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Excf'mo. Sr . PRESIDENTE DO CONSELHO N CION L DO TR. B LHO . 

· T. I. C -GABINETE DO MlNISTRO 
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DOMINGOS BENEDETTI, viuva e herdeiros de JULIO DE . ,ME IDA 

C RDADOR, nos autos do proc . n . 12. 782/36 , em que reclamam contra a COM

P~HI~ COMÉRCIO E N VEG Ç-0, requerem a V.Exa. que se sirva de det r minar 

seja encaminhado ao Sr. Ministro do Trabalho , IndÚstria e Comércio a in

clusa petição de recurso de avocatÓr ia, que ·fazem de decisão da egrégia 

Câmara de Justiça do Trabalho , nos termos do art . 5g , b e § 1& do Decreto 

n . 24. 784 , de 14/7/1934. 

Termos em que 

pp . deferimento . 

': o \ .. 

Procuração nos autos do proc . n . 12.782/36 . 
c'armo , 49 , 22 , s . 25 . 23-1064 . Rio . 



T).J .. o 27 o 5 
./0 $ ·:b 

) 
I 

• • I 



Excmoo Sr. MINIS~RO DO . TRA~ ~HO , INDÚST~I. E COMÉRCIO . 

f iji 

DOMINGOS BENEDETTI, viuva e herdeiros de JÚLIO DE ALMEIDA 
CARD DOR nos autos do processo n. 12.782/36, no qual reclama contra a COM
p NHIA COMÉRCIO E NAVEgAÇÃO , que reint~grou os Reclama~tes, em virtude de 
processo anterior, porem negando-lhes o aumento de salarios que os seus car
gos tiveram durante o tempo em~~~tiveram ausentes, por suspensão , para res
po~ der a inquérito administrativo, vêm, pela presente, e nos termos do art~ 
5& b e § 1g, do decreto n. 24.784, de 14/7/1934, recorrer para V.Exa. da de
cisão proferida pela Câmara de Justiça do Trabalho, ' em acordão publicado no 
Di~rio Oficial de 12/12/1941, no ap enso"Juri sprudência•,• pg . 1957, e de vez 
que a referida cârama de Justiça do Trabalho, por força do art . 1g c do de
creto-lei n. 3 . 229, de 30/4/1941, julga "o~ processos em que seria competen
te o Conselho Pleno do atual Conselho" (alinea c do art . li do decreto-lei 
n . 3229 de 30/4/1941 , publicado no Di~rio Oficiãl de 5/5/1941) . 

Antes de abordar o m~rito, os recorrentes precisam declarar 
a V.Exa . que dessa mesma decisão que ora recorrem para V.Exa., recorreram , 
extraordinariamente , para o Conselho Pleno, em virtude do que dispõe o art . 
68 do decreto n . 6 . 597, de 13/12/1940 ~ que "Aprova o novo regulamento do
Conselho Nacional do Trabalho ", e esta assim redigido :-

" rt. 68. Cabe recurso.extraordin~rio das decisões prof eri-" 
"das pelas Câmaras em l!nica ou Última instância, sempre que" 
·"forem tomadas por maioria inferior a cinco votos." 

E foi o que ocorreu com a decisão em causa, tomada na sessão 
9-e 20/10/1~41 e por "maioria de quatro votos", consoante vem expresso no 
ultimo período do acordão retro mencionado. ssim sendo , os recorrentes ende
reçaram o recurso extraordinário ao Conselho Pleno , em petição datada de 
8/1/1942. Mas existe dÚvida quanto~abimento desse recurso extraordinário, 
visto como opinam alguns que sÓ se aplica aos casos novos, àqueles que se 
processam ao rito da legislação vigorante a partir de 1g de maio de 1941 , e 
não aos que foram especialmente regulados pelo dito decreto-lei n. 3.229. Nes 
tas condições, sucedendo que o Conselho Pleno não dê acolhida a esse recur- -
so e, concomitantemente, haja transcorrido o prazo estabelecido no §12 do 
art . 5a do decreto n. 24 .784 , de 14/7/1934 sem que os peticionários recorres 
sem para V.Exa., e de prever-se que a recorrida, em sua defesa, venha ale
gar que o recurso fundado no art. 68 do decreto n . 6 . 597 e não acolhido, por 
inexistente , não interrempeu , por esta razão, a prescrição relativa ao pra
zo .fixado no sobredito §lR do art . 5R do dec . 24.784 . Explica-se , deste mo
do, que , para maia s egurança , venham os requerentes recorrer para V .Exa ., 
dentro cl o prazo legal , embora o Conselho Pleno do C.N. T. ainda não tenha a
preciado o recurso extraordinário . 

1) -DOMINGOS BENEDETTI e JULIO DE ALMEID CARDA.DOR, depois de 
suspensos pela reclamada e de haverem respondido a inquérito administrativo 
para apuração de falta grave , foram mandados reintegrar pelo Conselho Nacio
nal do Trabalho e por decisão ministerial, tendo sido efetivada a reintegra
ção em 26/5/1935, com os vencimentos que tinha à época da suspensão e rece
bendo os atrazados na base desses vencimentos . 
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2) ~conteceu, porem , que , durante o tempo da suspensão (11 
de julho àe 1933 a 26 de maio de 1935) e ~artir do fevereiro de 193~ , hou· 
ve um aumento de vencimentos geral , em consequencia de um notorio acresci
mo de 40% nas tarifas de todas as empresas de navegação, concedido pelo Go
verno, e ainda em virtude de uma convenção pactuada . entre as insti~uições 
sindicais representat ivas dos armadores e dos empregados de ~ scritorios , ar• 
mazens e trapiches das empresas de navegaç ã o , as quais estabeleceram uma ta
bela que , no caso particular dos recorrentes, mandava majorar de 30% (trin
ta por cento) o ordenado de DOMINGOS BENEDETTI e de 20% o de JULIO DE ALMEI
DA C1RDADOR . 

3) -No entretanto, a reintegração se fez sem essa majoração, 
o que contrariava a jurisprudência mansa e padifica do Conselho Nacional do 
Trabalho e derivada das decisões do Senhor Ministro do Trabalho , razão pela 
qual OS recorrente I então reclamantes 9 reclamaram que' OS SeU 6 VencimentOS 
fossem igualados na base da tabela , bem assim que lhes fosse paga a diferen
ça , a p .<irtir de fevereiro de 1935, reclamR.çã o que foi apreciada pela Segun
da Câmara do Cons êlho Nacionrl do Trabalho, e julgada procedente , para de
pois, pela atual Câmara de Justiça do Trabalho , em função de Conselho plemo, 
ser julgada imp~ocedente' dando, desta sorte, o~ortunidade ao presente re
curso de avocatoria. 

O MÉRITO. 

4) -Não procedem, ~enhor Ministro , os argumentos que preten
dem dar solidez à decisão do acordão de 20/10/1941, da Câmara de Justtça do 
Trabalho, pelas seguintes razões:-

a) -o aumento de encimentos efetivado em fevereiro de 1935 
fpi gera~ , atingiu a todos os empregados da reclamada , o que , mesmo em fac e 
do principio da equidade/ teria de forçosamente beneficiar tambem aos recor
rentes, então reclamantes; 

b) -o aumento, tendo sido eeral , atingiria tambem aqueles doi 
empregados, porque ambos contavam o decênio de estabilidade e, tomado em 
consideração que a medida de maj~ração de sal~rios, sendo uma medida que não 
consulta ao merecimento , quando e geral , o que difere da promoção , importa 
em alienar o direito da estabilidade quando não toca ao empregado que possue 
este direito; 

c) -o aumento de vencimentos em causa foi dado em virtude da 
autorização do Governo para que as empresas de nave~ação majorassem as suas 
tarifas em 40% (quarenta por cento ), f~to,este que e do conhecimento pÚbli
co e determinou urra justa melhoria nos salarios dos servidores dessas empre
sas, que , até ali , alegavam não poder aumentar os ordenados dos seus empre
gados , sem que a renda fosse acrescida por tarif~s maiores; 

d) -desdobrando o ~rgumento da alinea anterior (c) , infere-se 
que essa intervenção governamental visou benef)ciar os empregadcJs das empre
sas de navegação, o que tirou à reclamada , a Companhia Comércio e Navegação, 
a. autoridade para pretender sel~ cionar dois empregados, apenas , com o fim 
de o~ excluir do aumento de salarios , sob alegação de merecimento deficiente ; 

e) -o aumento de vencimentos foi acordado entre duas institui~ 
ções sindigais , legalmente reconhecidas pelo Ministério do Trabalho , IndÚs
tria e Comercio, representativas de empregados e empregadores , no caso ar-

" madores , portanto duas instituições de direito publico , com prerrogativas 
e autoridade bastantes para firmar semelhante ajuste, que intentou melhorar 
a situação de todos os empregados das em~resas de navegação, de escritSorios , 
armazena e trapiches , o que elimina a idea de excluir este ou aquele assa
lariado, mui to menos quando desfrute do direito de e stabilidade funcional ; 
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f) -está firmada, uni forme e pacifica, a jurisprudência 1 se
gundo .:i qual a reintegração envolve todos os beneficios que o cargo haja in
corpor.:ido durante o tampo em que o empregado esteve suspenso para o fim de 
se submeter a inquér~to administrativo , destinado a apuração de falta grave; 
essa jurisprudência e copiosa, bastando , para o caso, 9itar o proc. n . ••••• 
4 . 681/34, D.Of . 10/2/37 , de 8/12/37 e 21/3/38 , em que e reclamante Constan
tino ·da Encarnação Pais , quasi idêntico ao dos recorrentes, julgado proce
dente, e recentemente , o proc . 10.754/39 , D.Of. 2/2/1942 , pg. 1.694; 

g) -a quit"lção que os reclamantes , ora recorrentes, der~ à 
reclamada, evidentemente a~brangia apenas a importânci .q, que receberam, rela
tiva aos salários atrazados , pois nada poderiam reclamar sem gue houvessem 
tom.<ldo posse dos cargos e ainda porque a presente reclamação e uma reclama
ção nova , como o pr~prio Conselho , na sessão que julgou o caso , reconheceu ; 

h) -outrotanto, os ~eclam~ntes , oaa recorrentes , não poderiam 
dar quitação renmnciando um direito, e7 ~e renÚncia tivesse havi?o, t;;lo-ta 
sido de modo expresso , de vez que a renuncia não se presume , alem do mais 
porque tinham eles cinco anos p~~eclamar a diferença de vencimentos, na 
forma do art . 178 §10 n . V, do Codigo Civil o , 

Desta forma, Senhor Ministro, e uma vez que ocorre a situa
ção prPvista na !linea b do art . 5g do decreto n. 24.784 , de 14/7/1934 , os 
recoreentes, DOMINGOS BENEDETTI e a viuva e herdeiros de JULI'O DE A.IMEIDil 
C RD DOR , pedem a V .Exa ., em nome do Direi to e da Justiça , que avoque o 
processo n. 12 .782/36, para o fim de reformar a decisão da Câmara de Justi
Ça do Trabalho e mandar que sejam majorados em 30% (trinta poroonto) os sa
lários do primeiro e em 20% (~inte por cento) os do segundo, a partir, para 
este, de fevereiro de 1935 ate a da~a em que faleceu ( 21/5/193?)e para aque
le a partir de fevereiro de 1935 , sendo-lhe pagos ~ os atrazados até a data 
em que for dado cumprimento à decisão favoravel, tudo de conformidade com 
a petição inicial, a de embarros e a de contestação, às quais fazem remis
são , pois completam e provam as alegações constantes deste recurso. 

JUSTIÇA. 

(1 .. ot_,-

Procuraç ão nos autos do proc. n . 12 . 782/36. Carmo , 49 , 22 , s 25. 
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do Gabinete , 
de ordem do Sr . Mi 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ) 00 0 

Jmp. '"qolnnn.l -

ASSUNTO 

= · 

DOMINGOS BENEDETTI 
, 

Niteroi . 

apela no sentido de ser soluciona 

do o seu processo, que se encontr 
no Conselho Nacional do Trabalho, 
em q~e pede a reivindicaç~o de 

seus direitos . 

;: /
: .. ··• 

Em ... l9. ... de ______ No.v:emb.r.a _____ ...• de I 9 .. '9-8 .• 

I. • ,_,u '. 

NOTA DO SENHOR 
PRESIDENTE 

= 

M. T. I. G .. GABJIIHE DO MIHISTRt1 

N! G. M-..!iol'-t:H;7-'1-4-

o ATA ... J.Q./. ...... <J .. ./ .. 'J.} .... 
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Exmg. Snr. Presidente da Be~ublica • 

.Accentuou v. Excia. em Seus discursos, re:petidas ve
zes., q_ue se acabaram os intermediarias entre o GOverno e o :po
vo. Fio-me nas palavras de v. Excia. ~ara vos dirigir esta re
]resentação, certo de q_ue :presto um serviço ao Governo, ~ondo 
o eminente chefe da Nação inteirado do q_ue ocoiTe no Wnisterio 
do Trabalho, ome as protelações constantes e a lentidão das de 
cis&s levam ao deses~ero os que recorrem ~ sua ação :para fazer 
valer os seus direitos. 

Humilde trabalhador, :pertencendo ha q_uasi vinte anos 
á classe dos maritimos, venho ha longo tem:po tentando reivindi
car direitos me.us, juntamente com outros colegas igualmente :pre 
judicados, e au.lá não conseguimos, a des:peito do longo tem:po -
decorrido, obter-decisão judicial sobre o caso. 

A OOID.,l;lanhia contra q_ual :prqpuzemos ação, vem cansando 
a~ueles q_ue a acionaram excluindo-os das vantagens de gratifica 
çao anual e obtendo a desistencia de muitos, a troco de insignr 
ficantes q_uantias, em momentos de amaticas necessidades :para 
os mesmos. De cerca de duzentos reclamantes, são poucos hoje, 
- uns trinta, mais ou menos, - os q_ue :proseguem com a ação de 
tão lento curso. Esses mesmos cujos direi tos em face da lei f! 
liquido e certo jl:! se acham desiluidos das leis :por v. Ex.cia. 
instituiàas, leis que são inegavelmente muito boas~ mas q_ue po~ 
co ou nada servirão ao trabalhador brasileiro se nao !'orem cum
~idas e se acima delas sé elevar o poder avassalante e corr~tor 
das grandés empresas. Da! crear-se nos meios trabalhaiores um 
ambiente de incerteza e desconfiança, de q_ue se valem os inimi
gos do Governo, q_ue existem em q_uantidad.e, trabalhando na som
bra contra o GOverno, :porq_ue esse Governo timbra em contrariar 
o interesse ]articular em proveito do interesse geral, para fo~ 
mar ambiente de hostilidade é de agitação, tentando convencer 
aos trabalhadores que as leis sociaes são engodos e não reali
dades. 

Não E1 sim:plesrrente :para defer.der os meus direitos e 
de meus canpanheiros q_ue envio a v. Exoia. esta carta. E' tam
bem :para revelar a v. Excia. o abismo q_ue se cava entre o Go
verno e o Povo can a f lta de cum:primento ou o relaxamento na 
®li cação das 1 eis sociaes. 

Não duvidei Excia. um momento siQ.uer da vossa boa van 
tade e do vosso sincero desejo de ajudar e favorecer a existen= 
cia do trabalhador brasileiro e tenho mesmo muitas vezes, :pro
curado encorajar companheiros q_ue manifestam a sua descrença a 
respeito das leis trabalhistas, em manifestações como estas: 
- "aceitei dois contos da can:panhia :para liq_uidar a q_uestão. JEÍ 
estou descrente do Ministerio do Trabalho. Ha tantos anos, e 
nada•, ••• 

Com a :permissão de v. Excia. passarei a ex10r o caso 
de q_ue estou falar.do can o intuito de fazer resaltar o direito 
q_ue nos assiste. 
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Cerca de du.zento s an:pregados da antiga com:panhia Pe
reira Carneiro, hoje Com:panhia Comercio e Navegação, na sua maio
ria cem dez anos de serviço e mais, :foram, sem motivo relevante 
e justificavel, como o·lda economia geral, diminuidos em seus ve!! 
cimentos e salarios, a lQ de Março de 1931, na seguinte base: 

em 25% os de o me nado de 3:000 000 :para cima; 
em 20% os de 1:000 000 :para cima, até tres cGntos; 
em 15% os Que :percebiam mensalmente até l:OOO,OQO; 
em 10% os diaristas. 

., \ 
Essa deliberação f' oi tomaia a titulo :provisorio, conf'oi 

me a circular de 3 daquã.le mez e ano, sob o numero 36.075. Mas 
como os descontos se eternisavam, cinco anos de:pois motivaram 
uma reclamação, :formulOO.a :perante o Conselho Nacional do Traba
Ino, (processo nQ 6.160, de 1936). 

Nessa reclamação demonstraram os inter essados a injus
tiça daqueles descontos indevidos, :pois a meiida não tinha cara
ter gera~, nem havia sido ditada :por motivo de :falta grave, sa
lientando que o Conselho, em í'arta juris:prudemia1 consagrará, 
em garantia da estabilidade em :prdl do principio a.e justiça so
cial que: 

"é vedado diminuir vencimentos de seus em:pregados com 
direito á estabilidade :funcional" 

em harmonia aliás can o Ministerio Publico que sustenta não :po
der ditas em:prezas: 

"d jminuir o ni v e 1 de v ida de wn operar io com mais de 
dez anos de serviço, sem que essa I>rovidencia se jus
tifique por í'alta grave (individual) ou medida de eco-
nomia (gerai).ii .. 

O direi to desses empregados f! tutelado :pelo decreto 
5.109 de 20 de Dezembro de 1926; de lQ de outubro de 1931, cujo 
numero ~ 20.465 e o de 1930, sob o numero 19.554. 

Ora, senhor Presidente, a exclusão de í'alta grave de 
qualqmer dos :prejudicados f! :provada :pela inexistencia de inque
rito-regular (art. 53 do decreto 20.465) e que a medida não roi 
geral, :provam com documentos oferecidosl. ~los quais se vê que 
os maritimos e carpinteiros de construçao naval e seus auxilia
res de diquest estaleiros, carreiras, bem como obreiros da ilha 
do Cajd, não roram atingidos: ••• 

Alguns efl!Pregados, mesmo, não sof'rera.m dasconto algum. 
Outros tiveram seus ordenados :prontamente restabelecidos. Oltr.cs 
incluidos em :folha de :pagamento (:papeletas) com vencimento ate! 
2:000$000, e ainda mais - houve tambem os que í'oram gratifica
dos ••• 

Fbi nessa situação economica, que permitiu até exces
so de des:p esa de cerca de 300:000 000 na conta particular do 
ExmQ. Sr •. Conde Pereira Carneiro, nas ves:peras das eleições de 
1933 e outro tanto nas de OUtubro de 1934, que tiveram os seus 
salarios diminuidos ••• 

E' de assinalar que os o:perarios, antes de a:relarem 
]ara o Conselho Nacional de Trabalho, endereçaram ao sr. Conde 
Pereira Carneiro um memorial delicadissimo, que não mereceu ne
nhuma atenção :por :parte do ~smo, como tambem não mereceu a.ten-
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ção· e nenhuma consideração f oi dis:pensad.a a uma canissão q_ue o 
:proourou :para o mesJ;DO fim~: 

Ainda mais: antes de ser :promovido Um. :processo o nosso 
advcgado :procurou junto á Diretoria da com:panhia eli!Pregadora., 
representada pelo senhor .Amantino Camara, um entendimento amiga
vel, sem obter igualmente nenhum exito. Tudo o que podia ser 
provado nds o :provamos, sr. Pres:t.dente. E até um exame dos li
vros da :prop.ria em:pregadora pedia ser feito para ficar bem :pa
tente o que af'irmam.os; que se fizer am despesas vul tuosas. 

Foram opostos embargos a essa decisão para o C'onselho 
l?leno. Embargos que :por consideral-os impertinEntes não f'oram 
recebidos ••• Da:! o 1•ecurso extremo de avooatoria para o Exmg. 
sr, K:lnistro, :pendente de julga.men tot. onde se demonstra mais 
uma vez a absoluta im:procedencia dos rundamentos das decisões, 
~ois que se~re o Conselho ordenou tais_~es em inumeraveis 
casos, ccns fuirido a recusa na li~ese vertente, .§(I~oso caso 
uni co! 

O nosso direito sr • .Presidente , é limpido, cristalino. 
Funda-se na justiça social que veda o desnivel do trabalhador 
sem justa causa e está hoje ccnsagrado não só :pela juris:prllien
cia, sinão ta.mbem :pela legislação que deve ser acolil!>anhada em 
seu progressivo desenvolvimento. 

Em 1926 o :principio de estabilidade surgiu na lei 
5.109, :para os ferroviarios (art.43). E' :pode dizer-se, o marco 
inicial. ·seguiu- se o decr eto nQ 19 . 554 ~e 1930 que , em seu art. 
43, extendeu aquela garantia ao l,)essoal das em:prezas de navega
ção maritima e fluvial. 

Vindo o decreto 19770, de 19 de Março de 1931 nele 
se incluiu claro e ex:pressamente, no art. 13, a ~roibição da 
dispensa, sus:pensão ou rebaixamento de categoria, de salario · 
do o:perario ou em:pregado, pelo fato de associar-se ao s indicato 
de sua classe, no seio do mesmo sind:1.cato, manií'estand.o ide ias 
ou assumindo atitudes em divergencia com seus patrões. 

A reí'orma das Caixas de Penstles, os contratos coleti
vos de trabalho e outros instrumentos legislativos constitui
r.ãm o I>roseguiroento do conjunto de :providencias :protetoras do 
trabalhador, até que a Carta Politica de 16 de Junho de 1934 , 
sagrando essas mEdidas inscreveu os postulados q_ue a exhoneram 
(arts. 113 nQ I , 1~5, 121 § lQ). 

Da:pois de pranulgada a Constituição a Camara ou a~ 
tes, a Assemble!a ~gislativa em que se converteu a Constituinte 
votou a Lei nQ 62, de 5 de Junho de 193~ 2 q_ue refo~ou os di
reitos dos em:pregados, verlando a des:ped:ta.a injusta e , taxativa
mente, :para t aios em geral ( § unico do art. lQ) a diminuição de 
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vencimentos. E• essa .tai, de autoria do então de:putado Dr. 
Wald.emar Falcão, com o voto do deJ;Utado Pereira Carneirol ••• 

A atual Carta Const i t ucional, de 10 de Novembro de 
1937, consigna wn ca:pi tulo no mesmo sentido de :p roteção ao tra
balha.clor, conf'erindo-lhe garantias que não deSÍ'igur am, antes 
consolidam a estrutura do Direito S'ocial do Brasil. 

Releve-me v. Excia. a extens o desta carta, mas :pelo 
ex:po st o, bem :pode ver o eminente sr. Presidente da Re:publica 
quanto é! liquido e certo o direi.to alegado. Somos hoje cerca 
de trinta t rabalhadores, ]leiteando a restauração de nossos sa
larios. Consagrado o nosso direito, reconhecido o nosso :ponto 
de vista, isso aproveitar~ a todos, mesmo aqueles que desisti
ram da ação, forçados :pelas circunstancias. 

Tenho neste momento, sr. Presidente, sob hipoteca a 
minha casa de moradia tais são as dificuldades que temo atra
vessado, com um salario que Já insuf'iciente :para as minhas o
brigaçé5es, se acha desde 1931 sUjeito a 15 :por cento de desccn
to. Preferi :porem larçar ma~o de tod.o e qualquer recurso a ter 
que desistir da ação, :pois confio na vitoria do direito e estou 
certo de que V. Excia. cUja integr1dade tanto admiro e que deu 
a todo cidadão ·o direito de re:presen tar o Governo, tcmar~ :pro
videncias no sentido de evitar maiores delongas ao julgamento da 
causa em apreço, ordenando :por intermedio do sr. Ministro do 
Tr$alho, ao De:partamento Nacional do Trabalho tenham mais ur-

. gente anla11Bnto causas cano estas, de que dependem a subsisten
cia de familias de trabalhadores e a quem o Governo, consoante 
a Constituição em vigor :promete um :pE:Urão de vida melhor e mais 
digno. 

Acresce ainda sr. Presidente a circunstanciA. de haver 
sido firmado entre o Governo e os armadores um convenio que :per
mitia a estes um aunent o de 40% nas tarifas de frete sob a con
dição que se melhorada, :proporcionalmente a c ond.ição do :pessce.l 
maritimo. Data esse convenio de Fevereiro de 1935, cujas rega
lias :poderão ser observadas nos documentos que incluo. Na oca
sião em que se deu o aumento dos vencimentos achava-me eu sus
penso temporariamente, :por motivo de inquerito na secção em que 
trabalhava, destinado a apuração da res:ponsabilidaie no desvio 
de im:portancias correspondentes á cobrança de armazenagens. 

Apurada a responsabilidaie dos cul:paios, que eram o 
caixa e o chefe do escritorio, do armazem 12, do Caes do Porto 
(ano de 1933) isento eu de qualqusr cul:pa ou suspeita, de~ois 
de vinte e dois mezes de injusta suspensão, tem. readmiti o em 
l935, :por acora.am-roconselllo Nacional do Trabalho, receoondo 
todos os vencimentos atrazados, mas sendo transf'er.:Ldo .Para Angra 
dos Reis (maio de 1935) e não recebendo o Slmento dos ~eooimen
tos constante da tabela referente ao acôrdo entre o Governo e os 
Armadores, sob a alegação de que eu estava •ausente• do trabalho 
(can.o se essa •ausencia• fosse voluntaria.,.' quando houve o au
mento: •• 

Quanto a isso formulei logo no mez seguinte uma recla
mação f! com.Panhia, que me declarou que a reclamação devia ser 
í'e i ta .Perante o Conselho Nacional do Trabalho. Fiz isso em mea
dos de 1935 e at~ hoje não foi decidido o caso. Caiu a recla-
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maç~o na Junta de Conciliação, que se julgou incomJ,)etente, man
dando-o J,)ara o Conselho Nacional d.o Trabalho ·onde f' oi juntada 
ao J,)rocesso anterior, de carater coletico, sem razão :par a tan
tot :pois era um caso meramente individual. E ainda hoje dorme 
ali o sono do esquecimento. 

Não desanimei nem desanimarei, :por que cano disse, 
ccnfio na justiça. . 

Agradeço-lhe canovido a atenção e sou de v. Excia. o 
mais humilde admirador e patricio 

Residencia: 

Eua Domingues de Sá, 388 

Niteroi. 
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ENDEREÇOS: 

T elesro phlco : SEATEANE 
T • i•phont 23 · 6232 

S6do : RUA DA QUITANDA , 201 • 2.0 • ondor 

Rio de Jane1:ro, 19 de Fev~reiro 

Synd i c· to a os Arrn~.a ores Na c iOU'I.e s 

de 193 R 

Rio de Janeiro , 19 a~ Fev .P.iro a. 19~R 

Jllrno . )nr . Pres5c1Ml e do Syndic to aos 
' 

Emnrpgadof> e ~rma. ?;l"'ns , Tr~p)ches e Escriptorios àP 

EshdeiroR, Emore?: s e r:encias de Nlil.vepação N:ã~. cionaes e 

E. trn.nve i r R . 

LPvo o conhedmento de V.S ., em no e a ste 

9yndic to , 111ll'! e' Q. j~emb1;1il, ger·· 1 extr··ordinnp '~a. rea is a 18 

do corrente , e em sol 1 1Ç~o :.Jo pedido de augrn nto de sal rios fejto 

pnr esse Synd)cato , Am officio de 24 de J~neiro ultimo , fli resol -

sep-uinte Contr - PT'OPOsta a<" lJ,P'T"'e>TI O sobre OS 

sa ln ri o c: or·a vi~o1, o T''\ o oec;snal de escr·j otorios , a1·. ry;ens e 

almox<1r i dos a· s e pJ·07.as 
~ 

e nave~açao , sem 11Ual..,u.r mooific çao no 

40% a~ l~nAn .o nos c; !~rios t~ fi00$000; 

~O% .. " 11 " R00$000; 

20 o ,, 11 11 ·cima de hs . 8)0~000 e 
, 

t e Rs . 1: 500$000 , ficando ctahi or diante criterio de 

c da rmador . 

,.. v 

tenc; i os r. sauda 'des 
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Emprezas e Agencias de Navegação Nacionaes e Estrangeiras 

I'ISSISTENCI,-. SYNDICI'IL E JURIDICI'I 
ENDEREÇOS: 

Rio de Janeú·o, de de 193 
Telearoohlco : SEATEANE 
l elephone !!3 6231 

Séde : RUA DA QUITANDA , 201 • 2." • endar 

Off . r~ 54 

Rio dP J .neiro , 2R dP. Fevereiro dP. l$13f) 

Illmo. Snr . Presiaent du 

rioc:; de hst ~ le ir os, 1mor .sns d genci".s de 1T Vf! f,' ~~u l cio-

Do1l m eu PodP.r o preos do 

Syndic to concoro ou cu J. s. 

, v in f o rl"'l. r · V. S • , u e~~ 

Syndic'lt. o fixru o dia. l~ <H" F,ver·riro nnd .nt n T'' inicio da . 
-exec1JÇ' d s nov s t'lhellas . 

inda, escl .rf'ÇO '1W~ u Des-

sM.l technico e 'ldministrativu a s ofi icinac:; est incluiao 

na contr·1-propost· acceii.a or e ssr 'yn icato . 

F ~ a · r a esse dignu Syndi-

cato s su~pesto~s abaixu: 

1 ) - ' , . i ou l . r 

nimo au pessu 1 de escrintur·o , rma7. ns e lrnoxa.rifauus em 

4.UC1$000 mensaP .. • 

Sohre este ounto estf" t)ynai

c to n-P pode n.t1· ender, de ve z flUe .iá ft"~ ugm tos prc;Por -

(cont inu ) 
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cion es sobre todos os ordenados . 

2) - EstipulAr diarias minim s 

n . r~ ui2 ri sta :1 de a.rmlii.zens , rr•umadorf s , v rredf'I'es , etc ., de 

15$000 , 16~000 e 1H$0UO . 

Est sU.f;B' stâo está Prfl' judi 

e à , noic; , os diaristas est~o aJTlhem contemplGdoR no UfJ'TnF>nto 

a~ fi larjo . 

3)- r·re ond~r Q.s fr .cçÕes de 

50$000 OU 100$000 O niVP1 a S ~esmas imPort r6ias . 

C) ynd i C t O r e R O 1 V~ U à e i X r lil. O CP i e r i O cl C' à a r a. dO I' • 

...., 
tpncins~s s ud çoes 
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M . T . I. C ,- CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

MA/DD 
1-· )9/39-18530/38 

Pnr. Dom n~oo B nedetti 

Rua Domingo_. de Sá,388 

Com r re nc.ia o pedido que formulaste 

ao Snr. Presi ente da Re· ublica, no ntido de er olucionado 

... . 

o c ~ o que recl ais confra a. C ia. Comercio e -ave açao 

c b - e l v r • o vo so conne.ci~ento que c processo em questao 

s encontra apen ado ao de n°ô.l60/3ô,que,o 8 de Fevereiro do 

corrtmt c.no, foi encaminhado á apreciação do Snx· . Ministro do 

TrQtia o, Industria e Comercio. 

At noiosa a d 
... 
o s 

(O aldo Soares) 

D1ret·or Geral da Sec 
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l&.JUNT A DE CON C IL IAÇÃO E .JULGAME N T O 

CNT. 18.330/38 

A&1 
I j/Y( 

Nesta data, os presentes autos deram entra

da na Secretaria desta Pr .meira Junta de Conciliação e JulgaM 
manto, anexados aos de n2 CNT , 6160/36( JCl-1112/42), ora em 

execução (Carlos de Barros Lobo e outros contra a Cia. de Co
mércio e Navegação). 

Em cumprimento ao despacho do sr. Presiden

te, exarado a fls. 731, desse processo, chamado , assim, a or- • 
• 

dem, proced{ ao desentranhamento das peças consideradas extra-

nhas, para sua autuação em apenso • 
.~.:.m 13 de janeiro 

-J-f?d<~ 

Ao fazer conclusos ao sr. Presiden
te os autos da reclamação UCI-1112/42 (CNT . 6160/36) para jul

gamento dos embargos opostos à execução, abro, tambem, conclu
sio nestes, por isso que, depois do despacho que üeterminou o 

desentranhamento deste processo, nenhuma mertida a mais foi de

terminada, em virtude do prosseguimento da execução, no perio-
, 

do de ferias do titular. 

~ 10 de março de 1943 r ~ '";~ 7a.=: 

y,-~;> ,<A 1)-44 ~ 
~ 

~ o ~~ 
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. SDI-18 . 330/38 

O Broc . 12 . 782/36 que se refere ao inqúer~to I 
administrativo instaurado co tra o peticionaria e outros empre
gados d~ Cia . Comercio e NavegaÇao,e contra-se arq1ivado por de 
terminaçao do Sr. Diretor neste D~partRmento , de {}es que o as
sunto nele cont.ido esta defini tivnroe·ntn soluciohado, como :passo , 
a ~ernonstrar com um li geiro historico do m,smo: 

Jul gado improcedente o inqúerito e reintegra! 
I gados os acllsa dos, achou, entret.anto D:>mingos Benedetti :i e reclã 
mar, no mesmo processo , um aumento de sa1arios que , durant.e o 
seu af'astamento do serviço, tôra concedido aos seus companheiros 
de trabalho. 

Obtido o au~ento, nao se confQrmou , todavia, 
o reclamante corrt o cri terio adotado ·para a concessao do mesmo, I 
tais aue se julgan do com direito a 30% sobre os seus sa1arios, 
so lhe . oram conced.id.os 20%, e dest •arte recorreu :para a Camara I 
de Justiça do rrabalho. Esta , pofem, sob o f'undamento de ter o I 

reclamante, no a to de sua readmissao, dado plena e geral q_ui ta-
1 Çao 'a com:panhia de tudo quant2 Í'ora orgenado em a6oraao anterior~ , 

julgon improcedente a reclar1açao , decisao , alías, confirmada em 1 

gráu ne !!?'e curso extraordinari.o 'Pfüo Consel o Pleno . \ 

Tratando-se, eQtao, de decisão de Última e 
definitiva instancia, de vês que nao mais era cabível q_ualq_uer 
recurso , foram os aut.os arq_ui vados . 

elo que se verifica , entretanto, da in~or
maçªo n e fls . 16 , Domingos Bene,let.ti teria formulado nova recla
maçao no Proc . 6 . ~60/06 em que C~rlos de Earros e outros conten
dem com a Cia . Comercio e Nave gaçao, porq_uanto ao pediio de :pro
vidências por aquele .ormulado no ~entid.o ele ser solucionad9 o_ 1 

Proc . 12 .782/36, a mesma in ormaçao esclarece g_ue "o v. acordao
1 que reconheceu o di~eito do Rte . Do!!Jingos,Benedetti e outros ... eU}

pre gados da Cia . Comerei o e Navegaçao esta , a gora , em execuçao ." 

E resumo: o Proc . 12.782/36 referido na :pe! 
tição de fls . 2 , esta arQuivado , por outro lado , a la . ~CJ! des= 
ta Capital informando aq_uela :peti<;ao, esclgrece g_ue o_acordao 
q_oe deu ganho de causa ao peticionario esta em execuçao . 

iante do exposto , passo os autos ao Sf . Ch~ 
fe da SecÇao , :para Que se digene de determinar q_ual a soluçao cª 
bivel ao caso em apreço • 

.'~o. 3.-nrt/• 

Of. M.m . 
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