


Ministerlo do Trabalho, 
lndustrla e Comercio 

AI ' 600 
.Jr" -~13/34' 

J ·~ ~~PETORIA REGIONAL DO MINISTERIO DO TRABALHt 

Estado do Rio Grande do Sul 

Por t.o Alegre, 27 de 

Sr . Presidente 

Passo ás vossas mãos o processo 21 / 34 , 

em que a firma J . H. antas & Cia. , rec6rre da eci

são da Junta de Conciliação e Julg~nento desta Capital . 

aude e fraternidade 

-· Inspector egional ,... 

Illmo . ~r . Presidente do onseiho Nacional do Trabalho 

"nisterio do Trabalho • ia de Janeiro 
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SlftDIGATO DOS RUXILIAHHS DO GOMfiHGIO Dfi PORTO ALfi6Rfi 
............................. vv •.-v• ••••• 

RECONHECIDO PELO MINISTE:RIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E COMitRC IO, N~J..-
T~RMOS DO DECRETO 18.770 DE 19·3- 1931 r~ 

S tot: TRAVESSA ITAPIRÚ, 17 

ESQUINA AN DRADA. 
úNICO SINDICATO DA CLASSE EM PORTO ALEGRE ~ 

PORTO ALEGRE 
R. Q, DO SUL 

( . 

orto 

r.Insp to r 1 egional o ini st~rio io r b .. lho 3 L/Zl 3 
api tal 

Sin io·Lo lo ~ux'liar s do Comer cio le 2orto ~legre 
Yot diz r a V. 3. o serl1 1 te: 

A} qu~ o seu ssocia o JUS~ 
11 -17 • 998,;a . serio , foi 
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ro 1 e 1 2l ,con!orM co 

rua Dr.-.1 
r e for i 
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o 'a flrma J.n.~ ~T 

t ,e e 2 
o rtei1· slÔn· 1. 

q ue aoab .. e sor ·le'litl:lo clt Ja flr • sem ob ... r .,. oi o que ia
põe o art~33 do Decreto 24273 1 ~ 22 e I aio de 1~3 1 Yisto oo t r m ia 
de ez a no s le s rv-.i. os; 

c) quo , o c so e apre~o de er 
viL 'í~ .... J L":..t .... l. u, coutorne 
rtig? e lecr o; 

sub e ti o jul 
let>:~rmi ua o p r ioo 

u) qu 1 ei:- de 
en+. e 1 Yioto a 
o es ta J. ta , 

lecl ra~õe s. 

qui a o rteir profissional , o qte f r' 

a flm de que soj 

es a r d o entr1u. tesa Iuspetorla 1 en1 ofici'> 
fim do ser a flr · ern roferenc lutl. 

... assi seol•J 1 

rados o dir~ltos 

s n cessarias provl nel a 
ssooia o • 
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17.• INSPETORIA REGIONAL DO MINISTERIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
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MINISTtlltO DO TfiAIIAlHO, INDIÍ 

DEPART-AmEnTO nACIOnAL OD TRABALHO 
I .. 

. /Y "/? ~--~ Nc<a:na:.:oJ/~ a .. ,.l._.._fL __ 

Carteira Profissional 

!lp 4o lltp&rtllllonlo Waeiolll.l •• lllt.II.Uoa-1131 



(Nome e funçr .. , do cnlJ<'Il'"lor) 

CARTEIRAS ANTERIORES 
-

N6mero S'rl• Data da entre~:a 

---__ de de 19 __ 

---__ de de 19--

__ .rle de 19 __ 

---__ de de 19 __ 

--- __ de de 19 __ 

---__ a., 
--r ch: 1? __ 

Cntteil'a U·------ Sérle------

• 11 " 
Cnrteirn n. _____ _ Séde .------

Cnrte!rn n · -----~ 
S!rie _____ _ 

lUo d~ Jaueiro.--de---------de 19 --



INFORMACOES 

.t. ~~~ ~nte ('.trtelra n. '7 j 

Protbaao_-.lóc:ló.......::!!fz'-o.O:L.~.u:;._ ________ _ 

lnltruçlo·-.....,:l~;tJ411:<..lU.t.....&....c.""-~""-...,.,.--.,..._~~-

Retldencla..:..........!j~-.~~~'-'"A,..._.c...,"""".-.--..~~.J.~.......,...-.:..,. 

~ue6clarloc ou oesaoae a cuja aubalatencia prove -----

<Ú'L€(~ bq<..,C 
7 

o~e~,ç~s ----------------------· 

a 

ESTRANGEIROS 

Naturalizado em __ de ______ de l __ , follo __ 

~--------------------------------
---------L_----de'------------del __ __ 

Obe~~ ------------------------------

Fll.HOS BRA ll.EIROS 

I OI& Lurar do aucl•ento ht .. tlud•eatt 

I 

I 
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EMPREGOS OCUPADOS 

~·crc~lllll&tua __ ======~=::::=========::.. 

OIJ ervr.çõee ------

EMPREGOS OCUPADOS 

Nome do ~tabeleclmento, ernpr~a ou lnslilul~ilo _____ _ 

Cl®de __________________ ~----

Eatado _____________________ __ 

R~-------------------------------

11·---------
pecle do cslllbelccimenl(l _____________ _ 

NlllureUI do carll'O-----'-------------

Data da ndmlasllo ___ dc _________ ,dc l9 __ 

D ta dn rat.Ja __ de-------·---d~ 19 __ 

Remuuernçllo (cspedllcadn) 

Percentarcn•·---------- ------------

Obe~çO~ ------------------------

A !natura do empre&o.dor: 



BMPREOOS OCUPADOS ANQTAÇO~ 

Nome do estabelecimento, empresa ou lnaUtuiçlo'------l 

Data da admlsrlo __ de ________ _ 

Data da aa!da_de _________ _ de 19 __ 

Kemuner çlo (eapecl6cado) ____________ _ 

Perçentaaen•------------------

Observaçõet ------------------

Aaalnatum do ewpreaador : 
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RECO NHEC IDO PELO MINI STttA IO DO TRABALHO, INDOSTR IA E COMttRC IO, NOS 

T ttAMO S DO DECRETO 1 e. 770 DE 1 9·3· 1 93 1 

StoE: TRAV ESSA ITAPIAÚ, 17 
ESQUI NA A NO"ADAS 

ON ICO S IN DICATO DA CLASSE 

PORTO ALEGRE 
A, G. DO SUL 
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CLINICA DERMATOLOGICA E COSMETICA ~~~ 
Dr. A R M IN N I EM E Y E R 

Completa lnstaloçao Eletrlc4 por4 o Tr4tamento / 
de todas os Ale:ções da Pele. 

RUA DR. FLORES N. 251 Consultas dos 3 ~s 5 

PORTO ALEGRE 

-hYY f~ ~~P/vr- . ~J'r 

~1re:;;/ # / . L- o 4 /~~, ~ 
~~r~k.t-Ur 
~~ C4vJ~~~d~~ ·~ 
t~---4_; ~. 

/ "-') . c: c;Jr.a~ 

Voltdndo .; consultd queird trazer esta receita. 
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Exmo . Sr . PRESIDENTE DA JW~TA DE CONCILIAÇ!O E 

A firma J . H. SANTOS & COMPANHIA vem dizer a V. Excia . 

que foi hontem intimada na pess oa do unico socio solidario Sr . JOSin IION 

RATO DOS SANTOS para comparecer hoje , ás 15 horas , na Inspectoria , pera 

te a Junta de Conciliação e Julgamento sob a presidencia de V. ~cin . ; 

mas acontece que o citado Sr . Jos6 Honoratx:>dos Santos , unico que póde e 

Direito representar a firma , está enfermo, conforme se prova com o docu

mento annexo, não podendo , por ~onseguencia, comparecer á audiencia con

forme seria do seu desejo . 

Néssas condições, dada a impossibilidade occasional , 

aliás relevante , acima exposta , pede a firma signataria se digne V. lliçc 

transferir para outro dia a audiencia designada para hoje . 

Nestes termos , por ser de Direito e de Justiça, 

P. e E . Deferimento 

o 

I ~ 



-------
~-~D--~-~-
e.L~~ el-o /) ~-1-p.._cL.:, ~ 
k~ ~ ~ eJ1_ ~--
~ ~ . R .,_/o2-~-

~ )' ~.LJ .M--~ ~. 
;Jo, ~ ,.__,._., ~'{"'=-
~ ~ ~t"-~~-
v~ ........ -- ~ ~ 

~ 

~ .... _..., ~~ 





CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO ~ 

7 
EXMO Sr. PRESIDENTE DA JUNTA DE 

firma J. H. SANTOS & COMPANHIA, estabeleoida,nes= 

ta Capital, oom commercio de couros e artigos para sapateiro e selle= 

, -iro, a rua nr. Flores ni 204, tendo em vista a reclamaçao formulada 

pelo Syndicato dos Empregados no Commercio, relativamente ao caso 
# 

suscitado pelo Sr. JOSE SANBRUNO, vem,agora, pelo presente e na me= 

lhor forma de Dire~to, dizer e requerer a V.Excia. o seguinte : - - -

§ li -

# -) - Que e intudada e, pois, impr9cedente a a±legaçao do Syndicato, 
quando affirma que o Sr. JOSE SANBRUNO fora demittido da firma 

J. H. SANTOS & CQMPANHIA, sem observancia ás dispo~içÕes !egaes ; -
porquanto o que e irrecusavel, em ultima analyse, e que nao HBUVE DE
MlSSÃO ( posto que concorr sse relevante motivo par tal, o que fica 
ra evidenciado m~is de espaço) mas, ao cqntrario id,digo, mas, ao -
contar•o ddsso,fora elle proprio Sr. Jose Sanbruno quem deixara, de 
modo expontaneo,o seu emprego, conforme, de resto, foi communicado 
á Inspeotoria de Trabalho, nesta Capital, em carta de 30 de novembro 
de 1.934, nestes termos : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

"Exmo. Sr. Dr. ERNANI DE OLIVEIRA, m. d. Inspector 
Regional do Trabalho. 
Pela presente, vimos communicar a V.Excia. que o 

# 

viajante Sr. Jose Sanbruno DEIXOU, por sua livr 
e expontanea vontade, de trabalhar, desde li de 
Outubro ultimo para nossa firma, sem, todavia,pres 
tar suas contas - o que pensamos o fará, ainda,de
futuro. 
Fizemos essa part!cipação visto como o nome,delle 
figurava na relaçao de nossos empregados, ja em 
poder dessa Ins~ector1a. 

, ,Valemo-nos etc , • 
Alias, ~ o proprio Sr. Jose Sanbruno que nao se cança em 

repetir a resoluçao que tomara, no sentido de DEIXAR o EMPREGO, a 
diversas pessoas, residentes nesta Capital, entre outras, a saber 

RAPHAEL MILLAN, do commercio, residente á rua Thomaz 
Flores ni 331, 

MANOEL FRANCISCO DAS NEVES, idem, idem,á Av. Julio de 
Castilhos 145 

PAULO ALBERTO MORGANTI, idem, idem, rua Vol. da Patria 
nQ 338 

ANDRE SERRANO, idem, idem, idem. 

Ora, sendo assim - como, em realidadeA acontece - não 
se sabe como concili~, nesta altura, a ~roposiçao do Syndicato com 
a attitude do Sr. J9se Sanbrunoi e para nao fazer aggravo nem a um 
nem a outro, força e concluir, a luz dos factos, que ha em tudo is= 
ao um lamentavel equivoco e qu~ so uma rea!idade subsisteA apezar 
das asseet~vas em contrastes: e a de que nao HOUVE DEMISSao, mas, ao 
contrario, renuncia, se assim podemos dizer, de parte do Sr. Jose 
Sanbruno , pois foi elle que abandonou o emprego até HOJE. 



2. 
, ... 

De conseguinte, 1n!undada e a propoaiçao feita pelo Syndicato,no 
articular a reolamaçao, naturalmente por desconhecer de como os fa
ctos antecedentes se processaram, culminando no abandono do emprego , 
por parte do Sr. Jose Sanbruno. 

, . _, , 
E bem de ve~, pois,do ~posto, que a reclamaçao ~ao lograra qu~! 

quer ef~eito,ja porque esta em desaccordo com as razoes de fact~,ja 
porque ~ infringente dos principios geraes de Direito, como se de -
monstraa abaixo, no 

§ 28 

B) Ninguem ignora que as relações juridicas que se estabelecem 
entre empregadores ea empregados se resolvem,em synthese, na 

figura juridica do mandato : - mandante o empregador, mandatario o 
empregado. , ... 

Assim como e ex~cta a interpretaçao que o legislador civ!l 
deu aos actos pr!ticados pelos empregados e ~ue obrigam aos pat~oes, 
tambem com relaçao aos caixeiros viajantes n;ao menos positiva e a 
exigencia de,agindo em nome e por conta do.commerciantt,obrigal-os 
ao cumprimento dos encargos assumidos, razao por que nao podem, nem 
devem, em Direito, afasta~-se das instrucções recebidas. Em outras 
palavras: " O preponente e responsavel dentro dos limites do mandato 
outorgado pelas obrigações contrahidas pelo caixeiro viajante"iSupin 
Ruben de Couder o. Mendonça Trat. Vol. II pag. 493. 

De modo que o ca~eiro viaJante tem a sua actividad~ restri= 
cta dentro dos moldes das instrucçors recebidas. Assim, se e caixei= 
ro viajante encarregado de venda de artigos, somente deve vender os 
artigos da casa para a qu 1 trabalha, e não outros, de CONTA PROPRIA 
E DE TERCEIROS, sob pena de incorrer na censura da lei, por isso que 
não se incluem entre as faculdades do mandato os actos illicitos. , ' 

Ora, se assim ~ em face da Lei, de maneira geral, mais xa 
regugna admittir o caso de ser um caixeiro viajante, com ORD~ADO FI 
XO E TODAS AS D SPEZAS DE VIAGENS PAGAS PELA FIRMA para a qual locou -seus serviços e Decebeu instrucçoes, ao mesmo tempq CONCURRENTE ~o 
PROPIRO, leia-se, PROP~IO ESTABELECIMENTO do qua; e empregado, ja 
porque venda outros productos de conta alheia, ja porque se tornou, 
tambem vendedor de artigos POR CONTA EROPRIA. E tanto mais grave e 
ainda a attitude de taes mandatarios quando elles, a titulo de defe= -sa, designaçao que empregam por eupheaismo, vendem os mesmos produ= 
ctos que os do Estabelecimento por conta de quem viajam e em nome de 
quem obrigam, nos termos de Direito. 

O Caso dos autos reflecte, com precisão e clareza, um desses 
casos q ue o legislador considerou passiveis de censura. 

Trata-se do seguinte : Por denuncia da importante firma 
local CARáQS JULIO BECKE6 & COMPANHIA LIMIT~A teve a reclamada co= 
nhecimento que o seu entao viajante Sr. Jose Sanbruno vendera ao Sr. 
PEDRO REYNALDO MULLER, de São Gabriel da Estrella, - LINHA INGLEZA -
de conta propria. Vide declaração annexa da firma Carlos Julio Becke 
& Companhia Limitada - • 

Como parecesse extranho semelhante ~enuncia, por isso o arti 
go vendido por Sanbruno, de conta propria, era exactamente daquelles 
que pertecem ao commercio da firma reclamada, julgou esta, de bom 
aviso, ter um entendimento com o seu viajante, afim de que esclare= 
cida ficasse a situação. Realmente, dias apÓs comparecia Sanbruno ao 
e script~rio da firma e ahi em presen~a de todos os empregados, de no 
mes Jose LaUB~ dos Santos, Oswaldo Bteguet e Ruy Herhardt e Bruno 
Purper, decla~ou San Bruno que, de facto, havia feito a dita trans
acçao, isto e, que havia trocado linha de sapateiro por solas e cou= 
ro de porco curtido, mas que havia assim agido por mera defesa, e, 
por ulDimo, declarando que havia feito mal. Deante desse pronuncia= 
mento, pediu o Sr. J. H. Santos que taes factos não mais se reprodu= 
zissem, o que bastou para que o Sr. Sanbruno se exarcen, leia-se, 
exacerbasse, a ponto de dizer que estava incompatibilisado de tra -
balhar com a fitma, e sáhi~,declaaando que viria depois acertar as 
contas. Foi e nao mais voltou. Eis tudo que o rapido incidente com= 
porta. 



3. 

Deooorre~, portanto, as seguintes consequencias : 
~ 

a) foi o Sr. Jose Sanbruno que, como caixeiro viajante da fir-

ma reclamada, provocou o desagradavel incidente; 

' pois que, 

b) vendendo, por cont~ propria, os mesmos artigos que pertencem 

ao oommercio da reclamada, tornou-se, ipso facto, ostensivamente, um 

oonourrente della; com a oirounatancia aggravante . ~ 

o) de ser, nao UM COMMISSIONADO, mais um mandatario, um ca~= 

xeiro viajante, com ORDENADO FIXO DE Rs. 500$000 - quinhw.ntos mil 

réis mensaes - e com todas as despezas de viagens, inolusivé, hoteis 

perfeitamente cobertas pela firmai 

Assim, pois,provada a denuncia pelos elementos de prova do= 
# .., 

oumental e testemunhal e, ate, pela confissao do pseudo reclamante 

e pela pericia, se assim se tornar necessario e pela qual, desde lo= 
, ~ 

go se protesta, direito tinha a firma reclamada nao so para despe= 

dir seu empregado, mas de expulsal-o, tambem, de seu extabelecimento 1 

; 

por isso que elle se tornou, a todas as luzes que aclaram a conducta 

humana, indesejavel, absolutamente indesejavel, aos interesses dell~ 
... sinao gravoso ao seu patrimonio. 

~ 

E de direito natural que ninguem 

deve se deixar picar, quanto mais se comer; e o empregado que,ganha! 
.., 

do ordenado, tendo todas as despezas pagas, nao obstante isso, ainda 

se torna concurrente da firma para a qual se oomprometteu e se obri= 

gou, de modo formal e peremptorio, a trabalhar e a produzir, não 

apenas attenta contra os interesse que devera zelar com escrupuloso 

carinho,mas vae alem e procur~ e procura tira~vantagem com a pro= 

pria ruina de sua representada. A reclamada não ataca, mas se defen= 
.., .., 

de. E se defende com a razao e com o direito, que nao pode nem deve 
~ 

estar na vontade individual,porem emerge da essencia mesma dos fav 

tos provados. 

Resumindo, 

§ 38 .. 
O) - diz a reclamada que, ~ezar dos factos e do Direito, nao demit= 

tlu 
~ , 

o sr. Jose Sanbruno, antes, pelo contrario, elle e que se ret1= 

rou da casa, por reconhecer que, em face da sua oonduota, estava in-

oompatibilisado de continuar a trabalhar. 



ISTO POSTO, 

t 

4. 

REQUERIMENTO 

pede a firma reclamada a esta Mma. Junta se digne a man= 

dar intimar as pessoas cujos nomes estão indicados no 

§ lQ destas rapidissimas razÕes,protestando, desde já, 
, 

por todos os demais meios de provas, inclusive pericia 

nos livros e nas mercadorias, assim como pelo depoimento 
, 

pessoal do pseudo reclamante na pessoa do Sr. Jose Sanbrü: 

no. 

Nestes termos, por ser de Direito e de Justiça, 

P. e E. Der. 



IMPORTADOIItl:l CODIGOS : 
DE COU!'!OS E ARTIGOS ,.AIItA 

SAPATEIROS, SELL.EIR08, 

COIIIRIEIROS E CURTICOIUS 

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.o 34 

Por•to Aleo-re - Rio Grande do Sul 
.Brasil 

ABC ll•ot ROITION 

ABC &rw EOITION MEL.HN 

Rl.liiRO 

•oRGE • 

MASCOTTE CAIXA POSTAL 124 - TELEPHONE 4379 

Declaracão 

Pela presente ,confirmamos a informação prest da pelo nosso 
viajante snr.Gustavo Harlz ,em ia de 29 de Setembro de 1934,que 
o snr.José Sambruno,viaje.nte da fima J.R.Santos & Cia.,vendeu 
ao snr.Pedro Reynaldo Mtiller,de São Gabriel da Estrell ,linha 
ingleza,de conta propri • 

....-..... ·-·--~·--·-....,_.,.. 

&m .te:).r:~, 0 

~ot..C eu~ ~-lt-r!~~lli..~foi ~~~~c::.. 
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XMO. Sr. Dr. PRESID~NTE DA JUNTA DE CONCILIAÇXO E 
do Municipio do Porto Ale gro. 

_A~._, 

~ .2..jl- L- ~ ~-:-

/t- ./l-.._:__7 
/ 

O Sindicato dos uxiliaros do Comrno r oio do Porto 
lo gro, Reconhecido paio Min~storio do Trabalho Industria c Co 

mcrcio om 21/5/34, pelo sou presidente abaixo firmado, vem apro 
sentar a v. Éxcia. a prosonto contestação ao quo diz J. H. an
toa & Cia. no processo do seu nssoc~ado José Sambruno. 

C O T E S T A Ç X O 

, 
vordadoir monto dosooncortanto a nfirmat~va ini 

cin dos Snrs. J. H. S TOS & CIA. em sou arrazoado om faca da 
realidade doa fátos o da vordado pura o doalumbranto quo, corto, 
surgirá, para maior prestigio desta Tribunal Trabalhista o mais 
profunda confiança dos trabaihador s honestos, no decorrer do -
prooess em f6ce . 

Alegam - tão a6monte encontramos alegaQõos - não 
sor x~to havorom demitido José Sambruno, o no entanto, nada fa
zem para verdadeira o juridicamcnto inutiiitarom a nossa afirma
tiva ao apresentarmos a roa amaçlo motivadora do prosonto prooos 
ao, omfim, nada provam om contrario. 

E om direito, palavra tantas vozes ropotidal nas 
paginas quasi brilhantes quo constituam sua dofoza, - o todos os 
que citem oodigos tratadistas o devem sabor - oab a quem aio
ga o fáto produzir a prova. 

Esta nem ao monos foi ensaiada, pois, nada signi
fica a transor~ção do uma carta dirigida, dizorn, ao Sr. Inspetor 
Rogiona do inistorio do Trnbalho, o, ainda monos, a dooiaraçl 
do quo o Sr. Sambruno "não ao oanea om r~otir a resolução quo 
tomara no sont~ do doi~ar o o ro o , ao uidã-dõ1ilma rolaçlo 
o nomes. 

VS-so ai, á saciodadc, n~o haver sido produzida a 
mais insignificento prova, o nem aiquor , feita uma alegação os
paz do produzir o menor abaio a convicção com quo afirmámos o -
continuamos afirmando do tor sido despedido o nosso associado Sr 
Josó am rune , fáto , aliás , oxuborantomonto provado nos autos do 
provoaso, o quo não impedir~ façamos, ainda , no momento oportuno 
com o impoto das erosões vuloanioas , mais nitidamente ao 6 quo 
ao p6do admitir mais claridade no disco luminoso do um sol a p1 
no om plana primavera ~ s ~ fixar nas intoligonoias oeolarooidas 
dos juizos probos o justiceiros quo decidirão no táto ar~ido . 

vidontomonto nlo podorá1 om aff consoioncia , sor lo 
vedo a sorio o quo d~z no parag. l~ . o Sr. J. H. Santos & Cia . , 
porque querendo falar om nome do Direito dosrospoita-lho as nor
mas mais rudimentares. 



- II -

Passemos, agora
1 

a apreciar, do ro~anoo, o anunciado 
do fls. 13, chamado parag. 2 • 

A introdução, por dos1ntoro ssanto para nós, deixará 
do sor discutida. Trata-se do um oaeo juridioo som conox~o dirdta 
com o fáto da nossa roolamação do fls. 2 o 6 quo só nos poderia o
cupar o tempo si, om aoontúado dilontantismo, nos propuzoseomos a
prender um pouco folheando vo1un1osoa o eruditos codigos. 

, ontffo, retifiquemos as afirmativas quo surgem ao 
ser iniciado o relato da domissgo do Sambruno. 

Os aoontocimontoe so passaram não como vSm onnumora
dos, o sim como a seguir· ao exporá: 

--Tendo regressado do Barra do Ribeiro, aonde f8ra om 
dosonponho do sua função, om 21 do Setembro do ano transáto, á noi
te, comparooou n dia soguinto, 28, ao. oste.bolocimonto, como hab1-
tualmonto fa~ia quando nesta capital, havendo nossa ocasião presta
do conta do rocobimontos ot6tuados o encaminhado. para a execução, 
diversos podidos do !roguozos daquela ocalidado. Feito isto, ain
da oomo habitualmente, ontrogou-so aos mistoros quo lho oompotião 
atendendo a seção do atacado da firma o percorrendo a froguozia da 
praça no sentido do efetivar vendas, assim prooodondo, ainda no di 
imediato, 2 , aabado. 

Sogunda-foiwa, l~. do Outubro , á hora do ao iniciar o 
oxpodionto . do manh~, lá estava o Sr. Sambruno, como, do rosto, to
dos os outros empregados. Foi antão, quo o sr. Santos, sacio da -
firma , solicitou Jos6 Sambruno para o acompanhar ao oscritorio, in
terpelando-o, aí, asporamonto, sobro uma questão do troca do linhas 
realizada pelo referido viajante com o Sr. Pedro Roynaldo ~l~or, 
do São Gabriel da •stro~a, afirmando doado ~ogo serem as ~inhas da · 
oaaa, o quo foi contestado por ambruno . Eataboiccou-so nossa oca
sião a disputa antro ossos dois Sra. afirmando um, o Sr. Santos, 
portoncorom as linhas ao stock da casa, o o uutro, o Sr. Sambruna, 
quo tal não so dava absalutamonto, pois, um homom honesto oomo ol~ 
seria incapaz do somolhanto doswio do mercadoria. Insistinda~oxal
tado, em quo as linnas oram da casa, o Sr. Santos chamou sou irmão 
o empregado Jos6 Laus dizendo-lho para quo abrisse determinada mala 
contando linhas o mandando a Sambruno quo verificasse ao as mossas 
não estavam com a roforoncia da oasa. E, como cfotivamonto assim 
fosso, entro jubiloso o colorico, ropotiu innumcraa vozes quo as -
linhas oram da casa, tanto mais quanto estavam com roforoncia apos
ta por sou socia-intorossada runo. 

Como 6 faoi~ do comproondor, diante disso, Sambruno 
porcobondo a intenção pouc justa do lho imputaram um gosto indigno 
como osso, uma pecha vordadoiramonto degradante, um verdadeiro cri
mo como 6 o fur~ • protesta repelindo a 1nsidia. 

E o Sr. Santos prosseguindo om seus propaai tos · ,maohia
volioos procura insistontomcnto conseguir com quo sou empregado ~ho 
dirigisse uma carta solicitando demissão. A mais isso se noga Saro
bruno, voltando o referido Sr. Santos á carga, para o quo dou or
dens a Josó Laus no sentida do datilografar um podido do oxonoração 
repelindo Sambruno mais oaaa investida, o afirmando quo havia do 
doamaonra-lo provando sor, como sampro o f8ra, um homom or1tor1oso 
o honesto. 

Es a, vordadoiramonto, 
fino -, o nffo oomo ali está. 

cona descrita a fls. 13 - in-



I 

~ J 
Agora.an ~~ mos o fáto, o procuramos explicar cor~ 

tas circunstancine quo o coroam. 

Indaguemos, primeiro, como podaria estar a!i,morca
doria do propriotario com negocio a oguas o !oguas da Capital. 

J. H. Santos & Oia. havia enviado as . Gabrio~ da 
Estro!a sou irmão Jos6 Laus com o fito, aliás realizado , do, som 
rovolar sua 1ntonQão, obter as novo caixas om podar do Pedro Roy
naldo Müller. 

Ora , assa mercadoria não portoncia absoluto.monto ao 
stook da firma. Por oonsequonoia si aparecia com roforoncia ex
clusivas dosao ostabolooimonto, ora porque, na oxocuQão do um -
plano diabolioQ, se verificara, dentro daqueles armazene do sua 
propriedade, uma eubst1tuiQão. 

Trazendo da casa do Pedro oynaldo Müller linha in
gloza do outra prooodoncia , deram-lho sumisse, fazendo aparecer 
mercadoria tirada do suas psatoloiras. 

a unioa conclusão a que so p6do chegar, pois,oomo 
documontadamonto so provará, na ocasião om quo Jos6 Laus procura
va o já referido r. Müller solicitando-lho, sobro qualquer pro
texto o insistontomonto, para codor-lho as linhas quo lho doixá
ra Sambruno , oforocondo outras, não poudo realizar sou intento do 
maneira total om faoo do não combinaram os numoros do trdis cai
xas, quer di~or: om face do não possuir trais caixas com numero 
idontioo ao das om poder do Sr. Roynaldo. 

Isto posto, ovidoncia-so haver sido consumado o áto 
da demissão d Sambruno, o que do reato, ropotimoa, já está sufi
oiontomonto provado nos autos, ox.vi doc. do f s. o. 

Assim,nooossario ao torna, tão somente, verificarmos 
si podiam ou nRo J. R. Santos & Cia. despedir sou empregado, como 
o fizeram. · 

Ai resido o mor1to da quost~o . 

Em nossa potiQão inicial, doc. do fls. 2, afirmamos 
o provamos ter a firma om causa cometido infraQão om face do Art. 
33 do Decreto 24.2•16, do 22/5/934. Essa artigo procoitúa quo "a 
domiss~o ou roduQão do voncimontos, doe empregados o oporarioa 
quo contaram ms1s do doz anos do sorvioo efetivo na mesma casa .. 
oomoroia , segundo considera o art~. 3A. só sará permitida dopais 
da publicação doato dooroto, por motivo do falta gravo, doaobodi· 
onoia, indisciplina, ou oirounstanoia do forQa maior, DEVIDAMEN
TE OOMPROV ADA". 

Limita-ao o logisiador a dizer "dovidamontc oo~ro
vada", som todavia deixar oxprossa a maneira oxãta do Prõõãdor 
~ataria. las isto, farQosamonto. decorro da oxistonoia do -
exaustiva legislação na assunto. 

Já o dooroto n~. ~9.770, do 19/3/31, a!ioorco do to
da nossa ~ogislaQão social, dispôo om sou art. 13, parag. 2~ •• au 
roforir-so as domissõos reduções, oto., quo om so tratando do DP! 
rarios ou empregado garantido po1o direito do vita~ioiedndo, wa
bo-lho tal indenização depois do "oompotonto processo administra
tivo". Assim tambom o docroto 20.4b6, do l/10/31, (Reforma da l! 
gislação das Caixas do Aposentadoria~ o Fonsõos ) om sou art. 53 
diz quo após doz anos do serviço prestados á mesma omproza, os -
empregados só podarão ser demitidos om caso do falta gravo , apu
rada om inquorita. Esclarooo mais, ainda, o pa.rg. l • desta moa
mo art~. " O empregado, contra o qual fôr arguida falta gravo po
dará ser doado log~susponeo do suas funções pala omproza, mas a 
demissão s6monto ao dará ap6s do!ivoraQão do Conselho do Traba
lho, si osto roconhcoor a falta erguida". 



Vom dopeis o decreto 21.081, do 24/2/32, mantendo 
ossos moamos dispositivos, rcoonhooondo, oonsoquontomonto, não sor pos
sivol deixar ao proprio patrao. parto 1ntorossada, o nlb1tr1o da deci
dir da oxistonoia ou não do motivo bastante numa demissão. Estendendo 
aos trabalhadoras orn sorviQO de m1neraçã9~ - em geral, os beneficios do 
um Instituto de Aposentadorias o Pensões salvaguardou, ainda, o @ovor
no da Ropublica, a estabilidade dos operarias, proscrevendo no art~. 2~ 
do decreto 22.066, do 6/ll/32 quo os empregados com "mais do dez anos 
do anti uidado na mosma omproza ou firma, não podarão sor dispensados 
sintto por motivo do falta gravo, apurada om inquorito administrativo", 
ropotindo-so do tal modo, a observado por nós at6 aqui nas citações foi
tas. 

Mas, prossigamos. E encontraremos o Instituto ~os 
Maritimoa, arcado polo doorcto 22. 72, do 2~/b/32, determinando om sou 
art~. 8~, dentro das mesmas modalidades das outras laia quo vimos estu
dando, o direito á ostabilidad~ o osclarocondo só podar sor verificada 
demissão "om virtudo do falta gravo, roguiarmonto apurada om inquorito 
administrativo", já so podond~portanto, afirmar a oxistoncia cooronto 
do um unico ponto do vista dos Legisladoras àa mataria. 

inalmcnto, para maia reforçar essa assortiwa, iam
bramas, ainda, o decreto 24.615, do ~/7/1~34 quo croou o Instituto do A
posentadorias o Fonsõos dos Bancarias. Determina CiO om sou art~. 15 
a6 sor permitido a um "Banco" ou "Casa Bancaria" demitir um omprogo.do 
com mais do dois anos do ofotividado "om virtude do fa~ta gravo, rogu
larmcnto apurada om inquorito administrativo", ovidonciando-so portanto, 
a una.nit)lidado admiravol das .laia quo rogam a mataria. 

Da{ concluo-se nrto, ser c.dm1.s sivo quo uma oxigoncia 
nooossaria não só om todos os Institutos do Aposentadoria o Pona~os ao
mo, tambom, em toda a Legislação Social Brasileira para casos idontícoa 
a om disautç~o, fosso dispensada oxcluaivamonto no Instituto dos Comor
oiarioa. 

Dentro da b8a logica, corto, s6 do uma maneira so -
podar! interpretar a expressão • dovidamonte comprovada - do art. 33, 
do docroto 24.2'11. E osta 6 a do sor indisponso.vol o 1nquerito adminas
trativo, para dizer, a final, si o empregador pÔde ou não demitir sou -
omprogado. Qualquer outro quo soJa o oaminh~ soguido, inovitavoimon*o 
atentará contra as b8as normas do direito o rorirá os dispositivos ina
tacavoia da Loi. 

Ora, havendo a firma J. H. Santos & Cia. domotido 
Josó Sambruno som o poder fazer, dosrospoitando, por oonsoguinto, nor~ 
mas fixadas, praticou um "áto ilicito"'• 

Dofino-so osto: - o~ oxorcio irroguJ.ar do direito o 
a transgressão do procoito juridico prdátaYolocido, praticado com dolo 
ou culpa o ofensivo ao direito alheio. -

Pela dofiniç~o comproondo-ao, Logo, 6 ilicit todo 
o ~to praticado som direito a o fazor, o que causa dano a outrem. 

Já no direito romano encontramos o - delito civil -
(origem do áto ilicito), sondo assim chamados cortas átos determinados 
oxprossamonto om lei, o aos quo.is ao relacionavam penalidades do nature
za civil, cominadas como compensação ao danos sofrido, o quo, nas maia 
das vozes consistiam om multas om bonofico da poss8a projudlcada ou o
fendida. 

O nosso Codigo Civil proooitúa om sou art • 16~ : -
Aquele quo, por ação ou omissão voiuntaria• nogligoncia om 1mpradoncia, 
violar direito ou causar projuizo a outrem, fica obrigado a reparar o 
damno-. 

Cada voz mais, cresce o ao agiganta, a oulpab1lida
do da roc~amada á vista do quo vamos demonstrando á luz doa fátoe o do 
direito. 

Ouçamos, agora. o quo diz o insigne Clovis Bovila
qua ostabolocondo um paralelo o fixando a distinção entro o orimo exami
nado, oomo fáto jurídico criminal o o áto 1lioito: -



--o direito penal vê, no crime, um olomonto perturbador do oqui
~ibrio social, o contra o~o roago n intuito do rostaboioccr osso 
oquilibrio ncoossario á vida do organ1amo social; o direito ci
vil vê, no ~to ilioito, n~o mais um ataque á organisaQão da vida 
om sociedade, mas uma, ofensa ao direito privado, quo 6 um inte
resso do individuo assegurado poia loi, c, n o podendo rostaura
io, procura compensa-lo, satisfazendo o damno causado.-

osumindo, vamos quo a reclamada, J. H. Santos & o~. 
demitiu Jos6 ambruno, ao , todavia, observar o quo disp6oa loi 
reguladora da mataria om causa, desrespeitando assim prosoriQõos 
Juridioas, o com isso praticou "~to ilicito", sondo portando pas
sivoi do pona~idados. 

Por tudo quanto vimos do dizer, entendemos suficion
tomonto contestadas as alogaQÕOS apresentadas á guiz d dofoza 
paginas nas quais so notam todos os sintomas da fra~ilidado do ar
gumentos quo decorrem da situaQão falsa do quem ao debato dosospo
radamcnto na ansia do salvaQão impoasivol. 

Confiamos pois, - o a oonfinnQa nos orgãos incumbi
dos do zelar na aplioaQão das ~ois sociais 6 a grande v1ga quo -
sustenta a estabilidade das massas proiotarias - confiamos pois, 
ropotimos, om quo assa Mma. Junta tão criteriosa o sabiamente pro 
sidida por V. •xoia. saberá !azar justiQa ao nosso associado , am
parando-o contra a prototonoia do um patrão quo não iho soube re
compensar o osforQo do quatorze anos do sorviQOS prestados. 

Rovola-so claramente em determinada passagem das ra
tões prosontadas pela rooiamnda uma mentalidade quo oquipara 
traba hador honesto, cujo un1oo crime foi o tor nascido pobre , -
aos o~os som dono, alimentados durante dias pela nossa caridade, 
caridade essa quo do um momento para oQtro podo dosaparocor o nos 
dá o direito do enxota-los a chibatadas. Para ossos não ha Lo1s: 
ha chicote. 

Tom forQosamonto do ser osso o pensamento da p se -
gom a quo nos referimos , pois do outr mano1r não ao comproondo 
quo, no oxp andor da oivilizaQao do nosso scouio , alguom afirmo 
caber-Lho o direito do expulsar a outrem, desprezando oodigos o -
tribunais, legisladores o juizos. 

A loi natural da solidariedade humana surge como u
ma desoladora mont1ra anta as figuras quaai primitivas do oroatu
ras assim. 

Numa visão alucinada nossos o~hos enxergam um re
corto macio do mata om floraQão o desonro ar do um festim pagão 
onde o tooapo impera o os convivas saberiam ~osamonto postas do 
carne numana mal assada. 

s , dosaparooo~ as aluoinaQÕOS quo nos torturam, o , 
num impoto confortado~ amargo da sombra a ~uz magnifioa o amena -
da JustiQa para nos innudar do uma serenidade capaz do ~ia ro da 
rosurroiQão . 

Outubro do 30 foi tirar o trabaLhador do fundo das 
prisões imundas para onda 6ra levado pela montalidado raquitica -
dos oo.roomidos o dou-lho leis po.ra um viver maia digno o mais hu
mano. as para quo assas leis cumpram a sua finalidade superior 
o bel , 6 mister sejam respeitadas. 

ImpSr osso respeito , ois a missão grandiosa dos Tri 
bunais Trabalhistas . E quando assentados nossos Tribunàia vamos 
homens como v .Exoia . o sous companheiros do so.oordooio , antão, in 
vado-nos assa paz interior nascida da oonf1anQa do quom tom na al 
ma oortoza admiravol do quo so fará 
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Exmo. Sr. Dr. ERNAN~· DE OLIVEIRA, m. d. IN PECTOR REGI L~A-
LHO. 

firma J. H. SANTOS & COMPANHI , por seu .. 
representante abaixo assignado, nos autos da reclamaçao inten-

tada pelo Syndicato dos Empregados no Commercio, a proposito 
, "' do incidente suscitado pelo Sr. JOSE SANBRUNO, nao se confor= 

mando, como não se conforma, com a respeitava! decisão da Jun= 

ta de Conciliação e Julgamento, vem recorrer da mesma para o 

Conselho Nacional do Trabalho, ex-vi do § Unico do art. 33 do 

Decreto nQ 24.273, de 22 de Maio de 1.934 e art.96 do Decreto 

n~ 1~3, de 26 de dezembro de 1.934. 
, 
E tanto mais necessario e urgente o recurso ora inter= 

, ,.. ~ 

posto, quan~o e certo que a decisao em absoluto podera subsis= 

tir, de vez que adepta como motivo de julgar uma proposição 
de 

erronea, qual seja aVcfue houvesse demissão, quando a prova to= 
, ~ 

da, inclusive a do reclamante,e no sentido de deixar extreme 

de duvida de que tal demissão nunca se verificou,no dizer una= 

nime de todas as testemunhas. 

fÓaa isso, releva ponderar que houve precipitação no 

julgamento,por isso que a defesa, tendo offerecido todos os 
, 

elementos de prova, inclusive a pericial, segundo protestou, 

a Mma. Junta apenas se contentou com ouvir tres das testemunhas 

arroladas l l 

Pelo exposto e pelo mais que consta dos autos,requer a 

supplicante a V.Excia. que, tomado por termo o recurso 

que ora interpôe, se digne mandar abrir vista dos autos 

para minutal-o, como de Direito. 

Nestes termos, 
j.eata aos autos, 
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, 
EGREDIO CONSELHO NACION L DO TRAB LHO 

I 

, 
Para o Colando Conselho Nacional do Trabalho recorre a fir-

ma J. H. S.l\NTOS & COMPANHIA, desta praça, estabelecida com 

commercio de couros e artigos para sapateiro e selleiro - da 

decisão da Mma. Junta de Conciliação e Julgamento, desta capi-

tal. 

Fundou o recurso interposto no § unico do Art. 33 do Dec. 

nQ 24.273, de 22 de Maio de 1934 e Art. 96 do Regulamento que 

baixou com o Dec. n~ 183, de 26 de Dezembro de 1934, por isso 

que a lei expressamente a elle se refere, disciplinando-o. 

Demonstrado, por essa maneira, o fundamento legal do recur

so, cumpre, a seguir, dizer de sua opportunidade, sinão de 

sua absoluta necessidade, em face da decisão recorrida, que 
.. , .. 

nao pode, nem deve subsistir, pela consideraçao de que a in-

validam, completamente, .evidentes vicios de forma e de fnndo, 
, .. 

como se demonstrara no curso destas razpes. 

II 

Com effeito. 
Preliminarmente 

~) - Houve inversão processual, com manifesto prejuizo para 

a defeza. 
... 

E isto porque nao foi cumprido, como se impunha, o dispo-

sitivo do art. 12 do Dec. ns 22.132, de 25 de Novembro de 

1932, que instituiu a marcha processual nas questões suscita-

das entre empregados e empregadores. 



• 

, 
Diz a lei, de modo claro e preciso, que 

"na audiencia designada, será ~ a reclamação 
apresentada ou o respectivo termo, ouvindo-se, 
depois, o reclamado para expôr o que fÔr de seu 
interesse. Os membros da Junta, quando entende
rem necessario, interrogarão qualquer doa liti
gantes ou suas testemunhas." 

É bem de vêr, pela transcripção acima, que a marcha institui-
, 

da e a do processo summarissimo. 
~ ~ 

Neste, segundo a liqao de todos os autores, a legislaçao 

dos povos cultos e a Jurisprudencia dos tribunaes superiores, 

a inicial vale como libello. 
, .... , 
E nelle, portanto, que a parte accusadora vasa nao ao a 

imputação, com a narração dos factos e suas circumsta.ncias, 

como ainda offerece os elementos de provas que possue e a 

punição que deverá soffrer, ou pelo menos ficar sujeito o 

arguido de faltoso. 

Óra, o Syndicato entrou com a petição nua de fls. 2, na 

qual no inciso ~ assignala "que acaba de ser demittido da 

citada firma (refere-se ao associado Snr. Sanbruno) sem obser

vancia do que dispÔe o art. 33 do Decreto n2 24.273, de 22 

de Maio de 1934, visto contar mais de 10 annos de serviços." 
, .., 

De modo que nao remonta nem aos antecedentes dos factos 

occorridos e muito menos configura quaes as formalidades 
., 

que nao foram observadas. 
, 

Emfim, uma peça sem forma de juizo e sem alcance juridi-

oo, pois deixa no vago a intenqão da parte reclamante ••• 

Instaurado que foi o processo e marcada a audiencia para 

o dia 18 de Fevereiro do corrente anno, entrou a firma recla-
, 

mada, ora recorrente, com o requerimento de fls. 12 usque 15 

dos autos. 

Não poderia deixar de assim proceder uma vez que acceitou 

o juizo, indicando, desde lÓgo, as razÕes de facto e de Di-
, -reito, e pedindo uma serie de providencias que nao foram cum-

, 
pridas, conforme se demonstrara mais de espaço. 

Do termo de audieneia a fls. 11 consta que foi entregue 

a petição da firma reclamada. ~azar disso, que faz a Junta? 



... 

- Simplesmente isso: - abre vista do processo ao Syndicato 

pelo prazo de dois dias. - ( ? .1 li) 

Dahi a contesta~ão de fls. 18. 

ssím, a firma reclamada, ao invez de defender-se passou 

a ser parte accusadora, pela concessão excepcional da Mma. 

Junta para com o Syndicato, determinando, em consequencia, 

por acto proprio, a inversão da ordem processual. 
~ - # Todavia, bem e de reconhecer que a parte accuaadora nao po-

~ # 

de innovar a reclamaçao ou o libello. E tanto isso assim e, 

em realidade, na legisla~ão commum como trabalhista, que lá 
~ # 

esta no art. 12 do Dec. citado que na audiencia sera lida 

a reclamação apresentada ou o respectivo termo, ouvindo-se 

depois o recl~ado para expÔr o que fÔr de seu interesse. 
# ~ ... 

Logo, e a propria lei que exige que a reclamaçao deve vir, 
# ~ 

desde logo, fundamentada, com as provas que a accusaçao ti-
... # # 

ver, e com as razoes deduzidas, e ao depois disso sera ouvi-

do o reclamado • 

Quer dizer, em outras palavras, que o reclamado fala sem-

pre por ultimo. 

Não podia, de conseguinte, a Mma. Junta violar, como violou, 

de frente, a disposição clara do art. 12, tumultuando o pro-
~ , 

cesso e occasionando, assfm, a nulidade que ora se argua. 

B) - Houve precipitação no encerramento da instruc~ão, com 

evidente sacrificio para a defeza. 
# 

Realmente, tendo a reclamada, ora recorrida, protestado 

pela pericia na linha apprehendida, assim como pelo depoimen

to de testemunhas valiosas para a ampla elucidação da verda

de, - vide final do requerimento - nenhuma providencia foi 

tomada, como se tornava absolutamente necessaria, tanto mais 
, 

quanto em face do Dec. nQ 24.273, de 22 de Maio de 1934, e 

tarefa restrictiva da Junta de Conciliação e Julgamento o 

apurar as faltas praticadas pelos empregados, nos litigios 

com os patrÕes ou contra elles, a se julgar pela brilhante 

exposição de motivos que S.Excia. o Snr. Dr. Agamenon de 



.., 
Magalhaes, dignisaimo Ministro do Trabalho, fez a proposito 

do Regulamento que baixou com o Dec. ng 183, de 26 de Dezem

bro de 1934. 

OuQamol-o: 

''Para a maior efficiencia da grande conquista 
das c:tasses trabalhadoras, foi a parte rela
tiva a estabilidade e garantia dos empregados 
objeoto de acurado estudo. 
Nenhum empregado com mais de lO annos de ser-, 
V1QO na wesma casa oommercial podera ser demit
tido a nao ser em virtude de falta grave; seus 
vencimentos-não-mais serão~imlnuidos, salvo 
por m~tivo de forQa maior decorrente de uma ~ 
questao de facto justificada para uma applicaçao 
legal, digo, geral. 

s reclamações, oriundas da 1nfracçãg das ga
rantias desse importante capitulo, nao mais 
serão apuradas por meio de 1nquerit~aãm!nis
trativos feitos pel~s~elecimen~s commer
ciaes, mas resolvidas Pã!ãs Juntas de Conci-
11!6ão-e-Ju1gamento, com recurso para o Con-
se o Nãcional do Tra"5ããh.o." --

, 
Ahi esta a palavra autorizada do Snr, Ministro do Trabalho, 

~ , ~ 

dizendo que o empregado nao podara ser dimittido pelo patrao, 

! n~o ~~virtude de falta grave; que essa questão não 

mais pÔde ser apurada em inquerito administrativo feito no 

proprio estabelecimento commercial, mas, sim, resolvida 

pela Junta de Conciliação e Julgamento. 
, , 

Logo, incumbe, precipuamente, a Junta, em face do Regu-

lamento que baixou com o Dec. n2 183, entrar em todas as in

dagaçÕes tendentes a poder aquilatar da idoneidade ou inido

neidade das provas offereoidas • 
.., 

Nao podia, por consequencia, a Mma. Junta dispensar os 

elementos apresentados pela firma recorrente, tanto mais 

quanto eram de molde a caracterisar perfeitamente a hypothe-

se e, do mesmo passo, a comprovar tudo quanto dissera do 

ponto de vista de facto, como resultantes das investigaçÕes 

a que procedeu, como faz certo o doc. de fls. 16. 

a sim, restringindo, lamentavelmente, taes meios de pro-

vas como o fez, determinou, forçosamente, inilludivelmente, 

a Mma. Junta a nullidade do processo, pois que em todos os 

feitos a defeza deve ser a mais ampla possivel, como consa

grou, reiteradamente, de résto, a nova ConstituiQão da 



y) 

Republica. 

III 

Quanto 

AO MERrrO 

a decisão está errada, pelo que incumbe ao Colando Conselho 

Nacional do Trabalho a tarefa de reformal-a de mÓdo que a 

mesma corresponda, outroaim, aos imperativos legaes. 

SÃO CONTR.t\DICTORIOS OS MOTIVOS DE DECIDIR. 

' simple~ leitura doa termos em que foi vasada a decisão de 

fls., apura-se, de manifesto, que ha em tudo, nos consideran-
,., N # 

da, como na conclusao, uma enorme confusao, ja do ponto de 
, 

vista de facto, no apreciar a mataria colligida no processo, 
# , , 

ja no que tange ao direito a ser applicavel a especie. 

Em relação ao aspecto legal da decisão, até certo ponto 
"f , 

se explica o phenomeno, por isso que nao se pode dewconhecer 
"' # , quao dif1icil e apprehender, de um jacto, toda a serie immen-

sa de decretos que, nesta hora, já enriquecem o patrimonio 

da legislação social' brasileira, graças ao esforço e abne-
.., 

gaqao dos propugnadores e sustentadores da grande e soberba 

obra revolucionaria. 
, 

Dir-se-ia que houve, ate, um precipitado legislativo, 

tal a multiplicidade e complexidade dos assumptos estudados 

e disciplinados em dispositivos de leis ainda não convenien

temente codificados. 

É verdade que existem varias publicaçÕes nesse sentido, 

a modo de collectanea, dos decretos promulgados, mercê da 

alta comprehensão de alguns abnegados servidores do Ministé-

rio do Trabalho . 



..... 

Por ellas e pelos boletins e Revista do Conselho Na-
, 

cional do Trabalho, - poder-se-a perfeitamente comprehender 

a preoccupação do Governo Federal no sentido de dotar as 
~ , 

classes productoras de uma legislaçao trabalhista a altura 

das necessidades do nosso povo, de modo a corr esponder aos 

imperativos da hora actual em que se abrem novos rumos ao 

futuro da nacionalidade. 

Tão intenso e fecundo tem sido este trabalho de ada

ptação aos moldes das novas exigencias, que algumas leis 
, 

passaram, ja, por varias reformas, todas tendentes a uma 

melhor interpretação nas relaçÕes entre empregados e empre

gadores . 
, , -

Basta, para tanto, n um ao caso, referir a leg1slaçao 

sobre as Caixas de posentadorias e PensÕes, por· varias ve

zes alterada, como se lê na Rev. do Conselho Nao. do Traba-

lho - vol. 8, pag. 57 - anno VII. 
.... .. , 

Dentro, pois, dessas condiçoea, n.ao e de se extranhar, 

para desorêr, das inconsequenciaa a que incorreu a veneran

da decisão de fls., n'uma epocha em que a legislação social 

carece, ainda, de uma jurisprudencia que a esclareça e am-

pare. 
... 

Si para os juristas e juris-peritos, nao raro, a so-

lução de um caso exige longa meditação e profundo estudo, 
, 
e bem de aquilatar-se a difficuldade que deve resultar para 

os leigos no atravessar esse cipoal denso e immenso de 

decretos e regulamentos. 

Esta, por sem duvida, a explicação para o contradicto

rio de facto e de direito na veneranda decisão de fls., 
, 

conforme se demonstrara. 

Effectivamente. 

~ allegaçÕes da reclamada e do alcance da prÓva. 

Na petição de fls . 12, suboi•dinado ao § 12, deixou a fir

ma recorrida perfeitamente assignalada, para a subsequente 



prÓva, esta proposição: -

" foi ~ snr. Jose Sanbruno quem deixou~ emprego, por ~ 

vontade, não se podendo, portanto, fallar em demissão. 

" " ora, a prova existente nos autos, cohonesta lisamente 

essa assertiva. Sinão, vejamos: 

li testemunha Tago Silveira de Paula a fls. 25 v. de-

clarou que 

11 assiatiu ao seguinte facto: - o Sr. J. H. Santos 

disse a Sanbruno que as linhas por elle Sanbruno 

negociadas ~ Novo Hamburgo pertenciam ao negocio 

da firma, tendo Sanbruno respondido ~ essa mer

cadoria por elle, Sanbruno, vendida, não pertencia 

áfirma; que o Sr. J. H. Santos repetiu, então, por 

mais duas vezes, a affirmativa que fizera, ao que 

Sanbruno disse: então o Snr. está me chamando de 

ladrão, ao que o Sr. J. H. Santos contestou~ então 

você faça uma carta pedindo a sua demissão; negan

do-se a isso Sanbruno, o Snr. Santos chamou seu 

irmão José Lans e determinou a este que dactylo

graphasse uma carta com o pedido de demissão para 

ser assignada por Sanbruno; que Sanbruno negou-se 

a assignar tal carta e retirou-se dizendo que ia 

mostrar como todos os seus negocios são licitos, 

etc." 

" .... , E bem de ver que essa testemunha claudicou n um ponto 

essencial, como não poderia deixar de ser assim, por isso 

que o incidente se deu nos fundos do estabelecimento e el

la estava na frente. Não poderia, portanto, ouvir o que 

se passava lá dentro, e tanto não ouviu, sinão por commen-

tarios posteriores, que declarou que as linhas haviam sido 

negociadas por Sanbruno em Novo Hamburgo, quando, em rea

lidade, ellas foram vendidas em sãp Gabriel da Estrella, 

ao Snr. Pedro Reynaldo Mftller, - vide doc. de fls . 16 . 



, , .., 
fora isso da a entender que J. H. Santos teve a intençao 

de que Sanbruno pedisse demissão. Teve a intenção, !!! 
H 

nao demittiu. 

Ninguem pÔde ser condemnado pela inten~ão manifestada. 

~ualquer individuo pÔde dizer, affirmar, repetir, de pu-
, , 

blico, que vae matar B ou o. - Pode, ate, comprar as armas, 

com essa intenção e, todavia, não ser passivel de pena, pela 

simples razão de que a intenção não teve a sua objectividade 

juridica ou, o que vale o mesmo, não se concretisou n'um facto. 

Os governos podem avisar pela imprensa que o funcciona

rio tal será demittido por este ou aquelle motivo, pÔde ser 

esta a intenção delle, mas se não lavra a demissão tudo fica 

no dominio da intenção. Teve o proposito de demittir, aliás 

manifestado, mas o que ~porta isso se não demittiu, si não 
, ... ... 

deu corpo a sua intençao, si nao positivou o pensamento, a 

idea, o proposito, a faculdade, atravez de uma portaria -
, 

prova material, exterior, positiva e consumativa do acto de-

mias ionar i o? 
, , 

Pelo que se conhece, ate hoje, ha um so projecto de lei 
- , que pune a intençao: e o da Lei de Seguran~a Nacional, que 

não tem applicação para o caso, lamentavelmente para Sanbruno ••• 
, , 
E, pois, a testemunha Togo,ainda nesse passo, que da 

a prova de que não houve demissão, pois que adianta "que San

bruno negou-se a assignar tal carta e retirou-se, dizendo que 

ia mostrar como todos os seus negocios são licitos , (?ll). 
, ... 

De modo que, no dizer da testemunha, Sanbruno saiu nao 
... 

porque estivesse demittido, como nao foi, nem poderia ser, 

nas condiçÕes conhecidas, mas porque pretendia mostrar como 

os negocios delle eram licitos (?I l). 

Isso depois de confessar que, com effeito, havia tran

saccionado com artigos do mesmo commercio de estabelecimento 

para o qual trabalhava ••• 



,., , 
A 2! testemunha de accusaçao, isto e, do Syndicato, Almerin-

do Novo, a fls. 26 v. a 27, depois de relatar o incidente sua-
.., # "" citado por Sanbruno com relaçao a transacçao, que fizera, com 

linhas, accentúa que ~reclamante não foi demittido. 

A 3i testemunha de accusação, Helio Borba de ~aujo, a fls. 
# A 

27, e do mesmo theor e assignala, por fim, textualmente: 

ttque o reclamante não foi demittido da casa de J. H. Santos 

& Compi., tendo se retirado em virtude daquelle incidente a 

que se referiu". 
... , 

Nisso consistiu a prova da accusaçao, toda favoravel a 

defeza, no sentido de robustecer, cohonestando-o, o allegado 

pela firma J. H. Santos & Comp~., quando disse no § 1~ que 

não demittira o Sr. José Sanbruno, posto que manifestasse a 

intenção de fazel-o no momento, depois da confissão delle de 

que, effectivamente, transaccionara com as linhas que lhe 

foram apresentadas, tornando-se, por essa forma, um concur-

rente da casa e commettendo, em consequencia, uma gravissima 

falta. 
... 

Mas nao demitt1u, como,de resto, affirmaram as proprias 

testemunhas de Sanbruno. 

De outro lado, das testemunhas arroladas pela 

Defeza, 

foram ouvidas sÓmente três abaixo nomeadas, a saber: 

A 1!, Paulo A. Morganti, a fls. 29, disse: 
, , , 

"que, estando o depoente em um cafe, logo apos 

ter o reclamante sahido da firma reclamada, 

ouviu o proprio reclamante dizer que, por ga

nhar pouco ordenado, defendia-se fazendo ne

gocios com artigos similares aos que vende a 

firma reclamadau. 

2i testemunha Raphael Millan, a fls. 30, declarou que 

"em conversa com o reclamante Sanbruno, este 

referiu ao depoente que fez negocias ~ conta 

propria, e que disso estava arrependido." 



3i testemunha Manoel Francisco das Neves, a fls. 30, decla-

rou que: 

"que o reclamante disse ao depoente haver tido 

violenta discussão com a firma reclamada em 

virtude de ter elle, reclamante, feito uma 

venda em contra, digo, em conta propria de 

linhas, artigo este em que negocia a firma 

reclamada. Perg. - Respondeu que acha que 

tenha resultado incompatibilidade entre re-

clamante e reclamado." 

# 

De modo que de toda a prova apura-se as seguintes conse-
# 

quencias, rigorosamente verdadeiras e altamente uteis a exa-

cta interpretação da causa, a saber: 

a) - que não houve demissão do Snr. José Sanbruno por par-

te da firma; 

apezar de 

b) - que confessou elle haver, effectivamente, transaccio-

nado com artigos similares ao commercio da firma 
., 

recorrente, sem autorizaçao desta, o que constitue, 

segundo a lei, falta grave; 

mais, 

c) - que estava Sanbruno arrependido do que fizera; 

ainda, 

d) - que a firma reconhecendo isso, quer dizer, o arre

pendimento de Sanbruno, procurou-o, propondo sua 

volta ao emprego. - Depoimento de Helio Borba de 

Araujo, a fls. 27 v. 

Não podia, portanto, a Mma. Junta deslocar a questão para 
, 

outros rumos, como o fez, alias, quando o allegado pela fir-
, 

ma recorrente estava, e esta, perfeitamente provado pelos 
I 

elementos do processo; e sendo a prova absoluta no sentido 

de excluir a hypothese da acenada demissão, mal se compre

hende como houvesse a veneranda decisão desprezado tudo: -

a palavra honrada da firma e a prova constante dos autos, 

ft4-t--11V- -~~ ./ ~.,..u.-1~~~'--c-GA:.--<:=-



// ---
- " s 3 prime;ras t!2stemunhas que depuseram 

neste processo sao contestes em affirmar: 
que J. H. Santos, chefe da firma reclama
da, no dia li de outubro de 1934, em seu 
estabelecimento, dirigiu-se ao reclamante 
e, accusando-o de ter vendido em conta 
propria, mercadoria pertencente a ella re
clamada, oràenou-lhe que escreves~e e as
signasse uma carta pedindo demissao de 
seu emprego; que o reclamante negou-se a 
escrever e assiggar tal carta, protestando 
contra a accusaçao que lhe fazia a firma 
J. H. santos por seu associado chefe; 
que J.H.Santos insist!u em seus pro~osi
tos, mandando seu irmao e socio Jose Lans 
dactilographar a carta para ser assignada 
pelo reclamante; que o reclamante persis
tiu em não assignar a carta e retirou-se. 

testemunha,Togo Silveira de Paula asse
vera que, apos os factos que relatou em 
seu depoimento, J.H. Santos procurou-o e 
p~diu-lhe para declarar que o reclamante 
nao foi despedido, mas abandonou o empre
go, ao que, dita testemunha contestou 
que iria relatar o que havia assistido. 
As 3 ultimas testemunhas, Raphael Millan , 
Manoel Francisco das Neves e Paulo lberto 
Morganti, pessoas a quem, no diser da re
clamada, o rec!amante repetiu, sem se can
çar, a resoluçao que tomara no sentido de 
abandonar o seu emprego, nenhuma referen
cia fazem a esse facto. Taes testemunhas 
affirmam não saberem se o reclamante foi 
ou não despedido e referem que o mesmo 
fez uma negociação em conta propria ." 

lf1 

" Sendo assim, como acontece na especie, em realidade, a 

respeitavel decisão contrariou a prova e, por isso mesmo, 

sacrificou os imperativos do direito. 
, 
E que o direito se origina de um facto provado. Sem 

conhecer, por conaequencia, o facto, em todas as suas cir-
... , 

cumstancias, nao se pode applicar o direito. 
, ... 

Dessa sorte, desvirtuada, sinao desprezada inteiramente 

a prova, a decisão ficou sem fundamento e a justiça, que é 

força especifica de equilibrio entre os homens, - sem appli-
... 

vaçao reparadora. 

Estando provado, a rigÔr, que não houve demissão, a deci-
... , ... 

sao somente poderia concluir pela inexistencia da demisaao. 

Porque as leis sociaes não foram elaboradas e promulgadas 

para uma interpretação ligeira, sem attenção á realidade dos 

acontecimentos de onde emergem. Não são leis de protecção (e 

si o fossem deixariam de ser leis) em favor de uma determina

~a classe e em detrimento de outra. Têm uma alta funcção 



especifica no meio trabalhista como asaecuratorias de justiça 

planaria. 

Dando direitos conferem t~nbem obrigaçÕes. De mÓdo que 

na interpretação das leis tudo se resolve n'uma questão de 

facto, de que se origina~e ao qual se ajust~no sentido de 

da~orpo á procedencia ou 1mprocedencia da reclamação. 

No caso dos autos, não ha como invocar a lei, porque não 

se verificou o facto, isto é, a demissão. 
, ..., ,.. 
Ora, os factos negativos nao carecem de prova. Nao se 

trata de dmissão culposa. Negando a firma a acenada demissão, 

àstava dispensada de fazer a prova. 
, 

Disso, porem, se incumbiu o reclamante com as testemu-

nhas que trouxe para deporem perante a Junta, corroboradas 

com as declaraçÕes das que foram apresentadas pela defeza, e 

todas confirmatorias da carta que a firma recorrente endere-
, 

çou a Inspectoria Regional do Trabalho, em 30 de Novembro, ---
assim concebida: 

"Exmo. Sr. Dr. Ernani de Oliveira, m.d. 
Inspector Regional do Trabalho. 
Pela presente , vimos o9mwunicar a V.Exa. 
que o viajante Sr . Jose Sanbruno DEIXOU, 
por sua livre e expontanea vontade, de 
traball1ar, desde 12 de Outubro ultimo pa
ra nossa firma, sem, todavia,,prestar suas 
contas - o que pensamos o rara, ainda, de 
futuro. Fizemos essa participação v!sto 
como o nome delle fi~urava na relaçao de 
nossos empregados, ja em poder dessa Ins
pectoria. - Valemo-nos, etc." 

VIDE CERTIDÃO NNEJú\. 

VI 

, 
Do ponto de vista de Direito o illogismo e ainda mais 

frizante. .. 
Nos diversos consideranda ha uma formidavel confusao . 

Não se sabe, mesmo, se a decisão considera o empregado demit-
f""' 

tido ou suspenso, ta~ voluvel ella se mostra á simples leitu-

ra. Apenas, a conclusão é clara quando condemna a firma, a 

titulo de indemnisação, ao pagamento do ordenado em dobro 



..... 

!J-1 

... 
pelo tempo em que perdurar a suspensao arbitraria. (?1 1 I) 

Mas, onde a Mma . Junta foi buscar tanta cousa, articular 

tantos factos e buscar tanta inconsequencia para atirar so

bre uma firma honrada e que nada mais fez contra o seu ex -

viajante do que interrogal-o de como havia transaccionado em 

contra propria. sobre artigos do commercio della ? 

Foi mais alem a veneranda decisão:- assignaleu que 

"a esta Junta não compete apurar, dentro deste 
, N 

processo de reclama~ao, a existencia ou inexis-

tencia de falta grave, mas se houve ou não in-
... 

fracçao do disposto no art. 33 do Dec. n.24.273, 

de 22 de maio de 193411 • 

Maia: 

' ., # 'Considerando que a demissao do reclamante e 

completamente illegal, em face do disposto no 

art. 33 do Dec. n8.24.273, de 22 de maio de 

1934, por isso que não foi processada em fÔrma 

regular, attendendo-se a circt~stanoia de contar 

o reclamante mais de 10 anos de serviço no estabe

lecimento da reclamada, conforme se verifica da 

Carteira Profissional de fls. 6. 

1\inda: 

"Considerando que, sendo illegal a demissão do 
, , 

declarante, e fora de duvida que o seu afasta-

mento equivale a uma suspensão arbitraria (?I) 

e, como tal, deve elle reclamante ser indemni

sado na fÔrma estabelecida pelo § 1; do art.l3 

do Dec. nQ 19.770, de 19 de março de 193l.n 

Isto posto: 
... 

Mesmo admittida - ad-argumentum - a hypotheae da dem1ssao 
, , 

do ex-viajante SnrY Jose Sanbruno, for~a e reconhecer, para 
, 

concluir, a luz da logica e do bom senso, o desacerto da 

decisão recorrida. 



Em primeiro lugar, porque o art. 33 do Dec. ns 24.273, 

de 22 de Maio de 1934, ~onsagra o principio da estabilidade 

do empregado no exercicio do cargo, satisfeita a condição de 

lO annos de serviço ao estabelecimento ou firma e sómente 
~ 

podera ser demittido por motivo ~ falta~~~ devidamente 

comprovada. 

O Regulamento que baixou com o Dec. nQ 183, de 26 de Dezem

bro de 1934, no seu art. 91 define o que seja falta grave. 

Considera-se falta grave: 

a) qualquer acto de improbidade ou incontinencia que 

torne o empregado incompativel com o serviço; 

b) negociação de conta propria ou alhei~ sem permissão 

do proponente. 

c) •• • ••• • •• ••• 

d) • • •• •••• •• •• 

e) • • • • • • • • • • • • 

f) ••••• •• •• • • • 

g) • • •• •• • • • ••• 

h) •••••• •••••• 

Quer isso dizer , em outras palavras, que verificada qual

quer das faltas emnumeradas no art. 91, o empregado, ainda com 

mais de 10 annos de serviço, pÔde ser demittido pelo patrão. 
~ 

Ficara elle suspenso quando imputado de qualquer falta 

grave - art. 94 do citado Regulamento - e quando provada a im

procedencia da accusação, retornará elle ~emprego com os ven

cimentos e vantagens do cargo de que ficou privado - § Unico 

do art . 94. 

-No caso concreto Sanbruno nao era um imputado, era, sim, 

o autor certo de uma falta grave. Tanto que, chamado ao escri-

ptorio da firma, depois da denuncia da poderosa Sociedade Ju-

lio Becker & Companhia, lealmente, de que, digo, & Companhia 

Limitada , confessou , lisamente, lealmente, de que, de facto , 

havia transaccionado , de ~ta propria, com linha para sapa-
, 

teiro, o que fizera por mera defeza . A prova , alias, nesse sen-



# , 

sentido, e robusta dentro do processo . E, entretanto, certo 

que Sanbruno era pago pela firma, mensalmente, com o orde

nado de Rs . S00$000, mais as despezas de viagens e hoteis 

perfeitamente cobertas. 
# .. 

ora, si nao se tratava mais de apurar, de investigar, 
... 

da procedencia ou nao da denuncia; si claramente, lealmente, 
# 

era Sanbruno quem se apresentava como faltoso, isto e, como 

concurrente ostensivo da firma para a qual se compromettera4V 

trabalhar com escrupuloso interesse de subordinado, de re

conhecer é que assistia fundado direito ao patrão para de

mittir seu empregado, em attenção ao art. 90 do Reg. e 33 do 

Dec . ne 24 . 273, por isso que a falta estava plenamente pro-

vada, assim como se projectou para dentro do processo. 

A theÔr do § Unico do art. 92 do Reg., esclarecido pe

la palavra autorizada do Snr . Ministro gamenon Magalhães 

na exposição de motivos que fizera ao Snr. Presidente da 

Republica, a falta camnettida pelo empregado se resolve 

n'uma questão meramente de facto. 

E porque o art . 33 do Dec. n2 24 . 273 exija como funda-

mental ao acto demissorio a ex1stenc1a da falta grave, 

tanto vale dizer , em vernaculo, devidamente comprovada, 

dispensada a instauração de processo administrativo; e 

sendo certo que , segundo o Regulamento , as reclamaçÕes 

oriundas da infracção das garantias desse importante Capi

tulo não mais serão apuradas por meio ~ inqueritos admi

nistrativos feitos pelos estabelecimentos commeroiaes, mas 

resolvidas pelas Juntas . - Exp . de Motivos - 1ndub1tavel 
, , 
e que a Junta cabe , exactamente, a tarefa de, nas reclama-

... 
çoes , ponderar todas as provas e circumstancias, para ajui-

zar e decidir se houve ou não motivo grave para a demissão , 

de vez que é o proprio art. 33 que exige motivação nos jul-

gamentos . 1 
~~/ 

decisio inverteu o pensamento do legislador . Dizen-
... , 

do que nao compete a Junta apurar a existencia ou inexis-

tencia de falta grave , ha como que um attentado contra a 



, 
lei expressa. 

Consagra o diapositivo que a demissão sÓmente se considera 
# 

legal, quando occorrer falta grave. A Junta e chamada para 

julgar a reclamação e declara que essa indagação é de somenos 

importancia. É con~ da para um fim e descamba para ou-

tro, dando interpretação diversa ao preceito legal. 
H # 

Nao esta certo. 

, 
~uando o legislador alludiu a falta grave como fundamen-
, ~ , 

tal a demiasao, outorgou, tambem, pelo § unico do art. 33 as 

Juntas o julgamento das infracçÕes oriundas dessa Capitulo; 
H 

quer dizer, ponderar, apreciar, julgar se houve ou nao infrac-

ção de algumas das partes; em relação ao patrão se demittiu 

1mmotivadamente; com referencia ao empregado se praticou ou 

-nao falta grave. 

Provado, portanto, que o empregado commetteu uma daquel

las faltas prevista no art. 91 do Reg., deve ser reconhecida 

como legal a demissão , ou pelo menos que houve motivo para 

o patrão demittir o empregado, poda que esta é a funcção da 

Junta em face do art. 33 do Dec. nQ 24.273. 

Em segundo lugar, porque o art. 33 do Dec. n. 24.273, 

deve ser interpretado de accÔrdo com os seus termos. 
N - # Onde a lei nao distingue nao e licito ao interprete dia-

tingu1r. 
, , 

Dizendo a lei que o empregado ao podara ser demittido 

por motivo de falta grave (e nesta se inclue a praticada por 

Sanbruno , segundo o art. 91 do Regulamento) quando devidamen-

te provada, dispensou o legislador patricio qua~quer outras 

formalidades para a demissão. 
, -Legal e a demissao toda vez que o empregado pratique 

, 
qualquer das faltas ennumeradas no supra-citado art. 91. E 

que o legislador collocou o empregado no commercio com maia 

de lO annos entre os funccionarios não v1talicios, mas demia-



v 

demissiveis sÓmente mediante certas condiQÕea, de mÓdo que 
, ... 

ao poderao ser demittidos, dado o implemento de taes condi-

~Ões . E desde que não seja allegado , nem provado algum moti-
... , 

vo que justificasse a demissao, e pallo o acto que o demittiu, 

assistindo ao funccionario direito a todas as vantagens do 
, 

cargo, desde que foi demittido ate nelle reintegrado. Sup . 

Trib. Dederal acordam nQ 2322, de 31 de Outubro 1914. Nesse 
<V 

ponto é exhu'Qerante a j!,urisprudencia da SuP.r~a CÔ;rte. 4V Jauh> 
(Q /ú~rf'I/D {f/--l à~PM( , ~8iZ. ~r~~~~"~ ~·~7· 

Ora, no caso dos autos, Sanbruno tinha a estabilidade no 
# 

emprego condicionadaemquanto bem servisse, isto e, emquanto 
.. 

nao comrnettesse qualquer das faltas ennumeradas no art. 91 

do Regulamento . 

n'onde, provado pela confissão e por todos os elementos 

de prova, que o mesmo vendeu, de contra propria, mercadoria 

similar ao commercio da firma recorrente , podia esta com so

brada razão demittil - o, desde lÓgo . 

Esta, sem duvida, a verdadeira interpretação do art . 33. 

A hermeneutica juridica não possue - disse Pedro Lessa -

nem subministra ao interprete das normas do Direigo segredos, 

ou meios cabalisticos , por força dos quaea os termos usados 

pelos legisladores nas leis, ou pelo Poder Executivo nos de

cretos, tenham significação diversa da que se depara a toda 

consciencia sã, a todo espirito probo, que intelligentemente 

attenta ao preceito com o fim de lhe descobrir o sentido . 

Essas lapidares considera~Ões Pedro Lessa as fazia, quando 

lator do cc. ng 2 . 132, de 23 de Abril de 1913, in Direito 

dministrativo de Viveiros de castro , pag . 57a. 

Tratava-se da demissão de um Colleotor Federal . 

Por uma singular coincidencia o autor invocou tambem o 

art . 33, mas da Lei nQ 4 . 059 que prescrevia: 
... 

"os collectores nao poderao ser demittidos depois 

de afiançados , senão por falta de exaoção no cum

primento de seus deveres , ou em consequencia de 

actos que moralmente os incompatibilise para con

tinuar no exercicio de seu cargo" . 

r e-
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Mutatis mutandi não differe, sinão nos termos, a redacção do 

art. 33 do Dec. n& 24.273, combinado com o art. 91 do Reg. 

que baixou com o Dec. nQ 183. 

Pois bem; Pedro Lessa, apreciando aque1le dispositivo, 

assim se pronunciou: -

nconsiderando que os termos do art. 33 do Dec. nQ 

4059 de 25 de Junho de 1901 são bem explicitos, e 

só permittem a demissão do col1ector em um desses 

-dous casos: 1& - falta de exacçao no cumprimento 

dos deveres; 2& - pratica de acto que moralmente 

incompatib11ise o co11ector com o exercicio do 

cargo, o ~oder Executivo compete demittir o col-

lector, contra quem se arguir algum desses factos, 

PROVADO DE UALQUER MODO; MAS, É PRECISO que um 

DESSES F CTOS SE VERIFI UE, para que o collector 
, 

possa ser destituido do logar.n 

Não é diversa a exegese do art. 33 do Dec. n. 24.273. 
, 

O empregado podera ser demittido dado o implemento da 

condi~ção estabelecida pela Lei, isto é, a falta grave. 
, 

Nem se invoque, como pretendeu o Syndicato, toda uma se-

rie de decretos absolutamente extranhos aos commerciarios, 

visto como foram elaborados e promulgados para outras clas

àes, a saber, pela ordem de indicação: 

- o dec. n 19.770, de 19 de Março de 1931, regulava a syn

dicalisação das classes patronaes e operarias e dát?utras 

providencias. 

- o dec. nQ 20.465, de lQ de outubro de 1931, refere-se a 

Caixas de posentadorias e PensÕe~J•tforam instituidas para 

os empregados de differentes classes nos serviços publicos 

de transportes, de luz, força, telegrapho, portos, agua, ou 

outros que uenham a ser considerados como taes, quando explo

rados dirécta.mente pela União, pelos Estados, Municipios ou 

por emprezas. 



o dec. n2 21 .081, de 24 de F~vereiro de 1932, entende , 

igualmente com as Caixas de posentadorias e Pensões. 

- o dec. n2 22.066, de 9 de Novembro de 1932, prova as al-

terações feitas nos estatutos da Sociedade Beneficente Cruzei

ro do Sul . 

- o dec. ni 22.872, de 29 de Junho de 1933, cria o Instituto 

de posentadorias e Pensões doa Maritimos , regula o seu func-
, 

cionamento e da outras providencias. 

Óra, a lei que regula as relaçÕes entre empregadores e em-
, 

pregados no Commercio e o Dec. ni 24.273. 

Não ha formalidades a cumprir, mas faltas a verificar. 

Provada a falta grave por parte do empregado, o patrão 

' I " pode demittil-o. E o que dispoe o Art. n2 33. 

Eis tudo. 

VII 

... 
De todo exposto, chega-se as seguintes conclusoes, rigoro-

samente exactas: 

~ ... , 
li) - nao houve demissao do Snr . Jose Sanbruno; 

e, pois, 
... 

2ft) - nao ha invoca:r• o art. 33 do Cec. ns 24.273; 

mas, quando assim não se queira julgar, então, 

3~) - que legal foi a demissão, por isso que grave foi a 

falta commettida pelo Snr. José Sanbruno , aliás, cumprida-
, N 

mente provada, ate pela confissao. 

E, sendo assim, procedente deve ser julgado o recurso, 

por ser de Direito, por estar de accÔrdo com a Jurispruden-

cia, com a doutrina e corresponder aos altos e superiores 

interesses da 

JUSTIÇA.. 

ibll4;;~ 'Uj 
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DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELE 
_ TELEGRAMMA 

18376:40:31~: 

SOME ~ TE HOJE RECEBEMOS 
- D E S S E C O N ~ E L H O D A l\ D O P R A Z O 

- ~ ROCESSO JOSE SA1 BRU 1 O :::r 
. MO · TEIRO BARROS JRESIDEi' TE U11 IAO EMPRtGADOS -

j 

_ C O M E R C I O S E T I D O T O M A R P R O V I D E ;; C I A S S A U D A C O E S 

MILTO ~ LOBATO RESIDENTE SI , DICATO AUXILIARES 

COMERCIO jORTO ALEGRE ~ 
---c-:-r- '--"-'-----;----

CT AGRILADOR 1/875 

------------Aecabid na-t;a-See~~~~-

tJ-,f ... JÇ" 



As 
parte do 

nci 1 1-- lo ·-tel e r 1 hica rc cb m .lei ·gramn t~ p ra qualque-r--~ 
mundo. 

on~ulh m o Indicador u a Tarifa em caso de duvid br en-
dete<,os Oll l éiX~S. 

)s I ·I ~r mm s ordin 1'10 I M exterior ti s mpr n id r do 
urgentes. 

PMrct l legt tllllllld lo n ~ s õo a ·ons >I havei él cartas telegra-
p:1icas, que H 0S{l ll1 ele wandc abolimcnlo. 

Ust·m o vale telegraphico ou aéreo pa ra o r mc, sa de dinheiro. 
Tt,m tlli"~iin rapicllt, pa~ menlo immedialo. 

Procure m ·onh cer a onta sc ns dos s rv iç de cobrança e de 
registrados contra reembolso. 

l:m so d · transferencia de residencia, comm un iqu m o novo 
tndt.>rr!,O ;, ét~ ncia qu ' Ih servitt. 

o l)a nc s. mpanhia , osas mmercia s e emprczo induslrioes 
lrH'ilil ft-s n C'xped ição, a qualq u r h ra, cl eus I legra mmos, m diõnt d po-
:-.ii< IS ~ema nél . mrn él ou lri rn Ira . P çom infotmaç-es. 

-----
O Departamento dos Correios e Telegraphos recebe a prefe

rencia do publico como prova de confiança e patriotismo 

I 



I FOfiMA ÃO 

O ~resi ,~ente do syndicato dos Auxiliares do comr ~r 
. "' cio de Porto Alegre attendendo a col&lunicaçao feita no officio 

n~ 975, desta Secretaria , pelo ~ual foi · da vista dos autos, por 

10 dics, do recurso inter osto pela firma J . H. Santos & Cia . con 

tra a Jecisão proferida pela Junta de Conl,;ili ção e Julgamento de 

Porto Alegre, que deu ganho de causa ao associado Sr . Antonio san 

bruno, faz sciencia por telep-rnuma , a este ConselhO C'Ue já tele

graphou ao Sl. L:upenio ,~onteiro de Barros, Presidente da. nião 

dos .u;mpregados do com:·1ercio desta Capital , afim de que tomasse 
as necessarias proviJencias nesse senti o . 

"' . "' Nao tendo a Uniao dos Empreeados do co 1r;1crcio to-

mado at~ a presente data :uulquer )rovidencia a esse resp~lto , 

proponho, salvo juizo superior, se of!'icie novamente ao Syndicato 

dos Auxiliares do cornm§?rcio de Porto Plegre fazcnlo-lne sciencia 
de tal facto. 

De accordo com a praxe estabelecida por esta Repar

tição, passo o pres nte ~rocesso ás mãos do Sr . Director desta 

"' "' Secçao, afim de oue seja subrnE~t tido a ConslJer çao da Doutú Pro-

curadoria Geral . 

la . Secç&o , 21 de Agosto de 1935 . 

~.AWa f2).J~ ---Ú~o-c-~tyc. -;f~o 
Auxiliar de 2a . clas.3e . 

A' consideração do Snr. Director Geral vdhJ 

()-;) ~ ~ ~-d~---~t~.~-4.:~ .................. .. . . 

Rw U.aJaneiro,~Bde r .... de193 ~: 

~~~ .. ~'Y~:~ .... ~~ ......... . 
D irector da 11! Secção 

VJ: TO-Ao n . l.JJt. 1-, ~v~-, w rr;l, 
<l>.ye • d~nte. 



No :proc. 5948/35 foi fixada a com:petencia 

:para julgamento dos recursos das Juntas de Conciliação a Julga

m nto, :para o Conselho Pleno . 

o afast amento do em~regado no :presente 

caso verificou-se em lQ de outubro de 1934. 

uanto ao :prazo ~ara recurso convem notar 

que o art. 96 lQ do Regulamento ap:provado pelo Dec . 183 de26 

de Dezembro de 1934, estabelece : "Das decisÕes das Juntas caberá 

recurso com atreito sus:pensivo ,no prazo de 30 dias , para o Conse

l ho Nacional do Trabalho pel a f órma estabelecida no D0c . 22 . 131 · 

de 23/11/32 (art . 33 § unico do Dec . 24. 273 de 22/ 5/ 34). 

Ora , o Dec . 22 . 131 de 23/ 11/32 f i xa no 

art. 2Q o ~razo de l O dias contados da notificação á :parte . 

Cabe , portanto , decidir qual dos dois dis

positivos ha de reger a especie . ~ certo que o Dec . 24. 273 não 

fixou prazo , para os recursos . Portanto , o qu 
, 

me :parece e que 

o eg. 183, fixando como fez o~:prazo ~e 
4
30 dias e remettendo o 

:processo á observancia da fórma • 22. 131 , podia faz -lo 
..,J 

~orquanto na forma estão com:prehendidas actos varios e n~ o unica-

mente o prazo. 

o que o legislador quiz foi adaptar a fór

ma deste decreto exce:ptuado apenas o :prazo inicial que determi-

nou fosse de 30 dias . Com isso não contrariou a lei (Dec . 24273) 

:porque esta neo 00gitou de :prazo, nem feriu o Dec . 22. 131, que e~ 

rwsmo mandou ado]ltar com referencia ás demais formalidades a serem 

obsorvadas no curso do :processo . 



I . 

Assim, entendo que o prazo a ser adaptado é o 

de 30 dias . 

O presente recurso foi interposto dentro do . 
prazo legal, scientificada que foi a f~rma recorrente a 6 de 

]farço de 1935 (fls . 37 v . ) . Sobre o recurso não foi ouvida P'C.. 

parte recorrida apezar de a isso convidad~em obediencia a uma 

nórrr~ comesinha de direito, qual a de ninguem ser julgado sem 

s-r ouvido , pois , deixou decorrer o prazo sem se manifestar. 

uanto ao merito compre- me salientar que dos 

autos está provado que o accusado commetteu a falta do art . 91 

lettra b) do Regulamento approvado pelo Dec. 183 de 26 de de

sembro de 1934 (doc . de fls . 18) e na propria defesa do accusa

do não se contesta que elle negociasse com a mercadoria , apenas 

se allega que a mesma não pertencia ao st ock da firma . h para 

justificar o facto da mercadoria apparecer com referencia ex

clusiva do estabelecimento, attribue o S~ndicato que faz a defe

sa do accusado (v. fls . 22) a "uma substituição" decorrente da 

execução de "um :plano diabolico ". Ora , esta affirmativa não 

foi provada pela defesa do accusado, emquanto, que a natureza 

da mercadoria não foi provadamente desmentida pela defesa . 

arece-me assim procedente a accusação da falta 

grave referida. 

o processo de investigação mencionado no art . 

94 do Regulamento 183, era prati~amente inexequivel no momento 

em que se passou o facto objecto do presente processo, dada a 
.) 

ausancia completa de qualquer norma que e ori ntasse . Em ses

são plena de 20 de agosto de 1935 no Proc . 5325/35 o Conselho 

decidiu que o p;:ocesso de investigação é feito polas Juntas de 
"" , Conciliaçao e Julgamento na forma do Cap. II do Dec . 22132 de 

25/11/32. 

Mas , é conveniente notar que as Juntas de Con

ciliação e Julgamento são pelo unico do art . 33 do Dec . 2427~ 

os orgãos que hão de conhecer das reclamaçÕes determinadas pe -



las infracçÕes do art. 33 do citado Decreto. Ora, se perante el

las se ha de efrectuar o processo de investigação que precede a 

demissão e no qual logicamente se terão de manifestar ambas as 

partes, desapparece o seu papel principal de orgão de reclamação 

das infracçÕes do disDositivo 1 ga~para se transformar em orgão 

apurador do caso . 

E porque me parece -' provado no :processo a 

falta arguida :pela firma, o:pino se dê :provimento ao recurso, pa-

ra reformar a decisão recorrida , c~~~~ justificada a 
demissão do em~regado . 



,. 

o 1 o - - &r.. tl \ \'<. lh.l\ 
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A Sllr. l y i de Rezende para pr 

diente determinado . 

No impediment 

CONSELHO NAClONAL DO TRABALHO 

,~:.~Ji, .. )t.L 
~~~~! •••••• DE 198.Q 

Offici l 
::i cç 
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RuA DOa ANDAADAI N .0 1763 

1 .• AADAA 

PORTO ALEGRE 
A. O. DO aUL 

AO - b/37 

iJA h~ 
31ftDIGftTO DOS ftUKILIRHHS DO GOMHHGIO OH PORTO ft~fi6Rfi 

·~ .... .....•........... 
RECONHECIDO PELO MINISTtRIO DO TRABALHO , INDúSTRIA E COMI::RCIO, NOS 

Ti:: AMOS DO DECRETO 19.770 DE 19· 3·1931 

O"ICO SINDICATO DA CLASSE EM PORTO ALEGRE 

orto Ale re , 12 de março de 1~3 • 

Ilmo . r . Diretor Gernl d eore ·t ria do 

CO ELE. O ~ AC IlJ T LH 

•m rea osta uo vos o oficio n~ 1-~'ll , r e fe~ente ao processo n~ •••• 

4 .~~2/35 er.1 que somo parte por nosso associado José clanbruno contra a ir

ma J . H. antas & Cin . 0 juntamos no presente a procuração pedida para rnti-

fio ção de poderes a este indioato . ognmos a v. • a especial tenção 

o áto de , d tado de 12 de fevereiro ultimo , ovo so o leio ornente nos 

ter ohe ado 6s mãos ontem . 
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INFORMAÇÃO 

O Conselho Nacional do Trabalho, nos autos do pro

cesso em que J. H· Santos & Cia . recorre da decis~o da Junta de 

Conciliação e Julgamento de Porto Alegre, resolveu, em sessaõ de 

de 21 de Janeiro do corrente anno, converter o julgamento em di

li encia, afim de que o Syndicato dos Auxiliares ]o Commercio de 

Porto Alegre, ractificasse, dentro do pr zo de 30 dias contados 

da data da notificação, os seus noderes, juntando a respectiva 

procuraçao. 

3cientiflcado daquella resoluç~o por offlcio des

ta ecretaria , junto por copia a fls. 68, o Synclicato dos Auxilia

res do Commercio de Porto Alegre, justificando o motivo porque 

nao remetteu ha mais tempo o doeumento solicitado no supra cita

do officio , envia a procuração passada em seu fRVÔr por J osé 'Jam

bruno, interessado noo r ecentes autos. 

Ficando, com jnnta dos presentes documentos, sa-
--t 

tisfeita a dili ~encia requerida pelo Egr~gio Conselho Nacional ào 

Tr b lho, passo estes autos ao s;r·. Dir ctor da ecção, afim de 

s jam os mesmos submetti os á con~i.àeração da antoridAde compe-

tente. 

~Ri~ A!i/~ de-l9ÇfM~. 
20 Official.. 
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Proc . 4.112/ 935 

ACCORDÃO 
.Ag/ SSBF • 

19 ........ 3.6 ..... 

Vistos e relatados os autos do processo em oue a 

firma J .H.Santos & Cia . recorre da decisão da Junta de concilia

ção e Julgamento de Porto Alegre , oue deu provimento á reclamação 

offerecida por José Sanbruno contra a mesma firma r ecorrente : 

RELATOR IO 

José Sanbruno , por intermedio do Syndicato dos Auxilia

res do commercio de Porto Alegre , apresentou queixa contra a refe

rida firma , que o di spensou, com infracção do art . 33 do Dec . n~ 

24. 273 , de 22 de aio de 1934, visto contar mais de 10 annos de 

sePviço . 

Depoi s das diligencias necessarias á elucidação do caso, 

resolveu a Junta de conciliação e Julgamento decretar a nullidade 

da demissão do reclamante , e condeumar a fl rHla reclamada a lhe pa

gar, a titulo de indemnização , os respectivos salarios integraes , 

e em dobro , a contar de 1 ~ de Outubro de 1934 - data da dispensa -

e emquanto perdurasse a suspensão . Outrosim, foi facultado á fir

ma o direito de solucionar o assumpto , pagando ao empregado a 

quantia da indemnização contada até a data em que foi proferida a 

decisão ~ 2 de ~~rço de 1935 - e promovendo , em forma legal , a 

suspensão do reclamante e abertura do respectivo processo de in-
f'll 

vestigaçao. 
N N 

Nao se conformando a firma com essa decisao, r ecorre pa-

ra este conselho, dentro do prazo r egulamentar, tendo sido o ree

corr ido convi dado a apresentar sua contest ação, o que não fez . rs 

t o pos to e 

CONS IDERANDO, de meritis, aue nos autos está provado oue 



Proc .4.112/935 - 2 -

o empregado commetteu a falta grave de que trata o art . 91 , letra ~~ 

do Regulamento approvado pelo Dec . n? 183, de 26 de ezembro de 1934 -

doc . de fls . 18 - e na propria defesa do empregado não se contesta que 

elle negociasse com a mercaaoria, apenas se allega que a mesma não per

tencia ao stock da firma . E, para justificar o facto da mercadoria 

apparecer com referenc1a e clusiva do estabelecimento, attribue o Syn

dicato, c1ue pro·1oveu a defesa de fls. 22, a "uma substituição" decorren 

te da execução de "um plano diabolico"; 

CONSIDERANDO que essa aff1rmat1va não foi devidamente provada 

em~uanto que a natureza da mercadoria não foi necessariamente desmenti

da pela defesa; 
N 

CONSIDERANDO , assim, oue é procedente a accusa~a.o fel ta , ca- . 

racter1zanao-se a falta grave citada pela firma; por outro lado 

CONSIDERANDO que o processo de investigação de que trata o 

art . 94 do ci t ado Regulamento , era praticamente inexequivel no momento 

em que occorreu o facto , objecto do presente processo, dada a ausencia 

completa de oualquer norma que o orientasse . 

ctesolvem os membros do conselho Nacional do Trabalho , 

reunidos em sessão plena , considerar provada a falta grave argu1da con

tra o empregado, para o fim de , reformando a decisão da Junta de conci

liação e Julgament~julgar justificada a demissão . 

em exercic 

Fui presente :- Procurador Geral 
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INFORMAÇÃO 

Candido carrion , respondendo pelo expediente da l7a . 

Inspectoria do 1~1nister1o do Trabalho , Industria e commercio , pe

de que se lhe remetta o presente processo para que seja dada vis

ta do mesmo ao Sr . Jos~ Sambruno, pelo facto de não se haver con

formado com a decisão constante do venerando accordão de fls. 74/75, 

proferido pelo conselho Pleno , em sessão de 28 de Maio de 1936 e 

publicado no "Diario Official" em 25 de Agosto do mesmo anno. 

o presente pedido , penso, salvo juizo das autoridades 

superiores, oue não póde ser attendido 
a) - porque a decisão do referido accordão, fls . 74/75, 

já transitou em julgado,porque a sua publicação data de 25 de Agos

to de 1936; 

b) - porque as decisÕes do conselho Pleno são de ultima 
e definitiva instancia; e finalmente 

c) - po que não ~ praxe de sta epartição remetter proces

sos aos interessados e sim dar-lhes vista QOS mesmos . 

Ao sr . Director de secção , para os devi os fins. 

10 de Janeiro, 10 de Abril de 1937 

.sJ~o. s. ~~ecvJOJ'- ;r~ 
Escrlptura.rla - classe ''E'' 

' > \ \~.. h~~ -~~ 
... ~, 

.. . , 
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Procur r Geral 
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CN/Sv F. Jur 

Sr. ~nc rret~rto o xp . lente da 17 • Inspector 1 

Porto Alegre 

R1o ar nde do Sul 

7 

eglona.: 

E re~posta o vosso ot.11c1o nY 728 , de 11 de 

w.rço uJ. tlmo , cumpre-me commun1car-vos , de ordem o sr. 

l· es1dente c c r !om1 de c rur.to ~o d roc 
... 

d rl · Geral, que n o constitue pr e dest -r t lç lO 

envlnr o proc So..~OS o 1n eres~ do('! , m , s1 1, 

vista. os mesmos , nesta secret r1 • 

r-l hes 

essa conro:nn1dade, o Sr. José 3 nbruno poderá 

constituir p ocura or, ncüt c p1t 1, p r requerer o que 

jul r conven1ent • 

Attenclo as ud· ((Oes 

c ·tl l ho) 
,.. 

D1rect or d secç o, no 1mpea1mento do 

Dlrector Ger 



• 

INFORMAÇÃO 

Não obstante as int'orma ,Ões transmi ttidas ao Sr. Encar

regado do Exnediente da l7a. Inspectoria Regional, Porto Alegre , 

- officio de fls . retro - o Sr . José sanbruno nenhuma providencia 

tomou para embargar a decisão de fls . 74 destes autos , decisão es

sa, aliás, .1á transitadA em Julgado . 

Assim , pensamos que o nrocesso póde ser archivado . 

Ao Sr . Director de seccâo , para os Qevidos fins . 

t 
l 
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/;ffíC q~ 
51HDI&DTO D05 DUXILIDHE5 DO &DMÉH&IO DE PÔIIT 

Põrto Alegre, 

EXMO.SNR.MINISTRO DO TRABALHO,INDUSTRIA E COMERCIO 

Rio de Janeiro 

O SINDICATO D AUXILIARES DO COMERCIO DE PORTO ALEGRE,por 
parte do seu ao o JOS~ SA BRUNO, vem, mui respeitosamente,! 
presen~a de V .dizer que intentou na Inspectoria Regional 
deste Minist io uma reclama~ão do seu socio acima contra a 
firma J.H SA TOS & CIA,e a q~al,julgando a Junta de Concilia
~ão e Julgamento procedente a reclama~ão, ordenou a reintegra
~ão do reclamante. 

A reclamada não se conformando com esta justa decisão recor• 
reu ao Conselho Nacional do Trabalho, o qual nunca comunicou 
a Inspectoria Regional do inisterio do Trabalho a solu~ão do 
caso. 

Acontece,porém,que o reclamante solicitou uma pessoa 
a! no Rio de Janeiro para interceder junto ao Conselho afim de 
saber o julgamento do Conselho. 

Ao reclamante foi informado que Conselho lacional do 
Trabalho julgou a reclamação improcedente anulando,assim, a sen· 
tença da Junta de Conciliação e Julgamento. 

O citado processo está,atualmente no arquivo do Conse
lho Naci onal do Trabalho sob n . 4112/935 . 

Assim, pelo exposto, o SINDICATO DOS AUXILIARES DO CO· 
MERCIO DE PORTO ALEGRE, pede avocação do processo n.4112/935, 
afim de qae se faça 

JUS T I Ç A. 

Nestes t ermos 

E R D 

Porto Alegre, ~~3-,~ 

tb ··~::O I{'~"".; ~!:llr"~~j<7 
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I N F O R M A Ç Â O 

Apreciando os autos do processo em aue a firma J. H. 
santos & Companr1ia. recorre da decisâo da Junta e ~oncil1a.c>8o e 

Jule mento de Porto Alegre, oue 1ul~ou procedente a reclama 5o 
formulada por José Sam"runo contra a mesma firma, o conselho Na

elon 1 õo 'I'rabnlho, P.rn sessÃo de 28 de Mnio rte 1935 ( 1.ccornão p -

blicaclo no "D:l 1o Officio.l" d~ 25 s; "gosto de 1936) reso veu 
considerar provdo a r Ita grave attribuida ao ~mpre- do nara, 

rerormanno a rP.solução õa Junta, julgar ~ustificad a demissão. 

A 17a. Inspecto ia ~er;ion l; mediante o ... 1c1o ele fls. 

77, solicitou a este ,on·elho a rPmessa do processo em ruectâo, 

afim de ou e José ,...a_mbruno, ue niio s . c onrormára com a dPci.são 

do CoY1selho Nacional do rrr."ll')alho, tivesse vista dos respoct1 vos 

au•o_p, para tomar as providencias aue julgasse necessar1as. 

De ordem do Sr. Presidente e na conformidade do pare
cer da Procuradoria Geral deste Instituto , foi dirigido áquena. 

Inspectoria o of:ficio junto , por copia , B fls . CS O, sc1entif1can

do-a da impossibilidade de ser attendido o seu pedido . 
Nâo tendo o interessado dado entrada em oualauer do

cumento relativo ao seu processo, foi, em27 de OUtubro ultimo , 

determinado o archivamento dos rPsentes autos . 

O "yncacato los Auxj_liares do r;ommercio de Po to Ale

gre, em off1c1o õiri .c:1do !!O •.xmo. ;;.~nr. Ministro do ra-..r.lho, In
dus ria e ,omm~rc1o, pede seja avocado por ~. Excja. o processo 

em 0ue J. H. ;:,antos ecorre rta d"cisão proferida ela Junta de 

Con .1111.çÃ:o e JulParnento de Porto Aler-re, nos autos de rocl.arnac&o 
de .José ')Amhruno, afim de u,:; s~ a rP.formado o accorr1âo des e t,;on-

selho, cue com1eceu fio mP.smo r cu so, DUtorisando, assim , 'l de
missão darueJle em regado . 

Preliminarmente, prouonho se o fiei e ao SynrUcato r os 

Auxiliares do Commercio de Porto Al gr~, soljcitando providenc1BS 

no sent1do de ser remettido a esta Secretaria o 1nstrumento de 



... 
mandato , uelo ual o assoe ~do José c mbruno lhe outorHUe oneres 

para defendel - o perante ~ste M1n1ster1o . 
Assim in orl'l18dÓ<" , ''transmi to os presentes aut os ao 

Sr. Director desta 'ec ;o , p ra os dev dos fins . 

nA;io de Jane~ro , rf~ de 1e~Pmbro .de 1937 

'-l-flaJulit ~Q \ YVl-~ WV( JJv~ 
Of • Adm. - 8lasse " " . 
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Séde Proprie.: 
ANDRADAS N.• 1624 

2 .0 Andar 
TEL. 15.766 

PORTO ALEGRE 
R. O. do Sul 

N.0 SAC - ....................... .. . 

J}J fio 
SINDICATO DOS AUXILIARES DO COMÉRCIO DE PORTO ALEGRE . 

Porto Alegre, 3 de Fevereiro de 1938. 

Exmo.Sr.Diretor da Secretaria do 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

R i o 

Em resposta vosso oficio n.l-38/38 de 13 de 

Janeiro c.a. formulamos o presente com o fim de remeter o 

instrumento de mandato outorgado ao Sindicato dos Auxilia-

res do Comercio, por seu associado Sr.José Sambruno. 

Esse documento é para ser anexado ao proce sso 

n2 4.112/35 em que são partes recorrente e recorrida,respe

tivamente,a firma J.H.Santos & Cia e José Sambruno. 

Cordiais saudações 

SINDICATO DOS AUXILIARES DO COMERCIO 
~c0~.p~~ 

Presidente 
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Proc . 4 . 112/35 - J . H. antes & Cia . Recorre da decisão da Junta de 
Conciliagao e Julgamento, do Porto • legre . 

P AR E C E R 

O Conselho Nacional do Trabalho, considerando a prova 

constante do presente processo, deu provimento ao recurso inten

tado contra a decisS.o da Junta de ...;onciliação e Julgame nto , pura 

autorizar a demiss~o de José Sambruno empregado da firma J . H. san 

tos & Cia . 

A decisão é de fls . 74 e foi publicada no Diário Oticial 

de 25 de Agôsto de 1936 . 

Em 19 de novembro de 1937, portanto 1 ano e 3 mezes de

pois apresenta-se o ~indicato dos Auxiliares do Comercio de Porto 

Alegre , pela petição de fls. 82, recorrendo para a alta autorida

de do Sr . Ministro do ·rrabalho, c entra a decisão do Conselho ,mas 

desde logo infringindo o lg do art . bg do dec . 24.784 , de 14 de 

Julho de 1934, que fixa o prazo de 60 dias para a interposição 

desse recurso . 

Por outro lado quando o ~indicato recorreu, f6ra do pra

zo, n~o tiru1a procuraçao do interessado, pois interyoz o recurso 

em novembro de 1937 (fls . 82) e o instrumento demrnandato que ofe

rece á fls . 87, foi outorgado em 3 de fevereiro de 1938, logo pos-

terior a interposição do recurso . 

Si tais irregularidades não invalidassem o recurso , se-

ria o mesmo improcedente por~que não se verifica na especie neru1u-
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ma das condições prestabelecidas nas al íneas ª e Q do art . so do 

dec . no 24 . 784 . 

~uanto ao merito do recurso não ha mistér de estender-

me em considerações , porque o dindicato não fundamenta a preten

ção e o assunto está perfeitamente examinado no parecer de fls . 

65 v . e ac6rdão de fls . 74. 

Opinando pela inteira improcedencia d o recurso , requei

ro a remessa doa autos para o Exm12 . Snr . Ministro . 

Rio de Janeiro , 25 de Abril de 1938 . 

_ e~~~ r, 
Procurador Geral 
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Ao Oficia 1 Maria Alcina Miranda :para :preparar o ex di ente 

necessarto. 

da la. Secção 

. ~ j /Y/(: '~ 
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• 

I. • 

1-2.223/38-4.112/35 12 de Dezembro de 1938. 

Sr. 0 resl<lente do S1nd1c to dos Auxiliares do 

Comércio de orto t le e • 

Amradas, 1.753 - 1° Ant1 r. 

Porto Alegre - Rio Granrte do 1 • 

• 

De ordem do r. res1t1ente dêste Con-

selho, levo ao vosso conheclm nto ~ue o Sr. n1s 

.tro do Trabalho, Industr1a e Comério, tendo em -
,.. 

vista o pedido de avocaçao do nrocesso no 4.112/35 
.., # 

que sao partes Jose Sambruno e a nrm J .H. n 

tos & Companhia, formulado or esse S1nd1cáto, em 

7 de outunro p,. passad9 ex rou o seguinte despa

cho": P.rel1m1narm nte: deixo de conhecer do recur 

so por 1nt e osto r6ra do ra.zo legal." 

Atenciosas Saudações 

( J. • de rt1ns c sttlho ) 

Diretor da Secr•tarta , Interino. 
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