , empreg do publi -

co, com cincoenta e seis anos de edade , rezidente 

e domiciliado nesta Cidade , sabendo ler e escrever, 

aos costumes disse mada . Testemunha compromissada 

na forma da l ' i, Que prometeu dizer a verd?de do 

~ue soubesse e lhe fosse,perguntado , e sendo in

q_uirido pelo advogado do justificante, Doutor lu~a ft 

, 
noel ~oreira Camargo , as suas perguntas respondeu; 

QUe conhece o justificante desde o ano de mil no

cecentos e dez ( 1910 ) e sabe ter o mesmo traba -



1 t~abalhado para a Empreza Serviços Reunidos de Vi -

2 toria, desde o mez de Janeiro do ano de mil novecen 

3 tos e treze, até o dia vinte e dois de .agosto do 

4 ano de mil novecentos e vinte e qurtro , ininterrup-

5 tamente.- Dada a palavra ao Doutor Reprez.entante 

6 do 'nisterio Publico , este nada perguntou . E como 

7 nada mais dissesse a testemunha, nem nada m81s lhl 

8 fosse perguntado ' deu o r. • Dr . Juiz por findo 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

este denoi.tnent.o, que depois de lido e achado con -

Jf~l-evA ~ v_~ave d ~vevv~i~d~·~m.oeJnte essinado e subscrito.- Eu , 

(_ ~~~~~~~~~-'·~~~ __ .Escrivao , que da 

18 Aristeu · odrigues, brLzileiro, casado, empreg(do 

19 da Companhia Uentral Brazileirc. de ll'or 1a 'letrica , 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

~u?rent e dois .nos de edade, sabendo ler e escre

ver, residente e domiciJ iado nesta Cidade , c. os cos

tumes disse nada. Testemunha c~mpromissada. na for

ma da lei, que prometeu dizer a ~erd de do que sou

besse e lhe fosse pergunt do e sendo inquirido pe -
, 

lo c.dvogEdo do justif'cante, as suPs perguntFs res-

pondeu: que conhece o justificante desde o çno de 

mil novecentos e onze, e sabe tero o mesmo trabé -

lhado ininterrupt~ment e parF a ~m~reza . 'erviços 

Reunidos de Vttoria, desde o mez de Janeiro do ano 

30 de mil novecentos e treze, ao dia vinte .e dois de 

31 Agosto do ano de mil novecentos e vinte e quctro .-

32 Dada a p levra ao Doutor Repr e2entante do l~:..iniste-

33 rio 1ublico , este nada pergunt~u .- ~ como nada mais 

' 



t 

1 Ec como n~Jda mais dissesse a testemunh , neyr( nada 

2 mais lhe fosse perguntrdo , m?ndou o 1·. • Dr . Ju iz 

3 encerrar este depoimento , que depois de lido e achado 

4 ~nf'orme , devi damente as s inrclo e subscrito .- ~'u , 

5 J Escrivao , QUe datilogra-

6 fei e Stlbs crevi .-

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 
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Ci,J Contador, Puiltu, Dtstr1baida • ~ 
Oepositario Publico da Comarca 

da Capital. 
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Syndicato União dos Empregad'os do Commercio do Rio de J neiro 
l:l~~= - - =-

RUA GONÇALVES DIAS, 3 - 2.• e 3.0 ands. 

OFFICIO N .· . .0.~29/3. .• 532 

jo de Janeiro, 5 ce Junho de 1,37 

Exmo .Snr. .. 
Pres dente do Consel o l al do 1l a alho 

• 

Do Syn icato aos Empr ~ado no Commerc1o de 
e Victoria rece emos um orr· cio, so 1 ici i.o.ncl.o nossa inter erenc:i a 

to ao Cons lho Nac3onal ao Trahnlho, no sentido de ser u tj ao 
o processo n! 3·790/3 I des~e or ão ao '"nister "o do Trabal o, 
cons ante de uma reclamação apresentada pelo Snr . lfredo ~ie]sen, 
con ra Con'p nh · a entr 1 r ai e ir 1 com é e em Victoria . O 

emno processo foi ·ntciaào 12a Jns ectoria Re ional, oca isa 
d em Victori • e ec a lte , ue é che e de nmneros ami ia, 
ra a ou, s undo 1 e a, durante cerca e 5 annos rara o .r.ecla 
do . E tambem · n orma q e o processo está poder da Dra . atbe 

cia a s · J.v ira. 

So. citando o v lioso patroc · io de V.Excia . para 
s tisfação do ae e·o man festado .elo Snr. lfre o ieleen, 

prove · tamos o ensejo ue ·erece, enviando v.Excia . 
s no sas 

ttenciosas sauda .ões 

João Pestana 

AC/AF 
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M T , I C , - CONSEL..HO NACIONAL.. 00 TAA AL..HO 

CN/ SBF. 27 

1-J .2 / 37-Doc.8.47l/37 

.. 
s r. Pr s1dente do Synd1c to Unl o 

~o n rclo o 1 de J 1ro 

n nçalves D1 s n. 3 - 2~ an 

lo de Janeiro 

7 

os do 

Cotn re er nela a.o s pto trntudo no vosso or
!1c1o n. 0/29/3.532, de 15 d Jun o !in o, cumpr -me ln!or 

.11 r- ' s < uo • t <~ cret r1 , 

d 2:~ o corr n te mez, d1r1 

otf1cj n. 1.180. 7-3.790 

c 1 do do Synulc to 

Ou 0 •r r1o~ pr aos cl ·~ c ul' litla centr Br 11 lra 

rorça '1 ctrll; , conv_uo o "3 • t ltr <'lo J1elsen apre

s nt r, <!entro do pr ~ o a 20 dl ., ocUHl nto cnp z de com 

prov r o u t 1~~ d z 
' Co1 an 1 c ntr .B sil ir d :1 ct old ae, uma v z 

j t 1 1C ção J u~cl·:~l const te o prow sso referente a 

sua reclamação, :rol ro .e 1 o fi spec1 de taz r 

pro v e t po e ervlço lt c. . } . d clt 

nhl ' d orl 
,., ... 

po endo p e p nso s, nno 

tnl doe ento z r prov e ~ rvlço par 

tl e t o1l1d e ceio r • 

1rec1Dr de s cç~ o, no impedimento do 

Dlrector 1 Ger 



Syndicato dos Operarias e Empregados da eompanhia eentral Brasileira de Forca Electrica ~ 
FUNDADO EM JULHO DE 1931 ~ 

RECONHECIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMMERCIO 

VICTORIA - EST. ESP. SANTO 
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Syndicato dos Operarias e Empregados da Companhia Central Brasileira de Forçcr Electr. 
FUNDADO EM JULHO DE 193 1 

RECONHECIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, INDUSTR IA E COMMERCIO 

VICTORIA - EST. ESP. SANTO 

Corre pondencia rv.? 
A su.rnpto: 

Victoria, 19 de Agosto de 1937 
Prezado Amigo 
~ ~ Gabeira 

. Estimo primeir mente sua saude e todos os seus. Aqui vou 
gularmente. 

EU CASO NO INISTERIO DO TRAB~:- Como voce enbe, r.a•~txamax axx 
axiaxxl••ft•xi•x&••w•xk•xla•%•••lx••x~x&kaika~x~•It•a.x, quando est 

la. Secção do Conselho Nacional do Trabalho, me pediram que juntasse 
do meu trabalho na Cia. e na eu antecessora, feito em Juizo. Di e d 
reoebi uma oarta do Conselho me dando 20 di e de prazo para remetter 
documentos. O prazo era pequenieoimo uma vez que tinha que junt r te 
nhae e depoimento em Juizo. Fiz um requerimento· pedindo 3o dias mais 

' 
zo. Esse requerimento mandei p ra o enr. J.B. artine CastDho, Direc 
Secç~o. que assignou o afficio dando o prazo de 20 di e, no impedime 
Director Geral. 

O requerimento pedindo mais 30 dias de pr zo &Xax axaxw• 
à t v datado de 3 de Agosto e pedia o prazo até o dia ' de Setembro 
ainda tinha 8 di~e do prazo dado pelo Dep rtamento, isto é, das 20 

Esse requerimento m ndei em nome do snr. J.B.Ka•tine c 
para o Dep rtamento Nacional do Trabalho ob registro n2 44525. 

Peço verificar se me foi concedido o prazo pedido e en 
os documentos que seguem annexo, que são o exigidos, isto é, par , 

~ a minha defeza, provando que trabalhei os annos declarado • 

I 

. 

Voce ahi melhor poderá encaminhal-os para julgamento f 

Sem mais, agradecido, firmo-me oom toda estima e apreç 

PS:- Qu ndo fallo 
: dizendo que ainda 

. · quer dizer que no 

no prazo pedido, 
tinha oito dias, 
di 3 de Agosto 

ainda tinha oito 
terminav no di 
a Depa!'tamento, 

dias de prazo, ou seja, o prazo que me haviam oon 
11 de Agosto, por isso oom muito tempo do meu ped 
pedindo mnis 30 di a. 

l 
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Juizo da Vara Civel e Commercial 

TOMBO N ............................ Fls ........ : ................. .. 

JUIZ : ESCRIVÃO : 

DR. ALBERTO SARLO 

.. . -
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AUTUAÇÃO 

Aos ........ . ..... __ .... _ .......................................... dias do rnez de ....... .~. ..... . 

d o a nno d e mil novecentos e trinta e ... ....,..... .. .. . nesta Cidade de 

Victoria e em meu cartorio . autuo a petição e d ocumentos que ade-



MOREIRA CAMARGO 
ADVOGADO 

VICTORIA - E. E. SANTO 

Exmo . Snr . Dr. Juiz de Direito da lo.. Vara . -

.A~~~~-M. 
~ - VIl/ - >/t. !f',-yr>";c:i>r•~6· 

ALFREDO RODRIGUES NIELSEN, por seu advogado t~

fra asstgnado, quer Justificar , com cttaça- do Represen• 

tante do Ninisterio Publico , da Companhia Central Brasi 

leira de Força Electrica e da Caixa de Aposentadorias e l 

Pensoes desta mesma Compnia , di go, Companhia, o seguin-

te:- Que trabalhou, ininterruptamente, de 1913 a 

19~4 ( 1924), na Empresa de Serviços Reuni dos de Ytcto-

ria; Que no anno de 1924, foi dispensado dos serv -

ços atz e prestava a referida Empresa de Serviços Reunido.$ 

de Vtctorta; Que trabalhou , ininterruptamente, para a C• 

Central Brasileira de rorça Electrica , de 12 de outubro 

de 1931, ate' o dia 2 de agosto de 1935, dia esse em qu 

foi dispensadoi dos serviços .-
~ 

Assim requer que ouvidas as testemunhas aba- I' 
xo arrol ·1.das , qtie comparecerão independentemente de cit -

çaÕ em dia , hora e lagar que forem por V. Exa . designa-

dos, lhe seJam os autos entregues, independent e de tras-

lado p ·ra os devidos fins de direito.

R e .A. , 

P. deferimento . -

Victoria , 2 de Agosto de 1937 

Rol da s testemunhas: -

la . - Zacarias Zouza 

2a . - Manoel Hedeiros .-
3a.- Jardeltno Ferreira .-

• 



.. 



.. 

r. elson Goulart Monteiro 
2, RUA NESTOR GOMES, 2 

TELEPHONE-C. 115 

IICIOIII 

1 
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS D~~SIL 

::Bi a ta.do de» ::1D e pir1to Ba.n.to 

PRIMEI RO TRASLADO 

--··-·-··------.-=.............................. ···--······-··- ··- . ............... . ... .. ··--··- ............. ·-·· ................. .............. -......... _.,, ......... , .. _,,,, __ ---81\ IB.t.H os que este publico instrumento de procuraç4o bastante virem que, no anno do 
nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo :; ':~ _:~v~~ e trinta e . ...-d!f::r.:.:.~ .................. , aos 
·-~~----~······=.: ................ dias do mez de ....................... =.................. . .............. , nesta Cidade de Victor/a, Capital 

~·~~~· ~::~;:·=~~~:--::!"-~:;::-:z.:: 

~~~~ª~~~ ..:::=-= 

---·-·-···········································································-·················································--···············-····-·············-···················-··············--·· ........ .. 
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......... - ........................ -............................................................................................................... ____ , ......................................................................... . 

..................................... _ ............................... _______ ........................................................... 7 _____ .................................. _ ................................... _ 



con~ede ..... .todos os poderes em Direito permittldos, para que em nome delle ...... outorgante ....... , como se 
presente ..... josse ...... , possa ......... em juizo ou fóra delle, requerer, alegar, defendet todo o seu direito e 
;ustiça, em quaesquer causas ou demandas civeis ou crimes, movidas ou por mover, em que elle ....... outor-
gante ...... fôr .............. autor ....... ou réo ..... , em um ou outro jôro, tazetzdo citar, offerecer acções, libellos, 
excepções, embargos, suspeições e outros quaesquer artigos; contradictar, produzir e inquerir, reinque-
rir e contestar testemunhas; dar de suspeito a quem lh' o fôr ....... ; compromissar-se ou jurar decisoria e 
suppletoriamente por elle ....... , outorgante ....... ; fazer prestar taes compromissos e dar taes juramentos a 
quem convier ; assistir aos termas de inventarias e partilhas, com as citações para elles; assignar autos, 
requerimentos, protestm;, contra-protestos e termos, ainda os de confissão, negação, louvação e desis
tencia; appellar, aggravar ou embargar qualquer sentença ou despacho, e seguir esses recursos, até 
maior alçada; fazer extrahir sentenças, requerer a execução deltas e sequestras; assistir a quaesquer 
áctos judiciarlos, para os quaes lhe ...... concede ...... poderes illtmitados; pedir precatarias; tomar posse,· vir 
com embargos de terceiro senhor e possuidor; juntar dotumentos e tornai-os a receber; variar de ac
ções e lnten ~ar outras de novo, podendo substabelecer esta em um ou mais procuradores, e os substa
belecidos em outros, ficando os mesmos poderes em vigor e revogal-os querendo; seguindo suas car-
tas de ordem e avisos particulares, que, sendo preciso, serão considuados como parte desta ....... E tudo 
quanto assim fizer ........... o .... seu ...... procurador .. .... , ou substabelecidos, promette haver por valioso e f~, ne, 
reservando para sua pessoa toda a nova citação ....... Assim o disse .................. do que dou fé, e me pedi. .......... . 

~~:.~::;;n~::;;~--~~~ .. :::::~:. ... : ... ~.: .. :.~~~~-~-~-~~~~: ... : --~-~~~~~z~;.:~;;.:::~;.::~~;:~::< -~ 
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MANDADO 

O doutor ;.~'rn t > 

Ju i z de Direito da Vara Cível e Commercial 

da Comarca de Victoria, Capital do Estado do Espírito 

Santo, na forma da lei etc. etc. 

Mando a qualquer official de justiça deste Jui-

zo, a quem este for apresentado, indo por mim assigna-

do, que, em seu cumprimento e a requerimento de o 

i 1 r , ·u !' · 1 :.> ( 

111 1 .IC o 

se dirija l uU t.,; c e ·u 

e intime 10 I 1 L i ... 
11-. l ·~.., 11 l. o J 

i c e e 

r I ... 

i e J e J rl o 

..... .L C~ J.t > o ·u 
' 

) ~ t l.l ú .1 o (:l lfl • ·s 

t !TI Lu ,::) r· 1 , v o "" .. l.l -•' 

e J.' ._, d ) 

, 
14 o "lO •. 1.!.8 • 

• 



I 

Outrosim, scientifique de que as 

audiencias deste Juizo se realisam as segundas-feiras e 

as quintas-feiras, ás 14 horas na Sala das Audiencias no 

edifício do Forum, á rua Moniz Freire, desta cidade. 

Vi c to r ia, de de 19 7 . Eu, ~ 
subscrevi. 

/' /1 , 
.,.~ ... .... . 

Juiz de ;Direito 
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~\\t\\ ~t MOfAS E 011 ih 
~.~ ~;: 
~ ~ ~ 
~ ~ 
~ OR. ALBERTO SARLO ~ 

TABELLIÁD E ESCRIVÃO 

RUA MONIZ FREIRE 
CS:DII"ICIO DO I"ORUM) 

VICTORIA - - E, E. SANTO 

Assentada 

Aos seis dias do mez de Agosto do armo de mil no

vecentos e trinta e sete, nesta o1dad de Vioto -

ria, oa.pi tal do Estado do Espiri to Santo, na sala 

das au11enc1as, no .Enti"icio do Forum, ás duas ho

ras, onde se achava o Excellentissimo Senbor DJu

tor Ernesto da Silva Guimarãe , Uer1tiss1mo Juiz 

de Direi to da Primeira Vara desta Comarca, comm! 

go, Edmo Daumas de Almeida, Escrevente Juramenta

do, servindo no impEdimento ocoasiona.il do D outor 

Alberto Se;rlo, Escrivão do Civel e Oommeroial,:pr§. 

sentes o Doutor Jla.mel M:>reira Camarca, ctlvogado 

do justificante Al:t'redo li>dr1igues Nielsen, o DJu

tor Nuno Santos Neves, advogado da Companhia Cen

tral Brasileira de Fbrça Electfica e ' o Doutor 

Edgard o 'Beilly Souza, Primeiro Promotor Publico 

desta Comarca, f' oi :pelo mer1 tiss:1Jno lk>utor Juiz 

compromissado as testemunhas arroladas na ~e ti -

ção d e f'olhas duas ( 2 ) destes autos, ordenando 

que se :procedesse a inquirição, na f'órma que ade

ante se segue: - lll.;~ , 
Escrevente ~uramentado, servindo no 

do D:mtor Escrivão, subscrevi. -

PRIMEI TESTEMUNHA 

Jardel!no santos, natural deste Estado, casado, 

Fiscal de Bondes, com quarenta e sete annos de 

idade, sabendo ler e esãrever. • Aos costumes 

disse nada. - Testemunha que depois de prestar o 

oornprom1sso legal, prometteu dizer a verdade do 

que soubesse e lhe f'osse perguntado, e sendo in-



1 1ng_u1r1da pelo Doutor :tla.:ooel J.t)reira Carmargo ~ adv 

2 gado do justificante, as suas perguntas a testemu -

3 nha respondeu: - que. - o just1f1cante, effeotiva-

4 mente, trabalhou, inin t,erruptaqtente,det mil nove -

6 centos e treze ( 1913 ) a mil novecentos e vinte · 

6 e qUh tro ( 1924 ) na :&mpreza de Serviços Reunidos 
7 de V1ctor1a; · - que no anno de mil novecentos e 
8 vinte e g_uatro ( 1924 ) , aegtmdo é do oonbooilnen- · 
9 to de depoente, foi o justificante despensado do 

lO serviço q_ue prestava a Companhia• digo a Jim.preza 

11 de ServiçosBeunidos de Yiotoria; -que -o justi -

la ficante trabalhou, ininterruptamente, :para a Oom• 

1 a panhia Glntral .Brasileira de Força :n eotrioa, do · 

14 dia 12 de Outubr de mil novecentos e trinta e um 

16 ( 1931 ) , até o dia em que foi despensado desse 

16 serviço, isto é, até · o dia dois ( 2 ) de Agosto 

17 de mil novecentos • e tr'inta e cinco ( 1935 ) ; - ~ 

18 que o depoente no ame de ndl novecentos é treze 

19 t 1913 ) Ja prentava os seus serviços Reunidos 
' ... 

20 de v;. tctoria, razao porque tem conhecimento de • 

21 tod.os os factos allega.dos pelo justificante e m: 

22 sua petição dê fls. :D1da a · palavra ao Ibutor Nuno 

2 3 Santos Neves t advogado da Companhia Central :ara • 
24 sile ira de Força Electrioa, as suas perguntas a 

25 testemunha respondeu: - que, o trabalho do justifi-

26 cante quando entrou para ·a Companhia serviços .Reu-

27 nidos, era auxiiiar de, digo, auxillar o seu pae 

28 digo, g_ue quando entrou ;para a Oom:panl\ia Serviços 
.... 

2 9 RAunidos trabalhava na Uzina de · Jucú, zelando pe· 

30 las machinas eleotrioas, trabalhando as 'vezes á 
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á noite, as vezes durante o dia; ~ que não sabe 

quando recebia naquella occasiãa; ! .. . quet não se 
... 

lembr a da idade ·que entao tinha o justificante nem 

pode oàlctüar, em relação áquella e:poca; - que 

o de:poen te acompanhou o justif icante durante todo 

o tempo que teve trabalhando :para os Serviços r 

Reunidos; - :pode affirmar que .o seu t r abalho foi 

i:nimterruptamente; - que, só se lembra. no momento 

de José Kedeiros que possa servir de testemunha 

da estadia do justifioante naquella epooa na Uzi

na, além dos arrolados na presente justificação; 

Pelo D:>utor NUno Santos Neves, foi dito que em 

nome da Companhia Central Jrasileira de Força 

Electrica ~equaria ficasse consignado que não at

tribue quanto a sua pessoa nenhum valor a presen

te justificação, que I'eputa prova meramente gra -

ciosa. - Pelo Doutor Juiz foi indeferido o re -

quarimento uma vez que proceàaada em Juizo, digo, 

processada em juizo a prf sentejustifi~ção . 

qualquer apreciação sobre a mesma so pode , se:e 

feita em processo regular a que a mesma possa .. 

valer e pelo Juizo da autori4ad.e oomletente.. -

Pelo Doutor Eurico, digo, IBd.a a palavra ao D:>u

tor Eurico de Aguiar Salles, -declarou estar sa - . 

tisfeito, como representante da Oaixa de APosen

tadorias e tPensÕes da Companhia Central :&asilei-

27 r a de Força Electrica. - Pelo Ibutor Primeiro 

28 Promotor Publico, Doutor Edgar O'Reilly Souza,foi 

29 declarado estar satisfeito com a presente· 'usti

so f!cação, mda tendo a requerer. - ·-B pelo Meritis .. 
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10 

ll 

Mer1t1ss1mo n>utor Juiz, ,"foi mandado enceiTar a 

p:r:tesmtte justif'1cação, digo, ·presente depoimento. 

1>ara oonsta'r,fo11tavrado o presente termo .que 

depois de 11do, .vae- tlevidamsnte assignado' - Eu,-

-::::t:::z~:::en:; :::::1 

l?. L 

13 

14 

15 . ... · SEGUNDA l'EST.Et4UNHA ":lU. l 

16 , Jia.nQel .. Me.!lttü.ros, natural ~d~ate Estada, Operaria, 

17 casaQ.o, sabendo .ler .e esc:ne.ver, rOOIU cinooenta e 

18 trais annos de idade. • Te~~emunha que de]) ois ;de 

19 p~estar o , QQ~omiasQ legal, ~rqm~tteu dizer a 

20 v_erd&de:, à{o .: que &oubesse e lile- f.osse perguntado. 

21 ,E sendo inquirida pelo IÃ:>utor Manoel MOreira Oa.-

22 margo ,. ~ advoã?}adQ do justi:Licante, as suas perptas 

23 a testemunha respondeu - q,ue: - r~o depoente é fi-. 

24 lho de Jucú neste Est~do, e tem sclenoia propria 

25 de ,que Q j~sttt~oante em mil novec~ntos e trrflze · 

26 ( 1913 }, oomeçou ~a :prestar. <::>.s s~us ·serviços á . 
27 Empreza Ser-ViCJOB Beunidos·· de Vio.toria; .. que em 

28 lllil .. n,oveoentos.je quatorze ( 1914 ).; ·o depoente,, 

2 g oG»m.eçou a trabalhar para ralludJi.~a ~preza· e pa§. 

ao sou a s~r com:pall};lei.ro. de trabalho do justif'icante 
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justificante, que trabalhou ininterruptamente 

de mil novecentos e treze ( 1913 ) a mil novecen

tos e vinte e quatro ( 1924 ) , quando foi des -

pensado do serviço; - que, o just1f.1cante traba

lhou, ininterruptamente, para a Companhia Central 

Brasile ira de Força Elootrioa, de d·oze de Outubro 

de mil novecentos e trinta e um ( 1931 ) até o 

dia dois de Agosto de mil novecentos e tr.inâa e 

o 1noo ( 1935 ) , dia esse em que .foi despessado 

dos serviços; que o depoente até a presente data 

presta os seus serviços a COmpanhia Central Bra -

sileira d.e Força .Electrioa; - Dld.a a palavra ao 

Doutor Eurico de Aguiar Salles, advogado d.a Caixa 

d.e Aposentadorias e Pensões da Companhia Central 

Brasileira de Força Elootrioa, foi por âlle de -

clarado estar satisfeito. -Dada a palavra ao 

Doutor Fdgar O'Beilly Souza, Bepresentante do 

Ministerio Bublioo, foi declarado estar satis -

feito. - Pelo Doutor Juiz foi manàado encerrar o 

2 o presente depoimento. - para oozmtar, lavrei o 

21 
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24 

25 
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27 
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30 

presente termo que v, ·e devidamente assignado. -

Eu, tdA&-?:"' ~ • 2 ~eJ.-.... , Eacreven 

te Juramentado, se indo no impedimento occasiona 

do 

Requerimento. 
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Jénoel lt>reira Oaarargo, foi dito que requeria 

dispensa da in~uirição da testemunha arrolada 

de nome zaoarias Souza, embora a mesma se achasse 

};lresente };Iara dar o seu depoimento, em virtude 

de verificar ~ue a prova feita já ara completa 

e satisfazia plenamente o que havia re~uerido o 

justificante. ~ Pelo Doutor foi deferido. -

Eu,~ L> , Bs-

crevente Juramentado, no imp dimsnto oooasional 

do 

) 

, 
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DA 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

CERTIFICO em cumpriment no deapacho exarado pel 

Excelcntiooimo enhor outor ecretnrio da Agric ltura Terrao e Obrno,nu pe-

tiçrí.o do oenhor REmo NIELSEN, n•otocola.do. neota Secretario. dob nwnero 

quatro mil cento e cinc , que ele o.ccol~do c 111 a informnçno conti a na referida 

petiçno,o Companhia Cent1·ol. Bra.zileira ele Força lectrion ~ ouceooorn <ln ..u.m-
• Preza Serviçoo Rew1idos de Victorio., ual. era. concidero. o. oel'viço publico 

e o tmlutü. por maio nmla. c.:crtif iCo.l', eu, alden10r il vn, 2g e c rip turo.rio , 

oervinclo no. ccçno de Oonta.bilido.de,clnctilogrophei presente que oubocrevo 

e nooign noo vinte oete dino d mez ele dezembro de mil novecentos e trintn 

[je te. 
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ILLMO. SNR. PRESIDENTE DO CONSELHO NACION.&L DO TR.AB.tlJ.HO 

A COMJ?ANHI CENTRAL BRASILEIRÃ DE FORÇ ~TRIO , por 

seu Director abaixo assigne.do, vem requerer a V. s. que, reven

do os e.ut os d reclamação apresent e.d contra e. Supplicante pe

lo seu ex-empregado Alfredo Nielsen {Processo n• 3.?goj36), se 

digne de mEnde.r certificar junto á presente qual o tempo de ser

viço que o alludido Alfredo Niel en llege. possuir nos serviço 

publicos a cargo da Supplicante na cidade de Victoria, Estado do 

Eapirito Santo, indicando-se na certidêo em apre~o os dados de 

entrada, demissão e readmissão, que segundo ~onsta á Supplicante 

-sao os seguintes: Na Empresa de Serviços Reunidos de Victoria, 

do mez de Janeiro de 1g13 a 22 de Agosto de 1924 e na Companhia 

Supplicente de 12 de Outubro de 1g31 a 12 de cato de 1933. 

Nestes terms 

P. certidão 

, 
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Em cu pr1 ento o desn" cho do sr. Prim !.. 
ro Vice-Preside te, e exerc1c1o da Pres1denc1a des

te conselho, Doutor Luiz A sto do go ont 1ro. 

datado de nove de rço do corrente ar1o, exalado na 

pet ção protocoln.d sob o numero tre1s !l.l11 setecen

tos e c1n oenta e dois, do o de 11 nov c ntos 

trinta e oito, e que a comp nh1a Cent le1-

ra de Força Eletriea, por u D1r tor. sol1c1t lh 

seja cert1t1cado ua1 o tempo de servi(io que o em

pregado Alfredo 1elsen ale possuir nos s~~t.Lç~s 

publ1cos car da referida co panh1a n cidade de 

V1t6n1a, Estado do Esp1rtto ~anta, e, be ass1 , os 
... ... 

dados de ent da, d mlssao e readm1ssao QU , segun-

do consta á supl1c nte, sNo os se 1ntes: a • prê

sa de s v1ços Reunidos de V1t6ria, do mês de Janei
ro de mil novecentos e treze a vinte e dois de Agos-

to de m11 novecentos e vinte e q~~tro e na pre • 
dieo, e na com i re uerente de doze de outubro 

de mil novecentos e trinta e um doze de Agosto de 

mil novecentos e trint e tre1s, tudo constante dos 

autos do processo numero tre1s mil setecentos e no

venta, do ano de 11 novecentos e trinta seis, re

ter nte á reclamação formulada por Alfredo 1els n 

contra a Companhia Central rasile1ro de Força Ele

trica. c E R I F I c o que, r vendo os .nc1on -



- ' . '* ,.. 
M . T. I. C. - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

R- 1 00 

B - 3 000 

F- l 200 

E - $200 

16$800 

procedida perante o JUizo da V C1vel e 

da Cidade de V1t6r1a, Esta.do do ·sp1r1to nto, a 

qual !az prova de qu Al! do Nlelsen, d1 , Alfredo 

Rodr1 es elsen trabalhou, inint,erruptam nte, para 

a pr~sa d s rviços euni~os de Vitória, do mê~ de 

Janeiro dO ano de m11 novecentos e treze até o dia 

Vinte e dois de Agosto de 1 novecentos e Vlnt e 

quatro. C E I F m C O 1s qu , folhas c1n-

uenta us u~ sess nta e tre1s dos mesmos utos, con~ 

tate1 out just1!icaç-o proc d1da pet~nte o JUizo 

da VarR G1V@l e comercial da com rca de V1t6r1 , Es

tado do Eso1r:tto san o, pela qual se v r1f1oa que .A:!_ 

rredo Ni 1ser1, 1go, Alfredo odrtgues 1c1sen, a1 

do tempo de serviço ac1 alud1~o, p stndo á rê

sa de s rviços eun1dos de V1t6r1a,&>nde roi dispen

sado no ano de 11 novecentos e vinte e uatro, exer -
ceu, 1n1nterruptam nte, suas at1v1dad s na com anh1 

Central Bras lei de Força E1etr1ca durante o perio

do de doze de Outubro de mil novecentos e trinta e 

um até o dia dois de Agosto de mil novecentos e trtn. 

ta e e1 co, d ta e que roi dispensado dos servtços. 

ada mais sendo ned1do, eu, 

, Ot1c1al Adm1n1 st · tivo da Clo.sse "Kn da 

secret ria deste Conselho, co ex rci cto n Prtme1ra 

s cção, ext í a presente certi~ão aue vai dat1lo _ 

taoa por 

Oficial Administrativo da Classe "J" da mesma :;ecr,

tar1a e datada e ass1náda pelo Diretor de secção, Ba -
charel Theodoro de Almeida Sodté, 

federais no v lor de dezese1s mil 

-e Selo de Educaçao e sadde • 

. . 



sr. Diretor. 

Tendo sido extraiaa, de acOrdo com o despacho , do sr. 

1~ Vice-Presidente no exercicio da Presidencia deste conselho, 
N N 

a certidao de que trata a petiçao ae fls. 23, p 

processo ás vossas mãos, proponao seja o mesmo 

ta Proc~adori;;; ti :;r~;lt . 
Of.Aam. - Classe "K". 
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CONSELHO NACIONAL 

MIIISTERID DO TRABALHB, A c c o R o A- o 
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.. : ...................... .. Secqão 

.. 

A/Ji Pro c. 3. 790/36 

19 ....... J~ ...... 

.. 
VISTOS E RELATADOS os autos deste processo em 

que Alfredo Nielsen reclama contra sua demissão da Compa -
, 

hhia Central Brasileira de Força Eletrica: 

Considerando que/em virtude de ter sido d1spea 
. . . 

sado sem motivo Justo do serviço da Companhia Central Bra-

sileira de Força Elétrica , Alfredo Nielsen oferece a recl~ 

mação constante dêstes autos, invocando em seu favor o am

paro do art. 53 do Decreto 20 .465 , de 1931; 

Çânaiderando que a reclamada, ouvida sobre a râ 

clamação , alega que o suplicante , quando foi d~spensado, só 

contava 3 anos , 9 meses e 20 dias de serviço, razão pela qual 

não submeteu à apreciação dêete Conselho o competente inqué

rito adm1histrativo {fls. 16 ); 

Oonsidergndo que o reclamante, contestando o tem 

po de serviço indicaDo pela Empresa, juntou ao processo uma 

Justificação judicial (fls . 50 ), provando que trabalhou de 

1913 a 1924 na Empresa de Serviços Reunidos de VitÓria, e, 

de Outubro de 1931 a Agosto de 1935 , na Empresa reclamada; 

Considerando que para completar esse. prova ofe-
.. .. 

receu o reclamante , de acordo com o exigido por e ata C ra, 

a certidão de fls . 6S, da Secret~ria da Agricultura do Esta

do do Eep:Íri to Santo , e na qual. se declara que 11 a Companhia 

Central Brasileira de Força Elétrica é sucessora da Empresa 
# Serviços Reunidos de Vitoria , a qual era considerada servi-
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•. 

• 

ço pÚblico estadual"; 
.. 

Considerando, outrossim, que este Conselho, no 

processo nQ 2.393/31, já teve oportunidade de resolver a Si ' 
tuação de direito ora ventilada nestes autos; 

Considerando, assim, que, feita a ~rova da suces

são, e contando o reclamante, na data da demissão, mais de lO 
... 

anos de serviço, e atava. ele amparado pelo art. 53 do Decreto 

20.465, citado; 
.. 

RESOLVEM os membros da Terceira Camara do Conse-

lho Nacional do Trabalho julgar procedente a reclama9ão de Al

fredo Nielsen, para o fim de determinar a sua readmiosão na 

Companhia Central Brasileira de Força Elétrica, com as van~a

gens legais. 

Rio de Janeiro, 26 de abril de 193~ 

Presidente 

Relator 

Publicado no Diário Oficial em ~ c,t.1 ~ &.t.f ·) )1 

• • 

·. 
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CN/ • 

1-866/38-3.790/36. 7 de JUnho de 1.938. 

Sr. Alfredo N1elsen 

A/C. do S1nd1cáto dos Operarias e Empregados d 

Companhia Central Brasileira de Forç Elêtr1c • 

Praça Costa Pereira no 7 - 1° Andar. 

Vitória - Esp1r1to santo. 

De ordem do sr. Presidente, levo ao 

vosso conhecimento rue a Terceira camara do Conselho 

Nacional do Trabalho, t ndo em vista á eolamação -

que formulastes contra o áto da Companhia Central Br;! 

s1le1ra de Força Elétrica que vos dispensou dos servi 

ços, em sessão de 26 de Abril p.passado, determinou 

- -a vossa reintegra.çao, com direito a percepç o dos ven 

cimentos atrazados, pelas razões oonsubstanc1adas no 

acórdão publicado no Diário Oficial de 30 d 

do. 

Atenciosas sau4açÕes 

aio !in -

Diretor da Secretaria, Interino. 



.. 
M . T. I. C. - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

CN/M?. 

1- ~67/38-3.790/38. 7 de Junho de 1.938~ 

Sr. JJ1retor da Com anhla Central Bras1le1r <1 

Força. Eletri~a. 

Praça Costa Pereira, 17 

V1t6r1a - Esp1r1to Santo. 

De ordem do Sr. Presidente, incluso vo 

remeto c6p1a deVidamente autenticada do ac6rd*o pr~ 

ferido pela erce1ra camara do ~onselho Nacional do 

"" Trabalho, em sessao de 26 de Abril p. passado, no 

autos do processo referente á reclamação fornulad 

por Alfredo 1elsen contra o áto dessa Companh1 que 

o dispensou dos serviços. 

Em face do referido julgado, deverá es 

companhia promover a re1nte a ão do referido e pre-

gado, com todas as ntagens legais. 

At ne1os. s d ções 

( J. • de art:Lns Castilho ) 

Diretor da Secr tar1 , Interino. 
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Syndicato dos Operarias e Empregados da eompanhia eentral Brasileira de Força 
FUNDADO E M JULHO DE 1931 

RECONHECIDO PELO MINISTERIO 00 TRABALHO, INOUSTRIA COMMERCIO 

VICTOR IA 

Correspondencia N. ~ 

Assumpto: Proc. 3.790/36 

Illmo.Sr.Dr.Oew ldo Soares, 

EST. ESP. SANTO 

di nissimo director da Secretarie do C.N.T. 

RIO DE JANEIRO 

lilu respost ao ot'icio de 14 de dezemiro ,:aumero 1-2.108/37 ,en-

viei-lke soi recistrado no.2938,prova de que Companhia reclamada 6 ' sucessora 

da Empreza de Serviços Reunidos de vitoria. 

com esta coaf Lrmação, eço a essa ~ecreteria a rineza de me 

ill1"ormar a situação do ~ so,,elo que 1 e tico imenaame te cr to. 

Jfl//1(/~ yt:L&ifl 
3 o Alfredo Nielsea 

Duque Caxias 34,2• andar 



e 

retro, tenho a 1n1ormar oue o piescn· 

te documento pl·enae-se ao 1Jroc •.•.• 

no. ~790/36, que foi en8amiilllado á 

rocu1" t1 .ela Ge ro· 1 em 6 .... o mês 1 o-

Ã1 10 findo. 

i~o, 15 e ~cvere~ro ae 1938 

' em sid •racão do Snr. Ccwt, G r)(.C(!c~ 

c;f~a.<7.t{" / .w-Cte a ~Lé?.~f~.~"~c~ W~6-
J. 

0

() J JancA', 0 /~~ ~ 0 ::f;;e-z,~~ d 10 r 
Jktrc.{,~ ~~~.~ré 

I 



MINISOÊRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COM~OO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 
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MINISTii!RIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E COMÉRCIO 

12 •· INSPETORIA REGIONAL 

6o ( VITÓRIA, E . S . 

.ci:m 2 de Junho de 1 38. 

r . Presi ente : 

Para os 1ins conveniente , remeto-vo , por 

co ias aqui anexad , o ofJcio ng 640 que diri i a Compa-

nhia C ntral Brasil ira d 'orça .lliletrica e a re p o t a 

daí originada. 

Com elev do apreço, 

Conselho racional do rabalho . 

R I 
* 



lt 
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" 

C_ ú P I HL- Min~Ls·Lrio ao 'l!'abalho , Ino.\..cstria e 

1~~· Ins!)etoria de.giom .. l - Vi 1.oria .u . J . - Ng 640 -

ce junho de 11.38 .- Jr . Dir·etor de. Cia . Cent.rH.l Brasi l eira 
... 

de Força ~~letrica . N/ Capital. - Por r có.~.·dão de 26 ae ror:il 

ultimo, pur licado no "Diar i o Oficial" ua c··oital Feaeral , 

de 30 ae maio í'indG , a Terceira Camara ao Conselno Nacio 

nal (...:0 'Erabalho , JUlt,ando pr·ocedente a reclamação ae Ji.Lfr& 

do Nielsen , determinou a st.a reaumis::.;&o nessa Companhia 
' 

com as vantac,enc let..ais . DiWlte disso, vem e::,ta eparti -

çao , como r·enresenü:1.n1.e do L1Lnister:o do Trat alho, Ind'l,.;S 

tria E- Comercio , neste I~ st:-, '1o, e , consequen t emente, do a -

ludjdo Consalho, S(lic:ita~ as voss~~ ?rovidencias, no s~n 

tido de sen esta Ins~e~ori& Regiona l informada &cerca ( a 

situação do Lt:mel'ic..; .1ado peJ·an e edsa Com:.)anhia . ..;em og 

tru OLj~to , .Jc. ~ u~.:o e fraLrn.:.u~ae . - l .... . ) li . Pinheiro .-.1-

ves - lnspetor net.,iun"""l ' ir.t r~ na.// 

• • 
.. 
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C O P I A:- Qia, Central Brat2_ileira de Ii'oi' 

Caixa Posta 120 - Praça C sta Peré i ra, L)- 17 

pirito Santo - Victoria , 2~ de junho de 19j8 

2~~3/88 - nne xos - KSSUntpto ; - ~CLAJ\lA.ÇJC .:J.E 

SEH - .Sxmo • .3n.r . Ins>etor da 12~ InspetoriA - N E 0 TA -

Temos e·.,.1 ncsso rx>del' o o f te i o N2 640 datado de 20, e rece -

L ido a 21 ue:;;.te mês c,:.v.e nos foi enderaçado por V . ~xcia ., 

a respeito do C l-J. SO "'m pigrafe . .es omlenoo - o, ini ormamos 

a V. ~xc ia ... u~ o. ~mus in.- Lrt..ç õas ao nosso é:...l..iivo0 aao no J.Ü O 

de J e.~.ro , ,_ fir.1 ae '-j.v.e en!Lor·0ai:i..;.e a respt:d tave l de eis ã o 

do ~tl·et., i o Conseluo .Nacivnal do Traualho , ue eu prov:irre.n 

' recl<ma<;ão eru apre,o , o qv.e .s.cr~Jit.w.1os J{t LE:llné s ido 

feito. ~ntret.anto , ni"J..m de informb.r precisr,mente a V.Ji3x-

c i a . , estamos , nesta ua ta , nos o ir i indo ao nosso r i to é g 

vot,ado, sol~citanau as ne ces.s rias infor·ma~ões , q e , o 10.!: 

tunarnente, transrnit.il•emoms · essa lns)etoria . hpresenta-

mos é• v. ~xcia as nossas atenc·osas sat..llé..r~ões . CO!.a'.riJ.JHI A 

c....::HTt:AL Rl-\ ·;JL~Itü-\ :..~L F( ~t~ ..::L.J:ThiCA (a .) L. Longo 

. 
Ln r2/'~-~~ ~Y 

( ... !..~/.~ ~ . __?""~~ . ~ ~ 

f 



Informação · 

Junto aos autos, nesta data os documentos 

protocolados sob o n~ 10.441/38, encaminhados a esta Secretaria 

pelo Inspetor interino, Hilson Pinheiro A~ves. 

Passando os presentes autos ao Sr. Diretor 

desta Secção, proponho que os mesmos a~~ardem o decurso do prazo 

de 60 dias, para apresentação de embargos. 

Of. -.Adllh c::::::--

Secção, 29 de Julho de 1938 

-~~~ 
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j 

JUNTADJl 

Neot d t· , junt r s presentes aut s s embargos p st s 

p:la C mpanh1 C~ntral Brasileira de Forç Eletr c
1 

ç da ~g1 Terceira c mara c nselh Nuc1 Tr b -

lh , c ,nstante c rdã de !ls. 78/79 . 
p 

Of . Adm. Classe "K" 

.. 



KXMO. SNR, PRESID:BNTE DO OONSELHO NACIONAL DO TRA.BAIHO 

A COMPANHIA OKNTRAL BRASILEIRA DE FORÇA ELEOTRIOA, 

conoessionari dos serviços de luz, força, transporte e te

lephonea na cidade de Victaria, Estado do E~irito Santo, por 

seu Director abaixo aesignado, não se conformando, ~ ven1a 

oom o accordão da 3a. Oamara desse Egregio Conselho, de 26 de 

Abril de 1938 (processo 3790/36), que julgou procedente are

clamação apresentada pelo seu ex empregado Alfredo Nielsen 

ordenou que a SUpplicante o readmittisse no oargo de que foi 

dispensado, quer offereoer ao referido accordão os inclusos 

embargos que, apresentados dentro do prazo legal, devem ser 

recebidos e afinal julgados provados para o effeito de se re

formar o accordão embargado, confirmada a demissão do Recla

mante. 

Nestes termos, 

P. DEJ'ERIMENTO 

?'éd/~.31 
~~~'-'~~ 

I. 
,) 



EGRmiO CONSELHO NACI DO TRABALHO 

1 ... A COMPANHIA CEUTRAL BRASILEIR DE FORÇA ELJIDTRIOA, 

ora Embargante, van respeitosamente pleitear a reforma do jul

gado de fls. por uma questão elemeotar de justi~a. E tão certa 

está do seu direito, que se limitará a traduzi-lo neste recurso 

em poucas e simples palavras, bastantes, entretanto, para evi

denciar a necessidade de ser reformado o venerando accordão re-

corrido. 

Dando provimento á reclama~ão de Alfredo Nielsan, de

tenninou esse Egregio Conselho que a Embargante o reintegrasse 

no cargo de que o demittira, com as vantagens legaes, por enten

der que o mesmo Reclamante, quando fo 1 despedido, já tinha a1-

oan~ado a estabilidade no emprego. 

Essa decisão á, entretanto, insuatantavel, de facto 

e de direi to. 

2 .... Realn:ente. Admittido an 12 de Outubro de 19311 

o Recl.amente apenas esteve a serviço da Embargante attS 1° de 

Agosto de 1935o Este facto se acha perfeitamente documentado 

nos autos, e nem o Reclamante o contesta. 

Pretend,e, este, porâm, que anteriormente á sua ad.mis--sao pela Embargante, Já havia trabalhado cêrca de onze annos 

nos "Serviços ~eunidos de Victor iau, então de proprieélade e 

administração do Estado do Espirito Santo; e que, sendo a Em-

bargante successora do Estadç na exploração desse servi~ os, 
lt • 

estava obrigada a reconhecer-lhe o direi to á estabilidade no 



• 
amprego, - Já conquistado• como allega, antes do 

ao serviço. 

Em outras palavras: ao ser adm1tt1do pela Embargan

te em 1931, 

Q recl~maute li~ v1taliciQ, 

porque, segundo pretende ter provado nestes autos, Já havia 

trabalhado onze annos, isto ~. de 1913 a 1924, ~ o Governo 

Estadual ~ Estado ~ Esp 1r it o Santo. 

Apenas ia to. Ora, da simples enunciação do pedido 

se conclue pela injustiça da decisão ora recorrida, que preci

pitadamente o acolheu. 

De facto, e admittindo-se, apenas para argumentar, 

que o Reclamante tivesse trabalhado para o Estado durante on

ze armas, o que desde logo se deduz da decisão recorrida, ~ que 

a Embargante tomou e seu serviço, ~ 1931, um empregado que el

la já não mais poderia d iapensar, 

um ampregad o tornado Y.iMAJ:icio, por 

um golpe de magica, em virtude da 

sua propria admissão l 

,.. 
ConvaJ.hgnos que nao é possivel conceber-se uma tamanha aberra-

... 
çao. 

.. 
A Embargante nao possue (nem poderia possuir) os ar-

ch1vos dos "Serviços Reunidos de Victoria'', que cons ti tuiam uma 

repartição do Governo Estadual. Não sabe, assim, nem o poderia 

de nenhuma forma saber, se algucm. foi, em épocas passadas, em

pregado daquelles serviços, isto á, funccionar1o do Estado. 

Vem poster1 ormen te a adquirir, por c om9ra, os refe

ridos serviços. E, decorrido algum tempo, admit te para nelles 

trabalhar um certo anpr egado-' Incidindo an fel tas graves, pre

tende a Embargante, antes de completado o decendio legal, usar 



do seu direito certo e incontestavel de livremente., 

do emprego. 

Surge, Ell tão, o interessado, empunhando os testemu

nhos graciosos de dois amigos, e all6ga, - com o inesperado 

apoio do Egregio Conselho - que não pode ser livremente demit

tido porque .J! ll!_ v1talicio ••• antes de entrar para g, serviço 

~Companhia tl 

Essa ~. sem tirar nem p8r, a historie verdadeira des

te processo. E o Egregio Conselho, conformando-se com a atti

tude do Reclamante, oommetteu, ~vania, uma dupla injusti-

ça: em primeiro lugar, transformando em prova juridioa e valio

sa um testemunho gracioso e suspeito; e em segundo lugar, attri

buindo ao acto de admissão de um empregado a virtude mirifica 

de faz~-lo vi talici o no emprego ••. 

3, • Mas esse erro não pooerá vingar. Não existe lei 

nenhuma no peiz que admitta uma tamanha iniquidade, 

Mesmo levando aos ultimes extremos a teoria de que, 

para os effeit os de e st abi lic1 ade no emprego, o que im-porte con

siderar ~ o s§rvi~q e não o empregador, - ainda assim não é 

possivel conceber que este seja obrigado a respeitar uma eup-pos

ta vitaliciedade adquirida ~ ,wm conhecj,men to, em tempo e cir

cumstancias de que não participou, e para o qual de nenhuma for-

ma concorreu. 

Alam disso, co mo adm 1t ti r que o Recla.man te, que en

trou para o serviço do ~atado do Espirito santo e delle foi de~ 

mittido em 1924, 

anteriormente, por conseguinte, !2, ad

vento !!!!_ a c tu al le gi slacão trabalhista 

~ paiz, 

possa inYocar contra a Embargante um direito que diz ter con

quistado -por effeito desse tempo de serviqo? 

• 

• 

• 



O venerando accordâo embargado 

tamente no julg Elll anto desta questão, que entretanto, bem focali

zada, só pode conduzir a uma conclusão opposta. 

Attente o Egregio Conselho no seeuinte: a Embargante 

foi cond emnada a readmi ttir o Reclamante porque este já fizera 

jús á estabilidade no emprego. Ora, esta estabilidade só pode

ria ter sido adquirida em virtude dos onze annos de serviços 

prestados ao Estado, - porque para a Embargante elle trabAlhou 
.... 

apenas cerca de quatro annos. 

Quer isso dizer que, segundo a decisão recorrida, o 

Reclamante adquiriu o direito á estabilidade em virtude de um 

tempo de serviço: 

~ ~ prestado !!Q_ Estado 1 ~ não ! 
Emb argen te; 

todo ~prestado anteriormente á 

actual legislação trabalhista do paiz; 

todo .!!l.!!prestado !.Y!J:!m periodo ~ 

qual A Embargante f21 completamente ~

tranha, por ~ gue J.! n~o mais encon

trou .Q. Reclamante !!!l. servi ç_o 

sumiu ~ respectiva administração ~ ~· 

Pode~se oppor á Embargante, em bom direito, ssta nre

tendida vitaliciedade ? 

Certamente que não. A lei desautori za a cone lua~o do 

Egregio Oonselho 1 que tambem a doutrina mais liberal não pode 

amparar. 

A lei brasileira garante actuelmente ao empregado de 

serviços pu J l1cos o direito ao cargo ap~s dez annos de serviços 

prestados á mesma empreza. Ora, é 1mposs1vel conciliar este 

dispositivo com a affirmação de que esse empregado, ANTES SMO 

I 



PJ. ENTRAR ~ Q. SERVIÇO m §E. CONSIDERADO 

"'-.... 
e isso pelo facto de ter anteriormenbe 

trnbal baclo parP.t O'J.t ro om;pree ador, . de 

cujo serviço J..! fôra 1?..2!:. ~ pr oprio 

demittid,o, antes mesmo do existir no 

paiz o direito á estabi 11d a de ora in-

vo ca.do. 

O absurdo t:S fla·grante. E assignaland o.-o neste re

curso , a Embargen te está certa de que o Egreeio Conselho não o 

deixará subsistir , porque elle importaria em ferir de frente o 

pro!Jrio systema leg9l que entre n6s disciplina as relaçÕes en

tre o c epit el e o trabalho. 

Nada mais resp ei tavel e s ag.raclo do que o direi to á 

vitaliciedade, quando legitima~ente adquirida: seria illegal e 

injusto menosprezá- lo . Mas igusltrente rospaitavel é o direito 

do empregador á livre demis são do má.u empregado , que não fez 

jÚs á vitaliciedade. Negá-lo , pela forma porque o fez o Egre

gio Conselho na 1ecisão ore recorrida , ~ attentar contra a lei 

e a jus ti ça social . 

Nenhuma lei federal assegurava ao Recla..rnante, emquan

to foi empregado do Governo estadual do Eeyirito Santo, o 11-

rei to ú. estebilid ade, que elle não pôde, assim, conquistar. Ade

mais, quando a Embargante adquiriu os serviços em 1g27, ~ 

ahi não mais se encontrava. Admittido posteriormente como seu 
~ --..-. ---- -
empregado, não podia impedir o livre axercicio, por arte da 

Embargante, do direito de demitt!- lo sem a previa formalidade 

do inqueri to adm1n1strat1 vo. 

4. w Admittamos , entretanto , apenas para argumentar, 

que o serviço prestado ao Estado pudesse assegurar ao Recleman ... 

te a estabil iél ade no emprego . Isto ll, que o Reclamante , antes 

de ser • • • já fosse. 

. . 



Vejamos, então, .!! orava desse tempo de 

Faz as su~ s vezes neste processo uma jus ti 

produzida na justi«ª= local no Estado do Espirito Santo, 

qual depuzeram duas testemunhas am.ig as do interessado, propon-

do -se a provar: 

a) que o Reclamante trabalhou de 1913 a 1924 nos 

"Serviços Reunidos de Victaria"; 

b} que no anno da 1924 foi dispensado daquelles 

serviços; 

c) que de 1931 até 1935 trabalhou a serviço da Em

bargante. 

Ora, a Embargante contesta formalmente que esta jus

tificação possa ser havidA. comç prova habil de que o Reclaman

te tenha, de facto, trabalhado onze annos a serviç.o do Estadoo 

Effectivamente, que valor probatorio pode ter o tes

temunho de duas pessôas amigas do interessado na justificação 

de certos factos que lhe dizem respeito ? Juridicamente, ne

nhum. 

,. 

E' geralmEnte conhecida a facilidade, e mesmo a levian

dade com que se produzem em Juizo pr OV8S dessa natureza, condu

zidas ao simples sabor do interessado. O direito ~ vitalicie

dade, entretanto. não pode e não deve ficar sujeito 'l uma apure.-
~ N 

Qao desse quilate,. que nao offerece sequer ao empregador que a 

conteste. a 0.9portunidade de. discuti-la amplamm te. 

Não pode constituir argumento em contrario o facto 

de ser a justificação produzida com a assistencia da parte con

traria: esta tem que limitar-se a reperguntar as testemunhast 

sem que nunca dah1 possa resultar uma contra-prova aprecievel. 

Ooherente com este ponto de vista, a Embargante im

pugnou a justificação junta a este processo no proprio ~cto da 



sua verif1caqão em juizo. E continua aqui a affirme. 

inteiramente injuridico emprestar-se a esse 
.. 

çao que lhe attribúe o Egro€j o Conselho. 

Para reconhecer a extrema precariedade desse preten- ' 

so meio probatorio, basta attentar em que, para destrui-lo, mais 

não precisaria a parte contraria do que opp8r-lhe por sua v8s 

~ outra justificação processada em sentido exactamente contra-

rio • •• 

Como resolveria o Egregio Conselho uma tal hypotese ? 

Evidentemente, julgando swão invalida, pelo menos insufficien

te li prova dentes produzida pelo primeiro justificante. 

hi está. Merece acaso uma prova dessa natureza o 

conceito em que a tem o Egregio Conselho ? Podam os direitos 

mais respeitaveis ficar á mercê de um acto m6r gmente 

produzido ~ inteiro sab8r da Parte contraria ? 

Essas reflexões devem convencer o eapirito monos li• 

beral e a consc ienci a menos juridioa de que uma tal prova 6 

verdadeiramente I.MPREST VEL para desempenhar o papel eminente 

-mas inteiramente descabido - que o Egregio Conselho lhe assig-

nalou neste processo. 

A Embargante não dispõe, c orno não pode disp8r, dos 

livros e documentos que constituem o archivo acaso ainda exis

tente dos nserviços Reunidos de Victoria"• Não pode, assin., 

estar informada do tempo de serviço ~os empregados que allegam 

terem servido ao Governo Estadual. 

Pois bem . Facil , extremamente facil se torna a qual

quer desses empregados 

phantasiar, a qualquer momento, o di

rei to ~ estabilidade no emprego: bas

ta-lhes, para tanto• o testemunho gra-

cioso de dois bons camaradas ••• 

E como num golpe de magica , estará consumada a FR DDE contra 

.. -

• 

i 
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a Companhia ora Embargante , - E Bl.ffiLADA ! ~LE~G;ti:!:;!S3;!LA~~~~Itt.;~ 

Se o acc ordão ora recorri do não fôr ref 

o effei to de ser restaurada nestes autos a bôa doutr 

preciso reconhecer que aquella fraude e aquella burla continua• 

rão a commetter-se 

por encontrarem acolhimento !l! autori

~ ~ !!S. prestigio 2.Q_ Conselho Nac.!.2.,• 

!.!!!1 9..Q.. Trabalho l 

5 , .. Mas não ~ a6-. ..Ainda que quen to ao meri to se 

pudesse reconhecer a uma tal justifiCaQão qualquer valor pro

bateria, forQa seria havê-la como nulla e nenhuma. 

por ter sido produzida ~ juizo ~-

competent ~ · 

De facto, nos termos expressos do art. 119 do Decre

to 24.784 de 14 de J'u1ho de 19341 

" todas as questÕes em que sejam por 

qualquer forma interessadas as Caixas 

e Ins ti tu to e de .Aposentadorias e Pen

sÕes, ou quaesquer insti tuiqÕes con-

generes, sujeitas ao Conselho Nacio

nal do Trab~lho, SÃO B! COMPETENCIA 

Ré. JUSTIÇJ! FEDERAL" • 

Ora, a justificação que instrua este processo foi re

querido em Agosto de 193?, na v1gencia, por conseguinte, da 

Constituição Federal de 1934. Devia. ter sido processada, por

tanto, perante o J'uizo Secci anal de Victoria, - ~ não perante .2. 

Juizo local. 

s6 o fÔro federal era competente pare ne1le orovar o 

Reclamante a sua pretenção. Não o tendo feito, a prove produ-

-zida alem de graciosa ~ nulla, e nao pode deixar de ser havida 

• 

.. 



pelo gregio Conselho como inhabil para abri ar 

Note-se ainda , de passagem, aue eas 

lsn de ter sido produzida 001 uizo 

mesmo re larme~te prooessad • ff 

das testemunhes não oonst , sequer , ssignatura ~ advo do 

.!. proo radar Q§.. Emb r te de cuja s sistencia, entretanto , d 

notioi e assentada J., • 

• REGIO CO ELHO 

Nada m~is ~preciso juntar para deixar evidenciada 

a necessidade indeclinavel de se reformar a decisão recorrida , 

O serviço prestado pelo Reclamante o Governo esta

dual do Espiri to Santo nÃo lhe deu o direito á estabilidade no 

em_re o que posterionnente lhe concedeu a Embargante . E quan

do isto , por absurdo , pudesse ter acontecido , o certo ~ que 

aquelle tampo de serviço n~o e acha comDrovado por meio habil 

neste processo . 

•ssim julgando, o Egregio Conselho far npena 

JUSTIÇ 



MINISTéRIO DO T RABALHO, INDÚSTRIA E COMéRCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALH O 

.... Rece b1d .... em .. 2/ 8/3.8 ............. . 
N 

..................................................................... I ... N .F . O .R M .A .C .. A . 0 ...................................................................................... .. 

........................................ Não .... se-... e. nf. .rmando .... eo.m... .. .. re.sol-uçã .... da-... Egreg1a· ... Te-roel- · 

....... cama.ta .... d ..... c .. nse.lho .... Nac.1o.nal .... do ..... Trab.alru ........ c.ans.t.ante ..... d. .. .. ac. .r.d.ãe ..... 

.... de .. ns~~.78/79 ,. ... c. mpanh1a .. c.entral ... Bra.s.1le1ra. de ... F r.ça .... El.etrl.ca 

....... p~e ... á Jn.e.sma ...... d.en.tr ..... do ..... praz .... r.e.gularnent.a.r.., ..... as .... r.azi.e.s .... de ..... emb r 

s de .. fls •... 89 e . .s.e.gulnt.es ... .................................................................................................................................. .. 

............ ............................. Pr.el1m1.na..r:m.e.n.t.e., ..... P.r .po.nh ...... s.eJa .... fa.cult.a.d . ..... a ...... snr ..• .Al!re 

....... d .. N1els.en , .... nes..ta. ... .s.e.cre.tar.1a., ..... p.e.lo ..... p.r.az .... de .... lO .... d.la.s., ..... v.is.ta .... d .. .. 

....... P.r~-ª.e..nt..e. .... Pr.Q.C.e..s.s ... ,..... !.lm .... d.e .... qXIle .... apre.s.ent.e.... .s .... r.e.f.e.r1d .s ..... em:oar.::-: .. .. 

.. g .s .. c.ontestação ... que ... entend.er.; ..... na ... f 4nn ., .... .al.l .,.. . ... raxe .... s.e.~ ... l 
....... gul..d. .. .. P. ..r .... e.s.ta .... Re.P. .r:t.1çã ............................................................................................................................... .. 

:.=~ :~ -·-••-•--~ffillVl~tdl_fi________ rF~ -------· ;---_ --••-•••:" :~--~-
............................................................................. 0.! .... AWU..~ Clf;_$.$..~ ...... '.~K~.~ ......................................... ~ .................................................. . 

...... ............. ~ ........................ ··················-······························· ... .... .. .... .............................................. ........... . ........... ·······-· .. ············"'·······'"·········· ............ . . 

I ., 1 \ 

.......................................................... .... .......... ............................................................ .............................................. ...... .............................. 11 .......................... . 



M . T . 1. C . - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

1-1.360/38-3.790/36. 22 d Agosto de 1.938. 

sr. Al!r do Nielsen 

A/C do Sindic to dos Operar1os e 

Companhia Central Br s1lei 

r dos da 

orç Elétrt ca. 

Prace Costa Pereira, 7. - 1° Andar. 

Vit6ria - Esp1r1to santo. 

Havendo Companhia Central Brasi

leira de Forc Elétrica oferecido embargos á dec1-
' são proferida pela 3a. Câmara deste Conselho e ses 

... . . 
sao de 26 de Abril ultimo, nos autos o p10~esso em 

que recl is contra a VOSSEJ. dernls ... o daquela Dtpr! 

sa, comunico vos será facultado vista dos aludidos 

autos, nesta Secret ria, elo prazo de 10 dias, a

fim de cue apresenteis, aos citados embargos, a con 
... 

t sta ao nue entenderdes. 

"" Atenciosas 5audaçoes 

) 

Diretor da Secr tar1a, Interino • 

• 
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- Secçao 

.N ~ --

IINISTERIO DO TRABALHO, INDUSTRil E GOI.MERGIO 
12A INSPE'l'ORIA REGIONAL - Vi t6ria - Esp. tianto 

DE 198 8 • 

Sr. residente: 

Para vosso exato conhecimento, encaminho a 

essa presidencia, em copias autenticadas, o oficio no 805 

desta Inspetor~a e a resposta dai originada. 

Com elevado apreço, 

Saúde e fraternidade. 

/~ 

~rOl 

~~( g~ 
~ ~ ·dY 

jut"~0 r h ;~:wY. 
~ r !f)CJ ~i:':r. ~esidente do Conselho Nacional. do Trabal.ho. 

ri / R I O, 

• 

/ 
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C O P I A. - Cia. Central Brasileira de Força ~Ietrica - Cai 

xa Postal 120 - Praça Costa Pereira, 15-17 - VITÓRIA - ~spi

rito Santo -- Vit6ria, lg de gosto de 1938.- Numero G-345/ 

1938.- Anexos - Assunto - RECLAMAÇ!O DE ALFRBDO NIE • 

Exmo. Snr. Inspetor da 126 Inspetoria Regional do Trabalho.

N E s T A·- Em atenção ao oficio ng aos, que nos foi dirigi

do por v. Exa., em 30 do p.findo, e hoje recebido, e confor

me prometemos no nosso G-293/38, datado de 22 do mês de Ju

nho, vimos informar-lhe que, em data de 28 do mês de Julho 

ultimo, foi embargado por esta Companhia, o respeitavel aco~ 

dam do Egregio Conselho Nacional do Trabalho, proferido na 

reclamação que lhe foi encaminhada pelo Sr. Alí'redo Ni la' n 9 

Apresentamos a V.Exa. as nossas cordiaes e atenciosas sauda-

ções. - COMPANHIA CENTRAL BRAS~EIRA DE FORÇA ELETRICA. -

{a.) L. Longo.// 

• 



. .. 

COPIA.- 805.- Vit6ria, 30 de julho de 1938.- Sr. Diretor 

Gerente da Cia. Central Brasileira de Força El~trica. 

N e a t a. - Tendo em vis ta os termos contidos na parte U 

nal do vosso oficio nQ G-293/38, de 22 de junho findo,esta 

Inspetoria volta á vossa presença para vos recordar da pr~ 

m ssa que ali fizestes.// em outro objéto, Saúde e fr 

ternidade.- (a.) Hilson Pinheiro Alves- Inspetor Regiona1. 

interino.// 

• 
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l2,A INSPECTORIA REGIONAL - ESPIRITO SANTO Á oS 

(MINISTERIO 00 TRABALHO, INDUSTRIA E COMMERCIO) ~~ 

1. R •.. l •. 1.7 .... '": . ./ 193 

. 
~ ... _ ............ ., ........... ~. 1 ô) 

,) . 
6'l'i.cto"t-i.o, ·--ª-~ ... -ae. .... -.............. t. .... m ... T 9. ............ ae 19 3 ........... .. 

ur . Presidente: 

s·rvo -me 'o r n e p r pass r ' s vos s rn~os , 

o ae s r-vi , o , • li' uo Ni 1 , tr lh a r 

, . s en do da Ci • C nt 1 Br li de or ~ ~ ~1 tric , com 

e n s ta C!"\ .. i t .1. • 

O proc sso ua recl una ·ão tomou , n e '._,re -

io Cons lho , o no 3 .7 0-36 /JP 

Só ora t ' ·ntere s re en an o u s 

cont st ,.,ões o mbar o recl 1a or e ~ o t v - conh c i 

m nto o r·o i s . 

V· ~ho-me o nse·o par r terar-vos os rot 

tos e jnh stim consi era, -o , ... 

/ , 
r terni . e e de • 

·r~~ 
.... 

li\.} 

oP ~ ' 
• "~ ~~ L~ ~ 

.~rif~' ·C 

~& &-t 
• 

r . Presidente Con •lho N cion 1 d 
R I 
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Exmo. Snr. Dr. Inspector da a. In pectoria 

Trabalho.-

lfrodo Rodrigues aeignado, 
, 

respeitosamc; nte, requer a v. Exa. que so digne encaminhar ao Col.len-

do Conee~o Nacional do ~rabalho -.as suas allegaçÕes e documentos 

jun.oo, para os devidos fine de direito.-

Nestes termos • 

• deferimento.-
V1ctor1a,23de ~tembro 

" 



EGREGIO CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO:• 

Confesso-me custa a dominar a ca.moção que experimento, ao 

redigir atas zõee, dirigindo-me pela pr1meir vez o Supremo Tribu-

na l do Trabalho do meu Paiz, composto do ~u1ze benemeritos, cultos e ia 
... 

tagro , depositar1os que aao dos maia preciosos e sagrados ihter esea, e 

em quem contemplo reverente a expr asão mais elevada da ~uetiça Social.

Screi breve em minhas allegaçõee ao apresentar a devida -

contestação e indiepenaaveis reparos áa insinuaçÕes e mesmo de cabidas 

zÕea apresentadas nos emba~oa offerecidoe ao enerando Accordam - da 

)a. Ciamara desse Collendo Conselho, pela Companhia Contra 1 Brasileira de 

Força ~lectrica, aucceasora que é da antiga EmpreJB de Serviços eunidos 

de Victoria.-

dentes.-

Essas allegaçÕee não passam mamo de simples allegaçõost 

Destituidae de provas, nao exprimem a verdade, aão 1mproce 

J~ a Egregia Camara, em seu respeitavel accordam ora em-

bargado decidio - que o su~licante adquirio, co.m os documentos que jun

tou ao processo de sua reclamação,- a aua ESTABILIDADE - reconhecida pe

lo rtigo ,3, do Decreto 20.46,.-

De facto.- O supplicante nnexou ao seu pedido de recla

m ção, - wm justificação regularmente r>rocessada perante o JC.K.Juiz de 

Direito da la. Vara, não contestada pelo advogado da embargante - o nr
NUNO SANTOS NEVES - que a acompanhou, tomando parte na sua realisação, -

tendo, me.-o, muito ao contrario do que affir.mou a embargante - aaeigna

do o depoimento das testemunhas que tambem foram por esse illuetre cau

sidico e defensor da embargante - 1nqu1r1daa.-

A declaraçâ'o feita pela embargante importa em urrJa censu

ra ao digno magistrado que presid1o a justificação , pois s. Exa. não 

dei J~ria de exigir a asaignatura do advogado que tomou parte nos traba• 

lhos. ~asa de ela ração por ser délllllis fraca é, ainda, leviana.-

Nessa justificação depuzcram dois companheiros de traba

lho do supplicante.- são pessoas idoneae.; não sao o testemunho gracio

so de dois bons camaradas ••• w como deola~ou a embargante.-



-2:-

Declara ainda a embargante que a justificação offerecida pe• 

lo supplicante á " nulla e nenhuma", pois nao foi processada perante o 

dUizo Federal e que doe depoimento das testemunhBs não consta, iquer, 

a asaignatura do advoga o e procârador da embargante - o Dr. Nuno San

tos Neves- de cuja aaaisteuia, entretanto, dá noticia a assentada".-

3a· Camar andou muito acertada acceitando eesa prova fei

ta, e contra a qual nada1 !oi, em tempo opportuno, obj e ctado.-

Juntamoa agora,( e poderiamos juntar quantas fossem exigidas) 

uma JUSTIFICAÇAO proceeaada perante o Dr. Eourival de Almeida D.D. Juiz 

doe F'ei toe da Fazenda Publica, legi:l:imo re.pre senta nte, no l!ietado do J!;s

piri to Santo, por força de decreto lei »'ederal, da Justiç.a Fed•al.-

Pa ra a rea 11 zação dessa prova - intimá mos:- .A o. c.B.de For

ça ~lectrioa ( a embargante), na pessoa de seu Director Gerente • o Snr. 

Lour&nço Longo (fls 8-v); o Eepre•entante da Oaixa de Aposenta oria e 

PensÕes da embargante (fle Fls 8-v) ;o Dr. Promotor Publico (fle 8-v) e 

do Dr . Procur d.or <:n."''l ela Republica (fls 8-v) .-

A embargante, representada por procuraçãopelo advogado -

Dr . uno Santos evea (fls 12), compareceu e 1nquirio as testemunhas ar

rola as .. todas idoneas e não contesta,daa - tendo esse illustre advoga• 

do assignatura, digo, aeeignado esses depoimentos, conforme consta das 

folhas lo-v, 13,18,19 e 20, dos autos da alludià.a justificação anne• 

xa.- N asa juatifioaçio - julgada valiÓsa pelo Y •• Juiz tue a pre 1-

dio- ficou mais uma vez provado e ncir cothegorica, que o sapplican-

to quando foi inJustamente diepeaaado doa serviços da embargan*•• j'a 

tinha a sua estabilidade recoru1ccida~ pelas leis que por graça de Deus 
... 

garantem- a situaçao do humilde operaria Brasileiro.- A decis o da dou-

ta ea~ra desse Egregio Conselho , reintegrando o supplicante com as van• 

tagens legaes do cargo, attendeu ao imperativo agrado da justiça, fazen• 

do com que a embargante respeite as leis de nos oo querido Braail.-

A' vista do exposto, o supplicante, invocando os doutos 

supplementoe dos Egregios ~nistros do mais alto Conselho do ~rebalho, 

confia m que seja confir~do o 

J t1 6 I Ç A .-

Vi ct oria • 
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C'o~ ~,J> 
4 ~c .... ~,c:1'o 

•T A DE -v 

Juizo dos Feitos da Fazenda 

TOMBO N ... 3 Fls. 48 

JUIZ: ESCRIVAO: 

Dr .. Louriv .1 .. à... lm .i.à .. ... .. . W. DA SILVA SANTOS 

000000 0000 00 ........ 0000............... • ...... 00 ... JJ .... .S .... T ... I .... F I C 

AL.FRh R :0 IuUE.:J .. 

AUTIJAÇÃO 

Aoll ~>. r..im .... ·r.o. .... (1 º) .................. dia# do mez de .... .J .t e.mbr.a.. ~ ....... . 

do anno de mil novecentos e trinta e .oito ...... ~oo·· . nesta Cidade de 

Victoria e em meu cartorio. autuo a ..... p t.i~ o .... .e ..... docum ntoQ .... oooo·. 

que adeante se seguem. 

Eu . .. ........ ...... ~ .. ~.,c,~"-~f!. ... ? t!. ............... t... ... / ... f.:::./f: .... ........... 00 ..... ~ •• • é ... 0.. , , Esc r i vã o 

dos Feitos da Fazenda o subscrevi. 
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Exmo . 1-Jnr . Dr . Juiz de Dil'elto a s Feitos da Faz~da Publica 

. ~ 

JL lfredo Rodrigues Nielsen, tambem conhecido por Alfredo 

rielsen, por seu advogaao infra assignado, quer JUSTIFICAR, com 

c i ta~ao da OHlpanhia entrul Brasileira de Força Electrica , suc

eessora da Comparu1ia , digo, Empresa de Servmços leunidos de Vic

toria ,,do Hepresentante da Caixa de Aposentadorias e Pensões da 

citada Compnlüa C,entral Brasileira de Força Eh ctrica e do Re

presentante do l inis~erio Publico, o seguinte : -

~ue o justificante tri::lbalhou, ininterruptam nte, na Empre

sa de berviços rteuniuos de Vi~toria, do anno de 1913 (mil novecen

tos e trese) ao 1:1.nuo de 1924 (mil novecentos e vinte e quatro); 

~ue no armo de 1924, foi dispensado dos alludido s erviços; 

~ue~rabalhou , ininterru 1tam nt;e , para a Compan11ia Central 

rasi .... eira de lt'orila B.Lectrica , do anno de 1931 (mil novecentos e 

trinta e um) ao anno de 1935 (mil novvcentos e trinta e cinco) . -

A~sim requer que ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, 

que comparece:rao independen emente de in~imação em dia, hora e 

lagar que fo1·em por V. hxa . destgnaoos, lhe sejam o"' autos entre

gues , sem traslado , para os devidos fins de aireito .-

R e A esta com a procur a 

ção , pede deferimento .-

Victoria , 1 de oetembro de 1938 . -

Rol das testemunhas :-

la .- Annibal Gapeletti, r esiaente nesta Gapital . 
2a . Lourenço avarro , r esiuente nesta Capital . 
3a • Jose Gabr iel 11 rr , " 
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Cartorio do 2.' Officio de Notas 
Tebelll l o • Eacrlvi o do Clvel • Commerclel 

OR. ALBERTO SARLO 
RUA MONIZ FR.IRE 

Etllflclo do Forum 
VICTOR IA 

3' 1 J Livro ......................................... Fls .......................... .. 

X~.!.~.~-~.FS?. ......... Traslado 

Procuração bastante que faz 

LFrt~D ,uu I bS I~ GJJ 
-·••"""""'\"""-•••••••--·•...,.•••••••••••••·--•••••••••••••••u•• .... ••••••••• ••--•••un• .. •••••-n••••• ••••••••••• •• • ••••••·o•U•••••- •••••••••••••••••••--••••••••••••...,••••-••••••nu-••uuoo••• •••••••• ••••••••••n ••••n•••••u••-. oooo u•u••uoO'O••••• ... •••"'•a.-

SAIBAM os que este publico Instrumento de procuraçOo bastante vi rem que, no Anno do Nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Chrlslo de mil novecentos e ..... ~!:?. .... :: .... :::: .... :::: .... :: ..... ::: .... , aos ~pJn ~-~--.. ?. .. _'Y... las do mez de .............. g Q.§.'lt.9. ... :::: . 

............................. nesta cidade de Vlctorla, Capital do Estado do Esplrllo Sa nto, perante mim Tabelllao, comparece .............. como 

outorgante ...... ..!.\J:.:f.!..~.9:.9. ..... ~.9 .. ~J.g~-~-~ ... ) ... ;t..~-~-~-~P., .... .. !?..:r.~ .. ~.tJ: ..... ~r..Q., ...... Y.J.JlYQ., .... .9.P..~.r.gf)_Q;r. ........ r.~ .. êJ.Q.S'n 
te e domicil i ado nesta cidade; -

reconhecido com o proprlo pelas duas testemunhos abaixo osalgnados, e estas por mim, Tobelllao, do que dou le 

e perante ellas d!sse ........................... me que, por este publico Instrumento, nomeava e conslltula seu bastante procurador 

J!.r .. ~ ..... ~~n.9.~l ... .!!~.Qr.~.~.r..~ .... ~~m.rJ.r.KQ.~ ..... º:r.·ª·?.J.,L,J . .:r.Y., .... s..9.J..t.!irL.I'J-!. ~ ..... ª·º'Y.º ·.a.' ... o . ., .. .r.e:.$.iri.en.t.e .... a. 

~-~ .. S~.t.g ª~-~ ... .... P.~ .!ª·- q .... f.9.r.-.~ .... ~I_J1 .. ~~-~-~+..,_ .. -~-·~.P .. e..9.J ... .J...m .. t?.fl..t!..~ ........ ~r..ª .... P§!T.~ .. n t~ .... 9 ...... ..f11J .. 0.Q .... 9 om 

.... ~.t-~n.t.~ .. -~-~-g-~~ F.~.r. ... JiL P*..Qill.9.Y..~.!' .... é;.9.!L .. :Ç~.r.m..9.$. .. JJ.~ ... WJ.l~ .... J!J.§ .. tJJ'J.ç !J .. 1'19 .. , .... D.:r.Q.(l.'Q2t.;i.,;t1,d 9._. 

P!'.QY 1::\. ª·-'·· _:i,.J1.9 .. J::1t§ .. !.Y..~ .... JD: .... 1:l:~.rJ.!:,; #.9. .... ~ ..... r..~JP.@Jr..t '.ª.9 ..... ~!-ª. .... Ç.~.ê.t..ªm1l.n.b.ª.$..> ... J~.ê .... J: ..... d.. e ... t .. ~. 
9:9 . .ê .... 9.ê .... r..ª.9.V..*. . .ê.Q.ê ..... b.Qg_ª·ª·ê ..... ~.m.f..~.m. .. 1.~9.-.R ... nr..~-~J_ç_~!~---ª·º-··ln.~.ªgr.ª l .... <teâ.e.u .. !)~JLQ .... d ';' .P t..e. 
maüda.to inc..lu 1 ve substabelecer ratificados os noa.eres imnressos aue _ ..... - ........................................................................... ............................. , .......... ............................... ................. ~ ................... ...................................... _. ___ ..... . ... 

lhe foram lidos e acceit..,.s . -

• -•••••••,.•• •••••••• oooo oo oooo. ..... oouo •o uoooooouo •-•oOOUO•hO OOOOOOOoOoOooooooo oOOo ooOoonO o 4 oooo •••••o hoO ooo O oo•••O OOO•oo o o o oooo • OOO•• ••••oooo. •• • • • oo o ooooo o ooo o o ooo o 000 0 0000000000000 00 • •••••OOO .,oooooo,..oooooooe-o •••••••~• .. ••••••oro•O ••• ._,.,, 0 



········~·· ..................................... _ -·-·--··--··-·-···········-·--·······-·-····-·-·····-···--- ·--------------------

concede todos os poderes em Direito permttl!dos, para que em nome delle Outorgante , como se presente fosse 
possa em Juizo ou fora delle, requerer, allegar, defender todo o seu direito e justiça, em quaesquer causGJs ou. demandas 
clvets ou crimes, movidas ou por mover, em que elle Outorgante for Autor ou Réo , em um ou oLILl'O foro, 
fazendo citar, offerecer acçoes, llbellos, excepçoes, embargos, suspelçOes, e outros quaesquer artigos ; contraditar, produzir, 
Inquerir, relnquerlr e contestar testemunhas, dar de suspeito a quem l'ho for ........................................... compromlssar-se ou jurar 
declsorla e suppletorlamente por elle Outorgante : fazer prestar toes compromissos e dar taes juramentos a quem 
convier, assistir aos termos de lnventarlos e partilhas, com as cltaçOes para elles ; asslgnar altos requerimentos, protestos, 
contraprotestos e termos, ainda os de conflssao, negaçao, louvaçao e deslstencla ........................... : appellar, aggravar, ou embar· 
gar qualquer sentença ou despacho, e seguir esses recursos até motor alçada ; lazer extrahlr sentenças; requerer a execu-
çao dellas e sequestro: assistir quaesquer actos Judlclarlos para os quaes lhe ...................................... ... concede poderes llllmttados ; 
pedir precatorlas, tomar posse ; vir com embargos de terceiro senhor e possuidor ; Juntar documentos e tornai-os a receber, 
variar de acçoes e Intentar outras de novo. podendo estabelecer esta em um ou mais procuradores. e os substabelecidos 
em outros, ficando os mesmos poderes em vigor, e revogai-os querendo. seguindo suas cartas de ordens e avisos particula
res, que, sendo preciso, serao considerados como parte desta. E tudo quanto assim fizer o seu procurador, ou substabelecidos, 
promette haver por valioso e firme, reservando para sua pessoa toda a nova cllaçao. Assim, dls~e ...................................................... . 
do que dou fé e me pedi ................................... este Instrumento, que lhe .... ....................... 11 e ás testemunhas e achando conforme 
accelt ........................... e asslg ............................ com as testemunhas abaixo, 

. .te ~-~-ªJl1.1!tÜ~,ª-ê..L.::-_ Jayme Co 3 t ~ ... :.~. .!?.Q.QF. ..... ~Q.!:.~.§.: .. ~ .... :::-..... ~1!-.. ~.lE~±Y..Q,g§. .... ~;!.lllQ~.ª-.~. ..... ~ s-_ 
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DR. MOREIRA CAMARGO 
ADVOGADO 

.bixmo. nr • .!}r. Juiz de Direito do ai tos d 

'~ 
azend Publica •• 

d-

A1fredo Rodrigues B1e1sen, tambe conhecido por Alfredo ielsen, 

tendo requerido nesse Juizo ~ justif icação do seu tempo do serviço pree 

t do na J!;mp sa de f Serviços No unidos de v ietoria e Companhi Central Bra• 

ilGira de Eorça blectrica, vem com a p sente requerer a v. Exa. jun• 

ta da do documento am1 xo, copia do accordam publicado no Uiario Brficial 

da pulJl.ioa de 30.17/38, do aonselho Nacional do Trabalho e com a preaen-

te requer tambem a V. l!txa. quo seja intin:edo o Dr. Procurador Gera l dé 
... 

Republica param acompanhar a todos os termos da c1 ta da justificaçao, uma 

-wez qu não foi pedida na inicial a sua intimaçâ'o .-

E"eetes · termos, 

P. deferimento.-

1ctor1a, a de ~\embro de 1938.-



INlUS~RIA ~ COME CIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

~.hRCEI.RA c~~ 

/ 

Processo n. 3. 790-36 Ag/JP - Via toa e r 1 -r.;.doa os -u tos deste pro
ces o eJl que Alfr do Niels n recl :.un con tr· eu~ deJaiss"" o d Comp nhi ':A Cen 
r~l Br sileir- de Forç •1étr 

Consider~do que, t r sido di peno do sem motivo justo 
ao serviço d Comp~hi Centr~l Br aileir de Forç- Blétric,, Alfredo Ni ~ 
ele n oferece-- recl~-~-o con ct te destes utos, invoc ndo em séu f·vor 
o ~p' ro do rt. 53 do decreto n. 20.465, de 1931; 

ConaÍder~do que ~ reclqm d , ouvid, sobre ~ reclam~ç-o, ~1ég~ qu 
suplic nte, qu-ndo foi dispeneid , só cont~v~ três nos, nove 
di· a de serviço, r z-i pel u-1 n-o submeteu~ pr ci- ç-o dê 
o competente inquérito '.td.nini str.;a. i v o (fls. 16) ; 

o 
mezea e 20 
te 0onselno 

Con~ider ndo tue o recl~,nte, contest~do o temp o de serviço indic·
do p 1 '" mpres~. juntcv:lo recesso um ... ju sti i ic:lçio judici-1 (fls. 50), 

rovando uc tr b'lhou de 1913 ... 1924 n-- Lmpresa de berviçoe Heu 
._ I 

ni(OB de Vitori , e, de outubro ue 1931 ~ ÁLoato de 1935, n~ hmpres~ necl 
mlld ; 

Conaider~ndo ue p~r ... comp1et r eSS! prova of receu o recl~· 
cordo com o exi idó po · e ":J csâm r , '7. cer id~o 68, 

d ricu1tu~ do Est~do do Espírito S.~.nto, e n 

de 
ri 

"Comvanhi Centr 1 Br~aileir de :&'orcr •'1étric é suceaaor'i dca. ·mpres-- uer-
viços Reunidos e Vitóri:a, qu~ er.~ consider d a rviço pu 1ico eat du 1 11

, 

Consider-ando, outrosaiJn, _ue eat Conselno, no processo numero 2.393-
1., j 1 t opo tu.H1u. u.t: ~ re ...~::.. :L l:jl L~..t r.;-o 1:'t:i o or ventl.L u~ 

ri a te · u to a; 
Consider'indo , -aaim, ue , feit prova d.t suceaa~o , e cont n o o 

recl~-ante, n~ d'l-~- d ad.miss""o, mr-üa de 10 :.tnoe de serviço, eatav ele 
~r-do pelo -rt. 53 do decre o n. 20.465, cit~do; 

Resolvem os membros d Ter e ir CA -r~ ao Conselho N~cion 1 do r--
b lho julg r proceuente .. re cl :lnuç v o de Alfredo Nielsen, p .r o 1 im de 
deter.llin.a.r , su·,. re· dmisa~o n'!J. Coiil,.J<Smhi Cen-r.r.~.l Br sile ir de .h~orç ·lé ... 
trlbc ~ , com " a vant 1 ens 1 ~ ia. 

i o ue J .... neiro , 26 de br 11 d 1938.
SMITH VAbCONC~LLOS , ret tor. 

HICO LUDOF, presidente .--

J:'ui pro een te. -- NAT. ·'C CIA DJ. SILV.tiiRA, ~ djun t do procurr.1dor ger--1. 
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CARTORIO DOS FEITOS DA FAZENDA PUBLICA 

Bacharel Wlademiro da Silva Santos 

T abellião - Escrivão I 
Victoria - Estado do Esplrito Santo 

ESIGNAÇÃO 

D ~igno w proxima &egunda f i~a , cinco (5) do corr n 

t , á~ quatorz (14) hor lif, no " orum " , n (:•1 ' d e lit audi n-

inqui riç-o dalil t•~u rnunha& rrolad a 

na inicial d fllil . 2. 

Victoria, 2 d ~ t ~6ro e 1938. 

E& criv -o,.---+-

to. . : . ti-

. '1,~ ~~ ~" o-y 
~~ ._, 

~ .J ~ -
~ /ij~l~ 

/ 

~-~=-------- ·--

/ 



/ I 

o ~ -

K ~l1~1 v 

/ 



CARTORIO DOS FEITOS DA FAZENDA PUBLICA 
Bacharel Wlademiro da Silva Santos 

Tabellião - Escrivão 

Victoria - Estado do Espirito Santo 

MANDADO 

. 
O Doutor Lorival de Almeida, Juiz dos Feitos 

da Fazenda Publica da Comarca de Victoria, Capital 
do Estado do Espírito danto, na fórma da lei. 

MANDA ao official de justiça privativo deste 
Juizo, que, lhe sendo este apresentado, indo devid 

mente assignado , em seu cumprimento e a requerimen 
to de ALPREDO nODHIGU~S NIELSEN, por seu·advogado 

Doutor Manoel Moreira Camargo, cite , nest cidade , 
o Doutor Procurador da Republic , a Comapnhia Cen
tral :Brasileira de Porça Electrica~ succef?sora da 

. 
~mpr a der iç heunidos de Victoria, o Represen-
tante da Ca xa de Aposentador iase Pensões da cita

da Companhi Central Brasileira de Porça El e tr'ic 
e o Representante do Ministerio Publico, para com 

panharem a todos os termos da justificação de te -
po de serviço prestado pelo supplicante na Compa

nhia e Empreza acima refettidas, e, ainda, da desi
gnação da proxima segmlda-feira, cinco (5) do cor
rente, ás quatorze horas, no "Porum", para ter la

gar a inquirição das testemunhas arroladas na res
pectiva inicial. o que CUMPRA. - Dado e passado 

nesta cidade d Victoria, Capital· do ~btado do ~s
pirito Santo, aos dois (2) dias do mez de setembro 

do~de mil nov~enyos ( e ~rin~à e oito (1938).
Eu\#~d"~/;{)'il:'a-~7~ E ·vão dos 

I ~tos da · • · ' --
y ~ ~d.. ·~ 



CE~~TIDÃ.O 

Certifico que em cum~ rimento dente mnndndo, nest"1 cidnde 
i11timei O Dr. Lindolpho ~nrbozn Limr~, ? ocur~dor d~· .ie,.;ublicn e 
de tudo ficou bem ciente. Dou fd. 

Vitorin, .) de 3ctembro de l9J8 

~~ . 
(/J'iTrn~,J- 9 - l~sJJ · 

~~~~ 

CEiiTIDÃO 
Certifico que em cumprimento deste m~ndndo, n~o t nd J en

CJntr do no din j os outros intim"1ndos, neata d~tn me diri·i, 
~ 2rn7 Cost~ Pereir? e sendo ni intimei o Gnr.. Lourento Longo 
diretor dn c. c. ~ neileira e Edg~rd A~ylnrt, Presidente d Cn -
xn de ... ensÕeo c '~poeentndorins dn mcsm'1 Cmpnnhin como~ ve d:::>s 
cicnta ncim~. D:::>u fó 

C~.TIDÃO 

eentnnte 

de Setembro de 19~d 

:::> vr. Hepre
bem cicnte.D~u fé. 

; 



CARTORIO DOS FEITOS DA FAZENDA PUBLICA 
Bacharel Wlademiro da Silva Santos 

Tabellião - Escrivão 

Victoria - Estado do Espirito Santo 

ASSENT DA. 

os cinco dias do mez de 3etembro do anno de mil no 

vecentos etrinta e oito, nesta cidade de Victoria, 
Capital do Estado do Espírito Santo, no 11 Porum" ,na 
s~la das audiencias, onde se achava, á hora desi

gnada, o Meritissimo Juiz dos Feitos da Fazenda Pu
blica, Doutor Lourival de Almeida, commigo escrivão 

do seu cargo abaixo nomeado, os doutores Manoel Mo
reira Camargo, advogado do justificante; Lindolpho 

Barbosa Lima, Procurador da Republica; Edg1Xd O' Re -
ly uOUsa, Representante do Winisterio Publico e Nu

no "entes Neves, advogado da Companhia Central Bra
sileira de Força Electrica, a quem o Meritissimo 

Juiz concedeu o prazo de quarenta e oito horas pa-

ra apresentação, em cartorio, da respectiva procu
ração, conforme requereu, não tendo comparecido o 

representante da Caixa de ·posentadorias e Pensões 
da referida Companhia Central nrasileira de Força 

I 

Electrica, foram as testemunhas arroladas na inici-
al de folhas duas inquiridas pelo advogado do jus

tificante, pela fór~a se~inte, do que ra onstar. 

f?!ste termo. EJ;-/~a:;K~/ 
~~L~ , Escrivão dos Feitos da Fazenda Pu-
blica, o subscrevt. 

" 



la. TESTEMUNHA 

. JOSE GABRIEL, brasileiro, natural deste Estado, ca
sado, com trinta e nove annos de idade, marcineiro, 

residente nesta capital, sabendo ler e escrever. -
Aos costumes disse nada. Testemunha que depois de 

prestar o compromisso legal, promet~eu dizer a ver
dade do que soubesse e lhe fosoe perguntado. E sen 

do inquirida sobre os itens constantes da inicial 
de folhas duas, que ~he foram lidos, respondeu: -

~UE o depoente no anno de mil novecentos e treze, 
já prestava o seu concurso á Empreza Serviços Reu 
nidos de Victoria, e por esta razão póde affirmar 

. de sciencia propria, que o justificante lüfredo Ro
drigues Nielsen, tambem conhecido por Alfredo Niel - o 

sen trabalhou, ininterruptamente, na Empreza Servi 
ços Heunidos de Victoria, do ann~l novecentos 

e _treze -ªo anno de mil novecentos e vinte e 4uatro; 
- ·- - --

QUE póde affirmar ainda o depoente que o justifican-

te no anno de mil novecentos e vinte e ~ uatro foi 
dispensado dos serviços acima alludidos; ~UE o de

poente póde ainda affirmar~com segurança absoluta, 
pois trabalha ha vinte e cinco annos ininterruptos 
na Empreza Serviços Reunidos de Victoria e Companhia 

Central Brasileira de Força Electrica, que o justi
ficante trabalhou,ininterruptamente, para a Compa-

nhia Central Brasileira de Força Electrica, do anno 
de mil novecentos e t_r_int___a e um ao armo- de mil no-- -
vecentos e trinta e cinco. - Dada a palavra a~ Dou-

l
tor Procurador da Republica, nada requereu. - Dad~ 

a palavra ao Doutor Promotor Publico, declarou-se 



CARTORIO DOS FEITOS DA FAZENDA PUBLICA 
Bacharel Wlademiro da Silva Santos 

Tabellião - Escrivão 

Victoria - Estado do Espírito Santo 

satisfeito. - Dada a palavra ao Doutor Nuno Santos 
Neves, por elle foi dito que requeria ficasse con

s i gnado que entre a citação da sua constituinte,que 
teve lagar ás onze horas do dia de hoje, e a realiz 
ção da presente justificação, não decorreu o numero 
legal de horas, razão pela qual não poude devidamen

te aprestar-se para a presente justificaçâ'o, averi
guando a respeito da mataria a que se referem os tt 
itens da mesma, e a respeito das testemunhas, em re 
lação ás quaes, não ficou constado, digo, constando 
na inicial, a residencia exacta e a profissão; e 
que ficasse consignado, desde logo, para que não 
fosse interpretado como acquiescencia, que tem este 

Juizo como incompetente para processar a presente J 
justificação, que, como se verifica da petição de 1 

folhas cinco, se destina a fazer prova perante o rui
nisterio,ou melhor o Conselho Nacional do Trabalho, 
não tendo na mesma a Uni o qual 1uer interesse, sen
do por isto competente o Juizo da ~rimeira Vara des_ 

lta Comarca. Em seguida, sob essas resalvas, passou 
a perguntar á testemunha, que respondeu: - UE o de 
poente quando começou a trabalhar para a Coc~anhia 
Serviços Reunidos, ingressou na carpintaria nesta 
cidade, quando Alfredo Nielsen, principiou a traba

lhar na Usina Jucú; ~UE Alfredo Nielsen iniciou o 
seu trabalho naquella firma como operador da mesma; 

QUE mais ou menos em mil novecentos e quinze o de-.. 
poente teve occasião de ir até á Usina Jucú, e ve-

l rificou, de visu que o senhor Alfredo Nilesen tra-



trabalhava como operador da Usina; ' UE o depoente 
tem trinta e nove annos de idade; QUE o senhor Al

fredo Nielsen deve te~ actualmente ~ trinta e oito an 
nos de idade; UE quando Alfredo Nielsen começou a 
trabalhar na Usina Jucú devia ter uns treze annos de 

idade; QUE o depoente não sabe o motivo pelo qual 
o senhor Alfredo Nielsen foi dispensado em mil nove-

centos e vinte e quatro; UE de mil novecentos e 
vinte e quatro até mil novecentos e trinta e um, o 
justificante andou pelo interior do 1 Stado, não sa
bendo o depoente o que fazendo. - Nada mais disse 
nem lhe foi perguntado, pelo que mandou o MeTitissi 

mo Juiz encerrar este depoimento que depoi-s de lido 
em voz alta e achado c~ntorme, ai por todos assign 

do. ~~,&2'14 ~X- ,Escr· 
vão do~/Feitos da b evi. 

/ --o6-_ _ 

I 
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Dr. elson Goulart Monteiro 
2, AUA NESTOR GOMES, 2 

TELEPHONE-C, t15 

fltlDIII 

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS O 

I 

Elata.d.o do Bsp:l.r:l.to Sa.n.to 

PRI M EI RO TRASL ADO 

PROCURAÇÃO bastante que faz ..... ~ ... 

___ ?:._~=-?f:~:;z.1'~;.?;./ .~:~~- g;;q--~--
-·-···e::.7r; .. ;r::~ ••• ~ ..... _. •. • .......... '2'1!1..<0 •••...• ~--- .. .. -- ......... . .. ~- ····-·· .......................... - -.. ... • - -· 

8JIIB~H os que este publico instrumento de procuração bastante virem que, no anno do 
nascimento de Nosso Senhor fesus Cltristo de mil novecentos e trinta e ...... ~ ... !..: ................ oal\ .- .. ... , aos 
...... ~.~ ....... ~,.,. .. ;;,__ ................... dias do mez de ... J.~ ... r .... ""'" ·· ········""""-· ............. , nesta Cidade de Victorla, Capital 
do Estado do Espirtto Santo, perando mi,píí"abellião, comparece~ ....... _como outorgante .. ~ ..•. a .. + .•. rr:.-1! .• ~ -

. ~---~~~--~--~;!:;:.~;-=-~m.-. .... ~~--~ ... '!:~-::::.~.!.=.~--=---·~--~~···· 
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••••••••••H•o•••••••••••••·••••••••••n•oun•••-••••-•••••u••••••• •••••••••••• •••••• ••u-• •n••••• •••••••••••••••••••••••• ••••• •••··•••••·•U••••••••h•••••-•••••••• ·•••n•••·•••••••·••••·••·••-••••••·.-.•••••••••••·~• ,..,.._ .. ,., 

reconhecldo ............. como D ....... ... proprio ................................. .-. ..................................................................... pelas duas testemunhas 

abaixo asslgnadas, e estas por mim tabellláo de que dou fé, e perante ellas disse ........................... me que por 

~~-- p::.::.!;::::ti!.:;:~~=!~~~~ ~=;::.::=.~:~~:~· 
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con(;ede ..... todos os poderes em Olrelto permitttdos, para que em nome delle ...... outorgante ... ... , como se 
presente .... .josse ...... , possa ......... em juizo ou fóra delle. requerer, alegar, defender todo o seu direito e 
fustiça, em quaesquer causas ou demandas civeis ou crimes, movidas ou por mover, em que elte ....... outor-
gante .... .fôr ........... _.autor ........ ou réo ... , em um ou outro /ôro, tazmdo citar, offerecer acçDes, libellos, 
excepções, embargos, suspeiçDes e outros quae~quer artigos; contradictar, produzir e inquerir, reinque-
rir e contestar testemunhas; dar de suspeito a quem lh' o fôr ....... ; compromissar-se ou jurar decisorta e 
suppletorlamente por elle ...... , outorgante ...... ; fazer prestar taes compromissos e dar taes juramentos a 
quem convier; assistir aos term os de inventarias e partilhas, com as citações para elles; assignar autos, 
requerimentos, protestos, contra-prote.~ tos e termos, ainda os de confissão, negação, louvaçãD e desls
tencla; appeLlar, aggravar ou embargar qualquer sentença ou despacho, e seguir esses recursos, até 
maior alçada; fazer extraltlr sentenças, req11.erer a execução deltas e sequestras; assistir a quaesquer 
dctos judlclarios, para os quaes lhe ..... concede ... ... poderes illlmitados; pedir precatarias; tomar posse; vir 
com embargos de terceiro senhor e fiO ssuidor ,· juntar documentos e tornai-os a receber; variar de ac
ções e lnten ~ar outras de novo, podendo substabelecer esta em um ou mais procuradores, e os substa
belecidos em outros, ficando os mesmos poderes em vigor e revogai-os querendo; seguindo suas car-
tas de ordem e avisos particulares, que, s~n.do preciso, serão considerados como parte desta ....... E tudo 
quanto assim fizer ........... o .... seu ...... procurador ...... , ou substabelecidos, promette haver por valioso e firme, 
reservando para sua pessoa toda a nova citação ...... Assim o disse .................. do que dou fé, e me pedi .......... . 
este Instrumento, que lhe .... .li e ds testemunhas, e achando-o conforme, acceit.:::tt-. .. A .... 9.1!:~ <r:.!.~~ ·r:--:· ...,.,. 

d ~ ' • ~ c . ::: .. • ~ .. --~ . ........... .. -~-- -···-···- .. ···-.. •··· ..... ·•·•·•···· ... ~...-:· "-.. H·-... ·--~--~-..... , 
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. 50 Victoria, 13 de Spte bro d 1938 • 

Ex o. nr. Jo ' Ribeiro pindula, ouppl nte do Juiz ~ubstituto 

-da 1 • ~eçao Judiciaria do EstaàoJ 

I' 

~~ a~f!u~ncis de wervi o, 1 o poder~o ~ v.s. paro re-

dir á innui iç;o dP. t stemunha d s:i.gnadn para o ia 14 do co -

rPnte, ás qu torze ( 4) hor s, no autua a Juatificacâo de t m-

t J, izo po~ Alfr do o r ue iel-
"} 

s n. 

~ a u da ç e a • 

. 

' 
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CARTORIO DOS FEITOS DA FAZENDA PUBLICA 
Bacharel Wlademiro da Silva Santos 

Tabelli iio .- Escrivão 

Victoria - Estado do Espirito Santo 

MA DADO 

O Doutor Lourival de Almeida, Juiz dos .ló·eitos da lt'azen 

da ~ublica da ~omarca de Victoria, Capital do ~stado do Jspi-

rito banto, na f6rma da lei. 

~ D A ao officia l de justiça privativo deste Jui-

zo, que lhe sendo este apresentado, indo devidamente assi5na

do, em seu cumprimento e a requerimento de ALFREDO RODRIGUES 

NIELSEN, por seu advogado Doutor Manoel oreira Camargo, ci

te, nesta cidade, o Representante da Caixa de posentadorias 

e PensÕes da Companhia Central tirasileira de Força Electrica, 

da designac_;ão ào dia 14 do corrente, ás 14 horas, no "Forum" 

para serem ouvidas as testernunh.as que deixaram de comparecer 

á primeira inquiriçao designada nos autos da justificação de 

tempo de serviço requerida pelo supplicante a este Juizo . 

que CU~RA . Dado e pas sado nes t a cidade de Victoria , Capital 

do Estado do ~spirito : ~anto , aos treze ( 13 ) dias do mez de 

e oi to ( 1938) . 

v dos ~~itos da 

Fazenda }ublica. 



c ~ T DI o 

Certifico c dou f6 uc cu~pri o ~ rescnte mnndn 

do em todos os seus termos . Ore' rido é verdnde, dou f& . 

l itoria, 1 . Setembro de 19JB .-

lt 



CARTORIO DOS FEITOS DA FAZENDA PUBLICA 
Bacharel Wlademiro da Silva Santos 

Tebe:llião - Escrivão 

Victoria - Estado do Espírito Santo 

ASoENTADA 

Aos quatorze dias do mez de Setembro do anno de mi 

novecentos e trinta e oito (1~38), nebta cidade de 
Victoria, Capital do .d:stado do spirito Santo, no 

'Forum , na sala das audiencias, onde se achava, á 

hora designada, o oenhor José Ribeiro ~spindula, 
Supplente do Juiz Substituto da Primeira Secção Ju 

diciaria do Estado, por delegação de poderes do 1e~ 

ritissimo Juiz dos Feitos da Fazenda Publica, Dou
tor Lourival de lmeida, nos termos do officio jun 
to a estes autos, por cópia, a folhas quatorze,corn 

migo,escrivão do seu cargo,abaixo nomeado, os dou 
tores .rv1anoel h oreira Camargo, advogado do justifi 

cante; ~dgard ~ ' Reilly Bousa, Representante do Mi
nisterio Publico e runo antas leves, advogado da 
Companhia Central Brasileira de B,orça Electrica, 

não tendo comparecido o Procurador da Republica e 
o representante da Caixa de hposentadorias e Pen

sões da referida Companhia, foram as testemunhas 
Jmnibal Capeletti,Lourenço ritoli avarro, inqui

ridas pelo advogado do justificante, pela forma se~ 

gu:ie, do _que {;.r a,. cons ar fiz este termo. - Eu, 
~~1/W_'-t__ _j:;éd ~ _, Escrivão 
dos Feitos da F~zenda Publica, o subscrevi. 

• 



la. Testemunha 

NIB L CAPELETTI, brasileiro, natural deste '"'s
tado, cas8.do, com cincoenta e um annos de idade, 
aposentado da Caixa de Aposentado1·ias dos "erviços 

Urbanos por concessão em Victoria, como funcciona
rio que foi da Companhia Central Brasileira de For

ça Electrica, residente nesta Capital, sabendo ler 
e escrever. Aos costumes disse nada. Testemunha 

que, depois de prestar o compromisso legal, promet
teu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse per

guntado . ' sendo inquirida sobre os i tens da inici
al de folhas duas, respondeu: UE o depoente no an
no de mil novecentos e sete já trabalhava para a Em
preza serviços Reunidos de Victoria e tem sciencia I 
propria de que no anno de mil novecentos e treze co

meçou o justificante a trabal~ na referida Empr;
za, onde permaneceu até o a e mil ovecentQs e 

iVinte e quatro; UE o depoente não tem certeza ee 
o justificante, no anno de mil novecentos e vinte e 

uatro foi dispensado da Empreza derviços eunldos 
de Victoria; UE não pôde precisar a data em ~ue o 

justificante voltou a trabalhar na Companhia Central 
Brasileira de F0 rça lectrica, podendo, entretanto, 
ffirmar que o mesmo fôra dispensado do serviço no · 

nno de mil novecentos e trinta e cinco. Pada a pa

avra ao Promotor Publico, Doutor ~dgard Ol'Reilly 

Souza, nada perguntou. Dada a palavra ao Doutor•Nu
o oantos Neves, advogado da Companhia Central Bra

ileira de Porça Electrica, ás suas perguntas respon 



.. 

CARTORIO DOS FEITOS DA FAZENDA PUBLICA 
Bacharel Wlademiro da Silva Santos 

Tabellião - Escrivão 

Victoria - Estado do Espirito Santo 

respondeu: - ~UE elle depoente, em mil noveeentos 

I e treze se encontrava trabalhando para a alludida 
Companhia, nesta Capital e o justificante começou 

a trabalhar para a mesma Companhia, naquelle anno, 

na Usina Jucú, não sabendo, entretanto, o serviço 
que lá desempenhava; QUE o depoente não sabe por 

oue motivo o justificante deixou o serviço em mil 
novecentos e vinte e quatro. - Nada mais disse nem 
lhe foi perguntado, pelo que mandou o, Juiz encerrar 

/ 

este depoimento que depois de lido é a ha.do confor-

~~1-~ev~d~~e assignado. ~u~ 
_ili_t;;J . -~LI~ , ~scr1v o dos Feitos /da 
--~~~-- ' 

Fazenda 

+ 

2a. Testemunha 

Lourenço Fritoli Navarro, o mesmo arrolado com o 
nome de Lourenço Navarro, brasileiro naturaliz~do, 
casado, com cincoenta e um annos de idade, funcci 
onario aposentado da Companhia Central B~asileira 
de Força Electrica, residente nesta·Capital, saben

do ler e escrever. ~Aos costumes disse nada. Teste 
munha rue depois de prestar o compromisso legal pro 

metteu Dizer a verdade do que soubesse e. lhe fosse 



perguntado . E sendo inquirida sobre os itens da 

inicial de folhas duas, que lhe foram lidos, respon 
deu: - QUE o depoente p6de affirmar de sciencia pro· 

pria que em mil novecentos e treze (1913) na Empre- I 
z~ Serviços Reunidos de Victoria, trabalhou o justi
ficante até mil novecentos e vinte e quatro (1924); 

QUE no anno de mil novecentos e vinte e quatro foi 
dispensado dos alludidos Ser~iços; QUE o justifi 

cante trabalhou, ininterruptamente, para a Companhi 
Central Brasileira de Força Electrica, do anno de 

mil novecentos e trinta e um ao anno de mil novecen
tos e trinta e cinco, quando foi dispensa~~ UE o 
depoente no anno de mil novecnr , digo, mil novecen
tos e seis já prestava a sua col aboração á Empreza 

ser~iços Reunidos de Vi ctoria e que aposentou-se em 
Novembro de mil novecentos e trinta e sete; UE o 
!seu depoimento traduz a verdade e LiUe está sendo 

prestado sem constrangimento e expotaneamente. - 
Dada a palavra ao Promotor Publico, declarou- se sa

tisfeito. Dada a palavra ao Procurador da Republi 
ca, Doutor Lindolpho Barbosa Lima, que compareceu 

o decurso desta inquirição, nada perguntou. Dada 
a palavra ao advogado da Companhia Central Brasilei 

ra de Força Electrica, Doutor Nuno antas Neves, ás 
I ~uas perguntas rel::)pondeu: - UE em mil novecentos e 

reze o depoente trabalaha.va para a alludid Empre

a como operador da sub estação de vanta Clara, nes 
a Capital, e naquelle mesmo anno o justificante 

rabalhava como operador da Usina Jucd, que desde 
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Bacharel Wlademiro da Silva Santos 

T&belllão - Escrivão 

Victoria - Estado do Espírito Santo 

aquella epoca já era Usina fornecedora de ener ia 
electri~a .... esta Gap1 tal e suo,s imrnediações, U...:.~ 

o depoente p6de isto informar por ue estava em con

tinuas commun1c8.ções telephonicas com o justifican

te para manobras de chaves e demais operações em 
connexão com a Usina Jucú; vUE o depoente não sa

be qual o motivo por que o justificante deixou os 
serviços em mil novecantos e vinte e ~~ quatro,sa

bendo somente que elle retomou o serviço em mil no 
vecentos e trinta e um (1931). - Nada mais disse 

nem lhe foi perguntado, pelo que mandou o Juiz ~-

-;-

• 
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sr. r id nt ' 

Sirvo• d pre:a~nt p· r p s vo a mãos, 

par o d v ido. fina, comp811h d d Justifica~ão de tem

po de rv1Qo, s leg gõ s or. Alfredo i lsen, trabalh dor 

di pen do d C1 • C ntr l Bras l l ir Ol'Ç 

Cepi l. 

o p:to~.:e ... o d su r c -
gi Con ho, o n• 3. • 

6 gor 3 o 1nt pr ent d 

cont t ç6 o lülar o da r cl p rqu d1 o t v conbec 

n po cos dia • 

V alh -m o na J o p a r 1 t r -v o o pr -

t st consid r l. o. 

c 

Ao Sr. Pr idente do Con lho cional do Tr balh • 

1. 
I' 

\ 
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0 SNR. PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO 'L'RABALHO 

A Companhia Central Bras1le1r a de Força Ele o trio a. 

por seu direotor abaixo assig1ado, nos autoa reolamaqão 

que contra ell move o seu ex-empregado Alfredo Nielsen 

(Processo n" 3.7~0/36), vemrequerer a V. Exaia. que se 

d1gn de oonoeder-lhe vista do alludido processo, para 
N 

ralar sobre nova justit1c açao ju:lici al promovida pelo 

dito ex-empregado e junta, oom a sua impugnação aos embargos 

da Suppte. aos referidos auto , para prova do tempo de sex

·' viço prestado á ~sna. 

Nestes termos, 

• 
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1-1.961/38-3.790/36. 9 de · ov ·mbro de 1. 938 

Sr. Diretor da Companhia Central Brasileira 

de Fo~a Elétrica. 

ra a Costa erei , 17 

V1 tor1a - EsE1r1 o Santo 

De ordem do Sr. Pr s1dente e consoan

te o reauertao pela . rocur dor a Geral dêste Con

selho, comunico vos será r c ltado, nesta s cret! 

ria, pelo p zo de 10 di s, V1 st . dos utos <lo pro 

cesso em 0ue Alfredo N1elsen recl · contra essa 

Companhia, afim de oue apr ent 1s as zões de 

derA cue entenderdes respeito da Justificação 

Judicial pro ovida pelo r cl mante. 

At neiosas o.Jau N 

oes 

Diretor da Secreta a, Interino • 

• 
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EXMO. SNR. PRESIDE!: TE DO COr 1-JELHO N CIONÃL DO 

A COMPANHI OliNT BR SILEIR DE FORÇ ElECTRIC , por seu 

Director abaixo assignado, nos autos d reclamação que contra ella 

move o seu ex-empregado lfredo Nielsen• (Processo 3o7Cd0-36) 1 vem 

offerecer a V. Excia. par a que se digne ubmet l .. a aprecin.ção do 

Egregio Conselho a Sla impugnação á Ju tificação Judicial de fls. 

109 promovida pelo referido Reclamante com o objectivo de provar 

o tempo de serviço prestado á Companhia Suppte. e á 1a ant eoes

sora ••Em.preze Serviços Reunidos de Victor1a". 

Nestes termos, reqmr a v. Excia. que se digne de mandar 

juntal-a aos alludidos autos, com os tres documentos annexos. 

P. Deferimento 

--

11 
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I!nREGIO CONSElHO NACIONAL DO TRA.BA.IRO 

1.- A Embargante , COMPANHIA CENTRAL BRASILEIRA DE FORÇA ELECTRICA, 

retorna a esse processo para falar sobre a nova Justificação Judi

cial promovida e junta aos presentes autos pelo Embargado , senhor 

Alfredo Nielsen. com a sua impugna~ão aos embargos de fls . ten

dente a provar o tempo de serviço por elle prestado á Embargante e 

á sua antecessora , "Empreza Serviços Reunidos de Victoria" . 

2.- Decididamente, a pouca sorte do Embargado é manifesta. 

Deste processo já constam tres justificações judiciaes (fls . 

25 , 50 e 109) por elle promovidas para fim identico e todas inqui-

nadas pelo mesmo vicio . 

A razão de ser dessa terceira justificação foi o reconheci

mento ta oi to por parte de Alfredo Nlelsen. da nullidade da segunda , 

arguida pela Embargante , por não processada em Juizo competente . 

3. - Infelizmente , porém, para o Embargado, a mesma irregularidade 

se repetiu nessa justificação apezar de haver a Embargante apontado 

a lacuna. 

E'o que provaremos em seguida . 

Ao tempo em que foi produzida a segunda justificação, (Agosto 

de 1937) , vigorava o disposto no art. 119 do Decreto n° 24. 784, de 

14 de Julho de 1934, segundo o qual (aio) 

"todas as questões em que sejam por qualquer 

forma interessadas e.s Caixas e Institutos de 

Aposentadoria e Pensões ou quaesquer insti

tuições oongeneres, sujeitas ao Conselho Na~ 
• o1onal do Trabalho , são da competencia da JUs-

tiça Federal" . 



,,, 

. 

.. 

Consequentemente , á fora de duvida, que, na sua vigenoia , 

justificação judicial destinada a fazer prova perante esse Egregio 

Conselho devia ser processada no Juizo Federal. 

Sobra esse ponto já teve opportunida.de de se manifestar um 

illustre membro desse Colando Tribunal, o Dr . Oscar Saraiva , em pa-

reoer que proferiu como Procurador do Instituto dos Commerciarios , 

o qual corrobora integralmente a interpretação que dá a Embargante 

ao oi tado texto legal. ( ' Revista" Justiça do Trabalho" , anno 2, no 

15 , d.e Janeiro de 19:38 , Eag, 489 ). 

Do exposta conclue-se , portanto , que aquella segunda justifi

cação (de fls . 50) tendo sido processada no f8~o local quando em 

pleno vigor o referido artigo do decreto n° 24 . 784 é , como o pro

prio Embargado tacitamente o reconhece, absolutamente nulla e por

tanto inhabil para servir, como serviu, de base ao aoc6rdão da 3a. 

Camara desse Egregio Conselho , de fls, 78 , que mandou fosse reinte• 

grado o Embargado nos serviços da Companhia ora Embargante , oom to~ 

das as vantagens legaes . 

Ao demais , para a mesma não foi citado o Procurador Seccional 

da Republioa que, na hypothese não aotda como advogado da União e 

sim como representante do Ministerio Publico , isto é , fiscal da lei 

e da sua execução, o que consti tde um segundo vicio insanavel, 

4, - Reconhecendo , como já dissemos , um dos erros em que incorrera , 

o Embargado em 1° de Setembro do corrente aru1o promove a terceira 

Justificação Judicial, e , dessa vês , perante o Juizo dos Feitos da 

Fazenda Publica , 

Esta , porém, não foi mais feliz do que a segunda . E; tambem, 

inegavelmente nulla , e pelo mesmo motivo: 

"processada em .1uizo incompetente" . 

Vejamos : 

Esqueceu-se o Embargante , e o seu illustre patrono que , com 
N . M 

o advento da nova Constituiçao Federal de 19:37 , extinguiu-se a Jus-

tiça Federal e , portanto , a razão de ser do citado art . 119 do Dec . 

n° 24 0 784, de 14 de Julho de 1934 , 



E1 verdade que o Estado do spirito Santo baixou o Decreto-

n° 8.835, de 23 de Dezembro de 1937 (vide documento junto) creando 

o Juizo dos Feitos da Fazenda Publica. Este, porám, não herdou da 

extincta Justiça .tt'ederal todas as causas nella aforadas, senão aquel-

las (sic) 

"em que a União f8r interessada como autora , 

rá, assistente ou oppoente, de conformidade 

com o disposto no art. 108 da Constituição e 

Decreto-Lei federaes no 6 de 16 de Novembro 

deste anno" ( 1937). (artigo 6° do referido de• 

cret o est adoal) • 

O destino das demais causas atá então da oompetencia da Jus

tiça Jl,ederal ~ indicado taxatd.vam.ente pelo art . 7° do oi tado Decre

to-Lei n° 8 . 835, quando declara que 

"No processo e julgamento das causas civis 

até então da competencia do Juizo Federal, 

salvo quando regidas por leis especiaes , obM 

servar-se-á o disposto na legislação estadual 

vigente, emquanto não f8r outorgado o Codigo 

do Processo Civil e Commercial da Republica . " 

Em face do que se adduziu acima , provado ficou (como já fez 

constar a Embargante no correr do processo da ultima justificação , 

no final do depoimento da primeira testemunha) que, de acc8rdo com 

os arts . 107 e 108 da Constituição Federal vigente combinados com o 

Decreto-Lei estadual no 8 . 835 de 23 de Deaembro de 1937, arts . 6° , 

paragraphos 1° e 7° , o Juizo competente para o processamento da jus

tificação em apreço não é o dos Feitos da Jl,azenda Publica . rras sim 

o Juizo da la. Vara Civel, .que , de aoo8rdo com a organização judicia

ria local , é o competente para os processos da extincta Justiça Fe 

deral , em que a União não f8r interessada. O Juizo dos Feitos á com

petente s6mente para os processos ~ue a União figura como interes

sada, - o que se não verifica em absoluto na espeoie destes autos . 
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5 ... Mas, se por um absurdo o Egreg1o Conae lho não achar auf-

ficiente o que até agora expendeu a Embargante para impu~nar a gra

ciosa prova de tempo de serviço apresentada pelo senhor lfredo 

N~e~sen, ainda assim a mesma não poderá resistir á analyse que fa- , 

remos em seguida, dos depoimentos que ella encerrao 

Realmente. A primeira testemunha (fls. 117 v.) José Gabriel, 

declarou textualmente, entre outr as coisas, que 

no anno de 1913 já prestava o seu concurso 

á Empreza Serviços Reunidos de Victoria e 

por essa razão pode affirmar, de sciencia 

propria que o justifioante Al f redo Neilson 

trabalhou, ininterruptamente, na referida 

empreza, do anno de 1913 ao de 1984; 

e quando reperguntado pelo advogado da Embargante respondeu que 

o referido Alfredo Nielsan deve ter actual-

mente 38 annos de idade e que quando o mesmo 

oomeqou a trabalhar na usina Jucd, de pro

priedade da mencionada empreza, devia ter 

uns 13 annos de idade, e exercia o cargo de 

operador da referida usina. 

A, segunda testemunha (fls. 125 v.), Annibal Capeletti, affir ... 

mou que 

·em 1907 Já trabalhava par a a Empreza Serviços 

Reunidos de Vi4toria e tem sciencia propria 

de que no anno de 1913 começou o justifican• 

te a trabalhar na menciona da empreza, onde 

permaneceu até o anno de 1924, não sabendo 

o serviço que o mesmo lá desempenhava. 

lt 



A terceira 

em l~Oô já prestava sua collaboração á Em

preza Serviços Reunidos de Victoria e por 

isso sabe de soiencia propria que em 1~13, 

na referida empreza traball1ou o justifican

te até 1924, 

e reperguntado pelo referido advogado da Embargante respondeu que 

em 1913, o senhor Alfredo N1e1se trabalha-

va para a Empreza Serviços Reunidos de Via

teria como operador da Usina de Jucú, sendo que 

desde aquella época já era a usina fornece

dora de energia a esta capital (Victoria) e 

suas immediações. 

Desses depoimentos se extrahem duas premissas que conduzem á 

conclusão abaixo esplanada. 

la.) -O cargo que o Snr . Alfredo Nié1sen occupava na Empreza 

Serviços Reunidos de Victoria era o de "operador da Usina de .Juc'li" . 

Sobre isso não ha duvidas. Duas das testemunhas (a primeira 

e a terceira) o afi'irmam categoricamente e o proprio Embargado não 

as contesta. 

2a.) -Contava o Embargado 13 annos de idade, quando ingres

sou nos serviços da alludida Empreza. 

Sobre esse ponto tambem não pode haver discussão. A primeira 

testemunha declarou expressamente que o mesmo possue, aotualmente , 

38 annos de idade e qQe em 1913, oonsequentemente , devia ter 13 

annos de idade . As demais não infirmam essa allegação e a certi

dão de idade que ora junta a Embargante, prova irrefutavelmente 

que o Embargado nasceu no anno de Nosso Senhor Jesus Ohristo de 

1~00 . 

O que se deprehende dahi é que os depoimentos apreciddos nao 

são mais do que uma desavergonhada burla , tendo por fito atordoar 
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os membros desse Egregio Tribunal para , s6 assim, conseguir delles 

uma injustiça . 

De racto , como se admittir que um individuo oom apenas 13 

annos de idade possa ser encarregado pela Direcção de uma Empreza 

de exercer um posto de tanta responsabilidade , como o é o de Ope

rador da grande usina hydro-electrioa que fornece energia a Vioto

ria , capital do Estado do Esp1r1to Santo ? 

li 

6. - Finalizando , dispara a Embargante o tiro de misericordia nos 

jocosos depoimentos das testemunhas do reclamante . 

Todas as tres declaram que começaram a trabalhar para a Em

preza Serviços Reunidos de Victoria , a primeira, em 1913, a segun

da em 1907 e a t aroeira em 1906 , sendo que esta ultima quando r e

perguntada pelo advogado da Embargante affirmou que 

"o justifioante em 1913 trabalhava para a 

Empreza Serviçps Reunidos de Voitoria oomo 

operador da Usina de Juo~ gue desde aquella 

época já era usina fornecedora de energia a 

esta capital e suas immediaçÕes." 

Vejamos , porém, o que diz o terceiro documento que a esta jun

ta a Companhia Embargante e constante numa certidão extrahida dos 

livros do cartor io dos Feitos da Fazenda Publica da cidade de Vio-

to ria. 

· Reza a dita certidão, em outras palavras , que por escriptura 

publica de 30 de Dezembro de 1922 o Estado do Espirito Santo arren• 

dou á s .A. Empreza Serviços Reunidos de Victoria os serviços publiw 

oos de agua , luz e energia eleotrioa , exgottos , viação urbana e sub

urbana e telephones da cidade de Victoria e que por outra escriptu

ra publica de 3 de Abril de 1926 , a referida Empreza aoceitou , para 

todos os efreitos de direito , a rescisão do seu mencionado contrao• 

to de arrendamento , a qual fora decretada pelo Governo por decreto 

no ? . 326, de 16 de Janeiro de 1926 . 

't 

•: 

I. 

l 



Ora, a contradicção é patente. Como poderiam as referidas 

testemunhas ter ingress c1o,.coma> declaram, na Empreza Serviços Reu

nidos de Victoria,respectivamente, em 1913, em 1907 e em 1906 se, 

á mesma Empreza, s6mente em 30 de Dezembro de 1922 foram arrenda

dos pelo Estado do Esp1rito Santo os alludidos serviços publicos 

da cidade de Victoria 7 

E mais, como se presumir verdadeiro o depoimento da terceira 

testemunha do Reclamante (Lourenço Navarro) que desassombradamente 

afi nça que 

"o justificante (Alfredo lU.elsen) em 1913 

trabalhava para a Empreza Serviços Reunidos 

de Victor1a como operador da Usina de Jucd 

que desde aquella éEoca já era usina forne

cedora de energia a esta capital e suas im

mediaçÕes" 

quando a referida certidão sustenta coisa inteiramente diversa 7 

Convem accentuar que essa certidão é um documento official, 

e como tal, tem fé publica até o momento em que se prove conter a 

mesma uma declaração falsa. 

. . . . . . . . . . . . 
Dessas particu1ar idades não tinha a 3a. Cama.ra desse Egreg1o 

Conselho conhecimento, quando proferiu o venerando acc6rdão de fls. 

No entanto, ellas dão motivo de sobejo para se concluir pelo nenhum 

valor dos mencionados depoimentos por 1nnegavelmente inveridicos. 

Pelo que ficou dito acima, julga a Embar ante ter abundante

mente demonstrado a imprestabilidade, tanto da segunda como da ter~ 

ce1ra justifica~ão judicial de ls. e espera por isso, vêr refor

ma a decisão da Egregia 3a. Camara e julgada improcedente a reola-
.. 

maçao em ·apreçoo 

• 



ORGÃO DOS PODERES· PUBLICOS 
A N O XXXI -- BRASIL 1 - ESTADO DO ESPIRITO SANTO -;- VITóRIA Terça.feira. 28 de Dezembr~ de 1937---

PODER EXECUTIVO: -Decrero-Lei n. 8.835. 

Decretos ns. 8.839 e 8.840. - Despachos do 

ex1no. sl'. Inter ·en to r. - Boletim do D. G. E. 

SECRET.4.RIAS DE ESTADO 

Secretaria do Interior: - Resoluçõe de ns. 

p 
Atos do Exmo. Sr. Interventor Federal 

DECRETO-LEI N. 8.835 l•l 

Fixa em oito (8l o numero de De
sembargacfures do Tribunal de Apela
ção do Estado e dispõé· sobre compe-
1Jetcncia de Juiz e dá outras proLi
dencias. 

O In erventor Federal no E~tldo do Espirito San
to. u.:;ando de atribuições constitucionais e, 

comiderando que. pela Lei n. 63, de 10 <re maio 
de 1935, foi ixado em dez (dez) o numero d-e de em
barg dores da então Côrte de Apelação do Estado. em 
virtu de repr<> entação da mesma Côrte: 

cc iderando que, cem a vaga aberta pelo fale
c:men o do desembargador Raymundo Guterres do 
V. le, dzvia ser preenchido o seu Iogar, ml~. 

em iderando que o Tribunal de Apelação, em o r·
de do seu Pre~idente. de acordo com a decis- o ven-
,. · r·~ 1 n. '""' - .r4 

SUMA RIO============ 
370 a 373. - Chefatura de Policia. - Inspetori.l 

Vele los- Chamada. 

secretaria da .4gricultiLi':J., Terras c Obras: 

De~p:tcbcs do sr. Diretor do Expedi-ente. 

EX 
blica. odos os feitos civei~. em que fôr a União inte-
1ess1da. na fórma desse artigo. 

. . - O escrivão do Cartorio do~ Feito da -1-

zenda Publica terá direito ás mesmas custas e en. J-
lumentos fixado. na lei do Estado para os. feit~ d __ _ 
~~ n:lturezJ. 

Art. 7.o - No pro::es o e julgamento da~ c::lUs·- ~ 
cíveis até então da competencia do Juiz Fed~ral, sal
vo quando regidas por leis especiais, obsernr-se-á o 
que di põe a legislação ~stadual vigente, enquanto não 
fôr outorgado o Codigo do Proc~so Civil e Comercial 
dr. Republica. 

P21agrafo unico - Regular-.>e-á pelas leis do Es
tado a cobrança das custas, salarios, taxas. se cs e 
emolumentos. aplicados á União as i enções e vanta
gE-ns nes!a5 leis e decretos previsto em benefi::io C.o 
Estadc. 

Art. 8.o - Observar-se-ão. quauto ao processo e 
julgamento dos crimes até então da competen~: da 
Ju~tiça Federal extinta. e enquanto não fôr ou erga
do o Codigo do Processo Penal da Republica. as re
gras gerais de competencia prc ·i~•as na legislação do 
J!"'!,tado. s.alvo qumdo de outra fôrma ~ispuzer a lei 

Secr 'a.rza da Faae>!da: - Balanc~ .. da Ca:.-x1 

Beneficente ·'J. Monteiro·· do dia Z7- 12. -Se-

cção da Fiscalização - Pluta. 

EDITAIS: - Adminitsrativos, !orense·. fede-

r ais. proc:am - de casamentos. 

o 
DESPACHOS DO EX O. SR. INTERVE -roR. 

FEDERAL 
I 

Prefeitura Aunicipal de Fundão, of. 56. - C.:n
te, arquive-se. 
... -fl:tor FerrEira dos ol:::m os. - A' Se::re s.n ,..·$ 

Educacão. 
Con e!ho Regim~al de Enge '1aria e Arqu ;,e l!"a, 

of. 593-37. - A' Secre!:aria do Interior. 
Pr.:Li ra .!unicipal de João Pessoa. of. 24·( -
Ao J:epartamento de Assi encia Té'cnic.l e Ftr.:-n
c::ira aos Município·. 
Prefeuura .'[umcipal de Ico ha. of. S •. -A -a
deça -se. - A· Secretaria :! a F a zend 1 . 

For:-..un to de Paula Campos. - R 
Prefeito jo Alegre. 
Sebas'ião Gama. - Prcviden:ie-_e. 

15.1!l38 ConsLntmo Tava es. -A" Secret ria :-·ze __ :, 
para -formar. cem ur.,en i . 

7.238 J:r. Ar aud e~ ;ipe ~<>.o. - Inde eriQo ~:: 
fa~e as 1 armações. 

-;. :!76 Odi:on Ama:-al. Im.enor. 
- ·r· 



nxa em O!to !J/ o nttm ,u af" ~
scmbargadore do Trtbtmal de Apela
ção do Estado e dispõEI sobre compe-
1Jetcmcfa de Juiz e dá utras provi
dencias. 

o Int- rv nlor Fed rul no E t1do do E·pirito San
to. u ando de atribuições constitucionais c. 

as 

DECRETA: 

Ar . 1.0 E' fixado em oito !Bl o numer de de-
temb l'"'Udor s elo Tribunal de Apel ção do Estado. 

Art. 2.o- O Tribunal Iunclot1ará, em su ; cama
ms civel e criminal, com qunLro Juiz s, no ma ·Imo. e 
tt·e', no minlmo, em c da uma, sendo o Presidente 
comwn a es~. s duas Cnmar s em crunaras reunld s 
com oito Juizes, no maximo, ' etc, no minimo, com 
o mE'-mo Pre ident '. enquanto permanecer o numero 
d(} nove d sembargadores . 

Paragrafo Unlco - Reduzido o Tribunal ao nu
mero lixado de oito de ·embargador . plssarõ.o ns c -
mar s clvel e criminal a funcionar com tres juiz •. e 
a. 1-eunidas com sete. rom o mesmo Prcsideut . 

Art . 3.o - Fica e~tlnto o cargo d corr gedor pa -
snndo o desemb ll'gador que exerce essa funcõc a 
compôr o numero de Juiz s da Cnmara para , qu 1 
!ór designado pelo Presidente do Tribunal. 

Art. 4.o Toda vrz que o Tribunal, em camar :; 
l'CUl ida. julgar nece ·arlo proceder a Correição en1 
qualqurr comarca do E tado, elegerá um do· eu· 
membros par:1 e se nm, baixando o Pre ldente do Tri
bunal as il ·lruções que no ca o couberem. 

Para raro unico -O dcsemb rgador eleito Corre
gedor erá sub tituido, na Camara a que perten::e. plo 
Juiz da outra Camura, convocado pelo PrE•cldente do 
Tribunal, de acordo com a ordem já stabel ~clda. 

Art. s.o Os Juize d Dlr ito .w obrll~ados 
pTocedel « corre ão anual em suas corruJrca , em mês 
e dia que fôr designado pelo Pre ldente do Tribunal, 
em janeiro de cada ano, devendo o Juiz apre eniar o 
Tribunal, um mês depois de encerrada correção, o 
provimento geral da mesm:>.. 

Art. s.o - Ao Juiz dos Feitos da Favendn Esta
dual, da Comarca do. Capital, que pa a ter de 1-
gnação de Juiz do Feito d Fazend PubllC'l, além 
de outra_, .atribuições conf rldas em Lei, comp te, prl
vatlvam nte. process r julgar todos Ol> executivos 
fU:cai.c; e o~ dt>mr1l f lto lv 1 que a União fo · 
int re s , como autor.a, ré, a. ·i tent 
de conformid de com du· to ut. 
tltuição >e Decreto-Lei f c n. 2 .139, 
vembro deste ano. 

1.0 - Correrão, pr'iv~ 
torto dos Feitos da F1.ze 1d 
a designação de Canorio < 

rt 7.o No pro~e ·so julgamento da" :\li 
clvels até então da competencla do Jui<: Fed ral, al
vo quando re idas por lei especiais, ob "l'VH-s -á o 
que dispõe a legislação -estadual vig nte, nquanto não 
fôr outorgado o Co digo do Proceo. o Civil e Com rcial 
dr. Republica . 

Para rafo unico - Re ular-~e-ã pelas leis do Es
tado a cobrança da custa . salarios, taxas, sele· e 
emolumentos, gpllcado á União a~ isenções ~ vant,
gE.ns nes~a:; leis e d eretos previsto. em beneficio C:o 
Estude. 

Art. 8.0 - Observ, r-se-ão, qm\llto ao proce o 
julgamento dos crime· até cn ão da competcn::l~ d 
Justiçn Federal extlnt:~, c euqu nto não fôr ou c r 
do o Codigo do Processo Pwnl da Republicn, as re
gras g rals de competencia prc•vl' as n, legislação d 
Fctado. salvo qu :mdo de outra fÔrma dispuzer a lei 
teder 1. · 

Art. o.o - As revi o . criminal:; "rão julgad · 
1· I I 1 

P r.1 raro Un co Enquanto não fôr ou or , c o 
o Codigo do Processo Penal da R publica . ob~e1 v.u
. e-a. n o que fôr apllcavel ao pro ·c• o e julP,an c>l to 
da 1 visões criminais p~lo Tribunal de Apel:lç1í.o, o 
qu a re p !to dispõe a lei federal . 

Art . 10.o - Compete ao Procur dor Geral do E -
tudo, além das suas atribuições m lei pr vistas: 

a l - àe:ignar dentre o• promotor s pu r llco d 
Capital o _eu ubstituto no.s suas flltas ou impedi
mento oca ional ; 

b 1 - pro pó r, por conveni nela ct in tere • pu
blico. a remoção e permuta d ., promotores publlc·s 
e nom ar interinamente, ~ seu substitutos: 

cl - de lgnnr qualquer promoloi' publico par 
en comls ;ão lnterviP ou runrionar nos trab lhos do 
jurl ou qual 'quer proce,scs ou diligencio. , em outr 
c marc . ce~ ando, quanto ao obj to ctess ' c ml -o, 

competencla do eu re pectivo promotor . 
Art. 11.0 - O presente d ereto entrará em vin-or 

no. data d' ua publicação. 
Art. 1~. - Revo nm-, e a$ dls!J siçõc· m con

trarl{J. 

Vitóri . 23 de dezembr de 1937. 

JOAO PUNARO BLEY 
Celso Calmon Nogur.lra de Gama 

, rodu.z.do por harc•1 aíclo com inc:n'l· 

JOAO PUNMW BLEY 

o 
xen· r s 

1'1lt r. 

Celso Calmon NO{l1teírr. ·,. Gama 

DECRETO N. 8.840 
Nomêa ComaTUI~mte àe Ba!alhão. 

o Interventor Fed ral 110 Eslado do Espit·i o S nto, 
usando de atribuições con tltucionals, r• ·olve nomear Co
m d nt do 1° Batalhã.o de lnfnntari da Policia Mllltar, 
o major Sldronilio Firmino, de acordo ·om o art. 44, do 
Oe~reto n. 4 .342, de 2 de janeiro de 1934. · 

Vit.oria, 27 de dezembro de 1937. 

JOAO PUNARO BLEY 
Celso Calmon Nogueira da Gama 

e~:e11c r a tu 
• c rdo <:om o 
d~ 1 34. 

Vl ri 2 

O Secretl 
Santo, us nd 
resolve nome 
exerc r as f 

cordo com o 
de 1934. 

Vitoria, ~ 
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Secretaria da AgrtculW;•a. Terra c Obras: 

De.::p:~chos do sr. Diretor do Expedi·en te. 

EX 
blica, todos os feito· cíveis, em que fôr a União inte
lesslda, na fôrma de e artigo. 

. . - O escrivão do Cartorio do: Feito da :t
zenda Publica terá direito ás mesmas custas e en J

lumentos fixado na lei do Estado para o feito_ d. -
~r. n turezJ . 

Art . 7.o - No processo e julgamento da'". :m ", 
cíveis até então da competencia do Juiz Fed ral, so.l
vo quando regidas por lei especiais, observn-se-á o 
que dispõe a legis1ação -estadual vigente, enquanto não 
fôr outorgado o Codigo do Proce•so Civil e Comercial 
dn Republlco.. 

PE~ tagra f o uni co - Regular-~e-á pelas leis do Es
tado a cobrança da custa·, salarios, taxas, sele., e 

molumentos, :~pllcados á União a Isenções ~ vanta
gEns nes~a :; leis e decretos previsto em beneficio to 
Esta de. 

Art. 8.0 - Observar-se-ão, quauto ao proce o e 
julgamento do crimes até então da compet n:~io. da 
Justiça Federal extinta, e enqu nto nfw fôr ou cr 
do o Codlgo do P1·oce.sso P·eual da Hepublica, as re
gras gerais de competencia previ• as n legislação do 
F<tado. ~alvo qu :mdo de outra fôrma dispuzer n lei 
teder 1. · 

Art . o.o - As revi ·o . criminn!·· s·crão julgadas 
lr T ·i 1 J 

PurJ. rafo Unico - Enquanto não fôr outor • .. to 
o Codigo do Processo Penal da R ·publica, observ u
.e-:i. no que fôr o.plicnvel ao prece so e julgamet lo 
das l~Visões criminais p~lo Tribunal de Apebçii.o, o 
que a respeito dispõe a lei federal. 

Art. 10.0 - Compete <c Procur" dor Geral do Es
tado. além da;-; suas atribuições em lei prevlst!ls: 

a> - de:;ignar dentre o• promotor s put·lico. d:t 
Capital o c eu ubstituto nas suas f 11tas ou impedi
mento oca ionals; 

bJ - propôr, por convcniencia ct inleress" pu
blico. a remoção e permuta dos promotores publicas 
c nomear interinamente. o~ seu ub titutos; 

cl - designar qualquer promoloi" publl o po.n 
em comis~üo intervil" ou funcionar nos trabalho do 
jurl ou qunisquer proce. s s ou diligencias, em outr" 
ccmarca, cessando, quanto ao objéto ctess 1 comi ão, 
a. competencta do seu te·pectivo promotor . 

Art. 11.0 - O presente decreto entrará em vigor 
na dnta d ua publicação. 

rt. 12 Revo nm-, e a~ d!s9 sic;õe' em con-
trarie. 

itôria, 23 de dezembro de 1037. 

JOAO PUNARO BLEY 
Celso Calmon NogucL·a da Gama 

( • 1 Reproduzido por ltal'l'l' saiclo com incOI·r ç -es. 
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JOAO PUN RO BLEY 

do :;pirita Samo, 
resPlve nom ar o 

xe1·c r ns 
Militar. 

Celso Calmo11 Noguc!rr ·,. Gama 

DECRETO N. 8.840 
Nonlêa C<mUI7U/.{lnte de Batalhão. 

O Interventor Federal 10 Estado do Esplrito Santo, 
usando de atribuições const1tuciona s, r~ olve nomear Co
ma"d nte do 1o Batalhão de lnfant 1ia da Policia Militar, 
o major ld.roni!.io Firmino, de acordo om o art. 44. do 
Decr to n. 4.342, de 2 de janeiro de 1934. 

Vitoria, 27 de dezembro de 1937. 

JOAO PUNA'RO BLEY 
Celso Calmon No(l'UCira. da Gam:a 

cção da Flscal!z:J.ção - P:mta. 

ELITAIS: - AdminitMrativos, forcn es, fede

rais, proc:amas de casamentos. 

o 
DESPACHOS DO EXMO. SR. INTERVE~: TOR 

FEDERAL 
f 

Pre elturn Municipal de Fundão, of. 56. - c .:a
te, arquive-se. 
N to r F err Ira do Santos. - A' Secreb.rla 
Educação. 
Con ·elho Regional de En uharla e rqu!t 1ra, 
of. 593-37 . -A' secretaria do Interior. -
Pr.felt tra Municipal de Jolio P ssol\, of. 247- -
Ao r;epartamento de Ass!stencia Té'cnica e F . -
celra aos Municlplo . 
Prefeitura MunlcipRI de Icouha, of. S N. - "A ra
de~a-~ . -A' Secretaria dn F:nend .. 
Fort.un to de Paula Campos. - .RG' •• eta- .o 
Prefeito do A!Fgre. 

15.164 S b s'li'lo Gama. - Ptcviclencle-se. 
15 98 Con tmtlno Tavares. - A' Secr larla 

para I .formar. com urgen·i . 
7. 238 ~r. Amaud de A rlpe Mello. - Indeferido, ct 

7.281 

un5 

! t' d s informaçõas. 
Odilon • marnl. - A· Secre a tia do Interior . 
,\Jmemno Jo. do "'<~ntos . ...:.. A' S crelnrlt\ ·lJ 
Tnt riot. 

M:orae:.. - A' Secret ria d 

Encnmi 1!1 - e · 

njos. - A' Se:retJ.· 

do Interior. 

ecretaria do Interior 
RESOLt.IÇ AO N. 370 

~i dez.eml>ro <IP 1 37 

Cel o Calmon Nogueira d4 Gamc. 

RESOLUÇ O N. 371 

O secretuio do Interior Justiça do Estado do E.>p!r, tl 
Santo, usando d.e atribuição que, por lei lhe conferida, 
resolve nomear o Capitão Jayme Santos Uva, pJ.. 
ex rcer M f mções de sub-comandante do lo Batalhão, ti 

cardo com o rt . 46, do Decr to n. 4.3 2 de 2 de J'o1. 10 

de 1934. 
Vitoria, 27 de janeiro de 1937. 

Celso Calmon Nogueira da Ga.ma 

RESOLUÇAO N. 372 . 
O s~cr tnrlo Ço 1nterlor e Justiça do Estado do E p .!'o 

Santo, .,. ndo de atribuição que, por lei lhe é conf •!d 
r" olve 11omear o major Ani lo Perch·a de Souzu, p, a 

r a !u çõe de In .. petor de D .tacamento cr w 
Dt'Creto u. 8831, de 21 dezembro deste ano. 

Vitori:l. 27 de dezembro d 1937. 

Celso Calmon Nogu.ei.ra. ela Gama 
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CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DE . SERVI CO§ 
• .A".~ v-h"' 

URBANOS ~:v, · 

POR CONCESSAO, EM VICTORIA 'S. 

FUNDADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 1931 

RUA DUO U E DE CAXIAS N. 0 40 - 2.0 ANDA R ' 

11 1 

N. o .• ~ ~ ........ 2 .. ;j ... J. ... 

Vlctoria, 15 de tubro de 

atisfazendo o pedido de V. • officio dest 
data. transcrevemos abaixo o theor da c:ertid o de nasci ent do noss 
associad Alfredo •odrtgues ielsenc 

N 439 

KEGI f O C:lVlL 

UNGOS TINS - ,lUNICIPIO DE T. 

ESTADO DO ESPIRITO SANT 

Cert fico que do livro I 13 do re istro de n -
ciment s ls folhas SJ....;v sob nl 439 consta 9 de ALFREDO IGUES N~ 
SBN de côr branca. sexo masculino nascido ls 10 horas da noite de 29 
de Junho de 1900 na casa da residencia de Eguardo Nielsen. filho legi
tt de Hduardo Nielsen e dona ldalina Chaves Gonçalves d !ciliados 

residentes neste ~lclpio. 

Slo av s paternos Martinho Eduardo Nfelsen e 
Magdalena Frederico Ha~ e maternos Elias Chaves tion~lves e Maria 
Jto<k gue s Duarte. 

For.am 'testemunhas Carlos Dosigoni e Manoel Anto
nio Stein. .t•oJ declarante ' fredo R. Nielsen. 

. 

o referido ~ verdade e dou t& 
Districto de Santa lzabel, 29 de Agosto de 1933 

( ) Zeferino alles Brandlo • Qffici•l Vitalício do Re
gistro Civil • 

Na certeza de termos, ssim. bem attendido o pe
dido de v.s., valem~nos do ensejo para apresentar lhe as nossas 

v • 

I G 
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CARTORIO DOS FEITOS DA FAZENDA PUBLICA 
Bacharel Wlademiro da Silva Santos 

T abelliiio - Escrivão 

Victoria - Estado do Espírito Santo 

C F4 R T I ld 1t ,O 

o Bacharel Wlademiro da Sil 
va Santos, erventuario do 
Cartorio dos Feitos da Fazen 
da Publica, da Comarca de Vi 
ctoria, Capital do Estado do 
Eapirito Santo, na fórma da 
Lei. 

CERTIFICA, por lhe haver sido pedido, que re
vendo os livros de notas do seu Cartorio, no de ny 
mero onze (11) a folhas noventa e trais (93) verso 
a cento e vint e e duas (122) verso, encontrou a e~ 
criptura publica lavrada em trinta (30) da. Dezem
bro de mil novecentos e vinte e dois (1922), pela 
qual o Estado do Espirita Santo arrendou á Sociedª 
de AnofiYma Serviços Reunidos de Victoria, os servi 
ços publicas de agua, luz e energia electricas, e§ 
gottos, viação urbana e s~burbana (bondes) e tal~ 
phones. CERTIFICA mais que, no livro de notas num~ 
ro vint e e um (21) a folhas cincoenta e oito (58) 
verso a sessenta e uma (61) verso, encontrou a es
criptura publica lavrada em cinco (5) de Abril de 
mil novecentos e vinte e seis (1926) p la qual a 
dita Sociedade Anonyma Serviços Reunidos de Victo
ria acceitou, para todos os effeitos de direito, a 
rescisão de seu referido contracto de arrendamento, 
a qual fôra decretada pelo Governo por Decreto nu
mero sete mil tresentos e vinte e seis (7.326), de 
dezeseis (16) de Janeiro de mil novecentos e vinte' 



, . 
•. 

{ . 

e seis (1926). E por nada mais lhe ser pedido, man 
dou passar a presente certidão, que depois de con
ferida eteha.da conforme, subscreve e assigna nesta 
cidade de Vic toria, Capital do Estado do Espiri to 
Santa, aos oito (8) dias do mez de Outubro do anno 
de mil novecentos e trinta e oito (1938). - ~, 
)d~#r A- ydr=, ~é L .._-.t. 

/7~L_ ~J</ad'~u. ---;a~o )i&ar . -
/ f.a;/~·~-

• 

I; .. 

J 



f'ls . 152 

. T. 

Rec. em 12/11/938 . 

-INFORMAÇÃO-

No requerimento óra junto aos presentes autos, a Compa

nhia Central Brasileira de Força Elétrica impugna a Justificação 

Judicial of'erecida por Alfredo Nielsen, como prova de seu tempo 

de se1~iço, juntando, outrossim, varies documentos relativos ao 

assunto. 
I -Ficando, assim, o presente processo em condiçoes de vol 

- -tar á consideraçao da douta Procuradoria Geral, passo-o ás maos 

do Snr. Diretor desta Secção, para os fins conveniêntes. 

Retardado, por acúmulo de serviço a meu cargo. 

Rio, 25 de Novembro de 1938 ~ 

( A{~ ~ . ciJd JzjANtau~ 
Of. Adm. - Classe "J•. 

Á consideração para os fins de 

direito. 

s . c . Diretor da la . Secção 

* 



M. T. I. C.- CON SELH O NACION AL DO T RAB A L H O 

Proc. 3.790/36 -
/DE. 

Inspetor Regional do Espirito,Santo remete inquerit~ 
digo, remete processo em que e reclamante Alfredo 
Nielseni· e reclamada a Cia. central Brasileira de 
Força E etrics. • 

PARECER 

Não se conformando com o acordão de fls. 78 da E. 3a. 
cámara, a C ia. Central Brasileira de .U'orça ~letrica apresenta o 
recur so de embargos á fls. 89. 

O caso --
Admitindo como bôas as provas apresentadas pelo recla

mante Alfredo Nielsen, apurou-se o seguinte: esse cidadão, que 
nasceu no dia 29 de junho de 1900 (fls. 150), com treze ânos de 
idade, passou a ser empregado d~Serviços Reunidos de Vitôria, a 
cargo do Estado do Espirito Santo. 

Nesse serviço esteve empregado até 1924, sendo então 
desligado do mesmo. 

A Cia. Central Brasileira de Força Eletrica assumiu, 
por contráto, o serviço que pertencia aos Serviços Reunidos de Vi
toria. 

Assim em 1931 admitiu Alfredo Nielsen no mesmo serviço 
até lQ de Agosto de 1935, quando foi demitido a bem do serviço 
(:fls. 10). 

Portanto Alfredo Nielsen tem tempo de serviço: 

a) - de 191' a 1924, nos Serviços Reunidos de Vito
ria, isto é, como funcionario publico do Espirito Santos, 
portanto 9 ânos; 

b) - de 1931 a 1935 teve quasi 4 ânos na Cia. Central 
Brasileira de Força Eletrica. 

A'visto do exposto o respeitavel acordão de fls. 78 é in
sustentavel e assim, data venia, o recurso de embargos deve ser pro
vido: 

A 

Os serviços de agua, esgotos, luz e energia eletrica só 
vieram a ter inclusão na previdencia social em 1931 e assim os em
pregados desse serviço só ficaram com a estabilidade funcional ga
rantida, após 10 ânos de serviço, ex-v.i o art. 53 do Dec. 20.465 
de 1931. 



M. T . I. C.- CON SELHO NACIONAL 0 0 TR A BAL H O 

Esse artigo exige que o tempo de serviço gerador da esta-
, 

bilidade seja prestado numa ao empreza. 

B -
Não obstante a certidão de fls. 68 declarar que a Cia. 

Central Br sileira de Força Eletrica é sucessora dos Serviços Reu
nidos em Vitoria, a expressão sucessora, só pÓde ser tomada nessa 
certidão como empreza continuadora do mesmo serviço, porque do pro
cesso não está provado que a Cia. Central Brasileira de Força Ele
trios tenha se obrigado a manter os empregados dos Serviços Runi
dos de Vitoria. 

Si o reclamante serviu como funcionario do Estado de 1913 
a 1924 e foi despedido ou exonerado, não passou incontinente para 
a Cia. Central Brasileira e isto porque em 1926 ainda eram tais ser
viços exercidos pelo Estado do Espiri to Santo (fls. 151.). Portan
to o reclamante não foi aproveitado, não foi transferido para a Ois. 
Central Brasileira. 

c 

Das provas oferecidas pelo proprio Alfredo Nielsen 
foi ele admitido na Cia. Central Brasileira em outubro de 1931 até 
1935, logo entrou como empregado novo, não lhe sendo, por isso 
posaivel contar tempo de serviço como funcionario publico estadual 
numa companhia particular. 

A'vista do exposto, opino seja dado provimento ao recurso, 
porque o Sr. Alfredo Nieleen não fez jÚs a estabilidade funcional. 
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CONSELHO NACIONAL DO TRA BA L H 0 •·•$ 

Proc . 3 . 790/36- I 
AG/HLM- ~ 

~/, 
ACCORDÃO (CP.454) 

19a9 ........... .. 

VI TO E RELATADOS os autos do presente processo n que 

é embargante : a Companhia Central Brasileira de Força Eletri~a ; 

e embargado, Alfredo Nielsen : 

CO N~lDERA}IDO ~e Alfredo Nielsen reclamou a ~ste Conse

lhO contra sua dewissão dos serviços da Companhia Central !trasi 

leira de Força Eletrica; 

CONSIDSRANDO que das provas produsidas nos autos ficou 

apurado que o reclamante havia servido á reclamada durante 3 â

nos, 9 mêses e 20 dias (de 1931 a 1935), mas, anteriormente, já 

havia trabalhado na Emprêsa de erviços Reunidos de Vit6ria de 

1913 a 1924, então considerada de serviço público estadual, 

qual teve como sucessora a Emprêsa reclamada; 

CONSIDERANDO que a-Terceira Câmara, pelos fund~ entoa do 

ac6rdão de 26 de Abril de 1928 (fls. 78/9), publicudo no Diario 

Oficial de 30 de :Maio seguinte, tendo em vista os elementos pro ... 

batorios apresentados pelo reclanwcr1te , deu-lhe ganho de causa, 

para condenar a 6ompanhia Central Brasileira de Força Eletrica 

a readmiti-lo no serviço, com as vantagens legais; 

CONSIDEHAilD que a essa decisão são opostos embargos pe

la referida Emprêsa pt a ~ste Conselho Pleno ; 

CONSIDERANDO que os embargos estão dentro do praso legal 

(§9Q do art. 42 do Regulamento aprovado pelo Dec. 24.78á, de 1934); 

CONSID~iAJIDO que a Procuradoria Geral , em seu parecer de 

fls . 153, falando sobre a materia , conclui pelo recebimento dos 

embargos, a-fim-de ser reformada a decisão embargada; c-om efeito, 



proc.3.790/36 

M , r . 1. C C .>N'>E L. ...;O NAC ONA ' 00 T RABAI...HO 

CONSIDERA}TDO que o embargado não podia ter assegurado o 

direito de estabilidade, como lhe reconheceu a decis~o de fls. 

78/9, pois os emp1·et;ados dos serviços a que se refere o art. l Q 

do Dec .20.465 , s6 tiveram a garantia de estabilidade funcional, 

11 ap6s dez !iill2.2.. de serviço prestado ~ mesma emprêsa~ em Outubro de 

1931, por força do art . 53 do indicado Dec.20.46b; 

CONSID I:RAl\lJX) , por outro lado, que , não obstante a cer ... 

tid~o de fls. 68, oferecida pelo emoargado, declarar que a embar

gante é sucessora dos erviços Reunidos de Vit6ra, a expressão 

sucessora s6 p6de ser tomada, na especie , no sentido de emprêsa 

continuadora do mesmo serviço, porque do processo não está prova

do que a Companhia Central Brasileira de Força Eletrica tenha se 

obrigado a manter os empr gados dos referidos erviços Reunidos 

de Vi t6 ·· ; 

CONSID NID que si o emba.1·gado serviu co 10 funcionário 

do Estado de 1913 a 1923 e foi despedido ou exonerado, não pas"OU 

incontinenti para a embargante e isto porque, em 1926, ainda eram 

a~ueles serviços executados pelo ~stado do ~spirito Santo (f'ls.l51); 

portanto o embargado não f oi transferido ou aproveitado pela em

bargante; 

CONSIDERANDO, em face do exposto, <i{ue Alfredo Nielsen 

n!o goza do amparo do art. 53 do De c. 20.465, de 1931, sendo pois 

procedentes os embargos; 

RESOLVE o Consel o Nacional do Trabalho, em sessão pleaa, 

receber os embarc,o s para, reformando a decisAo da Terceira Cârra.ra, 

J Ulgar a r eclamação oferecida por Alfredo 'Nielsen destituída de 

fundamento legal. 

Publicado fi c ial" emJ.fÍ { 1 J J. 

1939 

President~ 

Relator 

Proc.Geral. 
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Exmo. Snr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho. 

RIO DE JANEIRO 

Alfredo Nielsen, reclamante no processo nQ 3.790/36, 

tendo conhecimento, 11 inequivoco 11 da decizão do Conselho 

Pleno, publicada no Diario Oficial de 27/5/39, - por co• 

municaç~o da Secretaria deste Conselho, em oficio na ••• 

1- 2.024/39 de 19/6/39, e recebido em 23-6-939, conforme 

prova com o carimbo da Repartiglo expedidora, doc. nA 2, 

vem recorrer da citada decizão, para o Exmo. Snr. Mi

nistro conf orme lhe faculta o Decreto 24.784, art. SQ 

com fundamentos na alínea b deste art. e por ser de 

justiça pede que se digne de encaminhar o presente pedi

do, a s.Exa. para os devidos fins. 

Nestes termos 

p. Deferimento. 



Exmo. snr. Ministro do Trabalho. 

RIO DE JANEIRO 
""', , Cow•;;)hil ' d<tde 
- C - -
-7 · D. · 11alho 

Alfredo Nielsen, brasileiro, casado, residente no Estado 

do Espirito santo, reclamante, no proc.esso c N T 3.790/36, -

vem muito respeitosamente, recorrer da decizão do Egregio Con

§elho Nacional do Trabalho, no acordão de 17/4/939, que re• 

formou a decizão da terceira camara, para considerar, sem fUn

damento a ~ua reclamação. 

- PRELIMINARMENTE alega o reclamante, que apezar do julga

mento se verificar em 17/4/39, s6 teve sciencia inequivoca, 

em 23/6/39, por oficio de 19/6/39 conforme faz prova com os 

d~cumentos 1 e 2. 

satisfeita assim as exigencia~ do art. 4R § ge e § 11 do 

art. SI do Decreto 24.784 de julho de 1934, recorre para v. 
, . , 

EXa. como recorrido esta, a decizao do Conselho Pleno na for-

~ do art. SI do Decreto citado. 

E ainda em observancia a esse mesmo art. alinea (b) vem o 

reclamante alegar perante v.Exa. modificação ~ jurispruden

cia até então observada. --
lg - Pela leitura do proprio acordão, assinalado de fls. 

doc. ng 3, verifica-se que o Conselho confessando e 

citando a lei que assegura a estabilidade dos empre

gados com mais de 10 anos de serviço prestados na mes-
, 

ma empreza, so se verificou em 1931. A exoneração do 

recorrente, verificou-se em 193S, em plena vigencia 

portanto do Decreto citado. 

2g - Aprecia o conselho a expressão "sucessora" e acha que 



, 
so pode ser tomada na especie, no sentido de empreza 

continuadora do mesmo servi~o, porque do processo não 
, 

esta provado que a companhia Central Brasileira de 

Força Eletrica tenha se obrigado a manter os empre• 

gados dos referidos serviços reunidos de VitÓria. 

O S 1 i 
• , ra Exmo. nr. a preva ecer, essa nterpretaçao, e derru-

bar toda doutrina e jurisprudencia do conselho. Porque não 

era necessario que a companhia sucessora se obrigasse a man

ter os empregados. Em 1931, veio a lei protetôra e desta 

data em diante aqueles que, · tinham servi ço prestado na mes

ma empreza, suceditla ou não tiveram a sua estabilidade asse-

g\lrada . 

3D - o proprio conselho, já teve uma decizão identica 

recorrida, e o snr. Ministro deu provimento ao re

curso em face do luminozo parecer do consultor Ju~ 

ridico, publicado no niario Oficial de 4 de julho 

de 1932 pg. 12.841 e nele, está transcrito o art. 

lg da lei estadual ng 1.315 de 1921, que diz o se

guinte: 

"quanto á estabilidade, nos empregos, 
as mesmas regalias de que gozam os 
fWlcionarios vitalicios 11 Diz mais, 
que tais regalias prevalecerão mes
mo na hipoteze do arrendamento dos 
serviços reWlidõã ~ vitoria". -

4R - No caso em tela, por~m não carece o recorrente de 

invocar este dispositivo de lei estadual, seu recurso, fun

damenta-se na jurisprudencia firmada pelo Conselho. Tendo 

'I .. 

• 



o recorrente trabalhado nos servi~os reunidos, durante 11 anos, 

f oi despedido em 1924 e em 1931 foi convidado a trabalhar con• 

forme faz prova com o documento nQ 4, nesta data - 19/10/31 ' 

estava em plena vigencia o Decreto 20.465 de lg/10/31, e na 

f Órma do seu art. 55, entrou o requerente, em pleno gozo dos 

ireitos ali outorgados. 

sa - Tão somente por isso, a terceira camara julgou pro

cedente sua reclama~ão, pelos fundamentos do acordão de 26 

de Abril de 1938, publicado no Diario oficial de 30 de Maio 

de 1938. 

6Q - A terceira camara cita o processo numero 2.393-31, 

no qual o Conselho, teve oportunidade de resolver a situa

~ão de direito ventilada naqueles autos. 

7g - Além destes precedentes, o recorrente, citaria de

zenas de acordãos baseiados na mesma jurisprudencia, desde 

os primordios da nossa legislação. 

a) - O acordão que reconheceu o tempo de serviço dos em

pregados da The Lyght Clarage em s. salvador, Estado 

da Baía, que foi sucedida pelo MUnicipio e deste pa

ra a companhia Linha Circular de Carris da Ba!a. 

b) - O acord~o que reconheceu o tempo de serviço dos em

pregados da societ~ constrution du Port da Ba!a, suM 

cedida pela cessionaria das Docas do Porto da Baía. 

c) - O despacho Ministerial, que reconhece o direito dos 

Snrs. João Silva e Bduardo Silva, tambem ex-emprega

dos dos servi~os reunidos de Vitória e atual empre

gados da Companhia · central Brasileira de Força ~le

trica de Vit~ria, tal qual, como o recorrente. 

E finalmente, o recorrente invocando o preceito legal que 



assegura a sua estabilidade, com a farta documentação no pro

cesso, ora no Conselho Nacional do Trabalho, cuja deciz~o a• 

fétou profUndamente, uma doutrina e jurisprudencia benigna, . 

firmada pelo proprio Conselho em face das luminozas inter

pretações do Snr. Dr. Consultor Juridico deste Ministerio , e 

confirmada pelos snrs. Ndnistros , antecessores de v. Exa., 
pede o reclamante na forma do Decreto 24.784 de julho de 

1934, que v. Exa. se digne de reformar a decizão do venerando 

conselho, mandando restaurar o acordão da terceira camara 

citada, por ser justo e equanime 

Nestes Termos 

p. Deferimento. 

' 



• 

M INISTERIO 00 TRABALHO, INI:>ÜSTRIA E COMERCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

R IO DE JANEIRO. O. F . 

snr. Alfredo N1elsen 

A/C do S1nd1cáto dos Oper~1os e 

Dnpregados d COmpanhia Central 

,. Q. Brasileira de Força Elétrica 

Praça Costa Pereira no 7-l0 a. 
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MINISTeRIO DO TRABAI..HO, INDúSTRIA E COMe"'CIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

MA./NSC RIO DE JANEIRO, O. p, 

+..~.?.. !!.024/39-3. 790/36 19 de Junho de 1939 

Snr. Alfredo Nielsen 

A/C do Sindic~to dos Operários e 

Empregados da companhia Central 

Brasileira de Força Elétrica -PraçarCosta Pereira no 7-l 0 a. 

"VITÓRIA" Espirito Santo 

Levo ao vosso conhecimento, de ordem do snr. Presidente, 

que o conselho Nacional do Trabalho, apreciando os embargos o

ferecidos pela companhia central Brasileira de Força Elétrica 

á decisão da Terceira camara, proferida no processo em que re-
N 

clamais contra a referida Emprêsa, resolveu, em sessao plena 

de 17 de Abril próximo findo, receber os embargos para, refor

mando a decisão embargadB4 julgar a vossa reclamação destituida 

de ftmdamento. 

comunico-vos, outrossim, que a resolução em apreço foi 

publicada no "D1dr1o 0!1c1al" de 27 de Maio próximo :rindo. 
1111 Atenciosas saudaçoes 

(Oswaldo Soares) 

Diretor Geral da secretaria 
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o rlro 11Htiu Sl'f;llilllt•, l1·11iln !'lll 'i~tn ~~~ l'l•'liii'IJtn. l•I'llll:dPl'HI ltl•''P

Idad•15 JJt'ill 1'>'r'ht11l:tlllr•, Cll'll-1111• {.(illlhll til' f lÍII<:t, J•al 1\ I'Oili'li'lllll' li 
111]> nltia Ct•nll':ll Hr·1::il •ira tJ,. lo'o '\:il. I·J•'·trh-a a t·l·adluJli-lo 1111 " r

•:u, <;.:•m a" vnnlagi'U:> IPgfli•; 
I nthi•!l·t·nodo IJIII' a rssa li"•·i,fio •ii11 lt(lll·l~·~ f'llll•argo~ ]H'l<t rr!'r•

lt r'llll•l'l' ·n par•n p.,fl' l'nll.'l'lllt' l'lt•no: 
CuJI. idt·t'tlllrlu !JIIP t•~ l'lllhai'C~•'- l'•liít• rli'lllt'O !lu prazu )P[,(.tl (.; fl' 

,l't. t,·· do H"glllilit~l'll[.u lli•l'li\Udu )••·lo rh·r·J·f'[ ::1.iHL li•· 1\l::', ) ; 

C:n11 irl<'!'!lllll!l qur it l>•·m·tll':trl!oria Clt·r·tll. PIJJ Si'll Jlill'l'l'l'" rlt• fo
n- lG:I, lnlnml\1 sllill'" a llt<ilt;t.in. rc1nr1HI' p••IH I'L>r'•'l.tinwnto do~ u
'f!ll!t, al'lllt clp Sl'l' rdol'lnailn n dl•Ci .• ;i" 'lnLurp:ada; rom !'fPilt•. 

C un~id•·•·nn!lo q11r c1 Pllll.an:ntln win y.odill 1"1' n :-c·sunnlll o dirrl-
rlr rsln!Jílitlatlt', !'1111111 Ih!' nTllllliL•r 'li a <l•·d,;ii 1 cll' fb. 78 fl, I• i· 

lllJII'C';!oHlo · tlu'< .H'l t cro' n qllr ~~ J"••to•I'I' n nrt. I" rlo cl•·1·rrtu nr't
r"n -l'. 1cGi), ó ti\'1'1'1\lll (I (.llll'llltliu dt• ("lahilidarl•• Ílll>'Íl•IH11, "tiJ r:, 
; (((j(,~ "(', f!/'di'CI /11'• .'1(111111 (( 1llt'qr>(l 1'/IIJII'I'.I(I", Plll 01 lll.JI'll lf,• f \I:.: f, 
r ft)I'Cn rir• arl. :i:J•du índi •ttcl1, dr• rr•lu n. :..'l'. Hi:i; 

G11r:, idrt·unilo, ]1111 CJIIIJ'II lnd11, ~ 11;;.:- pJ,,.t';;lltf" n rt·t·ti<liio c)r 
•• ~18, oft•I'Pt:ida pPill ellllmt·Attdll, dPr.,latll" ()lll' n c·nil•.tr":,nlu {• -u

"ll'l• rlol:' ,'t•n Íl'll~ 11 'llllitlu,; tl" \ ilt'11'in. a <· ·1•1' ~.-:ill .~tll'o·swra s•'• 
nl rr tmnadn, na e .. t .. íc·il', Jlll st•Jtlitli• d1• c·wp;•t·~a t•ontim atlur:1 dn 

mo srr• icn. purq!ll' !lo l•t'Ol'"":>" lliiP r~l;\ pt'"' :Hl< (JIIP tt ( ll!l pn
h l.t (;l•ill rnl BL·u,;il!•ir<~ tlt· Ft~l'J;,t fo:J,;I riL~a LPJtba !<r r•lll'igacl" n Ut.1n-. 
r n' t'lllJII rgad(l~ dn •·detido.- ,'ervit,;ll!'l liPHni lt"l cl•• itú!ia: 

f:oT•síclManclu q1w ~o o t:'ntllni'{.(Ut!O s ·r'\ iu romo fuHcion:u·io do 
,.1 ul11 clr 1 !lHl n JU:!:. e fui clr. ·[H•tlirlt1 on exour••·ado, lltlO pu,-:ou it:-

~ 
JJH 1 li l'~•ra u erohnr~ru t•• P i-lf\ pn !JIIP. f'l!l 1. ?C., uin1\;1 I' ·11 11 

ucru•·lt•., ,ort'\J~tt- t:'XI'l'lllllrl"' l"ltl 1•-L•tll• tlol J~,rd·iftJ !::!anl" (JI. 1~.1, 
f'(•rtouln L• e nl•fii'!Wd, 111iu fni li'att.•fl'l'idu ou Ul'l'tl\' llndu [H'Iu t·nt
J,, r~a~.l•• · 

C~tt ido· ·:11Hlo. 1'111 f:tt'•' 1!11 1'\pn·lll. qur \1 ft·Nln it"l"<'!l nao 
~1•/a d<• 1\llll•tll'll !lrt l•J'l. ~.;l liu li••t'l'l'lll '!ll. '!li\ tio• )\l;it, ~l'lldo (1(>1"1 
i•l'l'l'l'til'llll"- •• t•!llltlfl'!'l•-: 

lll'-111\. (I t:uu-o•ll•r• oli';otJl<d dn Tl·nll·tlltn, f'IJI ~1'--ii.n plt•fln. 1'1'1'('-
)J ·r ro• "'"t.~t;::o• ]1111:. J'r•f., 'Ttl:llliiP n ilr·I'Í-ftrl da 'I'.,.,. •ira Lllt11:trlt, .illl
!:ttl' a rr•r>lnruadu lifl'l'h'itla t"l · \lfl't•tlo .\iP] .. r·n ri I'• I iltlida tlt• luntfa
m nl" lt·)'.ll. 

Jtl,, dr· ,innPÍ l'll, li d • :tloJ•il dr· f fi:J!l. 1•'/'lfllf'is,·o 1/orhMtt tlt 1/t•-
::• rltl<'. }•li' loll'llll'.- "flltttldn "''lll)t{l, tPI:tlol•', 

f'lli prt• •·'llt•- ,/, L••une/ ri·· 1/o':<'IJII,· \lt'rul. pl!•t'll, d111 "1'1'111. 

J' •r""'' 11. tl,RI:'-:.M ·,.1 .. , ,. l'l'ltd:td>h (lo.; roufn- dtl [ol'fl('(•·~n 
"11 tlll•• .\ l ai\n d·· \J • ,,,, Jltult~•ia l' l'··ll'L•t' IIth ~-'•'L' .,, i:írin~ t!n I• -

t .Hlil :111 1,1 l .. tlal'il!n 1 !1111 1,, : .tpt·r•l'lnt.:ii 1 •l•· I•• Li'lll dlio n J•i'tlldu 
l'l'ln in• li ""'ll 11.:<i11 do• 11111 1 l'r'•dip ~!lu a l'llll , ft,, l',ulit•, o•iolndt• rl.• l :111 
J•ll'll.t , I'•'~'" ... eu n-•rwiarh• J .r·opl•ldo Hnli:-ln, JH•lo pt't'CII <11• I O :\JUUSUllU 
(dl'l l't•l lo- P 111•\ •o•enl~o. nil l'•'·i- , inclu·ht' oli'"IH'•a4: 

ll•··t·h··· P Cnn•t•lh 1 ':II'Íonnl rl11 T•·uhnllto. l'!ll ~c·,.-,io plr•na, :tlllu
riza 1 cnwp ·a pl'I'!PI'rlitlH, dt·~tl" f11lt', nnlr•s ln ""''t'iltll'll, "'.i'tiii :JIH't'
•• ••l:••ÍI'• 1•Hio.; t" d"' Jllll'l lc.- t·r•lalÍ\'ll. it J)I'OJli'Ít•tlnd•'. in,·hl i\ c• l()<lói'< 
(\"' l'Pl'lidti nP;.;ali\a.; P ·igitla.~ no ntrii)Plu 11 . ':'·! da" In ·lnu;ÜI'" d••-ln 
Ct•fJ'I'!ll(l, t•nhlil'lllln..; 11" "f>iúl'in UfH ia!'' ri!' lli de• nhril dP l!l:li, d 
Ct• l'l >~dt• .,., ]oipc•t•••·!i ·in.• Jt>·11•••l" f• Olr.:a Crnn lll'l'ht'Plll 11 1 uln da p,_ 
rriln"a, 1kln f'••H-I:t!ltln, a :t~ilr•l'il:tl't'tu 11a1'a n n•ll(la, 110~ lurlllu~ tfo 
(Jll•' ··nn.tn ;• fi,, Jo Huluritarii" cl1• ::1 H-:li • 

lli11 c], •• lalii'ÍI'". 1 J ri•• ah"i\ tll' l\1:1!1. - l·'•'ttllciNcc' Jltu'/lfl, o t.!.: Tlr
~··tlrl •, J•l'P'itftonft•. - Crn'l'•·t11 lia , 'i/1'11, r"lnl•H', 

Fni l'l'o'•l'lliP- J. l.'<HI''l rlt• ll••:rliil!' \ lt•ím, fli'CI('lll'Hrlnl' gc•ml. 
]'l't·•·r·· 011. J:I.Ci:'l-:ls - \ ·Í,.l(l< <' l'Plntatlu.· o~ lltlfo,: da ro•c:law,t

ciío c!" J lJ'. l·:u\'ttldn l\PJ.ouch' <11' !·11•,nlLo e••llli·n a .Tunla dmil1 -
t.rathu 1h t:aha do• \lotJSP.I!Iatlot•ia I' Jlr.H•Õ ~ do l•'t•t'l'CI\ iúr·iu, da 'no 
J>,nt]l linJl,\[1\' o..('l)•l'o• (I !'ll!ifii!Jt•f![ll d(l l'1'1lllltll'l'lll'iil1 ri• ;iO(l:il 111!'11 :11< 
Jll•]fl ~('1'\'io:us '111Jililli l•nfi\.•1 rlt• fill'lll."t·i~l (• fi.-.;j,j,~llrin !11PdLt'll: 

C •li'<Írl('I'<.IIUI 1 [JIJ! ·id11 da rl••t•i•itll !(llo! 
(I lllll rJ:l!'ll l'l'Í lo>;,;I'I !nlll'ftor'idu IIH!I fUII-
l,'Ü•'• CJt11' ttlll••; c• · r,· 

'(I li Í.Jf't'UII 'J1t,• 
19 •. 111• l'N'lll' • /.u. 
nwut.•, a ·.•i n élt-plít•: 

C••n-icl••l 
jC)~':J'p (j dll ~~ 

·, I I lt• ti l'.U ,., 

ljll llll] l <ll'fo•l'llo 
('I:! ··l'll 1':!1'!.:(1, l 
t•r.lPIHH' a 1"!' 1111 
• .'t'fll.'l'Íllll•lltl•·l 

lli'•O]\ t'lll 
J'1'111tÍrlo~ l'lll or•~ 

ri•· 1 '' !li' on:111• ti•: 
i l twr·f111 dtJ r 't' lt-

CntbidPJ'rtl1d!• (Jlh' o i11!l'r -~nrh1. Pm 3 dt• ""'1'!lll11·n dt• tn:1s. r·
r.l:Ho.t i1 I~Uixa jlfl":t ([lll' lhr SP,in l'i'i•fti:li]O I' llflgiHIIPllltl Ck :í00 ', l't·
):lti\IJ (, l'~tlllllli'l':lt'iio rl;l• l'trttt:•Ít'" do' l'l'~IH1!1~altilidaol•• da fn1'1111Ít'Íl• 
vhl1 • !.:wtann \ tl'lll'l\ .l1'111i"t' -lul' pl!•ilt·:1111lo 1•:1m •1'1' pagn .. laillllt'll11 

li•· n qnantiu. qnand•• tl:t na rrint.•gJ·n ·:1••; 
Í:lln~i•lt I'HtHlll (JII<' 11 fll'tll'rl:lll d••,Jp CPII"(']\111, clr• R dr• ~PIPIIIbrn ·1·• 

Hl3f'·, 1 ,, l•!'llt'f'•·"~' 11. s. :!:tl-'11-l. rkc·idintfn da l't•r•htnHir;iin lP CHI'Inuo 
A" lltt\l .Tl!uiur. I'IJJH'llfl' )IHIIJdllllrlll )'I' i 111 f' i;! [':L-lu li[\ 'i ru JII'Í>t>" 11 .. ~l'l'i'll-
11', N•ll• o• yc·nriltll'lllt,., rJ, • .: ::if\0 ·ooo lrWII..,ai•, llt'lllltitllfl !'l'ft•l' llt'in ra-
7t·nd•· :1 •upc•riniPtHl•\l:r'ia rla fn•'IIII.Il'ia: 

,(J!I.<Í•h•l'(l!l(\11 ('Jtlr' U l'[ 1'::'11 rJr !'11JII'J'illl~IIC11'11[1' rft f;ll'II1Ítl'i!1 fui 

.'\l]II'ÍlnÍdtJ [•f'lú HN1t'tl;'\u, i\ • ::ri J!p dl'll'Dtlli'll fip l fJ:l:1 fi li cl1• ·p) l'llllli'll 
cl,.. .1!'1~1. c qn,•" n•t·l:•l•wnll' r oi I·n~n nlt'• n daln rtu qnr, dt• f:dt•, tl•·i
xou t'~~n..;, 1" t11H~t'n·~; 

Cuii"Ídl't'lllloln !Jll•' O J•flf!l1lll1'11lll <In-. funo,'t)l''< rJp .~11[ l't'illlf'lltltonlt•, 
pldlt•;r,Jn pc·r· C:u••lt~nr• \ntbl'n ,lt'lnitll', ifiiP lll•ol h·1111 n JH'P"I'll[P J'l'l'l rt
mnt<ío, lt;j,, nlllt'\'t' !l<•ft>T'llll n!t1 'l'·"lt• Ct111~Plllc\ ll·nrl > tnl Pl'l'lc n-rto 
dnrlt• n1·i~···m il pn••(•lll,, l'f't•lnnwei10: 

Tto••fllv ·· n Cr>ll•f'lil('l J'nl'iunnl tln 'l'J•nlmlllll, 1'111 ~(•'-;o;Üll tlo•ll:l, .illl
g:l' ÍIIIJ• 't•t'Ptll'llln c inrldo•t·il n 1'•' luntnrii • 

flin rt~· .lnnri' , 17 tl•' a}oril cif' f! ~1!1.-- f'l'flllci.vco Jlal'lw.~u (/,• li~·
:~·wlr, ]•r'•ddrniP, - Tr·io•'!l Mn/O(I/If'fa, rPlnlnr. 

Ftti l•l'f''<PIIl•'- .f T,t'l'lll'l 1/1• 11c:,.tlrl,· l ll'iu1, lll'i\rlil':JrlPt' g-PI'Ill. 
TlJ'<• <·~ n r•. l í.OOR-~8- \-j,..fp I' J'l'i:rlnrlP'< n• nul{ls cl11 l•r•or•"•f<fl 

em (11!1• n r.ni ·a ti•• \ i"'"''llfllrlL•I·i:l • l'Lil••'" clr11~ ~··nir'os clf' \ ~ttn <: 
Jo:,.g,)(O., dP ] li ll'Íllo }o•,Jo•J'a\ l>)it·i[n n ('-11' ollll't'\11(1 U f'Olll'" -:'in C)o<: 
l ·flll' ,,, !lo· i :í<l'u .. noo lqnn!J·" rrt~iln r• oilt>I'I'IIJO;. 11111 réi" c r.~i~ 
::J:Gll0."0() (11'1'" c•nult•s r '''Í"I'"Ilfn- mil l't\i,; . J'l'•fl• dhií111•·111c•. pm·n 
" ol':tlifil•nl)ii•• I' ltl'jti'I',•I'!IIU<;:"lll riu- llWJIIl-t•íJ, d:l ,llln!n \dnlitli IJ•n
thn" f\ J•ll1'11 clP jl<'>'ll"~ rn1q ~ulilJ1f11tii•• 11t1 ~étl••: 

nf'•(t)YP 0 f:tlll•l'lhn <li'Íl>TlaJ !111 ' J'I'fi)IUJli 1, 1'111 fl(' ~fí11 j)lf•l\il, ()C'
fi'I'Íl' o l'~~' liclu fot'1111il:11111. tli'Y••I\tlt• :t Cni\a tlil •iril':tl' IH ,·,·f •J't'll 
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n dcfc n i é que Ih moviam uma acu~ac.;üo c não a snlleilnvam 
:> (ll'JJOS p'm·a aelnJ·ur um rp1 óuio uc c i ·I l\n in duvido · ; 

Cunsid t·ando qnc não h a hierarqu in Arm ohcdWnci e ::t oholliOn
l'ia collra o rnsprilo múluo em quo a autoridade so fortal<~1:o c a fuo
(;âo .u dignifica; 

Gonsith·rando quo é visível a falfa d proprlcrladc, si não 'l ru
t.lcz!l, fJlll', gulpcundn a nailll'al pnl idpz tlm que c! f' vem pct•mo.a.eclll' <i! 
rola~:õ,•s Pnlre chcJ\~s e subordinados, exibo o c rpo 1a policào in.-ri· 
minarln pl'la Junta Adminis~rulivu; 

Gol illi'J'ando fJilC a advCI'lêucia é p nnlidadn discipl iuar ria com· 
pt•l(lncia adminislralivu das Cai. as o Inslilulos uc Aoo,;enladol'ia t'l 
J:•cusi•P.- : 

1\e!'lolvo o Con. nlho !'\a ·ional do Trabalho, em s s·ão plena, nl.lgar 
Jll'ovinu•nlu ao rocu,t•sv pa1·a confil·m r a d c i ·üo r conJ.J•t. 

Hio de JunPiro, 4 de maio de 19:J9. - P1·ancisco Br.trbuya rlc Re-
'cnde. IJI'C 1denlc. -Gosta Mirrcndu, relalot. . 

.I<' ui preS('Iltl'. - J. Lt:OIIl'l de n 'ZI'1lrle .Uvun, PNI.llll'tHIO. gorai. 
n r:u1·so n. 2. i '12-37 - Vi:; los c relatados os auLos rios llmlnu·gna 

UllOslos pot• Jlt!nrique Barroso Mola à dol'isúo du 3• "'~HHll'tl desle 
ronsolho rJandn IH'ovimenlo, em pnrl~, ao recurso ue I.ntrrpôs _ela 
tiPrisào da Junta dmiuisLJ'ulivu lia Caixa rlc posenln..!OL''•t o 11en:>ot.s 
oos Ferrov1ú1·io;; dn L opoldina, qu rcrn.sou o pagamemo das :let-
rtr• as cunt o tratamento médico dr• sun C:'lposn: , 
- Con-ddr•ra!HIO qne n ue·~i:üo ~mbargarln já transitat·a em julgnrb 
::o S(•r rrr'Phido o t·r•cut·so do inlerP. sudo, pois fOra puiJlJtnda no 
/Jiririn O(ictnl rio, 27 dll ago:;ln elo 1938: _ . 

Hn;;olye o L:on~ ll.o • ·acioual do Trabalho, em ses ao plenn, prch-
minnt·llJPIIl", niio t:unlieerr dos l'mhargo·. , 

llio t!P .Jnnetro, 27 da abril til' 1!l39. - Fran~~ ·co Harbu.Ht tlc Rc
:~r.nrlc. pr,.;;iliPnlc. - Alvaro Gm·r~a tia Silva, relator. 

Fui lll'csuulc. - J. Leonel de Rezende .Atvim, procmotlo1' gr!'lll. 
llf't'lll't.u olJl'igalMio n. l. 708-37 Jstos e l'Claladus os auto!' 

do!; unll,.ru·gos opu~lo~ pP!a .Junla dminislrnliva da CuL·n !lu voscJL
tad•H'la (' h•nH)P.' do:> FMruviút•io:; dn Paulist~ à decisão ua 'l'crcaira 
t;:iuu1rn d,•·,IP Com;~•ll.n, mnndanrlo ohl'f'l'Vfll' o C'l\lt•nlo !lo 'crviço '!'ét)~ 
t1ico \luai'Iitl r1•lnl ivo à p .nsão ronc .. diua C:lndida Alvr.· P!'roz: 

l.on~irlr l"illldo 1111<! u r •cm·~o de eml>al'l)O inlPntado pP!a Junlu 
~!lmini,tJ·aliva da Cnixa l'Ppn~sentn a rtlilrrat,;ão rm llnJil nliludll im
Jn•rtinPul ..: IJUO : me:<11Hl \l!nt aHsumitH.Io cunlra a;; drci;;õe · d ·~L c Cou
~~·llw, rl't i l1rnntln us l'l'rOI' r ll'llll'tllarl'~ sislo•n~títicns em que tem inci
tltllo ne t•alrulo tio, h1•noJ'íeius t!llt' concede, pClr não cumprir as· do
h•rluinu,.rws tlP ·I c pndt>r llfH'rior; 

Ctlll~ it11'J'atulu que Psl • Consclilo tem d !t•rminndo a incidência uo 
CO(•f~t•ir•llll' tlt• l'l'lill •ilo dt~ 0,85 . ol.H't• O "QitnOilllll" UllS pcno;ij ':! Ol'Ílln
da,;; tia,:: aJ'USt'llladot·in·,- conccrliuas nn vig(lm:in do decrl'lu u. 1. G8!!, 
liP "I du jn1wil·o 1),. l!l2:~. 11 da lei 11. 5.10\'l, de 20 dn <k~rnllli'U t.le 
i! "li, lcu•fu ndulnrfo rF'su ~:t·ift"l·liJ 1lu l'llllitm·nlat· nrudAncln 1'111 faco 
dn tri't' ·ari..t sillu,~;ão finanrrira da llii'Sinn Cni\a, análoga, aliús, a de 
to•ta · H~ t·nixa . de t'r•novii'lrio , eu,ia in~<·glli'UIICU e peridllnntcs con
(]ir•iíp dn •·- lalitlirfaun t;ÜO ll\oli ·o rir• jn!!lo ulanne para o.,; Pcspon:.á
\ei prl rPal!zwiio llo ~"!;lli'O ol'iul no Brasil; 

1 Oli" Ídt•rnlulu Que o urgtltllPlllo c pccioso da Junta emliargantl'. 
(] qll<l • I" Cothl'lho t ·m aprrJ\ adrJ m·r•!IJIJCnt 11s l'tn que 1 ais rNtut,;tit'3 
rwo Ü<l con i nada.;;, (J in~ul• i.l•'lllt• P ing<•nuo, pois o fnlo UI' Ullhl 

di'!Pl'minnda n·rha o.·t,;:mwnl;írin r aprm:ula, H:to implll'll 111 ohl'l· 
• ''fio, pr. t·a n G li n, do dL ' IH'll lt'-la lolnluwlllu c Je 411alquo•r mn-
11!'1111, 

t:on• itl l'lllldO fllll' O. tii':'CIIIIfO:; f'JTI c::lll H J'OI'Ill1l Uplir,Hlo 1 por I'Q.o 

olur·:ltr (· ~J ' Iidf.a dP [I) fl1111 ellto, vam al••nrlf'l' 11 llllln I'Pal ·iluacüo 
h•tJIJ<'.IIill'<liP tlt•fit•íl;írin da G•li.xn, q\1<' ainda hojo tllll'tOÍIP, mio pu
d 11110 SI' i', C\ ldf'IIJ"Illi'JJir', t'I111Sl'fl'l't11h I'OlllU impliCÍiillllf'll[C l'C\II!;OdU 

r•l:1 ll(ll"t•\lll'fio do w·~nnwnfo d:1 1::11 ·•1; 
l'ntl :ol't'ando (Jlll' p;tt':\ 1'P\'fl!;'\!", rom JH'I'fl'ilo l'nlll!Pt'ÍlllCiltn flfl 

('UII 11 L' llhO l(ll~si 'Oill'l'p[II'ÍIIIill'lil>', 110 t'Jtlal'all)lt!IJO Ih! cifl'ltS C dO!'
(;U1 di ll l ll 1'1111 (JJ!'.\:1) Jll'fiCI S •ll rJ<• lll'l':tllll'llill, Sllll 1'1' nJU!;illl I' ·pJíci(a 
<t!Jit•t io1·, 1111 I •t• e Jariu fJUn cslt! t:on:l'lilo o fizp;;s•• l'tmlot•Ju J1ll
,.it:w•••nlr-, l'llll\I'IIÍI•Jlif'II1CIIlt• infoi'IIHH)o O f' t'IHI'I'Cidu p!'lO ~l'l"Vl\,'0 
'ft• nir·o J lil:lt'lnl, ór·g:·to Vr·ni,· l':liurriimonln c I •gnlmcllll' indica lO 
(Ml'n np in:u ohr•! lai · a..:. unln · ; 

t un~ilit'r:tt do 11111' o nl1.jtoln do lll'l'~""lc I' 1'111' o !lo e111hun;os Já 
f i l'\:ll11illodo PJn llltiHWra · dl'ei~i:il'R qn1 cunfirmnrarn as un in.!. n
em 111it·ial, cnn~tilullulo, a.-sím, pm· fnt·cn do t'Pgularmnlo tll•81t• Cun· 
SL•IIro. ki m·•;\nica a l!llll de\1'111 olJPtli'nl'ia pir'na totln:i a. Junln AcJ
lldlli.;lt·HIÍ\as, sem e u•ciío da en1b~u·gnn!P, etli.;a ohe1·annrnnnto jul
gad <! q11" olll·tt.; "m todo o [fi1TIIôrio n:.wioll!ll; 

C n J<l •ru1ulo IJIIP ti, pnl'lanlo, incomprcensi ·eJ a ohslinacão des-
.• P1llla l'ln )lt"Of. 'JH]t'l' quo O ~ \1 ponto dO Vi~lll CI'I'OllCO !Jl'l'VIll<'t,;ll 

cottlr n n nn11 l'id:ul do odr·r IJ)Wt·im·, ocU!JOndo-o desnrr.P~:;a•·iamcn~ 
t' c1•m inl •mpt'. ttYU!:! oh.iPçuP u ulvJunndo C(lll' eslo Conselho e lá ar
lOdo d. 11odPres cou i~tHidns no lll'l. 33 do referido rcgul mr·nto 

J•ara Cllihit· nl itnrf•·s iniliscipliu, I'Po que c1·icm cmbarac s no cumprl
mcnl ,) du sua~ decisões; 

1\1' ,t,l\'c o r.on~wlho • ut:ionnl do 'l'r'Uhalho, em f'Ssão plena, rc~ 
joit L' o. P!llhnrgos para confirnHI!' n d c1são <•mhargatlu. 

1\io dn .JanPiro, :!.7 dr> [lbtil do 1930. - Pranci co Barbosa de Rc
z,.ndo, Jll'l~<itlr>nf.o. - onu('ira Limn, relator. 

F111 pn!))I'JII<• - J Leonel de lk::cmfe Alvim, procurador• geral. 
Proce.•l'o n. ~43-:19 - Vistos o l'Oinlados os autos do vroccsso 

em que a Cni.·u de AvoscnladorJa c Pensões dos Ferl'Ovit\rios tia J\1ogla .. 
11:1, ,. o;, fundonú1·ios tias UuiXns df\ Aposenlndoria e llensõos de Ser
Yit;os Urh:tno:~ Oficiai • em Sulvudor, dos l•'rrrovil\rios da Sorocabnnn 

e dos Ferroviários da Bragança solicitam a esl1) Con11~lho 
abonada uma gl'Utificação, a tHnlo de feslall, confot•m' conct 
ta a ou Iras insti lu ições congCmcrcs; 

(;(Jnsi,it·rundo qur, ouvido o Se1• iço 'l't•t•nico Atmu·iuJ 
os!~ pela unproccd(\nt.ia do pedido, uma ver. que a i!ilnar.ã 
ntirt.-finnnceira, utuurinlmonto npuradn, 11c algumas daR Cn1 
teut>tn , não permilt:m tal concPSRi\o, sondo qun de ontrns 
IIC idn, por f a !la df' dudos rompelrt1!r>s; 

n SO)\'t o Conselho Nacional do Trahnlho, rm SI' ,;fio 
rl!' o P<'dido, d{.) acordo com o parec~>t' du Srr.,.it;o 'fót: 

Ji&l. 
lho de Ja,neiro, 13 dl' nln·i! de 1939. - "'roncüco n 

J:ezenrlt!, pre!'ildt>nle. - Millmr • ant'Anna, rrlator, 
Fni !H'esl'nte - J. L('onel de J(ezemle Alniw, procuradO{ 
frol'O-so n. 60R-3!J - Vistos c relatado:; o~ auloA llrf 

en1 que o illllJ.l to~· de Jli'L•viMncia José Paulo de l\1ao do S 
ulf'u' it aprrcia üo dt.•. l" Com'l •lho o r11la!.ório do inilprc-o 
(.)o conlos, do e crcl•io dn 1036, p1·o ·edioas no C.aiu do \r 
ri.t e l'cnsõ~R dos Forrovi:\rios da Sol'ocahn.nn: 

Hcsolv o Con elho acionai do 'frnbalho, ·~m sessão p. 
var o rolnlório apl'c. rPiado. 

filo de Jan iro, 8 tlc maio tle 1!>39. - Fr11nrisco Rarb 
:f'ndt•, prcs:denlP. - J. C. de I..ima Fc1·reira, rl'lnlor. 

Fui prcs nt - J. l~f'unel lle RezPndP. Alvim, procut•nd 
Pt·occo::-o u. :1..27!J.:Js -- Vi.to,; ~relatado,; o~ aul•1· 

!trntacão de ~1artinho dfl \lmrida, rslnb lr>cino tlt' ·ta cnpit 
f;lialari·a, contra a d ci~üo do Consnlho dministrnt.ivo ,~ 
do Apos n!adurin c Pl•n::õc:; dos CnmPrt·.i;h•ioq, ••on ·id rnul 
pccliYos Pmpr gado 11 sociudog obrigatório~ do me. mo 1 

Con, id •t·ando que o det~rC!lo-lc · n. 1. 1 '>9, dt• :2 d' mar 
dt•ff"s•JlliiHJ'l.l <lUO a rl'clnmuçiio soht• • quulqutJr dúvida ou 
bl'c os dcr~rcto-!Pis 11. 627, UI' 18 do a"'oslo ri 1U3B, c 7~'f 
S(.l(f•illlJro dr• 11138, se1·üo 1'C'OI\ idos !lirrla e im •diat.nmnnk 
nisl r·o do Tt•obalho, Judl'1~trin fl Com~r·t•io qu •, IHH'a t!~ c fi 
ns cornb~Gr~ QIIC cnn~lnm t111 portaria n .• ·.c. M. :.H!, ti • 
úll.im'l, pu!.Iicndn no '·Diário Ol'irwl" rir O do ml'smo m~s; 

lh>solvn o CunsP!lJo . ·acionul do 'frnbülho, em s~s~iin 
lct•minar n l'E'nlessn do processo ils rdel'irlas t'tHlli~sõ • .• 

llio rlc J:Jm•ir·o, 8 dt> maio de ttta!l. - p,·,ut!'i.'t'o /lar 
:,t·nrlr, pt·l'sirlcntc. - Smillt VoSt'VHcdlo.•, t'PiaiOI', 

Jo'UI Jl~"•'~Pntc - J. /,Nmrl t/,• Tle::cnrla .tl ''i IH, proeura, 
P1·ocr·.o n. 2.73i·-:ll!- Vi;;l.os o rl'lntatln.· os auto:; 

l1t'nrPs:n, t'Ul qui) é Clllhargantc Jn·é 1or ira Po•qw•no o 
o LlnY<l llrn:ileil'O; ' 

Úm;;ilierando fJU•~ Jnsé Mor••it·n Pequ~no, com mui 
de srnic"s pr•c,;larlo~ uo Llu.'d ll·n~ill'iro, P .. t>t·<·ia a!-1 f 111 
l.lntH .. :lll((\ do Vll{lOI' "Lugc~", C[llUll!lO, nm 10 de d>'I.I'Jrlhl'O 
rfi'SI'IIlhUI'Car!o; JlO!' l'HSH J'HZÜO, C Olt•IH1PlldU 11 I]Ut1 O di'SI'~ 
)PU JH'lu r.nnsa Hl do HPgulanwnlo dn~ Capitanias de l'ol'!q--~:·.;;.,o 

1h a!:'Sirn U rl'lllUliCl':ll'll!l do !empo f'r 1 que CSIC\'ll d~,PIII)Hll'f 
{l!IJ'U ulJt>l gncin do •rralmlho Mul'flimo (que JlOI' :ua 'li('J: ('fl 
~ . lo Cons,.lho o rP~[Ht'lh·o pt•occ<·u), no ·enlido de ,.r 
1\ lll'la df'1('1'11lÍIHICÜO !Pg;t); 

Cun~idrrando Qlll' a 1'1·imt!ira Câmat·a, por nl·Ót·tl:t dr 
nho d~ 19.~H. rt•. ol\t'll niio lorllill' conhccinwnlo dn 1 l'l, 
o fund:lln~nlo dP 1)111', ·ugundo ~~~l'lal't'CIIIH'Il(o rn·t·~ladu 
a. G J'!•t·l:unnntP, l!HV1'11do sido l'U prn~o por !lO •fws cr 

IIH'tlída rli t•iplinnt•, nf)() c•ahin a inlPt'f~rl'ndn d,, C01. cfr • 
do ·ua ,:111 L JH'1Hiê1H'ia -olt1·•· o :1 sn:tlo, 

Cr,nsidel·nnrlo qur o t't•t•lnmanlo opõe embargos p'tra 
lho Fi31'nl· isto po~lo e 

flnnsidrJ\:tllrlo Qlll' o <ll'l, .~15 do fipgulnnwnt.o baixntl 
l' t·cto!.! '!l-A. d ~I ue Julho tl1: I!J:.m, nplienYrl ao pt'f'.'t'l\[0 e., 

"Os II<·~:WIItbHI''llli'S tle li:It'Íiirnos O diSJ>(J1 11 til 
aper- .. u:ins "n:.'.";· i·", ap1'1'rHiizPs ''. dr•111ai · IH'~ na! cmt 
('.,[:tJ(111'0S, Of ll'llllh, Clli'I'CII'il., tfHJLH's, r>ft•., Ô '11 !I 
fit'll1 pcl:1s rau~c;1s ~l'g-uiule. PI'O\'arla · 1'111 jn(JLJt'rit 
ou rJ:L ol'icinn., P"talPiJ•u~, ele.; . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . 

13) ilnpetlínJ•'lllo moli\'odo por e lat• 
Qtllll·Jlo em terra; •••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hl) dnsernlJnrtJllO f1r.anclo o fl'ip11lnnt em uiHp 
l't'llllllll'1'ndn, ngtllll'llnndo novo mntmrqun, e se l'Onlr 
.10 anos do stwvico ininterrupto na mesma companl 
pr~~n." 

ConsldPI'ando que o cml•nr~nnte pro,·a qu o dt:sr.mhnr 
r~nlmrnlo ;Jeln cnusn 19 (fls. 6 o fls. 18}, cnqunnto o Llo~ 
ta a infonnnJ• IJUC o cornantlnnte José MorciJ'a Pequeno ro 
1>01' Uü dias, por medida dh;ciplinar; ' 

. Considerando ninda qu , ouvida sobre os rnbargos e t\1 
e llando f!Xarnin.ar o rnPI'ito tia qu slúo ir ·oca tão snuJPnlc q 

"E' juri pt·utl(lncia pacifica firmada pelo Egt·égid 
Nncioual do 'l'r·nbnlho que c~cupam à sua alçada as ·ro 
conlta su prmiio dcstlc que n mesma não afclu a cs 
do cmm·cgudo. O <'mbarganlo foi .usprnso po1• 110 nin', 
r<'clamuc.ão que a ilustrada 1't•i111Cir-.a Ullrnnrn d i. ou 1 
ccr o.~m virtude da Jurisprndí·twia firmatln, corno fnrá1 
o Con el ho Plt'no df'PJll'P7ando os o:rol1argos''; 
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Proc. 3.790/36 -Inspetoria Regional do Espirito Santo remete re
clamação de Alfredo Nielsen; Cia. Central Braei-

/DE. leira de Força Eletrica. 

Contra o acÓrdão de fls. 516 do Conselho Pleno, o interes

sado Sr. Alfredo Nielsen apresenta o recurso para o Sr. Ministro 

do Trabalho á fls. 162. 

O recurso está fÓra do prazo legal, porque foi o acórdão 
' 

recorrido publicado no Diario Oficial de 27 de Maio e o recurso deu 

entrada em 21 de agosto de 1939, (§ 12 do art. 52 do Dec. 24.784, 

de 1934). 

Pelo art. 42, § 52 do mesmo decreto as decisões do Conse

lho Pleno em gráo de embargos são de ultima instancia. 

Quanto ao mérito reporto-me ao parecer de fls. 153. 

Rio de Janeiro, 20 de Novembro de 1939 

" 
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M. T. 1. C.-CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

KA/SF 

1- :11g,Ao P. 3.790/36 ~j-de fevereiro de 1940. 

Snr. Diretor da Companh1 Central Brasileira 

d Fôrça El~tr1ca. 

Praça Coet Pereira nQ 17 

Vitória - Estado do Pirito Santo. 

De ordem do Snr. Presidente, comunico-voe que o 

Snr. Ministro do Trabalho, Ind~tr1a e Oom~rcio, tendo presen

te o recurso 1nterpõeto por Alfredo Nielsen, decie o do Con

selho Nacional do Trabalho, preterida no processo em que o al.:g 

dido empregado reclama contra essa Empresa, e 16 de dezembro 

próximo findo exarou o seguinte despacho : " Preliminarmente : 

deixo de conhecer do recurso por se n!o enquadrar em nenhuma 

das alíneas do Regulamento approvado pelo Decréto 24.784, de 

1934 "· 

Atenciosas eaudaç~es 

( os ldo soares ) 

Di~tor Geral da Secrêt ria. 

• 



M. T. I. C. - CONSEl..HO NACIONAl.. 00 TFIABAl..HO 

JA.A/ p 

l-:1 S l.f/4 O P. 3. 790/36 A 6 -de fevereir de 1940. 

snr fredo 1elaen 

A/0 do Sindio to dos Operários e Empregados 

da Oampanh1 Central BPaeileira de F8rça 1l6trica. 

Praça Costa Pere1v nQ 7 - lQ an r 

Y1t6r1a - Eatadg do Espirito Santg 

Levo ao vosso conhectmento, de ordem do snr. Pre

sidente, que o Snr. Ministro do Trabalho, Ind11stria e Comêr

c1o, tendo presente o recureo por vos 1nterp&ato da decislo 

do Conselho Nacional do Trabalho, no processo em que reala

mais contr a Oampanh1a Central Brasileira de F&rça Elétrica, 

em 15 de dezembro próximo passado exarou o seguinte despacho : 

'' l?rel1m1narmente : deixo de coiÜl.ecer do recurso por se n!o 

enquadrar em nenhuma das alineas do Regulamento approvado pe

lo Deéreto 24. 784, de 1934 ''. 

Atenciosas saudaç8es 

( Oswal~o Soares ) 

Diretor Geral da Secretaria. 
• 
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Ilmo. e xmo. Sr. Dr • .Ministro do Trabalho, Ir:dustria · 

mareio dos atados Unidos do Brasil:-
,,. 

Alfredo Niel.sen, brasileiro, casado ,o ra-
. 

dor de usina, resi ente e domiciliado em Vito1r1a, capital do 

Estado do 'spirito santo, vem, por sru procurudor, mui respei

tos&mente, expÔr requel'er a V. Exa., o seguinte:-

.!_- O requerente foi demitido la ~ministra-

-çro da Companhia Central Brasileira de Força Eletrica, oonce -

sionária dos serviços publicas de força, luz, bondes e tele

fones de Vitória e unici pi ádjacentes. no Estado do spi

ri to Santo, em 2 de age to de 1935, quamo lli e ·tava assegu

rado o direi to de estabilidade no emprego, porque completara 

ZE§ ~ ~ m..._ de servi ~o efetivo, em 

dois periodos .Por este mo ti v o, J;>Or se achar amparfdo por ex

presso dispo si tive legal, recorreu ~ra o Conselho Nacional 

do Trabalho, o qual, :por decisão da sua Egregia 3a. Camara, 

determinou a sua reintegração e p ~ente dos vencimentos não 

percebldos, ~oraue:-

a-" contes tardo o tEI1l.IX> de serv i~o indica

do la empresa, juntou ao processo una j uatif1cação judicial 

(fls.50), provando que trabalhou de 1913 a 1924 ~ Emp-· a de 

servi ços Reunidos de · 'itor1a,e,de outubro de 1931 a agosto de 

1935, na Empresa reclamada•; 

b-"para completar essa prova ofereceu o re-

clamante, de acordo com o exigido por esta câmara, certidão 

de ns.68, da ecretaria da r1cultur-a do Estado do Espirito 

Santo, e na qual se declura que a .. Canpanbia 03ntral rasileira 

de Força Eletrica é su sora da m~ a Serviços Reunidos, 

·a qual era considerada serviço publico estadual; • .. 
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consiüerada serviço publico estadual;" 

c- "este Conselho, m proo E*> oo numero 1 93-31, 

· já teve oportunidade de resolver a situação de direito óra .ven

tilada nestes autos; • 

d- •assim, feita a prova da sucessão, e con n

do o re cl.alnante, na data da admissão, mais de 10 anos de ser

vi:,.o, estava ele wn_parad.o pelo art. 53 do dec to n. a> .465." 

.-:Diario Oficial, ~-maio-1938, pag. 10.518:-. 

&...- reclamada, sem fundanento legal, e11bar-
.., 

gou essa decisao, que, foi apreciada e reformaia pelo Conse-

lho Pleno, sob o fundamento de que:-

a-"o embargado não pedia ter assegur~do o éli

reito de estabilidade, como lhe reconmcru a decisão de fls. 

78/9, pois os empregados dos serv ioo§. a que se refere o art. 

1a do de c. n. 20.465, só tiveram a garantia de estabilidade 

funcional, ''apgz dez~~ m~ J2~Stado _ã B!~ empre

sa", em outubro de 1931, por í'orça do art. 53 do dec. n .20. 465;' 

- ~ b- ••nao obstante a certidoo de fls. 68 ofereci-

da pelo em'OO.rgado declarar que a embargante é sucesoora dos 

serv1ços Reunidos d..e Vitória, a expressão J!Y9.§S_SQ.râ só proe 

eer to ·n~a, na especie, no seCJtido d.e em~esa contimad.ora 

cio mesmo servi·~o, porque do _procesa:> mo está provado que a 

Companhia Central Brasileira de Força Electrica tenha se o

brigado a manter os empregados cios referidos Serviços Reuni

dos de Vitória;" 

c-"o embargado serviu cano fumionário do · Es

tado de 1913 a 1924 e foi despedido ou exonerado, e não pas

sou incontinenti para a embargante e isto porque, em 1900 eram 

aqueles servi ,.os executados pelo Estado do Espiri to Santo (ns. 

151), portanto o embargado não foi transferido ou awoveitAido 

pela embargante."( -Diario Oficial,Zi-maio;-1939, pag.l2.440,pro

cesw n. 3.790-36).-

.Q..- Usando do recurso facultado pelo art. 5 g 

do dec. n. 24.784, de 14 ·de Julho de 1934, o requerent pe-
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diu a v. Exa. fosse avocado o processo e, apoz sua apreciação, 

fosse reformada a decisão do Egregio Conselho .ê .m!Q., confirman-

- -do-se, entao, a reepeitavel decisao da 3a. Camara do Conselho 

Nacional do Trabalho, que ba"'!l aprec10'1 e dec 1d1u o oaSJ dos 

autos.- v. Exa., entretanto, prel1minartiiJnte, deixou de "co

nhecer do recurso por se não enquadrar em nenhuma das à.ã1neas 

do regulamento aprovado pelo decreto n. 24.?84, de 1934 ." -(:ti. 

TIC.-28.53?/939).-

L- Com os documentos anexos e argunentos SEt

guintes, o reclamante requer a V •. Exa. seja reconsidera:io as-

te respe1tavel despacho, para que, aprecialo o merito da ques

tão, venha a ser restabelecido o accorc1.ão da 3a. !,;amara do Con

selho Nacional do Trabalho, p:>r seus juridi cos 1\.lnu.amentos e 

estar ele acordo com as pro'l'as apresentadas, pois, com efeito, 

a decisão recorrida violou as leis aplicaveis e m<Xiificou a 

jurieprudenoia anteriormente observaia pela entidt:de ID!Q.,bem 

como por esse Min1ster1o (regulamento aprovado pelo deo.n.24784, 

art. 5Q, letra b ) • -

Q_- _Erel1mi nt~.nn ente. A reclamada - Can pa nhia 

Central Brasileira de Força Eletrica .. não cumpriu as con-

dições nece~ sarias e ssencia13s à inter,posi~oo dos embargos 

ao respeitavel accordoo da 3a. Camara do Conselho Nacional do 

Trabalho, que foi publicado no "~1ar1o Oficial" de 30-maio-38, .. 
, 

pag. 10.518, desde que, articulando apenas materta de füo-

nem mesmo de direi to -eles só podiam ser reoeb idos se acompa

nhados :por docwnento novo sobre o Q.Ual não se ti v esse pronun-

ciado a mencionada Camara (dec. n. ~.784, art. 4g, 4Q). ~s-
N -ta que stao - de importunei~ capital - nao foi apreciada pelx> 

Conselho Pleno, que só procurou conhecer se os embargos estia-
* vam dentro do prazo legal.-

reolamada não articulou materta de direito, 

pois apenas apresentou sot1smas acerca da validaie da justi-

ficação de fls., j~ substi tu1da, de ];Ois de cumpridas todas 
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ronnalidades legais, pela seguinte, que se realizou no Juizo 

dos ~ei tos da Fazerxla Publica, depois de extinta a Justi~a 

Federal (decreto-lei n.6, de novanb:ro de 19:Y ). Tais. alega

ções, de todo em todo infundadas, não podao ser benericiadcs 

com o cognome de .. ma teria de direi to", porquanto, para fun

damentaillas, nenhum dispostltto leFP-1 foi 01 tsdo, netn a Ju

risprudencia e a doutrina t'oram invoca1as, que são fontes 
, -do dir-ei to.- Da:l a nulidade di;l. decis~ re oorrida, que mere-

... 
ce reformada, par-a qU3 se restabeleça o venerando acordoo 

da gregia 3a. Carnara do Conselho acional do Trabalho, cooro 

medida de justiça e aplicação do direi to e J urisprudencia uni 

forme dos tribunais do Trabalho.-

§_- De meritis. O requerente tan onze anos, se-

te mezes e vinte e dois dias de servigo prest~o exclusivamen

te no servi~o de operador dae usina h~ro-eletrica que forne-

ce luz e força à cidade de VitÓria, capital do Estado do Espi

rito santo, na Companhila Serviços Remidos de VitÓria, perten

cente, na época, ao Governo do tglo, e mais o ternp:> de servi

ço prestado a Companhia Central Brasileira de Força Eloctrta, 

átual cone es sionária e sucesro ra daquel' outra por titulo sin

gular - contrabo de compr-e:~. e venda e conoecsão de di:cei tos (doG. 

incluso).-

certia.ão anexa, do 40 oficio desta Comarca,<lo 

Juizo dos Feitos da Fazerxla Publica, prova que o Governo do :t.:s

tado do Es pi ri to Santo vendeu os bens e cedeu os à1 r ei tos cW. 

Companhia Serviços Reunidos de VitÓria à General Electric s. A, 

em 8-~J.lallO~l927, a qual, como lbe farult av a a 14a. clausula do 

contráto, transreriu todo o seu acervo a átual comessionár1a, 

Companhia Central Brasileira de ]'orça Ele trica, em 7-agoo to-

1927, .Q.Q!1! "C~ Ql! direitos ~ obrie;êÇõe§. decorrentes do mesm:> 
, 

contrato, o que foi, nesta escritura, rb.tificaio Rill Governo 

do Estado Qg_ Espiito Santo.• Houve, pois, sucessão e, neste ca

so," a mudança na propriedade do e stabelecin:ento, assim como-

qualquer al te:ra ção na r1rma ou na direção do mesmo, não afe-
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tará, de fÓrme. alguma, a contagem do temlX) de servi~ do empre

gado ••• H (lei n. 62, art. 3g).- E o art. 137, letra 15, da ~n -

tituição .t!ederal d.e 1937, estatue:-

"Nas presas de traballD con

tinuo, ~ mu:lança de p:ooprietá-
... 

rio nao resci nl e o contrato 

de trabalho, conservando os 

empr·egados, pura com o novo 

empregado r, os direi tos que 
.., 

tinbam em relaçao ao artigo; • 

O decreto federal n. 19.497, de 17-dezembro-19~, 

estendeuªº- P-Ssoal dos serviços Q&, f~, luz, bondes ~ ~

fones ~ cargo ~9.ll Estados, Mun1o1p1os e partiCtllares o regime 

do decreto legislativo n. 5.109, de 20~ezembro-1926, .ã :Qârtir 

~.!! .Q& J.aneirs> ~ l2,g,,e deta-mimu em sEU artigo 20:-

"Para os efeitos decorrentes 

do artigo a nt erior, todo Q. 

12,e sooal 9:.2.§. aludidos serv1-

.,i2§., oontan~ mais !!§dez 

a.ms ~.§. ~ll~!.Buidade, úêo ~ 
dará ~ d ern1 tido, sa 1 YD oa. -

so de falta grave, apurada 

em 1Jlluer1 to administra ti v o, 

cujos autos deverão ser reme

tidos ao Consel:OO Nacional do 

Trabalho, para defeza êb aou-

sado." 

A o decreto n. 5.lo9, a que se refere o supra men

cionado decr eto 19.497, dispÕe em o art. 43:-

"~p::>is de dez anos.cte servi

ço e :t.et 1 v o, o f'erroviario a 

que se retere a pr-esents lei, 

só poierá ~ derni tido no o a-
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"oo de falta grave apurwa 

irquerito feito pela adminis

tração da respetiva estmda, 

sem. o ou v ido o aousQio, cantxre

cur·so pera o Uonselho Nacional 

do Trabalho, tespei talos os di

rei tn s adquiridos." 

E o parqrafo 20 deste artigo preceitua:-

.. Nos casos <i e dispensa do ~rro

viario, por oonveniencia da es

trada, ~~-!l:Ul ã vantagem, ~

tando l?.~ª- Q. servi co ~ sna 

e st rada , 9&, .Q. on t 1ru ar QQ!!1 J!o<io s 

o,s d ire.J.lg,§., .!,ncl us1 v e a c o nta

.sem 9& t eJDPo 9& servi&;! ~ que 

~1-1!.·" 

o dec. n. .109, aqui refertdo, Q.Ue instituiu a 

Caixa de Aposentadoria e .rensões doo :h' errov iarios e estend.w o 

regime cio decreto legislativo n. 4.6~, de 24-J aneiro-1923, a 

outras empresas, estabelece, tambem, Q.Ue são considerados ferro

viarios, para os "fins nela expostos, os empregados ou jornàei

ros de uma estrada que lhe prestaren oerviço efetivo por mais 

de 150 dias u\eis, sem interruPÇão (art. 21), bem como detami

na que''os serviços efetivos, ainda .9.1!.2 ni;> ~eJ am contínuos, mas 

que somem o numero de anos exigidos de efet ividEde•, serão le

vados em conta para efeito de aposentador1a(art.l8) .-

Tambem a lei n. 62, de 5 de jurilo de 1935, .êJD li· 

J5.2.I !lã épo,ca ~ demissão ~ reclamante, que se verificou em 2 

de agosto de 1935, e statue em o art. 12, § 2Q:-

•o empregaio reWlT11 tido camt1-

nuará no gozo de todos os di-

rei tos an teriDres, descontando-se, 

apenas, o tempo em ~ue esteve 

afastado ... 
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Esta lei, igualmente, em o art. 10 

••os empregaJ.os que ainda não 

go2arem da estabilidade que 

as leis sobre i nsti tu tos de - .. ap:>sentadoria e pensoes tem 

areado , de ale gu e Q on tem .n. O 

anos ~ ~ erv i._g_ efetivo lli2. 

mesno estabelecimento, §Si .J29.· 

~ão ~~emitidos ~r~

vos devidwq~t~ comprovados 

de falta grave, de sob edien

cia, inii ecipli na ou causa 

de força maior, nos termos 

do art. so.• 
o dec. n. 20.465, de 1-out0-1931, art. 53, pos

teriormente alterado pelo de c. n. 21.001, de 24-fev 0-1932, es

tabelece o modo por que se deve proceder no caso de a:rguição 

de falta grave, e, sendo formalidade essencial e substancial, 

é nula qualquer à.e.'llissão desde que não atendidos estes reqUi

sitos legais. Jt o caso do recla"llante, que se basea em todos 

os dispositivos lew.ais anteriormente ci talos.-

Aliaz, aqui, deve-se acentuar que o dec. n. 

19.497, acima referido, confonne decisão a.o <.,onselho Na.ciol'l!al 

do Trabalho, de 15-ou0-1931, publicaia no "Diario Oficial• de 
... 

26 do mesmo mez, pag. 16.972,"nao suboldirnu o caso em apreio 

( o caso e:n apreço) aos dispositivos da lei numero 5.lo9, porque .. 

qu~ndo diz no artigo 20 que ao pesooal dos s ervi.,.os referidos, 

contando mais de dez anos de antt · qnidade, é garanlidaia v it a

l:icied.ade no respectivo cargo, evidentemente se refere a serviliO 
... ' e nao a empresa, de maneira que se conta xor temp:> de aerviç o 

prestado em uma ou mais empt·esas sucessoras, desde que o tan IO 

seja apurédo no mesmo serviço. • -

1 justamente esta a situação de requerente.-
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A Companhia reclamada, reconhecendo i:npli oi ta~~ 

mente seu tanpo de serviço superiar a 10 anos ... direito à tB

tabilidade - arguiu falta grave por ele cooetida e invocou pro

cesso administrativo, porém nada foi provado ou apresentado,corr 

traria~ente a texto expresso de lei • 
... 

- se o reclamante nao tinha mais de 10 anos de 

seni-;o prestado à Companhia encarre~da, do rorneoimento de 

energia eletrica a cidade de VictÓria, por que arguir falta 

grave? ••• 

-Por quo invocar procesoo administrativo? ••• 

o art. 54 do dec. n. ~0.465 estabelece expEes

sa e estri otamente o que seja falta grave e o art. 53 do dec. 

n. 21.081 determina como se deveria proceder re.ra papur~J.a. 

Nada se rez, portanto tudo é nulo.-· .. , 
7 - A sua read.missao esta prov OO.a pelo memo--

rand.Ulll dirigido pela reclamada ao chefe do serviço da UBina 

de Juoú permitindo sua aceitação no serviço, lQ.WJà JÁ Q. ~ 

nhecia. rlas não padece etuvia.a esta assertiva, que se encon

t r a provada pela justificação de fols. 50.-

Não importa que seja sistema da reclamada fu

gir aos seus deveres pOr maliciósos meios.- o documento ane· 

xo, do registro de titulas e documentos desta cidade e comar

ca, demonstra quão imprudente tem sido a recla'!laia. ssim e 
que vem negando ter o ai'Ç1111vo da anterior com!llnhia e, no en

tanto, atestou o tempo de servirp de um seu ex-fuooionário, in

clusive o tempo de servi;o prestado à Cia. Serviços ~eunid~ 

de Vitória. Neste documento está. patente aia a má fé da rec:.àa

mada, porque ela mesma confessa a sucessão e atesta:-

.. Atestanos que o sr. An1ba1 Be

zerra foi fiscal de borxiesN'ES--
!A CIA., desde !_§. 9&, agosto de 

192l .. lmil novecentos e vinte e - - -
!::Y!J ••• 

lsto foi atestado em 16 de maio de 1~30• Em JL
924 
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- portanto dentro do per1odo em que a reclamada reconhece sua *~· · 
responsabilidade, pois atesta tempo de serv1·io nela :prestaOo, 

o reclamante ainda era empregado da Companhia Servicps Reuni-

dos de VitÓria, Que, como seu viu, fo1 transferida a reclama-.. 
da em agosto de lY27, sem QualQUer 1nter:rupçao dos serviços 

de sua responsabilidade.-

.§_- o direi to à estabilidade não é obri~ação 
""' contratual, mas obrigaçao legal. ~ate direi to é garantido pe-

... 
la legislaçao trabalhista - força gene ti ca de equ111 brio eco-

nomico-aocia! -, que é de ordem publica, e, consequentementB, 

a convenção das partes não lhe p:)de evitar aplicação efetiva 
..t,.. """ ..-.. 

e equanirne.- .t.,egislaçao de assistencia, proteçao e cooperaçao-

não pÓde estar sujeita ao arbitrio de 1nt&essados:-os seus 

prece1 tos de!.@!! §§L eun pridos por todos, sob a eside do ~atado. 

Daí ae sanções legais e os orgâos de f1sca.L1sação canJ;X:>nentes 

do .M.inist erto do 'l'rabalho, !Diustria e Cl:>mercio.-

SOUZA. NE'l''..L:O · in "Da rescisão do contra,.. to do 
' - Y"-' 

trabalho", ensina com justeza:-

" A\Le 1, em regra, não é re troac ti-

. v a, mas est.. e p:rim 1p1o comxx:> rta 

duas exoetÇÕes: a) nos casos em 

que o legislador determina expres

samente a retroacttvtdéde; bma
queaes em que, meemo sem qual'll 

quer clauw..la formal, a lei no-

va é retroactiva por sua natu

reza, oano, par exemplo, uma lei 

interpretativa, de processo ou 

de .Q..rdEIJl pub !1 o a. " ............. . 

" He. un d 1 rei to a.o ernp rego , que 

decorre da le 1 e não dO contra-

c to ............................ . 

"o contracto de trabalho não se 
mantem tor uma vontade nrutua pe~ 



41)"'0G41JO 

._iJ A -1u-

" si st ente, de ale 

dy.deiz:Q. direiiQ ~ emnreso ,.9:,2 

.9..1!§!. Q. em11regédo so'mente ~ 

J: á a :Q. ri v fdo, quando houver 

.tysta causa. A lei assegura-lhe 
. 

estabil1daie. • ••••••••• - ••• 

d1spqsixÕ ~ lei são ~.....QL

dem RubJ.1ca, ~ Y!!!!l finalida-
... 

de soei • A prot eccao do~-

t>alhaélor nessa qua.J.ida1e. A es

se raspei to, o disposto no art. 

14 , o o ne 1d arando nUlla qua.J:Rue r 

clausula contraria ás disposi

çÕes legaes, noo deixa duvida 

alguma. (pags.l62-3-4).-

~- transcrição de decisões rela.t i vas ao caso em 

apreciação, por sua identidade, afastará as duvidas e esclare

cerá melhor mente o assunto apr·eoiado. 

·Não faeendo a lei 62 distinção alguna oo bre a 

natureza do comercio ou illius tria a que se o.e

dica o empregaa.or, não compete, portanto, ao 

interprete í'azer tal diSt1Jl1oo. Se a lei 62 

tivesse o objetivo de excl'.lir as empresas con

cessionárias de servL;m~ pUblioos, tGr·ü .• o. 1 e

gi .. ,lb.ç~o feito eeEa menção. -Acc.do Tribunal 

de .n.pelação de S. Paulo, de 13-fev0-39, in Rev. 

do Trabalho, abril, p .24).-

"E!!!:! ~ de as e gurar !.. ~
b111da1e do empregado é canpu-- ......... -- -- -----
tEdo ~ 2.. t emw ~ serv ip> 

• 
~ª- !a!t_sna. em,Pr·eza, embora 2. ~

c eniq_ .ê.&~ for~ por ~ 21! 

mais P~.J:icxlos." - Desra cho do 

EXllXl • Sr • Dr • inis tro do Tr.e-
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rareoer ~~ "balho, nos termos do 

da Proc umdot·i.e. do D.N.T. ,man

d~nlo reint egrar um operc.1. rio 

despedido, apud Rev .Trab. ,maio 

de 1939, pag.ll9).-

11 A contagem do tempo de s ervi ço do empregaio, 

anterior à vigenc1a da lei 62, de 5 de junho 

de 1935, em nad.a oferde os dispositivos qp.e 

vedam a aplicação retroativa das leis, de que 

trata o art. 3g da Introdu:;ão do Ccxiigo Civil, 

e, igua nte, não ofenie a di r ei tos adquiri

dos dos empregadoi'es. "- cc. do Tribunal de .ü.Pe

li:i-tiio de S. Paulo, de 3-maio-1939, in Rev.Trab., 

julho-1939, paga.27-8).-

lQ_- EGON GOTTSCBA!K, in Rev. Trab .;jmho-1139, 

pags.253-256, estuda os caracteristicoe do direi to à 1ndenisa

ção e do di1·eito à estabilidade, e cor:clue pela identidsie do 

fundamento destes dir·eitos, que visan o mesno f'im:-a proteção 

do empregado contt"a a recisão do contrato de trabalho, nos msos 

em que a lei não reconhece ao empr egador tal direito, Aor moti

vos de ordem publica e social. 

ll-
... 

JC>a"' Silva e Edula:rdo Silva f'oram demitidos 

pela reclamda - c.c.B.F.E. - e recorreram ao Conselho Nacional 

do Trabalho, porque a lei lhes assegurava o d1L"el to de estài:>111-

dade no emprego. o teml>o de servi:;o que lhes garantia tal cU:re1-

to foram prestado à Companhia Serv1~s eunidos de Vitória, na 

sua maior parte, e outra parte a ComJ;anhia Central Brasile:bra ê.e 

Força Eletrica. g caso identico ao do recperente. E o Conselho 

mandou reintegra-ilos; é certo que o Cbnselho Plem reíbrmou a - . ded::teao da Camara, mas o Exmo. Sr. Ministro, nos termos do ]pa-

recer do Dr. Consultor Judiã.ico desse Miriisterio:r cpe êdotou 

como razão de deciá.ir, reformou a daiisro recorrida e detemni

nou a reintegração dos recorrentes (Diar1o Of'icial, 4-Julho-~, 

pagai l2. 840-3) • João Silva e FAlluarà.o S1lvarhforam reintegrados 

• 
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e até a presente duta são emp1·e~au.oe da reclamada. •.n.ssim,' o 

reQ.u6rente merece, igualmente, a mesma pxoteção legal, que 

foi coneedida por esse Miniaterio aos dois recorrentes ... 

.J..g_- A Companhia Central Brasi.leirã "de Força 

Eletri re tem a obrigação legal de manter srus empregados com 

maia de 10 anos de serviços, posto que, no computo total d.a

te tempo sejam contados anos, m€Zes e dias de serviços pre~ta

dos A. Companhia sucedida - Serviços REUnidos de VitÓria, ro:quea-

a- as leis trabalhistas soo de ordem p;.bli. ca e 

tem aplicação imediata, atingindo, assit;,, os di rei tos adqtúrJ..ào s 

an ter iormen te; 

b- seus empregados estit:> sob o regimeJJ do dec. 

n. 5.lo~, conforme ae prescriçÕes contidas em o dec. n.l9. 49?, · 

de 1930, que foi aprovado pelas distosiÇÕes t r ansitorias da Cons- · 

tituição Federal de 1934; 

c- a lei 62, art. 12, · 2g, c/c o art. 10, coadju-

vando a força imperativa d.o.5 art. 53 doe decr·etos ns. 20. e 

21.081, as sim determina; 

d- a Constituição Federal de 193?, art. l3?,le

tra g, assegura, expressamente, este direi to; 

e-.. as leis sociais devan ser interpretaias se-

gundo as nórmas da equidade e sem a rigidez de um formali Ju .. 

ridico que lhes retiraria todo efeito pratico" (HE!.VECIO XAVIER 

!.OPES,in "Soluções praticas de DLreito do Trabalho", pag.l67);-

f' ... o E.xmo. Sr. Ministro do Trabalho, Ql)tecessor 

de v. Exa ... atendendo o recurso de João Silva e Eduardo 1lva, 

casos identicos ao do requerente:Ji, calcado no bem lançedo pare

cer do Dr. Consultor Juridico decse in1ster1ot , ~e, data venia, 

se invoca como parte 1ntegr·ante deste arrozcsdo, avocou o pro

cesso e mandou reinteg:r-ailos, o que foi t'ei to pela reoJ.amada, o 

que, tambem, constitue reconhecimento da sucessão e obrigaçÕes 

dela decorrentes.-

Assim, pelos argumentos aduzidos, requer a V.Exa. 
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que se digne noonsiderar o respeitavel despacho de 

prox1IIo firxlo (dec. n.2o.848, de 23-dez0-1931), afim de que, 

sendo avocado o processo respectivo, seja restabelecido o re&-
• peitavel aocordao da Egregia 38.. Camara do Conselho Nacional do 

Trabalho, de 26 de abril de 1938, proferido em o processo nmero 

3. 790-36ei/JP, que foi publicado em o .. Diaiio Oficial" de 3o

maio-1938, determinando-se, ass:b9, sua r ·eadmiesão na Comtertia 

Centrt~.l Brasileira de Força Eletrica, comessionária dos ser

viços pub11oos de luz, força, bondes e telefones,de Vi tória,ocm 

as vantagens legais ... 

Nestes temos, 1ta tifioando as anteriores alega-

-çoe , J. ao processo com os documentos imlusos, 

Ptde Deferimento.-

P. p. 

• 
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PRIMEIRO TRASLADO 

PROCURAÇÃO bastante que /t:.: 

DO lH L , nn f' n nbnix~:-

. ~ 8. H os que e te publico in trununto de proru açdo bn tante virem que 110 anno d 
!Ul.Sclmento de Nosso Senhor fesu Cltristo de mil novecentos e trinta ed i o, e qu fJ cn t", ao 

de oito-.-.-.- . - dia do mez de J, neiro-.-.-·-, nesta Cidade de Victoria, Capita 
do Estado do Esplrit11 Santo, perante mim Tabellldo, ccmparrce u- • • como outorgat~te, em meu 

cnrt6rio, .AL DO NI L N, brasileiro , casndo, operador de ain , 

re idente béetn Cidnde-

""'llhttldo com11 " propritJ pelas duas testemunha 

túlaúD aulgnadas, t eslas por mim tabeUl4o de que dou fé, e perante e/las disse me que pot 

1slt pllbll&o lnstrument11, nomeava e constituia seu bastante procurador o DO T R J 

..!.RSON AGI , brEJBileiro, cn ~:de, ndvo ndc, cem e critÓrio réetc 

Cidade, com poderes p rn o f8ro em ge:rol, em qunlquér Juiz~, Tri

bunol ou Ine~ ncia; podendo ropÔr nçÕee , variar dél1a , desistir e 

inten or nov a, troneigir, fozêr cerda, recebêr, dor .uitoçno, eu

betobelecêr, rotific~ ce oa im rée os Dbaixo, que lhe forom lidos 

e ce i toe. l 



concede ft1dos os pnderes em Direito permittidos, para que em nome delle outorgante ... , como s~ 
presen.te fos<te , possa .. ... . em juizo ou jóra delle, requerer, alegar, defender todo o uu direito e 
iustlça, em q 1ta~sqrur cuusas ou demandas clvei.ç ou crimes, movidos ou por mover, trn que elle ... outor-
gante .. .fôr ....... _autor .ou rio , em um ou outro /ôro, fazendo citar, ojferecer acçtJes, libellos, 
excepçtJes, embargos, StHtJeiç(Jes e outros quae~quer artigos; contradlctar, produzir e inquerir, relnque
rlr e contestar testemu"lras; dar de suspeito a quem lh'o f8r ...... ; compromlssar-se ou jurar decisoria e 
suppletoriammtc por elte .. . outorgante ..... ; jtJzu· prestar taes compromissos e dar taes juramentos a 
quem convier; assistir aos termos de inventarias e partilhas, com as citaçtJes para elles; assignar autos, 
requerimentos, protestos, cordra·protestos e termos, ainda os de confissão, negação, louvação e desis· 
tencia; appellar, aggravar ou tm.har~ar qualquer sentença Du despacho, e seguir esses recursos, até 
rnalor alçada; fazer extrahlr sentenças, requerer a execuçdo del/as e sequestros; assistir a quaesquer 
dctos judiciario.o;, para os quaes lhe .... concede no:Jeres illimitados; pedir precatarias; tomar pDsse; vir 
com embargos de terceiro senhor e possuidor; juntar documentos e tornai-os a receber; variar de ac
çDes e intentar outras de novo, podendo substabelecer esta em um ou mais procuradores, e os substa
belecidos em outros, ficando os mesmos podert.s em vigor e revogai-os querendo; segul11do suas car-
tas de ordem e avisos ptl.rticulares, qut, sendo preciso, serdo crmslderados como parte detda . ..... E tudo 
quanto assim fizer o ..... seu ..... .prDcurador , ou substabelecidos, promette haver por valioso e flrme, 
reservando para sua pessoa toda a nova citação .Assim n dlne . ___ do que dou fi, e me pedi u 
este Instrumento, que lhe ._u e ds testemunhas, e achando-o corljorme, accelt o e é:l esinn com 

o e t e stemunho a obJJixo. ''u , :Wernnndo Negue i rn , Tnbe li co suba ti tu to, 
• \ • I . • 

que o escrevi, subeo i·evo e oseino. Fernrmdo l!ogueirf.l- Vit~rib , 18 

de Jnneiro de 1.940- Alfredo Nieleen - Jcoquim Lopes de Cnrvf.llho- Fe-

DAT 

• I ----:7'-a lndo com 2 p200 )e de rDi s- T.RA~~.ADJ. NA ~ SJ:.f 
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aubatitut:, ~ue o dntilogr · bec v~e ossino em publico e roeo~ 
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CARTORIO DOS FEITOS DA FAZENDA PUBLICA 
Bacharel Wlademlro da Silva Santos 

Tabelião-Escrivão 

Rua Pedro Palacios, 95 - Tel. 377 

Vitoria - Estado do Esplrito Santo 

CERTIDJ\0 

Wlademiro da Silva San
tos, Bacharel em Ci enci
as Juridicas e Sociaes ,

oerventuario Vitalicio -
do Cartorio dos ~j'ei tos -

da Fazenda Publica da CQ 

marca de Vitória, Capita 
do ~stado do ispirito -

Santo, na fórma da Lei. 

CERTIFICA, a pedido verbal de 

parte interessada que revendo os livros 
de notas do seu Cartorio, no de numero 

23 (vint~ e três) ~s folhas 28v. (vinte 
e oito verso) a 54 (cincoenta e quatro) 
encontrou a escritura publica de compra 
e venda com concessão de direitos lavra 
da entre o Governo do EstLdo do Espiri 

to 3anto e a Companhia General lectric 
S. A. em data de 8 (oito) de Julho de -

1927 (mil novecentos e vinte e sete), -
pela ual foram vendidos os bens e con

cedidos os direitos · Com~anhia Bervi
ços Reunidos de Vitória, pertencentes a 

Estado, bens e direitos referentes aos 

serviços de luz, energia eletrica, tele 
fones e bonds. Certifica mais ue, ~s -

folhas 108 (cento e oito) do referido - . 

livro, encontrou a escritura publica de 



(sete) de osto de 1~27 (mil novecen 

tos e vinte e sete) , lavrada entre o -
Governo do Zstado do 2spirito oanto e 

Cen t al Brasil ira de 11 0r 
pela ual se constat· ue 

a General Electric .A. ce eu e trans

feriu, · refe!'ida Companhia Central r_ 
sileira de Força Eletrica, como lhe fa 

cultava a clausula 14a (decima quarta) 
do contrato anterior, 

e obri ações decorrentes do mesmo con
ue foi,nesta e critura, 

pelo Governo do i-
E por nada mais lhe ser pe 

di do, mandou pa sar a presente. certidão 

ue depois de conferida e achada conf6~ 
me , subscreve e assina nesta cidad~ de 

Vitória, Capital do (stado do ~spirito 

santo, aos vinte e sete (27) dias do

mez de 
e uarenta 

i T b. O U ( · 
Rua do Rosario, 

Odd 



MARIA LEÃO CASTELLO 
Offioial vltallcio do Reglslro Especial de Tlluloa o Doeu· 
mentoa da Comarca da Cidade de V1ctori<l, Capnal do 

Eatadt~ do Espirlto Santo. por nomeaçao na 
forma da lei, etc. 
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M . T. I. C. - C ONSELHO N.O.CIONAI... DO TRABALHO 

Proc . 3 . ?90/36 

/EB . 

- Inspetoria Rec;ional do Espirito Bento renete o 
proceaso em que é reclaHJD.nte Alfredo Nielsen e 
reclamada Cia ~ Central Brasileira de Força Ele 
trica . 

O intf3re ssado Sr . Alfredo Nielsen, por seu advogado, 

pleitea a reconsideraç~o do despacho anterior do Sr . Ministro , no 

sentido de lhe s er garantida a reintegração no serviço da Cia . Bra

sileira de Força Eletrica, com a absoluta reformo do ac6rdio do Con

selho Pleno (fls . 157), afim de Q.Ue seja 1:1.antido o acórdão da E. 3a . 

Comara , à fls. 78 .------------------------------------

Como bem acentúa o Sr . Diretor da la . Secção , o recur

so para o Sr. Ministro a fls . 161 foi intentado f6ra do prazo legal 

e neste pedido de reintegração o interessado não prova que tenha 

havido um motivo legal que justifique o retardamento; logo não é 

possivel com esse pedido de reconsideração se pretenda invalidar 

o despacho de fls . 169 , que foi proferido pelH preliminar , justa-

mf .. nte porque a parte não justificou o excesso do prazo ·------

No merito não ha necessidade de se discutir longamen

te um caso tão simples. 

O inte1·essado , po:r meio de justificação , provou que 

foi empre~ado dos Serviços eunidos de ·Vitoria desde 1913 a 1924 . 

Nessa ocasião foi despedido do serviço-------------

Somente em 1931 foi arunitido no serviço da Cia . Bra

sileira. de Força Eletrica , onde serviu até 1935 , quando f oi à.eni 

tido a bem do serviço (fls . 12 e fls . 16) . 

E ' o proprio r corrente quem ofE1rece os decumentos 

de fls . 188 onde se vê que em 8 d julho de 1927 a Cia . General 

ü trica S/ A., comprou do Gov rno do Es t. ndo do Espírito Santo os 
• 

bens e concessão de dir~itos da Cia . Serviços Reunidos de Vitoria 

e que por escritura de 7 de agosto de 192? a C ia . General Elet1·ic 

cedeu a concessão e fez transferir o contrato a C ia . Brasileira 
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de Forço. Eletri c a . ___ _,_ ____________ ----------.... 

Do processo, portanto , fica acentuado que somente em 

192? é ~ue o Governo do Estado fez venda dos bens do serviço de 

luz para a Cia . Genern1 Eletric, mas sem que se prove que tivesse 

havido obrigação siquer do respeito aoo direitos dos empregados . 

Mas ainc!a que essa obrigação estivess pl'ovada, o 

que não ha prova, não alcançaria o reclam'lnte , pelo fato muito 

-simples de que ele nao era e!llpregado a esse temro ·-~ ------

Pois s é o proprio reclamante quem clec;a e demons-

tra que foi empregado dos Serviços Reunidos de 1913 a 1924 , em 1927 

-ele nao era mais empregado, porque na Cia . Brasileira de Fo1ça Eletri -

c a f o i a cl li ti d. o em 19 31 até 19 3 5 • 

Logo ainda mesmo que na escritura de 1927 se ressal-
... 

vasse o dir" i to dos empr:·gudos atuais , essas vo.ntagens neo alcançaria 

o reclamante, que não era ernpr egado desde 1<424 _ _ _ 

Desse modo o que é real ('certo é ter o Sr . Alfredo 

Ni lsen sido admitido como empregado novo eru 1931, tendo sido 

demitido em 1935 a bem do serviço (fls . 12 e 16) • _ _ ___ _ 

Nessas conai ções , no me ri to, o pedido é imrnocedente . 

Opino se envie o processo ao Sr . Ministro . 

Rio de Janeiro , 14 de Agosto de 1940 . 

Procurador 

* 
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~ j Mil'i•tro 
Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Industria e C J .~•ul\or ~):·' 

/1 /" 

(k fi. 9}.7~ rJtUilíiL 
t:lD durl ~ . 

T.,., 'j .f· '1 ° , 

Alfredo Nielsen, abaixo as~inádo, no procesoo n. 

3.790 ag/JP, 36, requer a V. ~xa. se digne d.e determinar a 

juntada dos inclusos documentos ao referido processo, para os 

fins de direito,allegando, desde logo, que o reclamante Ani

bal Roberto BezerTa foi indenizado pela reclamada (rs .11: ooo$), 

para que desistisse do seu direito de estabilidade, nos primei-
J\\L 

ro s di as deste mês, conforme cheque quev foi pago pela agencia 

do Banco do Brasil desta Capital, como reconheceu, e 

te,a sucessão e legaliuade da decisão da Egregia Ga. 

Conselho Nacional do Trabalho (doc. incluso) • 

pressamen

Camara d~ 

.Nestes t ennos, 

Pede Deferimento.-

l flfD 
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CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DE SERVIÇOS 

POR CONCESSAO,-EM VICTORIA 
URBANOs~ · 

N.o . 

RUA 

.......... .... .... 

FUNDADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 1931 

C A I X A POSTA L N.n 53 

VIOTORIA - E. E· S ANT O 

111 

CER.TIDIO 

Ba cuaprt.ento ao deliberado pela Junta Adainistra
ti va desta Caixa! em sua sesslo ordi.naria realizada no dia 28 de Mar
ço de 1940 actua , em attençlo ao que lhe foi requerido pelo Snr. Al
fredo Nielsen por intermedio do seu bastante procurador, Dr. Jeffer
son de Aguiar, certificamos que revendo os livros e arcnivos desta 
Caixa, constatámos o seguinte, quanto ao tempo de serviço do Sor. Al
fredo Nielsen: 

12 - Que esse senhor contribuía normalmente desde 
o aez de Janeiro de 1932 atl o mez de Julho 
de 1935, na qualidade de associado activo; 

21 - Que nos foi apresentado pelo referido senhor 
u. proces.so de justificaçlo de tempo de servi
ço anterior, nua total de 11 (onze) annos, 7 
{sete) mezes e 22 (vinte e dois) dias. . 

32 - Certificamos, ainda, que o alludido rocesso 
foi por esta Caixa enviado ao Egregio Conse
lho Nacional do Trabalho, ea 17 de Outubro de 
1936 coa o nosso officio nl. 13~1936. 

VICT<RIA. 29 de 

• 



'IJ H •sol\'c a P ·imciz·a Càrnru·a do Conselho 1 acionai do 'l 'rai.JallJO, 
pot· maiuriu du votos, uüo loma1· cunlwcimcnlo tlo r •cul'.so iutcr
lHJS( • 

Hit d Jarwit·o, !:'U de fc\CJ'Hit·o uc HHO. - 1 e11rlnto lla ia. 
lll'P~itlt-nlr. - til'twjv Ctlsl ro, l't>lutor. 

Ful lll'l~ ·,•nlc. - ,'\ulcrcia 'i ll •c il'tt, adj1111lo do Jll'Ot'llt'adol' 
~J';ll. 

flu..-..._llrocr,,u n. <1 .~iG-35 - Yi to· e l'l'latudo~ os pt·es 'Jll •s :Julns 
•la ··m qur~ s1\o pal'll's: ,\nilml lnbe1·1u Ht•zt nu, couHr n•r.lat .. rui·• c a 
r· - Colllpault ia Cc•nlt·al Hra:;ilcim uc l • cite.: a 1!:1 •I riea, cor11o l<'o'!Ull;nd,\: 
rlo J nii.J;tl Jiollt•t•lo lll't.<J'J'a, vrn· i1ll ·r·rnt•Jin tl'u t'illdl!:afo da t:Jn·~p 
:11 n•dama c·unLJ'l~ ,ua dl'JJJ>.•ii.J da t:omJ.unhia Ccntr·al Bt•n ;i)Pint ri•: 

l·'ôl''.lt l t lt11t·iea- J•:,pft•ilo :-iunlo- "sc_·m lCL' coJnt·lidu J'lt.la al·uHlU 
c .1-jlCl.Ul'-dC ('.Olllm· lllô!IS dP d('l. uno.,; Ul' l;l'l'', ir~n." cn~. :Í). 

uh Ou' irla a J'Pel<llllllila, l',;elur ct•u n llll! ma !JU!' u rr,~:auJan(,. "JtÜu 
ot· eonln c:om dt•l. ano. \fel srt·viço tt Psla Gumvanllia, qtltJ ,;ó ,~nlt·t•u a 

•Jih'l'tlt' m~lc bl>l<ttlo, t•rn juuho !lo 19:!7; lodaYi,, 11tt•smo cPnf;wdn "''~ 
1l•• ,, lt'lll!lO prP· lndn a t'lll[li't'sa~ Jlp·.:~as anlcccs:;ot·n~, o ~I'U !''\tq•ri•io 
n- nio ~P el '\O a ili'Z nnn.:~, úal não lermos in:-llllll'tldn inqw'•r·ilo a·!Jtlilli ·-
', l!'U{i\o, )JHI'it flltHhlllll'lll:ll' a Sllll d 'lllÍ~"ILU·•. 

Ainda srilll't' 11 (r>Jnpo de srrviçt Jllf!.H'IIHIU a 'EillJII't'~" qu·: 11 t·c
l'htmaJJlt>, fpn t·u !l'lllttllharlo <I • 27 11t• :J.go:-to de IY:?i af,; lO tlP m·ti 
dl' (\)~11, \]IHIJH(O dPi'\Oil O Sl'l'\ i O, IOJ ' oii)U i.\0 Jni'Sn10 Clll IHUI't'll d~ 
J!J:l:!, ns:;inando Jlr~sa oea~Jfio a ~!'guinlt• drela,·nçãu: 

·' D,•t·ltu· qutl read111itido na data cll' lioj<' ao S('l'\'it,;n dn r.um-
1 nnliia CPulJ'HI lit·a;;ilt•il'n dP Ffll'<:a l~ldl'Íl'u. fit'Ol1 actll'dôlilo, I'Jitl·e 
tnilll l~ n ad'll1ini::olra~;ãn rll'~sn Gompauhi.t, que não niu ,·omtJLdatlt)5t 
para 11~ rf'Pito.; da 'i!nlif'i('(ltt<ll' assrgiJr•ai.la j}cla !ri em vil-(ut', o;~ 
ann:> ilP :il't'\ i1;o IJIII' lll'l''l<'i anll'rirJJ·nwul~> ~t data rm I'Jil'' : alllrJicla 
t:umpunllia nilquir·Ju os llrn: qur c ra ,.~t>loJ·a no !~Alado . lo Jt:.;pirit 
."ii111 o, . i~l o 1', Hltl P1'iol'nWnt a HlZ7", lt•ndu lJ•alialll:tdo 11: nd,t n lé 
,jaJwit'ú 1Jr 1\l:-l:í, qJIUl1<1o foi al'innl dPJJlitido "t•m face dn:> rnúnJc· ·as 
" cnn~N·ut:yu· faltas pl'lo llii'~JilO c·nnH'(idas, eunfonne • "nr·onl "llll 
unotndu' 1'111 ~eu r·ad:l~li'O" . 

O J'PCiamnnlí', Pm dPJ',' a do St!U dil'eilu, Jll'O\'IJU qut.• "•'I'' iu .l 
r:utnJ anllia :->r1·, ir;n:l 1\PUllidu dP \ 'i lMia dl! 15 !lt• n.guslo tle J!lt! a 
27 tltl agoslo dP J!J:!7 (fls . 3:! n ~.ll) e ~t Glllnpanhia l ~f'll(tal Bt·a ~i 
lcin\ de FMc:a J•:lt\(l'ica dl' ~8 d ·• ago~to de 1!1:?7 a IG dr 11':1•·çr rla 
I !l30 r de I dt• ilHll'l;o d•' Hl3:.! a :!H dt• janril'll dP J !13:> \fi:; • . :.!) • 

ei- lslo po~l f' 
m- Con!'iderando lJ111', üllrr a ~urrs n.o de Empresas o assttJ1to n:1o 
•e.,, i'OHlJlOI'll\ maior :t[JI'PJ'Íll\iill! vislo como, ~ gundo rc::: nltn Ci•,.ut·ino Jú-

nior, " vr,·dac.lciJ'O c•nqll'rgarlor é n l'llll)rr:n, o t'~lahel,.rimt•nlu, 
'liJO, no qual o cmpl'rgndn 6 tl 't l'llliti<lo r! n5n a [Jf'sson elo r>Jnp· <'P. tdi•t·: o 

00 
cont,·alo rle Lr,tllnllln r\ r,'iJo l<'ndo l'lll 'isla a rmr J'f'~a e n:Io :t tJ":'
sonnlirlnrlr' do l'llllll'f'gudol'" . (DiJ 'c>l!o Hneial Hrasilril'O - ·.crurinll 

.
1

,
1
.
11 

.túuinl'); 
consid •t·;.utclo que uli'O nao ~ o 1 rin"i)lin l!On,.ngt·ntlo nn t~n!lf.-

litui ·flo cJe no\'Cl1 lll 'O flt' HJ37 - orl . 137, IPI!'!\ g - QIHl•l·l 1 ~~sla
al. hrlctr Qu J Jln, cmpJ·:o,..a~ •Jr lrai.Jlll1Jn t•nnlíuun, a lJHJ·,l'an,::~ ilr p ·o
'!40 prirl{u·io ufl.o r.·~l'il:lc u l'OJI{J'tllo tiP ti',Jlialllo, cun.-1 namln o~ rllltH'I!
lá- gado , para rom o nnYn r•niJll'rga,inr. n: t)Ít'l'ilo::; fJUr 1 iullnr,; roill r -

r• Iacão ao nnt:go; 
ni', t:ons ideJ·antln, pol'l;il1, qut•, nn ''~J:I'l'lc', CllfllJll'•• •. t'l'Jfll.: :: r ,;, "lU 

virln11t• da rirrlnnlclio a ·.•iu:u1a p(•lo n rlaJJlanll', 11 lír.it a ,.;:[ in-
·rw vorar o amp..'lro da ,.,f;~ldl:OdWlr funeiono.l. '' J'X-\i" tio r li~p •>lu no 
•- 11rt. r>3 do tJ(~ct·~fn n. "!. .~65, Ur J031; 
le1. Consid J'alldo qur· 1t Procuradoria cle"l" r.on:••lhl, ncrul,í•l P111 ~ . 11 
~P- paJ·ece1·, que "em "<' IJ'al ando clr UirPi1 o ''PN':'tJ'io, eu,io oh ]I' I n ·o tl! 
rle pl'otrcniJ no t rallu!lt:Jdor. Jll~pll'Otl o ttn' ilu iniJWJ':tl.ivo 1'~1 ;q n ido n 

aJ'I. H rln lr>1 n. <l:? •• r" tn:n, tHm mopa1•n n Il''clen~ãn •l·r ;;n:,li
ho, •·antt•"· 
1·i- C<;n·itl<•rantlo, t'0111 r•fPilfl, qur "~iío rmln~ de plr'JIO dil' •tio quaiP-
1•ia qtll'l' cor\vencõt>., 1'1111'1' f'lllpt·cgnd " r J'lltP1't'f!8.doJ·f', lc•nrl"t !l•s a · lll-

pNJit• a nplil'at,;ão dP~In ]Pi" (art. f '1, indkad ) : :l$sim ;;r,, !•• 
81c Gonsifl •J'ando qHP, aplkadn à llipúl•• · n inl'iso lt•gal cm qttf' -
n• _ lão, àr "onrnl'miJ!UclP rom a jur·j vrudt11ll'Ia finnnrla P<'lo C"1h',•'ill0 
·ai. (Pr c. 1. J ô-3!J) e 1·ntifi atln pelo 81·. tnilll ti'O do 'J'l'l.ll.>n t.('. cum
r:o 1n·e di . f ingnir qt1P a nt11nnnmia ria 'onl. ele não poli' .·rt in' •lL'H la, 
da porquanto, . r•gomlo os rwincínios g, rais d' IJiJ•cilo, PIO· P. in .. í·na 

qu n1lo o ato jul'iilJc 11 proihido pm· unm not·ma de ":tl'<li~'J.' JIÚ
le- 11' •iío I ICO; 
tio Con.siilPI':t!ldu, a:;~ir •1. qlll', nula n l'ló.usllla t'l nlJ•âria ..: dL•JlO ·i-

\:Õ ~ !Pgtti . , C'~li't o r~>rlanltllllc HI11JHU'ailo pPio drrrrlo n . ~n. Hi:>, "'' 
or- J!l:li; 

h o, 
f' I'-

IÍf/' 

OI' 

,r nsidrnmdn. IIIJHIU ro riHaluwnt ... qnc a Em)wcsn, ni"S.'l!ldn ler 
o l'('rlnm:\nlc pl'alicado falia g1·a"r rapiluludn no nrt. r>1 'o J'ro~c· 
rido dPI'I'I'lO, Clltll!W!' n riU 1'flll'l' ll f'r illf)('!t•J\IC ()1'0\'U, mrd -1111•! 10-
l]ll(IJ'itn a!lminJ:;tJ'ativo; 

nr~o:vc n ,'PgtuHla r.flnHll'U rlo ;~>n P1lto acionai t.lo 'fl'. i>alíJJ 
.illlgnJ• 1 rue••lif'ntr n 1'"dnmat.:ão parrt tlolermin:u n rra,ltnb•fío do 
l't'ClU111:tlllc, t·on Inda;. as 'nntng••ns IPgai~. rnrnltn1lo, )loJ't1m, 11. T·.m
pl'P>'U o dit·,·'ln d•• Jil'li\Ul', Pll1 iniJliiiJ'ilo arlminJ,;I1·nl i\n, n ft~l( 1 P.t';;\'l! 

u!J•ilmida ao su plit·HnlP, 
nio rll' .]:tlll'ii'O, ;!(i d<' ft'\1'1'• 1 ii'O til' J!J\0. Tlf'C}(/11/u J!nill, {ll't'~ 

~jt(I'Jl[l' -{'1/)ll't'/illll (/J!S/IIIiO, J't•]a{ll''. • 

Fni fll'l'~rnlc. \n/Nf'irr .'\i/l'(•ita, at!j. elo ])J'Ol'IJt':l'•TtW ({1'1'11!. 

• 

.. ·~· ' 
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• 
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SYNDICATO DOS OPERARIOS E EMPREGADOS DA COMPANHIA* . 

CENTRAL BRASILEIRA DE FORCA ELECTRICA 
======================--·======='=======----=-

FUNDADO EM JlJ'l1i:o"Dt 1931 

RECONHECIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMMER 

VICTORIA -- EST. ESP. SANTO 

Offioio N.o) • .D.~··--- VITOOA, 28 de junho de 1940.-

Assumpto:- Pede juntada de requerimento e documentos ao processo de 
Annexo:- reclan:e.çao de Al:t"redo Nielson ... 

Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Industria e Comercio.-

O Sindicato dos Empregaoo s e O J;erarios da Compa
nhia Central Brasileira de Força Eletrica, de VitÓria, por 
seu representante legal, encaminha a V. Ex., respeitosamen
te, o requerimento e documentos inclu~s do associado Alfre
do Nielsen, que requereu reconsideraçw do respei tav~l des
pacho de V. l!:xa., afim de que obtenha sua neintegraçao nos 
serviços da reclamada com todas as vantagens legais.-

... Aproveito o ensejo Pa.Ea OQmunicar a V. Em. que 
os srs. Joao Silva e duardo Silva sao asrociados deste Sin
dicato e trabalham para a reclamada, Companhia Central Bra
sil~ira de Força Elebrica, em virtude do cumprimento da de
cisao desse Ministerio, que foi alegada pelo reclamante.-

0 reclamante"' Alfredo Nielsen, re<Pereu à Caixa 
d~ Aposentadpriu e Pensoes dos Serviços Urbanos por Conces
sao, em Vitoria, :fosse certif'icado se aqueles associados ha
viam sido readmitidos e trabalhavam para a re2lamada; porém, 
sem mgtivo justificado :foi :fornecida a certidao inclusa sem 
atençao ao item f'ormulado, que t'oi omitido.-

Igualmente, este Sindicato ratif1ca, mais uma vês, 
todo o pedido do seu associado sr. Alfredo Nielsen. 

protestos 
Aprovei to o enseJo para reiterar a V. Exa. meus 

de integral solidarie.dade e apresentar minhas mui 
Respeitosas saudações.- . ~. " 

~ · d;,{/~ 
Pres dente.-



M I 'I ISTeRIO DO TRABALHO, INCÚSTRIA E COM~RCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

.~. ~~ ..... rk. J~.~ .......................................................................................... . 

_··.······························(!; .··J~~······ ~<.·.·.·j .•. ±SQ•f-•~•&•••:·.···~······-· .. ·.·-~-····~: 
w.ltJI,. J~·····º r~ ~1NI~, U .. 

QM.W4v , ~n· :·'""' ~~ ~c.t. , 16ª 
_StM~d_,a!;W, r-4 , raw. ~ .. a .~it.-
. ·--··+ CIJtL.tl!t...' . . ............. : ........ ····· ······· ..................... . .. . .. ········ ............... ············· ····-······ .. . ..... ...... .... . . . 

................ ~ ............. !.1;~ .... ..s.e. ... ~.o.::t~.-~ .......... dP.. ...... ~c; ........ ~,t:.e.d:& ........... .. 
~tck .... CM ~.~~~ ....... k ~A~~~ > ····r--~ 

• -~·~- .. 'NVU.- .... ~.~~- ... · .. ·m· ...... V..~r~~---"~4 .. a.~ ..... ... 0 ...... .. 

e.J::~ F~ º'-~-- G~<".u.iM..do.ru.o. r ... r-: 
••. ~ •. c:-:: ••......••... ·.~·····=·~--.~-~·--······~·-············~·-· 
................................. ~-~..e.~.A .. Q4 ........ c..ftU.6'...<~~--l...., ...... . ~ ....... ..<? ......... a~~.&-~ ....... .. ·º .. ft·~-~ ......... dA ........ ~ .......... M.v.á:n .... ,. ....... F ..... lY.i ....... ~-~ 

. ·············F·································!ír················································tr.J;: ······· ··································io············· 
....................................................... ~~~W>r.J1.. de. .. (f(JAj._;j; 4~!3 ········ · 
...................................................................... a..ru...:G. ....... ~~............. .. ., ... cfd.g .......... ........ v~d'..º' .. 

~- Q~ _,. \1 

< - , ,_,...,.-

m 77L ···•••••••••••• mO ---~m• o• •• • 

............................................................................. ..,......... .. ....................................................................................... .. 

. Sr ... .. D.ir.e tor da .. la . .. Se. cçã o . .... 

···-··..... ... . ...... . .S.egundo informaçÕes . o tida.s ... .no .. ..G.ah.ine.te ... do .. Sr ... ..... .. 
I 6 , Diretor .Ge.ral, . a :pr.ocesso .? • 790/3.. , refer.en.t.e .... a ... illr..e.do. ... Jie.l-:- .. . 

I sen, .. f.oi.. .en.caminha.do .. a.o .. G.abine.t.e ... do. S.r.o .. lJ.in.istr.o .. do .Tr.a.ba1ho., .. .. 
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F' A!! SIO~ N C IA OA RE.PÚBL.IC A 

G A B IN ET E 00 PR ii. SIOENTa 

Alfredo Nilsem, demitido da Companhiu Central 

Brasileira de Força Lletrica, de Vitoria, .l•,spirito 

San co, contava mais de quinze anos de serviços,re-

correu e obteve ganho de causa pela ;a . Camara do 

Conselho Nacional do Trabalho, porem, a empresa. em 

pregadora , sem fundamento legal, embargou essa a 

dec oão , que, foi apreciada e reformada pelo Con-

solho Pleno. 

~ c.~rr. 
f.J.y{ 

(2~ ~ ' 

• 

• 



Illmo. e Exmo. 
DD. Presidente da Brasil. 

Alfredo Nielsen, infra firmado, tendo pããiteado 
va varies departamentos da administração federal direitos,que 
lhe são outorgados por leis federais, quer, como ultimo recur
so solicitar de v. Ex. a proteção ào mais alto magistrado do 
pa!s, que é v. Ex., esperando ser ampprado na sua pretenção,a 
qual é justa e juridica, como po~erá ser constatado pelo arra
zoado incluso, que foi remetido ao emerito Sr. Dr. Ministro do 
Trabalho.-

0 suplicqnte não tem meios pecuniarios e d6tes 
de cultura para proseguir na questão que iniciou, cujos funda
mentos assentam em motivos humanos e juridicos, e lhe faltam 
os recursos necessarios para sustentar sua familia.-

Já abatido pelos reveses que tem sofrido e con
siderando perdida a esperança de obter justiça para a sua causa, 
soube que v. Ex. não despresa os reclamos dos fracos e necessi
tados, pois muito ao contrario os ampara sempre quando tem conhe
cimento de ptos injustos praticados contra governados de V. Ex.-

Por isso, renovou-se-lhe o animo,~ as esperanças 
de uma vitoria final e decisiva, sob o amparo de V. Ex., Exmo. Sr. 
Dr. Presidente, regressou ao seu intimo.-

Vendo que outros são amparados e obtem justiça, 
porque V. Ex. tem por escopo governamental distribuir justiça, 
amparando direitos incontestaveis face aos sofismas protelato-
rios dos fortes e afortunados, o suplicante quiz diritir a V.Ex. 
seu apelo }lumilde e sincero, pedindo a proteção de v. Ex., Exmo. 
Sr. Dr. Presidente.- t um apelo que parte do fundo do seu coraçãõ 
de opprario amparado pela legislação promulgada por V. Ex., cuja 
confiança na benemerencia me Justiça do digno e eminente 6hefe do 
Governo Brasileiro nunca lhe faltou, em qualquer momento.-

l .um cristão que pede justiça para ele e sua fa
milia ,e recorre em ultima e definitiva instancia para o mui digno 
e justo Presidente da Republica, Dr. Getulio Vargas, o benemerito 
do BRASIL. 

O suplicante coloca nas mãos de V. Ex. sua vida e 
seu destino, pedindo a Deus onipotente inspir,ção e proteção para 
v. Ex.-

Com os meus protestos humildes e leais de eterna 
solidariedade a V. Ex., pege, mui respeitosamente, permissão pa
ra apresentar a v. Ex. respeitosas saudações.-

VITORIA, 31 de janeiro de 1941.-

" ~ ~4.- Aribiri 4, ~ ~ Vila Vefha,E.Santo.-



• 



-1- ~J~~ 
e Comercio dos ~ ... 

Ilmo. e Exmo. Sr. Dr. Ministro do T~abalho, industria 

Estados Unidos do Brasil:-

Alfredo Nielsen, brasileiro, casado, operador de 

usina, residente e domicili ado em Vitoria, capital do EStado do E~pi-

rito Santo , vem, por seu procurador, mui res peitosamente, expor e re

querer a V. Exa., o seguinte:-

1- O requerente foi demitido pela administração 

da Companhia Central Brasileira de Força Eletrica, concessionária dos 

serviços publicos de força, luz bondes e telefones de Vioria e Munici-
o.J pios adjacentes, no E tado do Espirito Santo, em 2 de agosto de 1935, 

quando lhe estava assegurado o direito de estabilidade no emprego, 

po Qe havia conseguido completar quinze anos, cinco mezes e doze dias 

de serviço efetivo, em dois periodos. Por este motivo, por se achar 

amparado por expresso dispositivo legal, recorreu para o Conselho Na

cional do T~~balho, o qual, por decisão da sua Egregia 3a. Camara, 

determinou sua reintege ação 

bidos, porque:-

e pagamento dos vencimentos não perce-

a- " contestando o tempo de sergiço indicado pela 

empresa, juntou so precesso uma justificação judicial (fls. 50), pro 

vando que trabalhou de 1913 al924 na Empresa de SErtviços R~unidos de 

V i t oria, e, de outubro de 1931 a agosto de 1935, na Empresa reclamada;" 

b- "para completar essa prova oferece u o reclama1'l. 

t9 de acordo com o exigido por esta C~mara, a certidão de fls. 68, da 

Secretaria da Agricultura do Eêtado do E~pirito Santo, e na qual se 

declara que a "Companhia C~ntl'a:l Brasileira de Força Eletria" é su

cessora da Empre~sa Serviços Reunidos de Vitoria, a qual era conside

rada serviço publico estadual;" 

c- 11 este Conselho, no precesso numero 2.393-3ly já 

teve oportunidade de resolver a situação de direito ora ventilada nes

tes auôos;" 

d-" assim, f«.~ta a prova da sucessào, e contando 



o r eclament'i na data da admissao, mais de lO anos 

ele amparado pelo art.53 do decreto n. 20.465." 

.-: Diario Oficia.l , 3.~ 0- ma1o-.l938, pag 10.518:-. 

~~. 
de serviço, estava ~ 

2 - 11 A reclamante, sem fundamento legal, embargou 

essa decisao, que, foi apreciada e reformada pelo Conselho Piliéno , sob 

o fundamento de que:-

a- " o embargado nao podia ter assegurado o direito 

de estabilldade, como lhe reconheceu a decisáo de fls. 78/9,pois os 

empregados dos serv0cos a que se refere o art. IR do dec. n. 20.465 

so tiveram a garantia de estabildàde funcional, "apoz dez ~ ~ 

serviço prestado ã mesma empreAsa 11 , em outubro de 1931, por força do 
• 

art. 53 do dec. n. 20.465, 11 

b- 11 não obstante a certidão .de fls 68 oferecida 

pelo embargado declarar que a embargante ~ sucessora dos Serviços Reu

nidos de V itoria, a expressão sucessora s6 p6de ser tomada , na es

~ecie, no sentido de empre~sa continuadora do mesmo serviço, porque 

do processo não eest~ provado que a Companhia Central Brasileira de 

Força Eletriaa tenha se obrigado a manter os empregados dos referidos 

S.l!.rviços B. unidos de Vitor i a; 11 

... 
c- 11 o embargado serviu como funcinario do E t ado 

de 1913 a 1924 e foi despedido ou exmnerado, e não passou incontinenti 

para a emba2gante e isto porque, em 1926 eram aqueles serviços execu

tados pelo Ewtado do E~pirito Santo (fls. 15l),portanto o embargado 

não foi transferido ou aprovei~o pela embargante. 11 (- Diario Oficial, 

27- maio-1939, pag. 1~440, processo~· 3.790-36).-

-ª- - Usando do recurso facultado pelo art. 5R do dec. 

n. 24.784, de 14 de ~u!ho de 1934, o r~querente pediu a v. Exa. Bosse 

avocado o proeesso e, apoz sua apreciação, fos se reformada a decisão do 

Egregio Conselho ª quo, ~onfirmando-se , ent4o, a respeitavel decisão 

da 3a. Camara do Conselho .n 
Nacional do T abalho, que bem apreciou e de-

cidiu o caso dos autos.- V • Exa., entretanto, prel iminarmente, deixou 
. " 

de " conhecer do recurso por se nAo enquadrar em nenhuma das alineas 

do regulamento aprovado pelo decreto n. 24.784, de 1934," d~-(M. TI~. 

28.537/939) .-

i - Como os documentos anexos e argumentos seguin-
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respeita el~ tes, e reclamante requer a v. Exa, seja reconêiderado este 

despacho, para que, apreciado o merito da questão , venha a ser resta

belecido o acordão da 3a. C mara do Conselho ~acional do Trabalho, por 
~ 

seus juridicos fúndamentos e estar de acordo com as provas apresentadas 

pois, com efeito, a decisão recorrida violou as leis aplicaveis ~mo

dificou a jurisprudencia anteriormente observada pela entidade ª guo, bem 

como por es~e Ministerio (regulamento aprovado pelo dec. n. 24784, art. 

5Q, letra b ) .-

_§_- Preliminarmente. A reclamada - Companhia Central 

Brasileira de F or~a Eletrica - não cumpriu as condições necessarias e 

~ ssenciais ~ interposição dos embargos ao respeitavel acordão da 3a. 

Cimara do Conselho Nacional do Trabalho, que foi publictado no 11 Diario 

Oficial" de 3u-ma1o-38, pag. 10.618, desde que, articulando apenas 

materia de f~to - nem mesmo de direito - eles s6 podiam ser recebid6s se 

acÓmpanhados por documento novo sobre o ~ual não se tivesse pronunciado 

a mencionada C0 mara - ~dec. n. 24. 784, ~rt. 4~, § 4~). ~ Esta questãó -

de importancia capital- nAo ,foi apreciada pelo Conselho Pleno , que s6 

procurou conhecer se os embargps estavam dentro do prazo legal.-

A reclamada não arti~ulou materia de direito , ppois 

apenas apresentou s&fismas acerca da validade da justiçação de fls., já 

substituida, depois de cumpridas todas formalidades legais, pela seguinte 

.que se reàlizou no Juizo dos Feitos da Fazenda Publica, depois de extinta 

a Justiça Federal (decreto-lei n.6, de .novembro de 1937~. Tais alegações 

de todo em todo inf~aias, não podem ser beneficiadas com o cognome de 

11 materia de direito", poquanto, para fundamenta-las, nenhum dispositivo 

legal foi citado, nem a jurisprudencia e a doutrina foram inv&cadas, que 

são fontes do direito.- Da! a nu~lidàde da decisão recorrida, que mere-

ce reformada, para que se restabeleça o venerando acordão da Egregia 3a. 

Camara do Conselho ~acional do T~abalho, como medida de justiça e apli

caçaõ do direito e jurisprudencia uniforme dos tribunais do Trabalho.• 

§-De Meritis. O requerente · tem ~~ze anos, .G~mezes 
e vinte e do~dias de serviço prestado excldsivamente no serviço de operad 

d~ usina hidro- eletrica que fornece luz e força á cidade de Vitoria, 
..... 

~apital do E tado do Espirito Santo, na Companhia Serviços Reunido;de 

Vitoria, pertencente, ns:tápoca, ao Governo do Estado, e mais o j)empo 
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· de serviço prestdo à Companhia Central Brasileira de Força Eletriaa1 

átua~ concessionária e sucessora daquel'outra por titulo singular -

contra to de compra e venda e comcessão de direitos (doc. incluso).

A certidão anexa, do 4Q of icio des t a Ol~a!ã, do 
... 

Juizo dos Feitos da Fazenda Publica, prova que o Governo do E tado 

do Espirito Santo vendeu os bens e cedeu os direitos da Companhia 

SPrviços Reunidos de Vitoria á General Eletric s. A.,em 8- julho-192 7, 

a qual , como lhe facultava a 14a. clausula do contrato, transferiu 

t odo o seu acervo ~ atual concessionária , Companhia Central Brasi

leira de Força Eletrica, em 7- agosto- 1927, SQm " todos ~ direitos 

~ obrigacões decorrentes 2Q mesmo contrato, Q ~foi nesta escritura 

ratificado pelo Governo ~EStado d2 Espirito Santo "• Houve, pois, 

sucessão e, neste caso, " a mudança na propriedade do esta1elillcimento, 

assim como qualquer alteração na firma ou ,na direção do mesmo, não 

afetar~, de f6rma ~lguma, a contagem do tempo de serv~ço do empregado 
-"(lei n. 62, art. 3Q).- E o art. 137, letra ~ da Constituição F~deral 

de 1937 , estatue:-

"!as empresas de trabalho continuo, a 

mudança de proprietário não rescinde 

o contrato de trabalho, conservando os 

empregados, para eom o novo empregador 

os direitos que tinham em relação ao 

antigo." 

• • • 

~ decreto federal n. 19.497, de 17- dezembr& -1930, 

estendeu -ª.Q pessoal S.Q. serviços ~forca , : luz,. bondes §_telefones â 

cargo ~ Estados, Mtnicipios ~ particulares o regime do decreto legis

lativo n.5lo9, de 2o- dezembro-192; 6, â partir de lQ de janeiro d~ 1931, 

e determinou em seu artigo 2Q:-

"PMra os efeitos decorrentes do artigo 

anterior ~ todo ~ pessoal dos aludidos 

serviços, contando mais de ~ ~ ~ 

antiguidade, naõ poderá ser demitido, 

salvo caso de falta grave,,apurada em 

inquerito administrativo, cujos autos 

deverão ser remetidos ·ao Conselho Nacio-

nal do Trabalho, para defeza do acusado~ 

I 
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E o decreto n. 5.109. a -ue se refere o supr 

~.~~. 
mencionado 

decre to 19.497, dispê e~ o art. 43:-

"DEpois de dez anos de ser viço 

efetivo, o ferroviario a que se 

refere a presente lei, ~ podera' 

~ demitido no caso de falta grave 

apurada em inquerito feito pela 

admintstracaça0da respectiva es-
I trada, sendo o acusado, com recurso 

para o Conselho acional do THabalho 

respeitados 0.2...,.direitos adquiridos."' 

E o paragr~ afo 2g deste artigo preceitua:-

11Nos casos de dispensa do ferroviario, 

por convéniencia da estrada, cabe-lhe 

ª vantagem, voltando p~o serviço 

~ mesma estrada, de continuar ~ 

t~ d!_direitos, inclusive ª-conta

g~dQ tempo~ serv~co ~q - ue ~vi~ 

O dec. n. 2. 109, aqui referido, que insftt uiu a c~ixa de 

Apo sent adoria e Pensês dos Ferroviarios e estendeu o regime do decreto legis~ 

lativo n. 4.682, de 24- janeiro-1923, a out ras empresas, estabelece, tambem 

que são considerados ferroviarios, para os fins nela - expostos, os empregados 

ou jornaleiros de uãa estaada que lhe prestarem serviço efetivo por mais de 

150 dias uteis, sem interrupção (art,2Q), bem como determina que " os servi

ços efetivos, ainda que não sejam continuas, mas c:ue somem o namero de anos 

exigidos de ef etividade", serão levados em conta para efeito de aposentadoria 

(art.l8).-

Tambem a lei n. 62, de 5 de junho de 1935, gm_vigor la 

6poca da demis são d~reclamanée, que se verificou em 2 de agosto de 1935, 

es t atue em o art. 12, § 2g•-

"O' empregado readmitido conti nuará no 

gozo de todos os direitos anteriores 

anteriores, descont~ndo-se apenas 

o tempo em que esteve afq,stado". 



ESta lei, igualmente, em o art. lÕ determina :-

" Os empregados que ainda não go

zarem da estabilidade que as leis 

sobre institutos de aposentadoria e 

pensões têm creado, desde que contem 

1Q anos d~serviço efetivo nQ mesmo 

esttabeleciment o , s6 poderão ~ ~-

mi ttl.do! por mo:tvos devid·, mente compro

vados de falta grave, desobediencia , 

indisc,plina ou causa de força maior, nos 

termos do art. 5$."' 

. 
' O dec. n. 20465, de 1- outubro- 1931, art. 53, poste

rior mente alterado pelo dec~ n. 21.081, de ~4 de fevereiro -1932, esta-

belece o modo poe que se deve proceder no caso de arguição de falta grave , 

e, sendo formalidade essencial e substancia;,~ nula qualq~er demissão desde 

que não atentidos estes requisitos legais. t o caso do reclamante, qae se base~ 

em todos os dispositivos legais ant et 1ormente citados.-

Alias, aqui, deve-se acentuar que o dec. n. 19.497, acima 

referido, conforme d ecisão do Conselho Nacional do TRabalho, de 15 o~-1931, 

publicada no "Diario Off~l" de 26 do mesmo mez, paig, 16.972, não subpordinou 

o c~ so em apreço)e-eaae aos dispositivos da lei numero 5.109, porque, quando 

di z no art. 2R que ao pessoal dos serviços referidos contndo ma4is de dez 

anos de antiguidade, ~ garantida vitaliciedade no respe tivo cargo, evide n

temente se refere a serviço e não a empresa, de maneira que se conta por tempo f 

de serviço prestado em uma ou mais empresas sucessoras, desde que o tempo seja 

apurado no mesmo serviço."-

l justamente esta a situação de req~erente .-

A Companhia reclamada , reconhecendo implici t .• mente seu 

tempo de serviço superior a 10 anos - dirieto á estabilidade - arguiu falta 

g~ave por ele cometida e invocou processo administrativo, porem nada fo! 

prov , ~do ou apresentado, contrariamente a texto expresso de lei. 

-Se o reclamante não tinha mais de 10 anos de seNViço 

prestado á Companhia encarregado do fornecimento de energia eletrica a cidade 

de Vitoria, por que arguirfalta grave?, •• 

-Por que invocar processo administrativo ? ••• 
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O art. 54 do dec. n 20.465 estabeece expressa e 

estritamente o ue seja falta grave e o art. 53 do dec. n. 21081 dee-
... ~ . 

termina como se deveria proceder para apura~la. adaÂ.e fez, por~anto 

tudo ~fulo.-

7- A sua readmis são está provada pelo memoradum 

dirigido pela reclamada ao chefe do serviço da Usina de Juc1Í per-

mitindo sua aceitação no serviço, por ue J! Q conhecia. Mas não padece 

duvida esta assertiva, que se encontra provada pela justificação de fols. 

50.-

Não importa que seja sistema da reclam~a fugir 

aos seus deveres por malici6eos meios.-0 documento anexo, do registro de tiP 

- e documentos desta cidade e comarca, demonstra quão imprudente tem sido 

a reclamada. Assim á que vem negando ter o ar~bivo da anterior companhia e, 

no entanto,atestou o tempo de serviço de um seu ex-funcionaria, incl~sive 

o tempo de serviço pê1stado á Cia. Serviços Reun&dos de Vitoria. Neste documento 

está patenteada a má f~ da reclamada, porque ela mesma confessa a sucessão 

e atesta:-

" AT.c.stamos que o sr. Anibal 

Bezerra foi fisc 1 de bmndes 

N'ESTA Çl!., desde l§ d~ agosto de 

1921 11 (mil novecentos e vinte ~ l!m 

Isto foi atestado em 16 de maio de 1930. Hm 1924 -

portanto demtro do periodo em ue a reclamda reconhece sua responsabilidade, poi 

atesta t emDO de serviço nela prestado, o reclamante ainda era empregado da 

Companhia Serviços Reunidos de Vitória, que,como se' vtu, foi transferida a recl 

mada em agosto de 1927, sem qualquer e~terrupção dos serviços de sua respon

sabilidade.-

~ - u direito a estaoi~1dacte náo e obr1gaçao contratu

ai, mas obrigaçao legal. E~te direito e garantido pela legislaçao trabalhis

ta - força genetica de equilibrio economico -social -, ue é de ordem publi-

ca, e, consequentemente, a convençao das partes não lhe po_de evitar apli

cação efetiva e enuanime.- Legislação àe assistencia, proteção e cooperação 

não p6de estár sujeita ao arbitrio de interessados:- os seus preceitos devem 

~ cumpridos por todos, sob a égide do Estado. Da! as sanções legais e os 

orgãos de fiscalisação componentes do Ministerio do T~abalho, Industria 
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SOUZA NETTO, in " Da rescisão do contrato do trabalho", 

11A lei , em regra, não ~ retro

activa, mas este principio com

porta duas excepcões: a) nos ca

sos em ~ue o legislador determi

na express mante a retroactivida-

de b) na; uele em que, mesmo 

sem qualquer alausula formal, a 

' lei nova 'retroacttva por sua 

naturesa, como, por exemplo, uma 

lei ênterpretativa, de processo 

ou de ordém publica." •••••••••• 

" Ha um direito ao emprega.élQ, que 

decorre da lei e não do contrato.". 
l 

" O contaato de trabalho não se 

mantem por uma vontade mutua per

sistente, desde ~ha YID verda 

deiro direi to ãQ empregaào. s6mente. 

poderá ~ privado, quando houver 

justa causa.A lei assegura-lhe a 

estabilidade."•••••••••••••••••••• 

"As disposicões d-ª. ~ são d.§! ordem 

publica, têm ~finalidade · social 

- ª proteção do trabalhadoi n~ 

qualidade. A esse respeito, o dis

posto no art. 14, considetando nula 

qualauer clausula contraria ás ddis· 

posições legais, não deixa duvida 

alguma." (pags.l62-3-4).-

A transcrição de decisões r elativas ao caso emppreciação, pc 

por sua identiàade, afastará as dúvidas e esclarecerá melhormente o assunto aprE 

ciado. 

"Não fasendo a lei 62 distinção alguma sobre a naturesa do 

comercio ou industria a que se dedica o empregador, mão compete, portanto, ao 
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ao interprete fazer tal distinção • Se a lei 62 tivesse 

~.~~ 
o objetivo de ex-~ 

cluir as empresas concessionárias de serviços publicos, teria a legisla

ção feito essa menção." -Acc.do Tribunal de Apelaçaõ de S. Paulo, de 13-

fevereiro-39, in R~v. do Trabalho, abri+,pag.24I.-

"Para fins de assegurar .! ~ 

bilidade Q2 empregado é_computa

do todo o_tempo ~ serviço Dã 

m~ empresa, emboraBQ_decenio 

seja formada PQr dois ou mais 

periodos. 11 -Despacho do Exmo. Sr. 

Dr. Ministro do TRabalho, nos-e· 

termos do parecer da Procuradori~ 

do D.N; T., mandando reintegrar 

um operario despedido, apud Rev• 

Trab., maio de 1939, pag. 119).-

" A contagem do tempo de serviço do empregado, anterior 
• 

á vigencia da !e~62, de 5 de junho le 1935, em nada ofe% 

de os dispositivos que vedam a aplicação retroativa das 

leis , de que trata a art. 30 da introduçae do Codigo 

Civil, e, igualmente, naõ ofende a direitos. adquiridos 

dos empregadó.,A." - Aec·.do Tribu:pal de Apelação de s. 

Paulo, de 3- maio-1939, in REv. T~ab., julho 1939, pag 

27-8).-

lQ- EGON GOTTSCHALK1,in''R~v. Trab/, junho 1939, pags. 

253-256, estuda os caracteris t icos do direito á inde

nisação e do direito ~estabilidade e conclue pela iden. 

tidade do fundamento destes direitos, que visam o mesmo 

fim:- a proteçaõ do empregado contra a recisão do con

trato de trabalho, nos casos em que a lei não reconhece 

ao empregador tal direito, PQ! motivos ~ ordem publi-

.Q.â §. social. 

·11 - Joio Silva e Eduardo Silva foram demitidos pela 

reclamada - c.~.B.F.E. - e recorreram ao Conselho ~acional do TRabalho, por

que a lei lhes assegurava o direito de estabilidade no emprego • O tempo 

de serviço que lhes garantia tal direito foram prestado!á Companhia Serviços 
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Reunidos de Vitoria, na sâa maior part9 e outra parte á Companhia C ,.... 

Brasileira de Força Ele rica. t caso !dentico ao do requerente. B o Cbnse

lho mandou reintegra-los; á certo que o Conselho Pleno reformou a decisAo 

da Camara' mas o Exmo. Sr. Min1stro,nos termos do parecer do Dr. Consul

t DD Jurid1co desse Ministerio, que adotou como raz(_o de dec i dir , reformou 

a àecisão recorrida e .determinou a reintegração dos recorrentes (Diario Ofici 

al, 4 -ju&ho -32, pags 112.840-3). JoaO Silva e Eduardo Silva foram rein

tegrados e atá a presente data são empregados da reclamada. rAssim, o requep 

rente merece, egual mente, a mesma proteçaõ legal, que foi concedida poe es

se Ministerio aos dois recorrentes.-

12 - A Companhia Central 
J.J 

rasileir 
' 

tem a obrigaçaO legal de .manter seus empregados com mais de 10 anos de ser• 

viços, posto que, no computo total deste tempo sejam contados anos, mezes 

e dias de ~ erviços prestados á Companhia sucedida - Serviços R0 unidos de 

Vitoria, porque . :-

à - seus empregados estão sob o regimen do dec. n. 5lo9, 

conforme as prescrições contidas em o dec. n. 19.497, de 1930, que foi apro

vado pelas disposições transitarias 4a Constituição Federal de 1934; 

t - as leis trabalh,stas são de ordem publica e tem 

aplicaçaõ imediata, atingindo, assim, os direitos adquiridos anter&ormente; 

c- a ~~i 62, art. 12. § 20. c/c o art.lO, coadjuvando 

a força imper~ tiva do art. 53 dos devretos ns.20.465 e 21.081, assim deter-

mina; 

d-a-Constituição Federal de 1937, art. 137, letra g, ass 

gura, expressamente, este direito; 

e - 11 as leis sociais devem ser interpretadas segundo as 

normas da equidade e àem a r&gidez de um formalismo juridico que lhes re

tirar ia todo o efeito pratico 11 (HELVECIO XAVIER LOPES, in 11 Soluções pratica 

de Direito do Fabalho", pag, 167);-

f- o Exmo.Sr. Ministro do Trabalho, antecessor de v. Exa 

- atendendo o recurso de João Silva e Eduardo Silva, casos identicos ao do r 
. 

querente , calcado no bem lançado parecer do Dr. Consultor ~uridico desse 

Ministerior, que, data venia, s e invoca como parte integrante deste arrazcad 

avocou o processo e mandou reintegra-los, o que foi feito pela reclamada, o 

que, tambem, constitue reconheciema nto da sucessão e obrigações dela decor-

rentes.-
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~~· 
Exa. Assim, pelos argumentos aduzidos, requer a v. 

que se digne reconsiderar o respeitavel despacho de 2 7 do mez proximo 

findo (dec. n. 20.848, de 23-dez 2-1931), afim de que, sendo avocado o proee· 

cesso respectivo, seja restabelecido o respeitavel acordão da Egragia 3a. Ca 

mara do Gonselho Nacional do Taabal ho, de 2 6 de abril de ~938, proferido 

em o processo nl23.790-36ag/JP, ue foi publicado em o "Diario Oficial" de 

30 de maio-1938, determ,nando-se i assim, sua readmis sãõ na Companhia 

CEntral Brasileira de Força Eletrica, concessionaria dos serviços publi-

cos d.L' e luz, força, bondes e telefones, de Vitoria, com as vantagens lega

is.-

Nestes termos, ratificando as anteriores alegações, 

J. ao processo com os documentos inclusos, 

VI1'0RIA, 27 de janeiro de 1940.

P.p.(a) Jefferson de Aguiar 

AdvSI 

(a) Alfredo Nielsen. 

Pede Deferimento.-

• 



Solicitações.-

Vitoria, 9 de fevereiro de 1940.-

Exmo.sr.Dr. Max Monteiro, 

Dignissimo e ilustrado Chefe do Gabinete do Exmo. Sr. Dr. 

Miniatro do Trabalho, Industria e ' comercio dos Estados Unidos do Brasil~-

Os Presidentes dos Sindicatos de empregados, de Vitori~ 

capital do E~tado do Espirito Santo, abaixo assinados, solicitam a especial 

e vondosa protação de v. Exa. em favor de Alfredo Nie.son , ex-empregado da 

Companhia C~ntral Brasileira de Força Eletrica , que re : uereu reconsideração 

do respeitavel despacno do Exmo. e !lmo. Sr. Dr. Ministro do T··rabalho, o qual 

conf1rmou a decisão dp Conselho Pleno do Conselho Nacional c o TRabaLho na 

reclamaçaõ por ele apresentada contra a mencionada Companhia conces s ionaria 

dos serviços publicos de luz, força, bondes e telefones desta capital, e que 

foi atendida pela Egragia 3a. Camara do Conselho Nacional do Tãabalho.- · 

O requerente - pos suidor de magnificos d6tes de exemplar c-kft. 

~ 1·....:li, - foi empregado da reclamada por tempo superlbor a 15 (quinze) ~a""CSs, todos 

eles prestados no mesmo servlbço e no mesmo +oc al, em dois periodos suces si

vos, sem qualquer falta desabonadora da sua conduta.-

0 Exmo. Sr. Ministro do Tnabalho j~ resolveu a que stão em 

debate, quando dando provimento ao recurso interpos~to por Juaõ Silva e 

Eduardo Silva, ex-empregados da recLamad~ , Ana epo~a com o mesmo tempo do 

requeren~e, mandou reintegra-los nas funções anteriores, na conformidade do 

bem lançado e juridico parecer do Dr. Consultor Juridico des se Ministerio, 

que foi publicado no "Diario Oficial" de 4 - julho- 1932, pags.l2.840 a 12.843 

Não padece duvida, igualmente, fosse a reclamada sucessora 

da anterior Companhia - Serviços Rpunidos de Vitoria.- Os documentos apre

sentados pelo requerente isto comprovam e esse Ministerio já resolveu nesse 

sentido ( Eduardo Silva e João Silva ) sem qualquer contestação posterior 

da reclamada, que at~ a presente data os mantem no serviço.-
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m, portanto, uma causa justa, que merece a proteção dos homens de 

n: ~~ 
~VJ~ 

bem. Porisso 

conhecedores dos eeais d6tes de espirito e coraçaõ de v. Exa,. os sina~arios 

deste apelo esperam seja provido o recurso de Alfredo Nielson, que nunca per

deu a esperança de lhe ser feita justiça - com o reconhecimento de sues di-

• reitos - por esse digno Ministerio.-

R~speitosas Saudações.-

(a) Laurindo Lino da Costa. 
Presidente do Sindicato dos Operarias 

Da Compan,11a Central Brasileira de Forçá. Electrica::-

(a) C7,riano Joselde Oliveira, 

Presidente do Sindicato dos Operarias em Docas e Arma

zens de Caf~.-

(a) Saturnino Rangel Mauro , 

Presidente do Sindicato dos Comerciaria de Vitoria.

(a) João Teixeira, 

Presidente do Sindicato dos Operarias Estivadores Vitoria . 

(a) Antonio Battistella , 

Presidente do Sindicato dos Varejista em Secos e Molhados 

ede Vitoria.-
• 

(a) Charles Anders, 

Presidente do Sindicato dos Bancarias de Vitoria . 

(a) Geraldo Vassalo , 

Presidente do Sindicato dos Ferroviarios da Vitoria 

a Minas . -
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DEPARTAMENTO D E ADMINISTRAÇÃO 

SERVIÇO OE COMUNICAÇ0ES 

.... N .... MTI C 28547-939/SC-2374 

Restituição do papel re
gistado sob o n. 3474 de 
1941 

Sr. Diretor. 

RIO DE .JANEIRO, O. F • 

Em 4 de julho de 1941 

Cumprindo despacho do Sr. Ministro, junto 

vos r atituo, no competente processo, devidamente informado p~ 

.~ lo Conselho Nacional do Trabalho, a carta registada na Secret~ 

ria da Preaid~ncia da RepÚblica sob o n. 3474 de 1941, na qual 

Alfredo Nielsen, demitido da Companhia Central Brasileira de 

Força Elétrica de Vit6ria, Esp!rito Santo, reclama ao Sr. Pre

sidente da RepÚblica contra a decisão do aludido Conselho, pr~ 

ferida em sessão plena, que reformou a da Terceira Câmara do 

mesmo Conselho que lhe dera ganho de causa. 

Saude e fraternidade. 

Diretor. 

Ao Sr. Dr. José de ~eiroz Lima, • 

Diretor do Expediente o abinete Civil do Presidente da Repú-

blica. 

MCM 
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