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Smdicato Brasileiro de Bancados 
RECONHECIDO OFFICIALM ENTE 

I!M 17 DI! ABRIL Dl!teat 

TELEPHONE 3-06151 

A VEN IDA RIO BRANCO, 133- 4o 
RIO D I! _,ANIURO 

Exmo. Snr. Presidente do 
COHSELHO NACIONAL DO TRABAI..IIO 
Nesta. 

Diz o Syndioato Brasileir de Banoarios, por seu assooiado Sethy Bor

ges de Mello, portador da oarteira profissional n" 34. 894, serie la, vir expÔr e re-

querer a esse Conselho o seguintes 

a) que o referido banoariÔ syndicali ado contractara, verbalmente, oom o Banco 
Commercio e Industria de Minas Geraes, a prestaião de seus serviços profissionaes, 
por tempo indeterminado, e mediante a remuner çao mensal de réis 300'000, sendo am 
janeiro do anno corrente au~entado em 75JDOO, o que perfaz o total de 375 000; 
b) que o ampr gado em questão foi oontraotado pelo referido Banco em 15 de março 

de 1933 · e dispensado em março (6) de 1935, parecendo á primeir vista que elle não 
se aohn incluido no disposto no artigo 89 do Regulamento a que se refere o Decreto 
n° 54, de 1934, que dispÕe sobre a est bilidade do empregado banoario; no entanto , 

# # 

essa duvida se eaclareoera ante as provas que apresentamos e verificar-se-a como o 
banoario Sethy Borges de Mello conta mais de dois (2) annos de serviço no Banco 
Conuneroio e Industria de Minas Geraes; 
o) que, para justificar a dispensa do demittido, não houve da parte do Banco qual1 

quer subterfugio, sendo que os documentos juntos são a prova mais concludente do 
que affirmamos, assim como o augmento de vencimentos concedido ao memno bancario 
em janeiro do anno corrente (vide oarteira profissional) pela direoç-o do Banco 
comprova evidentemente que , não sÓ os serviços do demittido erom dignos de uma me
lhor remuneragão, como , tambem, ainda em janeiro, a direoção do Banco não cogitava 
da demissão effeotivada em março; 
d) que em dbzembro de 1934 o syndicalisado Sethy Borges de Mello gosou as terias 

rolati_ s a 1933, porém as :elativas ao anno de 1934, embora j~_fizesse jÚs a el
las, nao lh'~oram conoed~d s e, o mais grave , essas ferias nao gosadas devem 
ser contadas oomo tempo de serviço liquido prestado ao Banco e, assim feito, veri
ficaremos que o golpe traiçoeiro do Banco, julgando poder burlar o disposto no Re
gulamento do Dec . 54, de 1934, dispensando nove (9) dias antes d completar os doi 
(2)annos o seu empreg o, cahir~ por terra ante a oomprehensão esclarecida dos oo 
selheiros; 
e) que pela carteira profissional n" 34. 94, série la, se constata que ao bancarr 

Sethyr Borges de Mello se procura sonegar as férias que lhe outorga a Lei de Fé
rias , af de que assim não se lhe pudesse computar no total de seu tempo de ser
viço mais quinze ( 5) dias de trabalho effeotivo, o que viria perfazer, sommados 
a~ (de março) , 21 (de março), portanto mais de dous annos de serviço no Banco Com 
mercio e Industria de Minas Geraes (art . e dec . citados); 
f) que, conforme documento junto, são innumeros os dias de trabalho extraordinaril 

prestados pelo syndioalisado demittido que, sommados devidamente á d ta de dispen
sa, perfazem e ultrapassam os dois (2) annos de serviço exigidos por l ei para ga
rantirem a estabilidade . 

) 

, # # 

g que oonoretiaada esta, pelos documentos annexos, a ma te dos diri~entes do Ban 
co Commeroio e Industria de Minas Geraes, no premeditado desrespeito a nossa legis 
l•ção social-trabalhista, sendo que innumeros são os banonrios que, na proximidade 
de completarem os dois (2) annos de serviço , são jogados ~ rua sem mais aquella , 
pela direoção desse e outros bancos desta Capital e Estados; 

h) que não houve da~arte do Banco qu~lquer sentido de humanitarismo ou tendenoia 
a procurar uma soluçao amigavel para tao desleal attitude, embora a insistenoia 

ão 28.MAR.1935 
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deste s,yndioato em prestar as informaçÕes que o Banco julgasse neoessarias 
quanto a qualquer attitude que esse nosso associado houvesse tido, desco
nhecendo e desprestigiando assim quaes as verdadeiras finalidades de um ... , . 
syndioato como org coordenador de uma classe, como e o Synd~cato Brasi-
leiro de Bancnrios. 
i) que, mesmo o pagamento da indemnisação 

zer o Banco, é o reconhecimento taoito que 
tempo de serviço mais esse periodo que lhe 
Finnlmente, 

, . 
do prazo prev~o, oomo o quer fa-
o demittido deve contar em seu , 
e pago espontan amante; 

j) o yndicato Brasileiro de Banoarios protesta por todo o genero de pro
vas permittido em direito, na deíesa dos direitos de seu associado Sethy 
Borges de Mello, e, ante as provas apresentadas, aguarda que esse Collen
do Conselho ordene a reintegração de seu associado com as demais vantagens 
de lei, fazendo-se-lhe assim a mais lidima 

Rio de 



, 
Nos, abaiXo asaignndos, f"unocionerioa do Banoo Cammeroio e Industria de Minas 

y 
Gera s, 

, 
.filial p ra o Diatricto Federal. DECLARAMOS a bem da verdade que o Sr. Sethy de Melo, 

quando a serviço neste Banco, trabalhou, por :mais de trinta noites (30) alternadas, em 

meses dif.ferentee, prestando serviços e.xtraordinarios além do normallnente estabelecido 

na Lei de Horario Industrial, sendo que os mesnos serÕes duravam t!lll média. tre1s (3) ho-

ras, oontonne test81ll\.U1hamos cano tunooionarioa em axercioio na mesna carteira. bancaria 

- , , que elle. A deolaraçno que ora .fazemos e ti~os e ditada pelo respeito a verdade e 

- - -nao tt!lll objeotivos outros sinao attender a situaçao delicada que se oreou para o mesmo 

c__ 



BANCO COMMfRCIO [ INDUSTRIA 0[ MINAS GfRUS 
SÉDE: BELLO HORIZONTE 

FILIAL: RIO DE JANEIRO 
RUA DA QUITANDA, 131 (l!SQ. I{UA OENEI{AL CAMA'RA) 

CAIXA POSTAL 2718 

PHONES : 4-29141 4-2915 e 4 -2916 

[ 
J T I I MA1'1UZ I! AOI!NCIAS: "BANCOMERCIO" 

Ouef, e egf, l FILIAL oo RIO: ''BANDUSTRIA" 

l BENTLEY'S 

CODIOOS: I ~~~gg~TE 
RIBEIRO 

AGENCIAS: 

Aoogro do• Rei• (E.al. do Rio) 
Ao•ox6 
Ao·eodo 
Bicai 
Corolingo 
l'igueira do Rio Doce 
Formil(a 
Friburgo (E.al. do Rio) 
Uabira do Mallo Oenlro 
Uaperuna (E.al. do Rio) 
llaúna 
Montes Claros 
Ouro Prelo 
Polrodnio (Oe•le) 
Pirapórn 
Pilanguy 
Plumhy 
Rio Cose• • 
Socromento 
Santos Dumonl 
S. Sebasll5o do Pnral•o 
Uberlondia 
Valença (Eal . do Rio) 
Vorglnha 
Viclorio (l!ol. E. Snnlo) 

Rio de Janeiro, 6 de março de 1935 

Illmo. sr. 

sethy Borges de Melo 

Nesta 

Presado sr. 

Por não nos serem mais necessarios resolvemos 

pensar os seus serviços, ficando á sua disposição em no 

"Caixa" a 1mportancia relativa a seis dias de seus 

tos no mez de março corrente (1 a 6) e mais um mez 

nado, de acaordo com o art. 81 do Codigo commercia 

~CO COMMERCIO 
DE MINAS G ..... ~ ....... 

~ 
I 
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Banco, 
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ço 1935 

io rece dis 

vv.ss. s infor 

Inet1tu o 

rcebido be 

1 ou funcional ente; 

a_ u 1 o numero de faltas ao servi~o reaul r do Banco durant a sua ser-



BANCO COMMERCIO E INDUSTRIA DE MINAS GERAES Rio de Janeiro, 21 de Mar<; o de 1935. 

SÉDE: BELLO H ORIZO NTE 

FILIAL: RIO DE JANEIRO 
RUA DA QUITANDA, 131 (ESQ. ~UA OENE~AL CAMA~A ) 

CAIXA POSTAL 2718 

PHONES: 4-2914 1 4-2915 e 4 -2916 

[ J T I I MATRIZ I! AGENCIAS: "BANCOMERCIO" 
[Quef, e egf, fiLIAL oo R1o: "BANDUSTRIA" 

I BENTLEV'S 

CODIOOS: l ~~~g~iTE 
RIBEIRO lllmO • snr • 

AGENC IAS: 

Ana•·• do• Reis (E.ot. do Rio) 
Aroxli 
Areado 

Bicu 
Carolina• 
l' igueiro do Rio Doce 

FormiJI• 
Friburgo (E.ol . do Rio) 
Uabira do Mallo Dentro 
llaperuno (E.ol. do Rio) 

Uoúna 
Monica Claros 
Ouro Prelo 
Pofrocinio (Oeste) 
Piropóro 
Pilanguy 
Piuonhy 
Rio Cosce 
SDcremento 

S..nlos Dumont 
S. Seboall&o do Parniso 
Uberiandia 
Volenço (ÜI . do Rio) 
Varginho 
Viclorla (foi. E. Snnlo) 

SETHY OORGES DE VET.W. 

esta. 

!emos em nosso poder sua carta de 16 do 

corrente em que V. Sa. rormnl a um ~est1onar1o sobre 

os poss1ve1s motivos de sua dispensa do quadro do pes

soal deste Banco. 

EID. resposta, cabe-nos dizer-lhe qu._e ê. des-
,. 

necessar1a a 1nvest1ga~ao ~ .sa. pretende fazer, 
... ,. 

pois a rescisáo do contracto de locaçao de serviço 
,. 

:tmlepende de quai(JJler motivaçao , de uma ou de outra 

parte, não sendo necessar1a qualquer nota just1fica.t1-

va que possa. de qwüquer rorma desabonar o empregado 

dispensado. 

SOJDa'lte para os tuncc1onar1os bancar1os com 

ma.ts de dois armos de ef:rect1'VCl serviço, abre a le1. 

exeepção para e.x1.g1r justificação 4o. acto resc1sor1o 
#11 

4n contracto de locaçao de serviço. 

Sendo o que se nos orrerece 

assumpto, apresentamos-lhe as nossas 
N 

$8Udaçoes. 

CO:MMIR:IO E 

I 
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BANCO COMMERCIO E INDUSTRIA 

DE MINAS 6ERAES 

Senhores, 

• 

BELLO HORIZONTE, 8 de mar~o de 1935. 

Ao SYNDICATO BRASILEIRO DE BANCAlUOS 

Rio de ~aneiro 

Acha-se em neu poder seu telegremma de hon tem, em que VV. SS. se re.te-

rem a certa medida tCI!Jada pela Filial deste Banco nessa Capital.-

No mesmo despacho in:tormam VV. ss. que a atti tude da Filial está cau-

sendo enorme descontentamento e ter.minmn communioando ~ julgam poder a 

providencia ~ apre~o determinar conse~uenoias que escapam á responsabi-

lidada dessa agremia~ão.-

Em resposta, cabe-me declarar- lhes que esta Administração não cuida 

de :razer repreee.lias a quem ~er que seja, dentro ou :t6ra do Banco, IIII'J.S 

que terá de zelar sempre pela disciplina e bOa ordem dos servi~os, dando 

a orientação que entender mais conveniente, dentro da leit est~ claro.-

uanto eo :tacto concreto a que e.lludemt trata-se de defesa elementar 

de interesses do Banco, que est4 decidido a 1r eliminandot antes que per-:-

:r~am doia ennos de. permanencia no serviço, os tunccionarios que não dêm -
o eumprimento exacto a seus deveres, medida esta que será adaptada indis-

tinctamente em todos seus departamentos.-

Presidente do BANCO COMMERCIO E INDUSTRIA. DE MINAS GERAES. 





Em._J3. .e __ 
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BANCO COMMERCIO E INDUSTRIA 
DE MINAS GERAES 

RUA DA QUITANDA, 131 
RIO DE JANEIRO 

Exmo. Sr. 

/ 3 Sb 'l/iç 

1935 t ~J Rio de Janeiro, 19 de junho de 

Exmo. Sr. 

Dr. 

do corrente em que v. Ex. solicita esclarecimentos sobre a 

demissão de Sethy Borges de Mello, ue foi nosso funcciona

rio. 

cumprindo o grato dever de attender a v. Ex., ca

be-nos informar que aquelle cidadão foi admittido em nosso 

quadro de pessoal a 15 de março de 1933 e exonerado a 6 de 

Março de ]935, no regimen commum do contracto de locação de 

serviços, sem necessidade, portanto, de justa causa, nos ter

mos do art. 81 do Codigo Commercial. 
- Attenciosas saudações 

BANCO COMMERCIO E INDUSTRIA 
DE MINAs· GERAES 

p, 

:~\~~ -· 



à o-~ 
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0' RECTOR GE RAL 

PRO CUR ADO RIA 

1.• s r::cçA o 

O BANCO CO J!HCIO E INDUSTRIA DE l INAS GERAES, tendo 

tido sciencia de que seu ex-empregado SETHY BORGES DE MELLO 

juntou ao processo n° 3.567/35 um attestado segundo o qual o re- =~ 
N 

ferido ex-empregado teria f eito varies seroes, de cerca de 3 ---

horas cada um, quando a serviço do Banco, vem pelo presente pro

testar contra a falsidade que represent a affirmação feita nes

se documento. 

De facto, o requerent e tem elementos para provar, e 

desde já os pÕe á disposição desse Collendo Conselho, que o re-
.. 

ferido ex-ernpre 1;ado não fez um unico serão de 3 horas durante 

o tempo que e&teve a serViço do Banco, sendo, em consequencia , 

inteiramente falsa a affirmativa que se contem no documento em 

apreço. 

Reiterando as informações que já teve occasião de pres-
~T • 

t ara V. Ex. , em carta de 19 de junho findo , em r esposta ao~fi-

cio dessa Secretaria , de 12 do mesmo mez, o requerente pede a 

V. Ex. se ' àigne mandar juntar o presente ao referido processo no 

3.567/35, para os fins de direito. 

Assim requerend~, 

AL-Vr~~ 

!F/f/JJ-
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Proc. ;.657 

Sethy Borges de Mello, allegando ter trabalhado ho-
... 

ras extraordinaria·s e nao lhe terem sido concedidas as ferias, a que ti-

nha direito, reclama contra o Banco Commercio e Industria de Minas Ge

raes que o demittiu nove di~ completar dois annos de serviço. Pare- • 

ce-lhe que o tempo de serviço extraordinario, que prestou, e os quinze 

dias de ferias, que não lhe foram concedidos, devem ser contados para 

effeito do computo do tempo de serviço. Salienta mais em seu requerimen-

.. 

, 
to que a falta de justa causa para a dispensa e tanto mais evidente quan-

do, demittindo-o em Março, - em Janeiro o empregador aumentava os seus 

salarios. 
, 

Requereu esta Procuradoria, citando, alias, o art. 

120 do Codigo Civil, que declarasse a empreza o motivo da dispensa do 

empregado. A resposta foi a de que, estando as relações contractuaes en

tre empreza e empregado regidas pelo art. 180 do Codigo Commercial, uma 

vez que ainda não possuia o reclamante dois annos de exercicio, estava 

a empreza, ao demiti-lo, no uso regular de um direito. 

• 

Não parece a esta Procuradoria que se trate, no ca

so, de discutir se houve exercicio regular de direito, sendo certo, em- • 
, 

bora, que ha que diferençar entre aviso previo e causa justificada, e 

que, havendo 1&mbora1 um desses elementos, caracterisa-se o abuso de di

reito pela falta de outroJa menos que se trate de expressa permissão 

de lei ou contracto. 

No caso presente, todavia, sou de parecer que ha 

a apurar se houve, por uma das partes, obstaculo a2 i~~lemento de con-
~CrW!tA ~ 

dição que lhe era desfavoravel. O art. l~manda reputar verificada, 

quando aos effeitos juridicos, a condição não preenchida por malicia 

de um dos contractantes. 
, 

Resalvando, de ja, esse ponto de vista, cabe accen-

tuar que, embora independa ~ estabilidade posterior ~ dois annos de 

clausula voluntaria, nem por isso deixa de haver condição, cujo imple-



-

2 

mento se obstou. A lei impÕe a estabilidade depois de doia annos; não 

impÕe, porém, o contracto por tempo indeterminado nem superior a dois 

annoa. E seria o preenchimento dessa condição que o acto da empreza 

teria obstado. 
, 

Como, porem, deseja um dos interessados fazer prova, 
, 

noa autos, relativa a um dos documentos do reclamante, ao depois de 
, 

feita essa prova podera esta Procuradoria dar parecer definitivo. 

Rio de Janeiro, 6 de Agosto de 1935· 

OCF/NQMR. 

• 

f 
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BANCO COMMERCIO E INDUSTRIA 
DE MINAS GERAES 

RUA DA QUITANDA , 131 ~JA 
RIO DE JANEIRO Bio de Janeiro, de Dezembro de 1935 

PROCESSO 3.567/35 

Exoo. Sr. Dr. Oswaldo Soare 
D.D. Direotor Geral da Secretaria do Oonselho Nacional do 1'ra
balho. 

Aocusando o recebimento de seu officio nG 1-1.490, 
de 22 de Novembro, ma§ que nos veiu ás mãos a 25 do mesmo mez, 
agradeço a communicaçao delle constante e tenho a honra de_or
ferecer., para conhecimento do Egregio Conselho, as allegaçoes 
inclusas, assignadas pelos advogados do Banco e acompanhadas 
de quatro documentos, rogamo a V .Ex. que se digne providenciar 
a Juntada desses papeis ao processo Q 3567/35, em que é recla-
mante o Syndioato ~rasileiro de Bancar......,.,_. __ _ 

Aproveitamos o ensejo para apresentar a v.Ex. a s~ 
gurança de nossa elevada estima• 

r~ ~---. 
\ ~ v--:r~ -

fl>ROTOCOLLO GERA~ 
Li • .o 

u 1'-' 7 y/..k 
DATA ,I(" / l. f193 ... ~---· 

S~ \M itJIG TRO , .... -' \P f:~"';)-'lTE <: ' . ...>I 

I~ QoiiECTQI1 CE~ 
a: 

PI10 GUI1ADOP.IA oi-
co ~ECCi\0 etC 
a: ..1 2.• SECG~ C( c.C 
1-Z 3.• SECÇÃO LIJO a:-
uü CONTADOr IA w< 
cnZ FISCALIZAÇÃO 

I o 
:c F.NGENHP,qiA ..1 
w 

E :)TATISTICA cn 
z: 
A~VO~) ~8 

b·do né.'l t.n ecçã 



E'gregio cronselho .t{acionail do :rrabaJ:.ho. 

o J:Sanco aommercio e Dius tri a de Jlinas U.eraes • 

no :processo nG 3567/35, EID que é reclamante o Synd.ioato J:Sra• 

sileiro de ~ancarioa contra a demissão de Sethy .Horges de 

Jíello, pediu vista :para contestar um attestado falso junta

do pelo referido reclamante, porem antes de f'azel-o :preci

sa f'ar.mular as seguintes allegaçõest 

I: - As pessõas que assignam a representação :podem 
-

fazel-o em nome do a,rnd1oato? 

Para responder a essa 1Diagaçâo inicial e indis

:pensavel, seria neoessar1o que os estatutos do1 Syndioato 

astivessan: approvadoa :pelo ain1sterio do l:rabalho, nos ter

mos expresaos doa arts. 8 ~ 2G, 39 e 40 do Dec. 24.694 de 

l2 de Julho de 1934. 

Onie está a carta de auotorização expedida por 

asse Ministeriot 

Si o Kgregio Conselho Baoional do ·trabalho conver-
... 

ter o Julgamento em dil1gencia, para fazer essa v:er1f1caçao, 

terá grande sur;preza E:llll f1oar sabemo que aquelle S,Diioato 

não se adaptou ainia fl nova lei de synlioal1zação e, :p'ortan

to, não :p6de estar se apresentamo, nessa qualidade, peran

te as autoridades administrativas do paiz.. 



o 

.L - Ainda, porh, que o Syndicato reclamante 

tivesse auetor1zação regular para tunooionar, e, portan

to, personalidade juridioa, elle não teria capacidade pa

ra representA[ o ex-tunooionario yndioalizado. 

Assim o decidiu a Côrte BupremtA!., em Accordant una-... 
nimetJ de 7 de .Novembro de 1934, publioad.o no ARClll.V'O JüJ>I

OIABIO, vol. XXXV, pag. 184, e do qual consta o seguinte 

fundamental 

*:s•, por&n, relevante a allegaçâo, sobre a 

qual nada disse a aggravada, de ter sido o :pro• 

cesso administrativo promovido não pelo interea

ado, mas p~lo 8yrdicato :Brasileiro de .Hancarios, 

que não era proourad.or delle. 

1C o Syndicato não se limitou a uma 1m

ples r~resentaçâo contra a demissão, o que jl 

nio serta Jlerm1t.t:i4.cb ma foi al~m, figuratdo 

aotivamente no processo, oppondo' embargos i pri

meira decisão do Conselho que jul.gára improo eien-
1111 ... 

te a reclamaçao contra a demissao. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Assim, o processo administrativo, de que 

provfml a multa, JS' NULLO PORQUE l!~Or .PR0140VIJJO .POR 

Q.UEil N1o TINHA PROomuçlO DO INTERESSADO•. 

Decisão 1dent1oa foi proferida bem recentemente 

pelo Jüiz .lt'ederal .ur. Ribas uarneiro, baseada no citado Ac

cordam da oôrte Suprema, sentença na qual se conclue que 

-- •o ayndioato não 5 gyrador das pes§Qas srndioalizadaa•. 

(•o ornaJ.•, de 2. Outubro 1935, pag. 6). 

Portanto, o processo administrativo, de que esta• 
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mos tratamo, iniciado por uma representação do Syndioato 

:Brasileiro de ..tianoarios, deve ser annullado por illegi ti

midade do reclamante. 

!II- O tuncoionario dem1tt1do não tinha direito 

nenhum a estabilidade, pois contava menos de 2 annos de 

serviço (entrada em 15-3•1933; dispensa em 6-3•1935) e toi 

dispensado nos termos do art. 81 do Uodigo Gommerc1al. 

IV - O Banco não era obrtgado a manter no seu qua

dro de pessoal um empregado 1nef'f1ciente e sem nenhuma vo• 

cação para o serviço bancaria, quando todos os dias se apre

sentam, como candidatos ao emprego, rapazes necessitados, 

competentes, animados de legitimo estimulo para trabalhar e 

progredir na carreira bancaria. 

E' um regimen, muito justo, e neoessario, de se-
• lecçao de capacidades. 

Não colhe o argumento apresentado pelo reclaman

te, de que o 1\lnociona.rio demi ttido, tanto não era ineffi

ciante, que teve um augmento de 75fOOO, em seus vencimentos, 

em ~ane1ro deste anno. 

Esse augrnento, feito p:eriod.ioamente, e abrangendo 

- -todos os tunooionarios de determinada categoria, e f'unoçao 
... 

de antiguidade e nao de merecimento. 

o Banco tem como nonna conceder aufgllentos sucoes

sivos a partir do primeiro anno completo de exeroic1o no 

cargo. 

.... 
- Portanto, nao tendo o funccionario dous annos 

de serviço eff'eoti VQ (art. 90 do Dec. 54 de 1& de Setembro 
• fJI> -

de 1934) sua exoneraçao nao dependia de nenhum :processo es-

pecial e toi feita nos termos da lei geral reguladora doa 



oontraotoa de locação de serviços cammerciaes (Art. 81 ci

tado, do Oodigo Commercial), em bene~io1o do bom andamento 

da tarefa bancaria,, que reclama conhecimentos especializa-.. 
dos e vocaçao propr1a. 

n - Para a contagem desse tsnpo ef!§ctixg de 
~ -serviço, nao sabemos que im,portancia possa ter a questao 

de f~rias, pois essa se resolve em ~Asamento do periodo re-
M 

spectivo e nao em contagem de tEglZQ :para o futuro • 
• Entretanto, essa allegaçao relativa a férias, a-

lAm de inoperante, para o caso, é dest1tuida de f'unlamento, 

pois o t'unccionario d emi t tido já havia gosado o periodo de 

férias a que tiriha direito. 

Oam effeito, admittido a 15-3•1933, completou 12 

mezes effeoti vos an 15-3-1934, quando adquiriu direi to ao 

primeiro per1odo, que gosou de 6 a 22 de JJezembro de 1934. 

lvide ficha junto). 

Q.uanto ao segundo periodo, só poderia ser recla

udo depois de mais U. &JmO de exarcioio, isto ~' dErooi.l . . 
de 15, 5\e PJ.:co de 193, eapaço de tempo que nao chegou a 

ser completado, pois o ex-runooionario deixou o nosso ser

viço a 6 de M&rCQ• 

li • ~· extranha a doutrina do Sy.adioato recla

mante de que as horas de prorogação de expediente devEm ser 

sommadas para completar os dous annos ef'fectivos, de que 

trata a lei. ora, a lei s6 se refere a dous annos effecti

vos de serviço e não a horas extraordinarias de serviço. 

Para que essa exdruxula doutrina prevalecesse 

e f'ôsse applioada ao oaso ooourrente, neoessario seria ~e 

o ex-tunocionario tivesse feito 215 horas de serviço extra• 

ord1nar1o, para perfazer 9 dias que faltavam para oom:pletar 



- -

oa dous annos e:f'fectivos de que cogita a lei. 

Aqui oocorre castigar, com a vehemeno1a de nossa 

indignação, a infamia do attestado falso apresentado pelo 

Byndioato reclamante, documento cuja simples apresentação 

~ um desrespeito a este Egregio Conselho. 

O attestado falso affirma que o fUnccionario de

mitt1do trabalhou 30 noites, em erviço extraord1nario. 

Ora, .lligreg1o uonselho, nunca tivemos neste .Man

co trabalho á noite, a nao ser :para dous empregados de ex

pedição de correspondenc1a, os quaes têm horario especial, 
-

at~ !s 20 horas, e :para o Vigia do :predio. 

O ~r. ~ethJ ~orges de Kello não era funcc1onario 

de expedição, n,uaça trabalboa & noite, como PUllQ& tnbãlha

t!a! noite os signatarios do. citado documento, o primeiro 

dos quaes, sr. Affonso Sergio .trerre1ra, acaba de ser con

demna.do, :por Accordam deste mesmo .!Sgregio conselho, á. :pena 

de demissão :par falta grave. 

OUtro desses s1gnatar1os, assignou o dooumento, 

2.2110 t\ypo ionario }\2' NJmo-Q, • 23 de iiarço de 1935, quando 

J! e · tá at'~stado de nosso serviço desde 24 DI TuNHO Dlii 1933, 

oomo se vê da carta por elle :propr1o ass1gnada, solicitando 
~ 

sua em neraçao. 

entro s1gnatario do mesmo documento, ~r • .i&anoel 

P• :rernandes, foi classif'icado, em o:f'f1cio enviado pelo Jii

nistro da Justiça á uamara dos Deputados, em resposta a u. 

pedido de informações, como chefe de um nuoleo oa:aunista, o 

coBS1derado •elemento nocivo & ordem publica• (:promptuario 

no 4.534) lofficio da Delegacia da Ordem Politica e ~ooial 

ao Jtinistro da .Justiça, ED 14 de Agosto de 1935). 

Finalmente, pedir1amos ao .l!:gregio Conselho que, 

convertemo o julgamento em diliganoia, mandasse verificar 

a regularidade do reconhecimento das firmas, nesse attesta-



do, pois o tabell1ão que figura oomo as temo reoonhecido 

não as oonheoe. 

Y.L:U - .li'1nal.mente, .l!igreg1.o Conselho, antes da 

chamada 1e1 de seis horas (JJec. 23.322 de 3 de 1'4ovembro 

de 1933) o serviço bancario não tinha horas extraordina• 
- .. rias :porque nao haVia l1m1 ta9ao de te11po. 

,. 
!nstituido esse horario especial, as prorogaçoes 

tinham de ser annotadas :aa f'icha ind1 vidua.l. de cada empre

gado e CODDDUilicadas immediatamente ao Departamento Nacio

nal do t'rabalho (art. 15 do citado JJecreto), não podemo 

exceder de duas horas por dia, nunca attiDgtado a trea ho• 

ras como f'alsamente argue o reclamante• 

Ora, na f'icha do ex-tunoo1onar1o SethJ' ~rges de 

ae1lo, que juntamos, bem como nas comrmmicações ao Depar

tamento do 'l'raba.lho, de que tambem juntamos copias, veri

f'ica-se que aque11e ex-tunccionario só teve duas proroga

ções de duas horas oada UDa, respectivamente a 28 de JJezem

bro de 1933 e a 31 de Janeiro de 1934. 

A isto se reduz toda a orirlinosa fantasia do at

testado falso oam que o SJDdicato reclamante tentou fazer 

uma ~va 1mposs1ve1. 

Allegações e provas desse jaez desmoraliza. de 

1n1o1o a causa a que Visam servir l 
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to permittidos constituir advogados, substabelecer e tudo quanto fi-
···-·········-·········································'---························ ....................................................................................................................... ......................................... . 

. z e r. ... em ... n..ome ... O.P . . B..anç o 91.1 't!or_gg_~t e dar?. ... P.<:>r .. :f.~.r.~.~ .. ... ~ .. v a.JJ.?..1:;.9., ... P? c:1:~.J?..cl:.<:> ... :f.~ .: .. . 
.... .n.alm.en.t..e ..... t.ransJigi-r . ~.ID. j~:i,~ . 9 ..... ~. ;f~T.ª .. delle , dar qui taq Ões, approvad,o~ .. e .. 

.... ratif.icad.o.s. os .. ppçiere9 ~Çl~_q-pte ... i~pr:~ssos inclusiv:e .. o de ~uq_~~~(l?..~);-~-~~. ::-... . 

... !ll!!!lt9. .Para @a19.\!!!r .t1J!l ; ~ . . ... .. .. . .. . . .. .. ...... .... ... . . ...... ... ... . . ... .... ... . ........... . 

: : : : : ~ · f:;\~~ : : -
.. . ... . . ~~ ""v;,/~ \ ~ -\ . . .. ..... . 

el requerer, allegar e defender todo o seu direito e justiça, em quaesquer 

causas ou c i. , vidas ou por mover, em que ell Outorgante fór Autor ou 

ir ·~· e ittidos, para que em nome dell Outorgante , como se presente 

ou ,.out ,...lfó ; a e d citar, offerecer acções, libel!os, excepções, embargos, suspeições e outros 
p ·odu ir, i uerir, reinquerir e contestar testemunhas; dar de suspeito a quem lh'o 

'uy>ple~amen e n'alma dclle Outorgante ; fazer dar taes juramentos' a quem convier; assistir 
arlos e i~has, com as citações para elles; assignar autos, requerimentos, protestos, contra 

protesto'$ e t~r,mo, da os à confissão, affirmação, louvação e desistencia; appellar, aggravar ou embargar qual

quer s ença 6u des ::!9 ~~seguir esses recursos até maior alçada; fazer extrahir sentenças, requerer a execução 
dellas e equestros; s s 1r a quaesquer actos judiciaes para os qua s lhe concede poderes illimitados; pedir 

Ré o 

artigos; ..... 
fór; j~r 

; vir com embargos de terceiro senhor e possuidor ; juntar documentos c tornar 
· .a receb os1 variar de acções e intentar outras de novo; podendo substabelecer esta em um ou mais procuradores 

e os substabelocidos em outros, ficando-lhes os mesmos poderes em vigor e revogai-os, querendo; seguindo suas 

~artas de ordens e avisos particulares que, sendo preciso, serão considerados como parte desta. E, tudo quanto assim 
for feito reJo dito seu procurador ou substabelecido , promette haver por valioso e firme, reservando para 
sua pcssóa toda a nova citação. Assim o disse do que dou fé e pedi este instrumento que lhe e 
as testemunhas, e, achando-o conforme, acceit e assigna com as testemunhas abaixo, reconhecidas de mim, 
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Rio de Ja.neiro,24 de Junho de 1933 

Ao Banco Commercio e Industria de Minas 
J 

O abaixo assignado fun cionario desse Banco,nesta 
Capital,tendo terminado o seu peri ao de férias,e,forçado por 
varias circunstancias,vem pela pr sente pedir a sua demissão. 

A carencia de tempo ão me permitte cumprir como 
desejava o disp.ositivo do Artigo n°63 do Regimento Interno do 
Banco,por cujo motivo estou certo que vvjss.me desculparão,re
levando como espero essa falta,si assim o considerarem. 

Em tempo opportuno irei ahi afim de fazer o res
pect:1 vo aju.ste de contas bem como receber o que prece i tua o 
Artigo XXX dos Estatutos da Caixa de Previdencia. 

Sem outro motivo presente,deseja.ndo a esse con
ceituado Estabelecimento Bancario,innumeras prosperidades,fir
mo-me com elevado apreço e alta consideração. 

De VV/ SS. 
Amo.Att 0 e Obgd 0 
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BANCO COMMERCIO 

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1933 

EXmo. sr. Director do 

DEP ART.AMENTO NACIONAL DO TRABALHO 

Nesta 

Na conformidade do que preceitua o artigo 12, 

a1inea b, do decreto no 23322 de 3/11/33, Q~e regula a duração 

do serviço para os empre§ados em Bancos, cumpre-nos communicar

vos que hoje, prorogamos o expediente interno deste Banco , de 

duas horas, fazendo a entrada anteceder de uma hOra da habitual 

e a saida succeder de uma hora, para os seguintes funccionar1 

RUbem Bandeira de Gouvêa, Pedro TeiXeira Dantas Jor., EVariste 

de carvalho, José Coimbra Pinto, Oswaldo ROdrigues , Quir1no Co

res Rodrigues, Manoel Pires Fernandes, Antonio Monteiro da Sil

va Jor., José Alves Gonçalves, João Etcheverry, sethy Borges 

de Mello, Osmar Salles Abreu, João Luiz Pessoa de Almeida, Anto-
,.. . 

nio Branco de Carvalho, Renato KUntz, Leao celio Monteiro, Wal-

demar da costa Guimarães, Mauricio de Faria Baril1ari, João 

Baptista Tei«eira Pinto, Moacyr G. Ribeiro Salema, Nelson Gor

gulho Nogueira, Giacomo Lauria, José SimÕes de Barros , HUgo de 

Almeida Couto, FaUlo da Costa Bastos, Lourival de Souza Lopes, 
,.. 

Oswaldo Dias Martins, Luciano coelho de Magalhaes, Emmanuel 

Martins, José Maria Dantas, Acary silva e Jorge Pessoa dos san

tos. 
,.. 

Attenciosas Saudaçoes 
BANOO OOMMERCIO E INDUSTRIA 

DE MINAS GERAES 

copiado em nosso "Copiador de cartas" registrado na Junta Comrnercial, 

pag. 436. 

IA DF MINAS GERAES 

~ . 
• 



Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 1934 

Exmo. sr .Diretor do 

DEPARTAMENTIJ NACIONAL DO TRABALHO 

N E S TA 

Na conformidade do que preceitua o artigo 12 

inea ~. do decreto n.23322 de 3/11/33 que regula a dura

çao do serviço para os empregados em Bancos, cumpre-nos com

municar-vos que hoje prorogamos o expediente interno deste 

Banco para os funccionarios abaixo, nas seguintes condiçÕes: 

Fazemo a saída suceder de duas horas da habitual: 

Emil José Ferreira, Halley Jansen, Antoúio Carlos de Azeve-
N 

do Ramos, Joao Kikinger, Osmar de Souza Fontes e Antonio 

carvalho do Amaral. 

fazendo a saída suceder de uma hora da habitual: 

oswaldo Diogo, Oswaldo Dantas, Helio Vieira, Isidro de Fa

ria, Aloysio Freitas Magalhães e Marcello Botto de Barros. 

Fazendo a entrada anteceder de uma hora e a saída suceder 

de Uim hora: 

Giacomo tauria, Moacyr salema Garção Ribeiro, Nelson Gorgu

lho Nogueira, José Augusto SimÕes de Bar~os, Paulo da cos

ta Bastos, HUgo de Almeida couto, Oswaldo Dias Wartins, Aca

ry Silva, João Maria Dantas, Lourival de souza Lopes, José 

Alves Gonçalves, Qu1rino cores Rodrigues, Jorge pessoa dos santos, 

Manoel Pires Fernandes, Pedro Dantas Junior, Rubem Bandeira 

de Touvea, José Coimbra Pinto, Luciano coelho de MaéJilhâes, sethy 

Borges de Mello, Antonio Branco de carvalho, Osmar de salles AbreU, 

Mauricio Bar1llar1, Antonio Monteiro da Silva, Oswaldo Rodrigues, 
N N 

JOao .Ltchevery, Joao Luiz Pesson de Almeida, Renato KUntz, alde-

mar da costa Guimarães, João Baptista TeiXeira Pinto, EVariste de 

carvalho, carlos de salusse onteiro, Manoel Barboza de Mello , An

tonio Jacques de souza e Silva e r..rarto Gomes Marinho . 

Attenciosas ~audaçÕes 
BANCO COM'.IERCIO E INDUSTRIA 

DE MINAS GERAF.S 
copiado an nosso "Copiador de cartas" registrado na JUnta commerc1a 1 

em 18 de novembro dl 1933, pag. 173 



' ra ~ ação do Snr. Director 

~::~.-=~~~~ \ 
~dn(/ ~~-~@~fR ~~-~ 

>irector da 1. cça \ 

' j t) - /2, - J r: 
VISTO-Ao Snr. 0r. Pr c. r or G "'al, 

da ordem 6 Exmo. Snr . . !Pre <dente. 

Em ............... d ................... Y.1:::Qd g 1 9 b 
~ ....... L ...... ~.C~~ .... 6 éê ./'-

Director da Secretaria 
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Proc. 3567/35 

3 Abril 6 
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Sr. Presidente do Syndicato B~eile1ro 

.. 
trumento de 

r , 
1 ' J 

I 

I '4 andar 

I 
I 

Syndioato exhibido o ins-

to outorgado pelo vosso a oci do, Sethy 

õrges de Mello, solicito-vos, de conformidade com o reque· 

<.r1ldo ela 

reclama. i 

duradoria Oeral, no autos do proce ao em que 

meemo,cont o Banco Commeroio e Indus· 

eej ene minh do a eat Conselho, den-

10 dias, o alludido documento. 

Attenciosas saudações 

Francisco de Paula atson 
Di ator Gera~, int r1no 



.. 



Exmo.snr. Presidente do Conselho Nac 
) 

l:rabalb.o 

O Banco Commercio e lndustria de Minas Geraes, 

por seu procurador infra-assignado, vem re~uerer a V.Ex. 

a juntada ao processo n. 3567/35, em que ~ reclamante o 

Syndicato Brasileiro dos Bancarias, do incluso recibo fir

mado pelo Snr. Sethy Borges de ello, dando plena e geral 
N N i quitaçao a este Banco, nao so da ~uantia correspondente aos 

vencimentos dos se~s dias em ~ue trabalhou no mez de Março 

do anno findo, bem como da quantia relativa ao ordenado de 

um mez, ~ue lhe foi abonado, de accordo com o artigo 81, 
,., 

do Codigo Commercial, por motivo de sua demissao • 

.. Por este documento este Egregio Conselho verifi-
-~ ,< 11, ' •. 

cara que fàltavam poderes ao Syndicato Brasileiro dos Ban-
•. 

carios, .pana r~cl~mar contra a demissão do referido banca-

:n~o, tanto,.J.I:f!aim ~ue este, ap6s o offerecimento da dita 
,., . -reclamaçao, deu plena e geral qu1taçao ao Supplicante e 

recebeu o ordenado de 1 mez, que nos termos do citado art. 

81, do Cod. Com., lhe foi abonado, por motivo de sua demis-
"' sao. 

termos .··. 

P. Deferimento. 
·~ 

:. 



.Registro 
de 

iJ itulos e r>ocumentos 

Registrado em 

do 

1Jisfrifo 3'ederaf 

(DICORit TO N. 18542 Dlll 24 Dlll Dll:Zllll\tDRO DE 1928) 

aartório 3éffé 
RUA DO ROSARIO, 84 

TEL~~FONE 23-1200 

DR. ALV AHO DE rrEFFÉ 
01!' 101 A L P l-I IV A'J'l VO 

(NOMEADO EM IS DE MARÇO DE 1Q13) 

DR. J'OSlé ARTHUR DE TEl!'FÉ 
S UBS'l' l 'l' UTO 

J 

N. o de ordem do Protocolo. . ................. ~ ..... M .... M .............................. . ...... . ............ . 

de de 193 sob o n ." de ordem 

1~ OFICIO 
CREADO EM 1903 

LEI N.0 978 - DICORll;TO N.0 4 775 

Todo o Arquivo e todos os papeis 
em COFRE dentro de CASA FORTE 

-

no Livro o n. 



!B·olocollo n ... .6l...l.38. ......... . 

l'Republica dos C. C'Jl. do Cf3rasil 

sflfuaro de c:fe/lé uon 9foonhoftz, Cf3achare! em 

dciencias S/uridicas e dociaes, Õ/licia! r:lJriuatiuo do Cf2egistro 

C pecia! de CJitu!os e CJJocumentos, nesta cidade do C'f2io de 

S/aneiro, eaptta! da C'f2epub!ica dos estados ctenidos do 03rasc'! 

.. 

@erzifico que 

~------------------------------------~-1 
ao Livro B nume1o vinte e um do eglstro lnte-

· 1 gral de 1:itulos, .uoc umentos e outr·os )apeis , c:te -

-c e cartor1o, co nGta o regls -~ro sob o numer-o de 

1 ordem vinte e urn rnil novecent.os e n~venta e qu -

- tro o qual me fol pedid o por certidao e cujo t -

o.r é o seguin te ~ .Heg1stro de um recibo ap r asen

t ndo por Bauco Commerci o e lndustria de 1vl1.nas 1 

Ger aes e apornado sob o numero de ordem se r sen• 

1 t a e um tnil c ento e tr·i nta e oi to do Pro t o co l- I 
I lo ·aos vinte e quatro dias c:to mez de rnargo do 

anno a e mi l novecentos e trinta e seis , a o t eo· (j}p 
seguinte ~ · lieis quaTroc.entos e quax en ·ta a sete JfV 
mil reis :- ece u1 do banco üommercio e lndu 

de Hinas Geraes , por saldo. de minhas conj~, a 

i mpor.on.ciaaa re1s quatrocarnose qur,/lhía e 

seta mil reis ( quatrocenms a quya e se . 

Farão a lneSJna prova que os orlglna.es as certidões cxtrahidas por official 
publico, de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. 

Arts. 137 e 138 do Codigo Civil. 



P.set e rail r eis ) , ::; ando r eis setenta e do ls 

mil r eis cor r espor:d enTes a seis dias d e meus 

vencim ~· ntos; de prim ei.co a seisd e margo de mi 

nove c; ern:os e Lrin-ca e cinco , já deduzida a quo 

T. a r e lat 1 v a á minha con tri bu i~ão para o~ lnsti 

tuto ae Anosent.aaori a e .Pensões dos Bancarias , 1 

e mal s reis t r e seut,o s e sal enta e cinco mil r e 
is relativos a um m,_~ z de ordenado que rne é abo 

uaao u e a c co ruo corn o artigo o i en"t a e um à o 

Uodigo Uorrunercial , por motivo de minha d emis 

são -o e lo que dou ao allud ido Banco , plena e ge 

ral quitagão.- obre est ampilht?-s fedoraes valen_ 

do oltoc entos re1s , daTadas de dezeseis de mar

~ o c.te mil novecentos e trinta e seis - Assigna-

do : Hio a e J anoiro ezese1s de mar~o de mil no 
vecentos e trinta e seis .- ~ethy Borr:es a e Me -~ 

lo .- Sellado com · eis oi ocon t os reis . 'ellado 

com reis oitocentos re 1s.- ~stá a nota ! verba 
numero auzentos e nove . Heis mil e oi l ocentos 

res Pagou de sello mil e oi tocentoE reis .- He_ 
cebedoria do Districto Federal , dezolto de tra -

is a e mil novecentos e trinta e seis .- o a judan-
1. e do .t1 e sou r e i r o , B e t • o J.!.l s c r i v ão d o ... e ll o , 

Benjamim woraovil ires.- econhe ço í 'irma l'.)et y 

Borges de Melo, io a e J aneiro d eze s eis a e ma 

ço de mil novecentos e trinta e seis.

"temunho ( s1gnal publico) de verd ade .-

r 

• 



I~ 

,.... 

I 

Tiegisfro õe 'Cifulos e j)ocumenfos 
Carlt~rlo á a /. 0 01'/'itu'o - '2Jr, .?f/var o áfl .7'flr/tl 

Yot. 3-12()() 

]),, )osrf! ltrthur de Teffé 
01'1'/olnl Jfnf#!'rino 

2 

~ Dante Guarinello .- Do currE nto d actylogra )hado n -

t ando- se ao al to um carimbo do Banco uomm erci o 

e Industria de Minas Geraes com a no t a '' Pago 

e d a L a ' de z e se 1 s - tr e i s - mil n a v e c e r1 to s e 

trint e seis e outro com os dizeres ,j .J:iirma 

confer ida •. - .rteg i strad o f i elme n t e na data re tr 

por me haver sido distribuído .- ..t!:u , Luiz Pero i 

ra do Nas cimen ·o, s ub-off icial , o escr evi .- u , 

o r .ti c i al , dou i é, subscr evo e ass 1gno , Alvaro 

de 'f e!' :· é v o n H o o nt1o l t z . - i e e te o c o n t eu do d o 

reg1stro lançad o em o livro ja ao p rincipio de 

c lar act o, ao qual rne r e por t o, u e cujo te o r , po.r 

me hav er sld o ·p3 u i uo , bem e fielmente 11 z ex

G.rahir a presente certidão , que confer i , subs 

crevo e assigno , nes ·a cidüde a o .tti o de Janei

ro , Uap i tal J:i'ed e r nl u a .ttepubl i ca dos l!;st ad o s 

Uni do s d o Bras i 1 , aos v in t e e q u a ti r o d 1 as d o 

mez de illf' I'~o do a nno a e mil novecentos e trinta 

e ' eis,- J!i.~ : 4-.:::~R~r/ 

ft_,-é'if-, W"~~/ ~~ ~ 
./ REGIST 

.._...,~·?<?:::. .::. c.:... 

Farão a mesma prova que os orlglnaes as certidões, extrahidas por Official 
Publico, de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. 

Arts. 137 e 138 do Codigo Civil. 



lyndi[afo Bra1ileiro de Bao[ ano1 
AVENIDA RIO BRANCO, 133 -· 4· 
TELEPHONE 23.0651 

CAIXA POSTAL 1646 

RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro, 11 de --
fd 

bid 

Exmo. Snr. Director Geral do 
CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
Nesta. 

Ref. 4450 - JG • 1 

PROCESSO N° 3567/35 

Em resposta ao officio n° 1-363, de 3 do 

corrente, expedido por esse Conselho, temos a honra de commu-

nicar a v. Excia. que deixamos de tomar as providencias ali 

solicitadas em virtude de ter o Sr. Sethy Borges de Mello en--
trado num accordo amistoso com o Banco Commercio e Industria 

• , N 

de Minas Geraea no que concerne a sua demissao pelo referido 

estabelecimento, tornando-se, assim, sem nenhum effeito a re

clamação apresentada por este Syndicato em favor do referido 

bancaria. 

Em vista do exposto, esperamos que v. Excia. 

autorise o arcbivamento do processo respectivo. 

Apresentamos a v. Excia . os protestos de nos

so elevado apreço e distincta consideração. 

JSB-2. 
Mnst 

SYND~ASILE~RO DE BANCARIOS 

·Presidente· da Junta Gove iva 

Concordo e autorizo as declaraçÕes deste documento. 

Rio de~,_~ll~bril de ~36 I 
- - - uj_~ 

Sethy rg s de llo) 

n ta ecç o tL~ "'~~~U 
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6' Secç4o ~eope-cti'l>a,, t'J,Ot fot:-m~ 

3o ~~fo em 1>icfot;,. 
aw, r ae. ~ a~ 19~ 
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PROCESSO N.3. .... õ" b t 
193 5 J I Jt~j . 

ASSUNT 

--R~~ cL .~~ @~ 

~~ ~~ .. ~~cj.Q_ 
~ 

R-ELATOR 

9~Jo;v ·········. ········································· 
DATA DA DISTRIBUIÇAO 

~tj - t;- - g-6 
~ - . . . . ' . . ' . . . . . . ' . -. . ' ' . . . . . . . . ' 

DATA DA SESSAO 

n _ /': ~/ 
................................................ .......... 'fR!~ .. ~ ... 



C. N. T.-26 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Mlnlsterlo do Trabalho, 

lndustrla e Commerclo ACCORDÃO 
.......... la.e.Secçélo 

p. 3. 567/935 

AG/SSBF 
19 ..... 3.6 ....... . 

Vi toa e relatados os autos do processo em que Sethy 

Borges de Mello reclama, por intermedio do Syndicato Brasileiro de 

Bane rios, contra sua demissão dos serviços do Banco Commercio e 

Industria de Minas Geraes: 

Considerando que estavam sendo p~movidas diversas 

diligencias para o perfeito esclarecimento da reclamação , quando , 

em officios de fls . 35 e 39 , respectivamente , os citados Banco e 

Syndicato de classe informam ter sido firmado accordo entre as pa~ 

tes inberessadas no feito , accordo pelo qual ficou sem effeito a 

presente queixa; 

Resolvem os membros da Terceira Camara da Conselho 

Nacional do Trabalho não tomar conhecimento da reclamação e dete~ 

minar o archivamento do processo. 

Rio de Janeiro, 2 de Junho de 1 . 936 

Presidente no imyedi
mento do effec t i vo , 

2Q Adjuncto do 
~ocurador Geral 

Publicado no Diario Of'fioial em õlq cJ..a á~ ~-.f> ...t c:r ~ 



• 

1-904 

Proc.3.;; ?/35 

14 T llO 

Ag/SSBF. 

Sr. D1r ctor ~re 1den o co co. erc1o Induõtr1 

• 
à u d ~ 131 

1ro 

" nms::nltto-vos , p r o~ v1co t1n , cop1 .. 
o ccord o ll'O:t' .... r1 o p lu 'l.' rc ira c 

deste Cor lho, 

nuto do roce 

c on rlo ~ t , HOr b 

.. 0 d 2 d J no 

ã.o p rte • o;.Je nco e o runc-
'o lo. 

t t ncl 
.. 

r; s snud çoes 

res 
Dtr ctor 'ernl da ecretar1 
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