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R.etlst. sob. 11.• 872 da Ordtfll dos Advogados do Brasil 

Avenida Rio Branco, 135 /137-11.0 anda1·-sala 1120 

Tel. 23-3626 

.Rio de Janeiro 

Exmos . Snrs. embros do Conselho Nacional do Trabalho 

ANTONIO ruLLER DOS REIS , ca itão de longo curso da arinha -

Mercante , por seu advogado abaixo assignado , vem x or , rovar e -

re uerer a esse gregio Conselho o se nt 

I - Qu o sul pJ cunte o ad(m t . do •o :erv o;;o à _,o pa.nhja 

de avegaçõo "Lloycl Br .... silejro" , ern 11 de m r o d l 0 0r , TV r. o, 

successiv mente , corno .2º.e 1º piloto , immediato e com anuante de 2a 

e la . classe ele seu n.- vios , 9.t 12 de abril de U'lf , :~.uando dese!!!_ 

bnrcou para assumir s funcçõe d Chefe 
'f! • 

o Traf go E , feis mezes 

mais tarde , q s de Gerente da mesma com )anhia, a t' ~ 15 c1 e agosto de 

191R , quan o foi nomeado ara servir como Director de sua Secç~o -

Comn,ercial , té 1° rle setembro de 1917 , sendo , nesta d tt , nomeado 

ar desem enhar missNo commercial no Uru~1· , Argentina e Ch~le e, 

· ~º d novembro do mesmo enno, d sign·do ra o car o de Superin-

tendente Geral da compunhi~ no o da Prata~e seu gente Co erc ' al 

no Urugucy, t~ndo , a nda, exerc do comn·is ão im ortan.te no Paraguay 

sile ro ; 

II- Que , oro 1° de Janeiro de 1°~1 , ~o· o su Jlicante sub t
_,, 

tuido na.s funcções de Agente Commerci·ü da. companf1ia, em t~ontevi o 

em vir U! e or~em ~o então .rector Presidente da mesma, em carta 

datada de 4 de dezembro de 1830 , sob Jr texto de econo ia , a 

de xa de juntar , em orig nal , or se ter extravi~.do , us cujo con-

t ' do constante de co ia ann r, , 1 odLr r confirm do com os ol -

entoe do archivo d· su J Jlica.r a. ; 
tf. l - 1/- t? 

,., M \~s 
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III - Que , depois de 30 annos de ininterrupto serviço ao 

Lloyd , metade no oceano e metade no desempenho de conurlis. ões as 

mais importantes , n?í.o podia o supplicante ser dem ttido , com urna 

fé de officio das mais dignas e das mais brilhantes para quem de-

dicou a sua mocidade e a sua intelligencia ao oerviço de uma em-

pre7·a_, que nelle encontrou um servidor dos mais dedicados , .1oment.e 

por motivo de desaf~eição pessoal de um cidadão elevado, eventu~l-

~~ 
mente , ao posto deYDirector Presidente; 

IV - Que a ordem de entrega da Agencia Com~ercial do 

Lloyd Braaileiro , em ontevidlo , constante da carta que o su li-

conte junt&. por copia e cuja confirmwsrJ.o esse Egregio Conselho tem 

na sua eleve.do. autoride.de , os meios de obter da supplicada, não 

implicava na demissão élo supplicante e ~6 podia ser interpretada 

como dispensa de commissão , de vez que as suas funcções effectivas 

eram as de commandante de primeira classe; 

V - Que , uma vez dispensado daquella conil'nis.,uo e não sen 

do aproveitado em outra , é incon~estavel que o supplicante teria 

de voltar ao commando de naVio de primeira. classe da companhia, 

ou ficar , como sempre tem acontecido , á disposição á disposição 

da directoria de navegação , aguardando embarque , sem prejuizo das 

vantagens pecuniarias do cargo; 

VI - Que assim, porem, não entendeu o Director do Lloyd 

Brasileiro que , como se disse , por indisposição pessoal com o suE 

plicante>considerou-o demittido com os seus trinta annos de bons 

serviços á companhia; 

• 
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Reglst. sob. 11.• 872 da Ordem dos Advogados do Brasil 

Avenida Rio Branco, 135 /137-11.0 anda1· -aala 1120 

Tel. 23-3626 

Rio de Janeiro 

II - ~te , em face do disposto no art . 43 do decreto sob • 1 

n2 5109 , de 11326 , que estendeu aos maritin:os as €,arantias concedi-

das aos ferroviarios pelo art . 42 do decreto n 4682, de 24 de ja-

neiro de 1923, não podia o supplicante ser dispensado por contar -

mais de dez ànnos de effectivo serviço na companhia . 

Nestas condições , vem reclamar perante esse Collendo 

Conselho , cujas decisões teern sido pautadas no mais rigoroso cri-

terio de justiça, pedindo a sua reintegração na Companhia de ave-

gação 11Lloyd Brasileiro", como commandante de la . claaae , que era 

a sua funcção effectiva, f i cando- lhe assegurado , do mesmo passo , 

o direito a percepção das vantagens pecuniarias do mesmo cargo , 

de 1° de jane rode 1951 á data de sua reintegração , no 'que deve 

ser condemnada aquella companhia, por ser da aais absoluta 

J U S T I Ç A. 



.. 
I 
I 

14." Oficio 
EUGENIO LUIZ MÜLLER 

TABE~~IÂO 

116, Rua do Rosario, 116 
RIO DE JANEIRO 

INTERINO 

RBUTI BUGBNIO M~LLER 
Archlvo em CASA FORTE 

-.,.:-

• 

L .. l49 ............ _Fis ..... ~2.-.Y.~ .... . 

1. o Traslado de Procuração bastante que faz 

ANTONIO MttLLER DC:S EIS.-

SAIBAM quantos este virem, que no anno de mil novecentos ~rin ta e c1n,<egs V in te nove dias 

do mez de Outubro n'esto cidade do Rio de Janeiro, Capital da Rcpublica dos Estados Unidos do · 

Brasil perante mim Tabellião, comparece como Outorgante 1 neste cartorio, Antonio Mil11er 

dos Reis, brasileiro, divorciado, capitão de longo curso da srinhs ll~e r

cante, residente é rua Men de S4 n. 115:, em Niteroi, 9 tado do Rio de 

Janeiro, ora de passagem por esta Capital, e, 

? 
reconhecido pelo proprio pelas duas leslemunhas abaixo 

assignadas, do que dou fé; J.)crante as quacs pelo mesmo Outorgante foi dito que, por este Publico Instrumento 

nome a e constitue seu bastante Procurador o D r. C ice ro Aranha, br.s i le iro, 

solteiro, advogado, inscripto na Ordem sob n. 872, com escriptorio á 

Avenida Rio Branco n. 135- 11° amar, sala 1120, com poderes para o 

foroem. geral, em qualquer Juiso, Instancia ou Tribunal, especialmen

te ~ ra deferrler os interesses do outorgante perante o Conselho Nacio

nal do T~balho, Tribunal ~1aritimo, Delegacia do Trabalho Maritimo e 

Ministerio da Marinha, podendo assinar termcs, effectuar proves, juntar 

e retirar documentos, delles passando os respectivos recibos, requerer 

assinar tudo o que for necessario, praticando, emfim, todos os dema

is actos que forem necessarios ao cabal desempenho desse mandato; rati-

fica os impressos.-

" 



concede todos os seus poderes, em direito permitlidos, para que, em nome delle , Outorgante , como se pre-
sente fosse , po ssa em j uizo ou fóra delle, requerer, allegar, defender todo o seu direito e justiça, em Qtm esquer 
causas ou demandas cíveis ou crimes, movidas ou por mover, em que êle Outorgante fôr Autor ou Réo , em 
um outro fôro, fazendo citar, oferecer ações, libelos, exccpçõcs, embargos, susp ições c outros quaesquer artigos; 
con traditar, produzir, inquerir, reinqucrir e contestar testemunhas; dar de suspeito a quem l'ho fôr; com promissor-se ou 
jur r dccisoria e suplelori amenle por êle Outorg6nte; fazer prestar tais compromissos c dar tais juramentos a 
quem convier; assistir aos lermos de inv nlarios partilhas, com as citações rara 'les ; assinar autos requerimentos, 
protestos, contra-protestos e lermos, ainda os de confi siio, nege~çõ o, louvação, e de istencia; apelar, agravar ou embar(la1 
qualquer se ntença ou rl espacho, e segui r e ses recursos, até m9ior alçada; fazer extrair scntençH, r que1 er a <' ~> "Üo 
déla e sequeslros, assistir <.1 quoisquer átos judiciartos, porn os quoes lhe concede poder 5 il imitados; Pl"thl J)recn
torins; tom ar posse; vir com embargos de terceiro senhor e po5suidor; jurtlar documentos e torna-los a receber; vmi<H 
de ações c inten tar outras de novo, podendo ubslabeler.cr em um ou mais procurador s o sub~ l õbe l ec ido s; em ou h o . 
ficando-lhes os mesmos poderes em vigor c revoga·los, querendo, scguind , 1'.1~ suas cartas de ordem c avisos p<.~rlicularcs 
que, sendo preciso, s rão con~iúcrados com o parte desta. E tudo ouanlo as im fizer o ~cu procurador ou substabele cidos, 
promcle haver por valioso c firme reservando para a sua pessoa toda a nova citação. Assim o disse ; do que dou fé e 
me pedi este instrumento, que lhe li, acceit e assign a com as tes temunha a abei xo reconl. 

c1da s de mim- Eu, José Mtlller Filho, ajudante, a esc r evi- E eu, ena to Euge-

n1o Mtlller, Tabell ião, a subscrevo- An tonio Mtlller dos Reis- J. P. Monteiro

A. Cabral- (Colladas-:; e inutil1sa das estampilhas federaes no va.J.or de d .o i s mij 

reis e o sello de Educa<Jão e SaÚde de dwe ntos re is) •rraslade da hoje- E eu, 

~-~~ 
J2-~~~~ 

~~ . :. ~ 
~-~~ 
~# 

p rse~tÕ ~2\~1?~ em virtude do Ad 30, n.~ 12 do Decr. 14339 de 1 Setembro de 1920. 
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1. o Traslado de Procuração bastante que faz 

ANTONIO MnLL •'R DCS E1 s.-

SAIBAM quantos e te vir m, que no anno de m1l novecenlos1érin ta e Cif\Cft~ V i n te nove dias 

do m z de Outubro n'esta cidade do Rio de Janeiro, Capital da R publica do Estados Unidos do 

Brasil peronle mim Tobellião, comparece como Outorgante 1 neste c arto r io, Antonio rdllle r 

dos eis, bi'Bsileiro, divorciado, capitão de long o curso da larinha ~ar

cante, residente á rua Men de SA n. 1151 em Nite r oi, Es tado do «io de 

Jane iro, ora de passagem pores ta Capital, e, 

? 
reconhecido pelo proprio pel s duas testemunhas abaixo 

assignadas, do que dou fé; J)cronle as qu aes pelo mesmo ui ruante foi dito qu , por este Publico Instrumento 

nome a e constilu · seu bastante Procur dor o D r . Cicero Ara nha , br .s ile iro, 

s oltei ro, advogado, inscripto na Ordem sob n . 872, com escriptorio á 

Aveni da Rio Br anco n. 135- 11° arrlar, sala 1120, com poderes pa r a o 

fo r oe m. g eral, e m qua l quer Juiso, Instsncia ou Tribunal, especialmen

t e p3 ra deferder os interesses do outorgante per ante o Conselho ecio

nal do Tzebalho, Tribunal Maritimo, Delegacia do Trabalho Maritimo e 

Mi nisterio de Marinha, podendo a ssina r termcs, effectuar provas, juntar 

e retira r docume ntos, delles passa ndo os respec tivos 1·eci boa, requerer 

assinar tudo o que for necessario, pratica ndo, e mfim, todos os dema

is actos que forem necess arios ao cab al desempenho desse ma ndato; rati-

fi c a os imp r essos . -
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concede todos os seus poderes, em direito permitlidos, para que, em nome delle , Outorgante , como se pre-
sente fosse , possa em Juizo ou fóra delle, requerer, allegor, defender lodo o seu direito e justiça, em quaesquer 
causas ou demandas cíveis ou crimes, movidas ou por mover, em que êle Outorgante fôr Autor ou Réo , em 
um outro fôro, fazendo citar, oferecer ações, libelos, excepções, embargos, suspeições c outro!' quoesquer artigos; 
contraditar, produzir, inquerir, reinquerir e contestar testemunhas; dar de suspeilo a quem l'ho fôr; com promissor-se ou 
jurar dccisoria e supleloriame nt e por ête Outorgante; fazer prestar !ais compromissos c dar lais juramentos a 
quem convier; assistir aos l ermos de inv ·nlarios e partilhas, com as citações para êles ; as:>inor aulas requerimentos, 
protestos, contra-protestos e termos, ainda os de confissão, n gt:~ção, louvação, e desislencia; apelar. agravar ou embtH{lcll 
qualquer sentença ou rlespucho, e seguir esses recursos, até maior alçada; fazer extrair sentença, requerer o <" " ·~no 

déla e sequeslros, ass istir u quaisquer ótos judicianos, para os quoes lhe concede poderes ilimitados; Pr>•hl' prcca
lori fls; !ornar po se; vir com embargo de terceiro senhor e po uidor; juntar documentos e torna- los a receber; vmi<Jr 
de <JÇÕes e intentar outras de novo, podendo subs!obelec:cr ern um ou mais procuradore c o subs!abele idos; em oulios. 
ficando-lhes os mesmos poderes ern vigor c revoga·los, querendo, seguindo, o~ suas cartas de ordem c avisos part iculares 
que, sendo preciso, serão considerados como parte de la. E tudo quanto as5im fizer o ~e u procurador ou subslabekcidos, 
promete haver por volioso c firme reservando pura o sua pessoa toda o nova citação. Assim o disse ; do qu dou fé e 
me pedi este instrumento, que lhe li, acceil e assign e com as tea tBmunha s abei XO N COnl. 

cidas de mim- Eu, José Mftller Filho, ajudante, a esc revi- E eu, Rena to Euge

nio Milller, Tebell ião, a subscrevo- An tonio MUlle r doa Reis- J. P. Monteiro

A. Cabral- (ColladsB-5 e inutilisadas estampilhas federaes no valo r de dois miJ 
... , 

r eis e o sello de Educa çeo e Saude de du; e ntos re is) 'l'raslad ada ho j e- E eu, 

/~-~~La~ 
.J2-~~~~ 

~~ p ~. ... ~ ~ .:h 
~-~::/Z() 

~# 
' 

p rse~tÕ ~~~~1?J' em virtude do Ad 30, n.~ 12 do Decr. 14339 de 1 Setembro de 1920. 
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Rio de Janeiro , 2~ d e ezembro 1930 . -

Illmo . nr . Commandante ~NTO!U MUL '1 D 8 I 
l Calle Colon, 1570 

. ~10NTBVI .ci:O . -

·. 
Torna-se .. neces aria, or motivo sobejamente conhecidos, uma 

criteriosa revisao das condiçoes actualmente vigorando m todas as 
nossas .~ ecneias, alguma da ·quae benefic.l:eJJl de corilL1iS Ões dema.
si damente onero .... s pa ra os cofrefj destu Companhia. ' tá n te ca -

o a Agencia sob uua profici , nt direc ão, f4 qual goza du per-
centecen de 10/b o 55~, respoctivamente, obre o fretes de ex or -- ,., ,. ' 

~ç o e inportaçao, conguanto neo poss uUppor tar. uma cornmis ao 
maior de o·,~ ne exportaçao e de 1 1/2% na importaç o . Impondo- e 
necessidade de fixarnos estás percenta ens e não de ejando, <Ue a 
r~ducçâo da commiasão até aeora por V.u. rec bida , o a d a1guua 
forma ser interpretada como uma falta dõ considera o para 4.\.lflra 
nol- a raereoe em alto t5ráo , jul gamos encontrar melhor sol ução 
para o c a o nome çao d novos l -. ntes nes e porto , na pe so 
dos '' nr • IMEi~Th óc ~,~R I , o que.'e e incumbir d~ fazer chegar 
sta carta ás mão de v. ·. Pedimo - lhe , pois , fazer á ref r i da firna 

entrega da gencie , com o seu material e aldo de caixa existente , 
r'lediante invent rio e balanço, cujas copia devem por v • • ser en
viada e esta Di rector i a . 

gradecendo a V. ·. sinceramente o intere., e sempre demons
tr o em pról desta Co panhia ... o dedicEJ.dos serviço prestado 
dure.nte o per i odo da sua gestao , sub"'creverno-nos com toda a con i 
derção e estima, 

Ilv ·0-Mt.. 

C OMP ANH IA D 
LLOYD B 

-AVEGAÇ O 
IL.rTIIRO 



INF .. il 

Pru1;,;;;c;;;;;;; f;l/t 
1° Off1c1· 1 

A' co 'dera ão r P . D 'rcctor 

t~. tlfct-tef(l·. e~~~ a %~ ... t!<a t'Ú //L c -

l~_w r. , nn· /d . "'jf~u- df' 1r; .r 
r;rt'(;-{lu-; v d /f' t tC""ú- ~v/ 
Du cuwr aa 1. i3ecça 

• 
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111 

roc . l'3 .747/35 
20 Janeiro 6 . 

C /S BF. 

sr. D1rector da compan 1 d~ ave ção Lloyd B 1le1ro. 

Praça Servulo Dourado, n' 2. 

lo de Jan 1ro . 

Havendo ton1o ller os eis recl o a e te 

co elho contra o acto dessa Co panhia que o d1spe sou dos s -

vl os, nNo obs nte cont 1s e dez annos de exerc1clo , ol1-

cito-vos . rovl enc1 no senti o de er~m presentrdo esta 

Secret ria, entro do pruzo de l dl s , os necess los esclareci-

entos soore recl "' ç o e reço. 

Sauda õ s att encio s 

D1rector Ger 1 da Secret ia • 

• 
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INFORMA !9_ 

A Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, toman

do conhecimento da reclamação formuleda por Antonio Muller dos 

R is contra aquella Empr za, vem, com o offício de fls-12, pres

tar os nece esarios e se la recirnentos sobre a demiss ão .em apreço. 

Ini'orma a citada. Companhia que o reclamante em 

1916 deixou de ser seu empregado para occut;)ar o carfro de Director; 

em 1917 foi nomeado Agente da mesma Empreza em Montevidéo, tendo 

sido demi t tido desse cargo de confiança, que occupa'va em commi e

são, no anno de 1930 . 

Julga a Empreza que, desde que o recl8mante pas-

sou, em 1917 , a occupar cargo de confiança, perdeu o caracter de 

empregado e, consequentemente , o direito ás vantagens da lei que 

trouxe a estes a garantia da estabilidade f'unccional . 

Quer me parecer que uao assiste razao á Companhia 

nessas suas considerações porquanto , si o empregado , ao deixar o 

cargo effectivo pRra occunar,ern corrunissão,um cargo de confiança , 

já contar naquelle tempo o serviço indispensavel á vitaliciedade 

~unccional , terminadc a commissão volta a occupar o primitivo ca~ 

go, com os mesmos vencimentos e com direito ás vanta~ens do mes

mo decorrentes . 

Continuando nas suas allegações , accrescenta o 

Lloyd Brasi leiro que, havendo o acto da demissão do reclemante 

emanado de um De le~Ado do Governo Provisorio e sido levado a ef

feito anteriorm nte ao Decreto 19. 554, de 31 de Dezembro de 1930 

que, no seu art . 3~ estendeu aos mari t imos a garantia da estabi 

lidade no cargo , nenhum dire i to assiste ao reclamante para plei-

tear. a sua rein t egração nos serv:iços daquella Emnreza . 

Esse ar~1mento do Lloyd Brasi leiro é, a meu vêr, 

/ 



procedente e deve ser levado em consideração porque, embóra a de

missão do recl amante tenha sido effe-ctuacla em 24 de Dezembro de 

1930 e o Decreto 19.554 invocado por aquella Companhia seja de 

31 de Dezembro do esmo anno, é este Decreto que rege o caso dos 

presentes autos e não a L~ \ 5.109, em que se apeia o reclamante 

ne sua petição de leh..;, -2~'e 3, para pl i tear a sua reintegr ção no 

Lloyd Brasileiro. 

Assim, nao obstante seja lastirnavel que um funccio-

nario qu conta perto de 30 annos de serviço numa Companhia, pos

suindo uma fé de officio como a de fls. 5 e 6 , veja todo aquelle 

tempo e todo o seu esforço irremediavelmente perdidos , por não 

encontrar lei ~ue mpare o seu caso, penso que carece a este Con

selho autoridade para detenninar seja o supplicante rei tegrado 

nas funcções que exercia na Comoanhia de Navegação Lloyd Brasi lei 

ro. 

Tr.atando-se, no emtanto, de acto eman do de um De-

legado do Governo , acto este approvado pelo art. 18 das Disposi

ções Transitarias da Constituição Federal de 1934, a unica auto

ridade competente para julgar da questão do rccl mante é a Commis

são Revisora de Processos de Demissão que , lev.ando em considera

ção as razões acima expostas, poderá determinar a reintegração de 

Antonio Muller dos Reis nos serviços do Lloyd Brasileiro . 

Nesse caso, porérn, compete ao interessado, nos te_!: 

tnos da citada Constituição de 1934, dirigir-se á di ta Commissão 

áfim de vêr reparada a 1 justiça que ora vem soffrendo . 

Ao Sr . Director da Secção , para os devidos fins . 

Retardado , por accumulo de serviço a meu cargo . 

20 Official 
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Director da li! Secção 
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Rec. 1.204/34 -Vistas e relatados estes autos de recurso, em que 
"' sao partes, como recorrente: Alvaro de Faro Lage; e, recorrida o 

N 

Conselho Administrativo do Instituto de Aposentadoria e Pensoes dos 

Mari timos, que lhe denegou inscr!pção como associado: 

Considerando ~e o recorrente, 6ra nas funcçÕes de vi-
... ... 

rector-Gerente da Cia. Nacional de Navegaçao costeira, nao se de-
m1ttiu do cargo que occupava; apenas, sem perda das prerogativas 

que lhe dava a lei, aoceitou outro de natureza transitorta; por 
N 

periodo fixo, para o qual foi escolhido por eleiçao, para os ef-
N 

f'e1 tos da leg1slaçao das sociedades anonymas; 

Consi~erando que este conselho nos autos do P roc. nu 

6535/31, em 14 de janeiro de 1932, resolveu que o tunocionario 

ele1 to d1rector, depois de mais de 10 annos de effectivo senll. ço, 
... " . " não reeleito findo o mandato; não p6de, por isso, ficar prejud1-

f' . .;,' ... 

cado em seus direitos adquiridos, e cessando a c~ssao, deverá 

v.ol t~ á sua anterior situação, assegurada pelo art. 53 do De c. 
~ ... ~ ..... 4 "t.~ .. 

20.465, de 1° de o~tu~ro de 1931; e 
.... · .... 

considerando que a jurisprudenc1a em apre;o se applica 

á hypothese vertente para o direito á 1nscrip "' pretendida; 

Resolvem os ~mbros da la. camara do conselho Nacional 

do Trabalho dar provimento ao presente recurso, para o e!feito 

de, cessado o impedimento actual, ser reconhecido ao recorrente 

o direito á respectiva 1nscr1pção, como associado, em se tratando 

de funcci onar1o c an mais de dez: annos de ef:Cecti vo servi; o. 

Rio de Janeiro, 21 de maio de 1935. 

a.)F. Barboza de Rezende 

a.) c.Tavares Bastos 

Fu1 presente a.) Natercia Silveira 

Publicado no "Diar1o Off'icial" de 10 de junho de 1935. 

Presidente 

Rela.tor 

Proe. Lieral, 
interino. 
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CONSELHO NACIONAL DO ~RABALH 

( SECÇAO) 

PROCESSO N.\3.1 4 f-
,... 

1930 

A SSUNTO 

• 
RELATO R 

.. C! c~AJ;b.~ . 

DATA ' DA DISTRIBUIÇAO 

c#Ú/.u;, 
DATA DA SESSAO 

RESULTADO DO JULGA M ENTO 



CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Mlnlaterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commerclo 

Proc.l3.747/35 

ACCORDAO 
.................... Secç<lo 

.Ag/SSBF • 

19 .... !?..t?. ........ 

Vistos e relatados os au·t os do nrocesso en1 que são 

partes: Antonio Muller dos Reis, como reclamante, e a Com anhia de 

N vegação Lloyd Brasileiro, como reclamada: 

R E L A •r• O R I O 

O reclamante foi admi ttido ao serviço da Co 11p · nhia em Mar

ço de 1901 trabalhando até 'r rço de 1915 - nuw total de 14 annos, 11 

me?.es e 26 dies - em serviço de embarque, quando passou a exercer ca:r:l 

goe de direcção até 24· de Dezembro de 1930, ( uan do foi di apensado . 

E' contra essa demissão que pro ' esta o sup >licante, eopera~ 

do sejam tomadas as necessari s providencias por este Conselho. Isto 

posto e 
p 

CONSIDERANDO que, embóra tenha o recla~ante prova o contar 

mais de 10 annos de serviço quando foi exoner do, todavia, nenhuma 

lei existia dando aos maritimos direito á estabilidade funccional, 

o que só '3e verificou com a publicação do Dec. nQ 1Q.554, de z;1 de De 

zembro de 1930, posterior ao acto contr o qual se reclama a fls. 2. 

Reso vem os membros da Primeira Camara o Conselho Na-

cional do 'l'ra alho j llgar im ') rocedente a rec·' a11 ção, por fa l to de am-

paro legal. 

Fui presente:-

Ri de J neiro, 10 de Agosto de 1.36 

()· . i 

,., ,, 
.(. 



Ag/SS F. 

3 Novembro 

1-1.511/3 -1~.747/ 5. 

sr. D1rector da comp nh1 de ltvoenção Lloyd Br s1lc1r 

Pr ç ~erVUlo I~ 

1o de J ne1ro 

Trnnsm1tto-vo , par os devidos !lns , copl 
N 

uthent1c d do ccordao pro!er1 o pel r e1r c 
r d üte con~elho, e es ~o de 1 ue 

autos do processo er que s N Q. ( r.te 

els , cor.1o r cl · •. nn te, sa r pr z , como r clama 

N 

s:: ud . çoes 

(os aldo soare 

lr ctor Gcr·· l d ' cr t 1a 

• 

• 



JUNTAD 

Junto os presentes auto , nesta data , o& ~bargoa offereci-

dos pelo Commandant ntonio uller do Hei& á dec t 

do accord·o de fla. 22. 



v 
EXmo. Snr . Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 

o Commandante Antonio Muller dos Reis , por seu advogado , no proces 

so ng 15. 747/551 vem additar aos embargos oppostos ao respeitavel accordão -

que Julgou improcedente sua reclamação contra o Lloyd Brasileiro, as raz3es

que se seguem e pede a V.Excia. se digne de m~ar juntar a presente ao refe 

rido processo, para os fins de direito. 

o fundamento basico do venerando accordão que deixou de reconhecer 

o incontestavel direito do embargante, assenta no argumento de que o acto de 

sua exoneração dos serviços da embargada á anterior ao decreto que decidio -

sobre a estabilidade dos maritimos. 

Apezar de provada,nos embargos oppostos ao referido acoordão,a 1m-

prooedencia desse argumento, porquanto aquelle acto occorreu na vigencia do

decreto 5.1091 de 20 de dezembro de 19261 que estendeu aos maritimos,com ma-

is de dez annos de serviço,a estabilidade funccional dos ferroviarios, não -

tendo o decreto 19.554 de 51 de dezembro de 19501 como varios outros poster! 

ores, feito mais do que manter a disposição legal vigente, releva ponderar -

·~ 
~ que, não obstante ser datada de 26 de dezembro de 19501 a ordem expedida ao-
' 

embargante para trasnmittir a outrem a agencia da embargada em Montevidáo 1 s~ 

mente no dia 15 de janeiro de 1951 deixou o embargante as funcç3es do seu 

cargo, conforme se verifica da acta de entrega, l avrada nas notas do tabel -

lião uruguayo Jos& Tom1s Perera, remettida em original, na mesma data, á di~ 

reotoria da embargada, a quem esse Egràgio Conselho poderá ouvir a respeito . 

At' aque1la data, 15 de janeiro de 1951 e, portanto, na vigencia t~ 

bem do decreto 19.5541 representou o embargante os interesses da embargada -

em Montevid~o como seu agente e preposto commercial, sendo, como tal , validos 

todos os actos por elle praticados no exercicio de mandato . 

Ora, o tempo de serviço do funccionario , publico ou particular, con-



ta-se da data da posse á em que o mesmo deixa as funcç3es de seu cargo e não se pode

negar que, ao entrar em execução o decreto 19. 5541 não estivesse o embargante no exe~ 

cicio de seu cargo, agindo, legalmente , em nome da embargada, que não impugnou um s6 

dos actos por elle praticados, at~ o dia da entrega da agencia ao seu substitut o, is

to '• at' 15 de janeiro de 1951. 

O embargante tinha, n!o r est a duvida, sua estabi lidade assegurada pelo artigo 

lg, § lg do decreto 5.1091 de 20 de dezembro de 19261 a mesma disposição legal em -

que se apoiou esse Egregio Conselho, na solução dada, no accordão de 50 de abril des

te anno, ao processo de reclamação sob ng 1 . 759 1 do Commandante Oscar Miranda, demi1 

tido dos serviços do Lloyd Brasileiro em 25 de junho de 1929 e, portanto , antes do -

decreto 19.554, de õl de dezembro de 1950. 
~~ (.AA..-0~ ~ 

J'UlgarJílo caso do embargante , demittido em 26 de dezembro de 19501 com mais-

de 50 annos de incomparaveis serviços á embargada, equivale a adoptar uma justiça de 

dois pesos e duas medidas , incompativel com a dignidade e alta finalidade desse Egr~ 

gio Conselho, porque não se pode adduzir argumentos para evitar a semelhança entre os 

dois casos, tão infantil seria aquelle de que o embaragnte , ao seu demittido , exercia 

cargo de direoção, como agente da embargada em Montevidéo . Seria negar-lhe os benefi

cios de uma legislação pela qual elle se bateu mais do que ualquer outro , por actos 

e por palavras , seri a negar-lhe a somma de serviços r elevantes á vida da embargada -

numa fé de officio como nenhum outro logrou escrever na histeria da velha empreza de 

navegação , tão malsinada e tão infeliz na direcção de seus destinos . 

o embargante não se conforma, ta.mbem, com o criterio que esse Egregio Conae -

lho adaptou de separar do tempo de serviço que prestou á embargada, aquelle em ue -

exerceu, em commissão uargos na sua directoria, por ue i s so seria a derrogaç o do ~ 

reito adquirido pelo serviço continuado . E se podasse prevalecer esse criterio dos -

ogregios conselheiros do trabalho , t eriarnos de admittir o absurdo de se negar ao func 



cionario publico, accidentalmente investido nas funcções de Ministro de Estado,

ou eleito par a a Assembléa Legislativa, o direito ao tempo em que estivesse af~s 

t ado de seu cargo effeotivo para exercer funcções de commando . Na esphera das a~ 

tividades particulares, o caso se apresenta semelhante. O func cionario de uma e~ 

preza que ~ designado pela assembl~a, ou pelo governo, como no caso do embargan

te, para exercer funcções de direcçlo, em caracter provisorio, passaria a ser -

considerado patrão, no conceito do aooordão embargado e, consequentemente, o te~ 

po de serviço nessas funcções não lhe seria computado para os effeitos da lei. 

t preciso atter-ae seguramente ao espirito da lei quando distingue o empr~ 

gado do empregador e falla em estabilidade funccional dep9is de dez annos de se! 

viços. 

No caso de uma sociedade anonyma, como á o Lloyd Brasileiro, o proprietario 

e,portanto,o patrão é a assembléa, que representa o capital, que delibera e que -

nomeia os directores. 

Quando o embargante exerceu car go de direcção nos serviços da embargada,es

tava esta sob o controle do governo federal, que, por disposição especial dos es

tatutos e na sua qualidade de maior accionista, ficou investido do direito de no

mear a directoria. Não podia ser considerado empregador, t anto mais , ém face da -

sua qualidade de antigo funccionario da embargada. Si assim fosse considerado,não 

teria, ao deixar a direcção do Lloyd, passado a exercer funcções outras subalter

nas, mas sem solução de continuidade no seu tempo de serviço, que seria absurdo -

dividir para er reito dos beneficios legaes. 

Figura de larga proJecção na vida maritima nacional, batalhador infatigavel 

pelas conquistas da sua classe,de ue se fez defensor ardoroso na imprensa e na -

tribuna, portador de uma fé de officio das mais brilhantes e das mais honrosas , o 

embargante não poderia chegar ao fim de sua carreira, na avançada inev!tavel dos 

annos em que a idade já não permitte o recurso de novas actividades, ao desamparo 

das leis que visam beneficiar os que trabalham, despresado pela justiça que elle 



invocou como obra sua tambem e que se lhe procura negar como um capricho cruel 

do seu destino, porque foi elle quem mais se bateu por essa justiça que tantos 

beneficios tem espalhado entre as victimas das ar gancias patronaes . 

esse Egregio Conselho o distribuidor dessa justiça, que ~ a ultima -

esperança dos humildes . Cabe-lhe completar as leis nas suas imprecisões "afim-

de harmonisar o direito com as necessidades da vida e as exigencias da Justiça" 

porque, nas necessidades da vida economica e social são relevadas pela observ! 

ção dos factos e d!o origem á parte contigente do direito, superior as leis e

aos contractos e quanto ás considerações de justiça que orientam o direito, el-

las conduzem a ideia social da protecção dos fracos do publico em relação s -

grandes Companhias, do operario em face do patrão, de todos os desherdados co~ 

tra os riscos da vida, mesmo porque essa protecção aos fracos já não ~ mais c~ 

mo outror , o dever dos fortes , tendo-se transformado no direito dos fracos" . 

(Morin, Science du Droit et Romantisme) . 

t o que tem a adduzir e 

P. deferimento . 

• 



9!, e/ ~e~o .YLan~ 
~e:Fet{,_ 

R.tglst. sob. 11.• 872 da 0Tdetn dos Advogados do BTasil 

Avenida Rio B1·anco, 13/5 /137-11.0 andar -sala 1120 

Tel. 23-3626 

Rio de Janeiro 

~gregio Conselho Nacional do Trabalho 

DIZ o Commandante Antonio Muller dos Reis, nos autos 

do processo de reclamação sob n~ 15.747/55, que move , .Companhia de 

Navegação "Lloyd Brasileiro", que não se conformando com o raspei-

tavel Acoordão da la. Camara deste Egregio Conselho, que julgou i~ 

procedente aquella reclamação, vem offereoer os embargos que a es-

te accompanha, ao julgamento dos Egregios Conselheiros, em corte -

plena. 

Nestes termos, 

P. deferimento. 

Rio de 



Snr. Director 

O pre entes embargo devem ser jun

t adoe ao proc aso no 13.747/35 que ae 

encontr di tribuido ao 

gamini d Àbreu, 

d ta cçio. 

Em 29 

B r-

i o 

) acudR , w ~~~·~wf c0 aa<WldM.~.::.w~;;;:;;o;;~. Utt/ãct'a a?~-
c:f!de- t:c- q d (fJ<Lttt.-a r 6 

ft~ ~ea,..,_·r«< ;fa:L:... 

I ' d -·----····" ~ 1 ' · 
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!/#. e/ ~e1-o ..st:an~ 
~~~ 

R~glst. sob. tt.• 812 da Ordtm dos Advogados do Btasll 

Avenida Rio Branco, 136/137- 11.0 anda1· -sala 1120 

Tel. 23-3626 

Rio de J a n eiro 

Por · embargos ao venerando accordão de 

fls . diz como embargante o Capitão 

de longo curso Antonio Muller dos Reis 

contra 

a embargada Companhia de Navegação Lloyd 

Brasileiro , nesta e na melhor forma de 

direito 

E. S. N. 

P. - Que o venerando accordão embargado ~ contrario ao 

direito e a justiça , porque o tempo de serviço real 

e efí'ectivo do embarga~te é de 30 annos , 8 mezes e 

20 dias , como foi apurado pela Secção Technica des 

se Egregio Conselho e consta dos autos , não tendo 

o mesmo soffrido solução de continuidade , para os . 
effeitos de estabilidade assegurada por lei , pe l o 

facto de ter deixado o commando de navio da embar-

gada para exercer , em commissão , cargos de adminis 

tração em seus escriptorios . 

P. - Que , se fosse poss ivel admittir -se a hypothese de 

não ser compu ado o periodo de 15 annos , 8 mezes 

e 24 dias de serviços prestados pelo embargante no 

desempenho de funcções administrativas , a partir de 

lQ de abril de 191.5 , quando deixou o cormnando de na

vio , para ser nomeado Chefe do Trafego da embargada , 

seria isso a derrogação do principio de direi to con

sagrado pela jurisprudencia mansa e pacifica d to 

dos os tribunaes brasileiros , que manda computar , 



5J#. e/~eéo ~n~ 
~r~ 

R~glst. sob. 11.• 872 da Ordem dos Advogados do Brasil 

Avenida Rio Branco, 13 õ /137 -11. o andru·-sala 1120 

TeZ. 23-3626 

Rio d e Janeiro 

- 2 -

como .de effectivo exercicio , as corornissões desempenhadas 

pelo funccionario . . ...... 

P. - QUe, assim, não se pode pretender que o tempo de ser

viço do embargante tivesse sido interrompido na data 

do seu desembarque , para exercer funcção em terra , 

"quando não havia lei garantidora da estabilidade 

do empregado", porque o acto que o exonerou é de d6 

de dezembro de 1930 e o decreto federal que extendeu 

ás emprezas de navegação ás vantagens concedidas aos 

ferroviarios , é de ~O de dezembro de 1926 . 

P. - Que , ao ser exonerado , em 26 de dezembro de 1930 , 

exercia , ha annos , o embargante , as funcções de agen

te comruercial da embargada em Montevidéo . 

P. - Que essas funcções não eram , corno não são , de admi 

nistração , mas de mero serventuario da embargada , 

simples funcções de preposto , como tambem o sao as 

de commandante de navio , tanto assim , que o embargan

te foi exonerado por breve carta da dir ectoria da em

bargada . 

P. - Que , inegavelmente , tinha a sua estabilidade garanti 

da , não somente por lei como pela sua brilhante e in

comparavel fé de officio , n •uma existencia de mais 

de trinta annos ao serviço da embargada , onde enwelhe 
• 

ceo , e isso bastaria , mesmo na ausencia de qualquer 
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Reglst. sob. n.• 872 da Ordem dos Advogados do Brasil 

Avenida Rio Branco, 136/137-11.0 anda1·-sala 1120 

Tel. 23-3626 

Rio de Janeiro 

- 3 -

dispositivo legal de protecção, para assegurar ao em

bargant~ , que não implora piedade, mas reclama jus ti

ça, o direito á pensão compensa dora da sua dedicação 

ao trabalho . 

P. - Que a sua estabilidade, na data de sua exoneração, 

isto é, em 26 de dezembro de 1930, era assegurada 

pelo decreto ng 5 . 109, de 20 de dezembro de 1926, 

que , dis,pondo sobre a organisação das Caixas de Apo 

sentadoria e Pensões dos ferroviar.ios , estabeleceu 

no § 1 o do seu art. 10 : 

"Os dispositivos da presente lei 

são extensivos a todas as empre-

e, no seu art. 43: 

zas de navega~ ão marítima ou flu

vial e ás de exploração de portos 

pertencentes á União, aos Estados , 

aos Municípios e a particulares , 

em tudo quanto lhes possa ser ap-

plicavel'; 

"Depois de 10 annos de serviço effe

ctivo o ferroviario, a que se refé . 
re a presente lei, s6 poderá ser 

demittido no caso de falta grave 

apurada em inquerito feito pela 

administração da respectiva estr~ 

da, sendo ouvido o accusado , com 
• 

recurso para o Co'nselho Nacional 
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do Trabalho, respeitados os direitos 

adquiridos . " 

ora, o que o citado decreto fez foi estender á ou

tras emprezas, inclusive as de navega~ão, o regimen 

do decreto legislativo n2 4. 682 , de 24 de Janeiro 

de 1983 , com as alterações delle constantes , inclu

sive a do art . 42, que dispunha sobre a estabilida

de dos ferroviarios , depois de dez annos de effe

ctivos serviços , submettendo essa estabilidade ao 

ju~amento desse ~regio Conselho que não existia 

em 1923. 

~ não se diga que o dispositivo constante do art. 43 

do decreto 5. 109 não é um dos que se applicam aos 

marítimos , nos termos do § 12 do art. 12 citado . 

Veio , pos teriorm3 nte , o decreto no 19. 554 , de 31 de 

dezembro de 1930 e, no seu ar t . 32 tornou estensiva 

ao pessoal das emprezas de navegação maritima ou 

fluvial a que se refére o § 12 do art. 12 do decre

to n2 5 . 109 , de 20 de dezembro de 1926 , a disposi 

ção do art . 2 2 do decreto no 19. 497 , de 17 de dezem

bro daquell e aru1o, que diz textualmente: 

11 Para os effeitos decorrentes do artigo 

anterior , todo o pessoal dos alludidos 

serviço~ , contando mais de 10 annos de 

antiguidade , não poderá ser demittido , 

salvo caso de falta grave , apurada em 

inquerito administrativo, cujos autos 
• · 

deverão ser remettidos ao Conselho Na-
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ciona1 do Trabalho , para defesa do ac -

cusado . 

E' bem de ver que o decreto n2 15. 497 estende aos se~ 

viços de força , luz , bondes , telephones e radiotele 

graphia, o regimen do decreto n2 5. 109 , de 20 de de 

zembro de 1926, que , por sua vez, tornou extensivo 

aos maritimos , todos os seus dispositivos , nos casos 

applicaveis (§ lQ do art . 12) . 

Dahi não se p6de inferir que o decreto 15. 554 de 

1930 , tenha revogado a applicação do art . 43 do de 

creto 5. 109 , aos rmritimos . Pelo contrario , mante 

ve - o expres samente , com as modificações do art. 32 

do decreto 15. 497 . 

E quando o tivesse revogado, tel -o- ia feito , pos 

teriormente á demissão do embargante , cuja estabili 

dade era, então , regulada por aquelle dispositivo , 

por força do disposto no § 12 do art. 12 do decreto 

5. 109. 

P. - :.tue esse Egregio Conselho firmou jurisprudencia , em 

- varios julgados , determinando , mesmo na Companhia em

bargada , a reintegração de ~mpregad9s demittidos na 

vigencia do decreto 5 . 10~ , de 1926 e muito antes do 

decreto 15. 554 de 1930 , dentre os quaes basta citar 

o seguinte , por ser o mais recente: 

"P . 1. 759/ 36 . -Vistos e relatados os au-

tos do processo em que são partes :Oscar 
• 

Miranda , como reclamante e a Companhia 
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de Navegação Lloyd Brasileiro, como re

clamada: 

Cons ide.cando que por decisão de 29 de 

Julho de 1933 , confirmada em gráu de 

embargo~ ,por decisão de 12 de outubro 

do mesmo anno , e ainda , pelo despacho 

ministerial de 2 de Abril de 1934 , foi 

·determinada a reintegração do commandaQ 

te Oscar Miranda no serviço da Companhia 

de Navegação Lloyd Brasileiro: 

Considerando , entretanto , que , nos ter 

mos da reclamação a fls . 79 e fls . 91 , 

aquella empreza não deu i ntegral cum

primento ás citadas decis ões , que man

dando reintegrar o reclamante , reconhe 

ceu a elle o direito aos vencimentos 

não percebidos durante o tempo em que 

esteve suspenso ou afastado do cargo 

que occupava na Companhia Lloyd Brasi -

leiro ; 

Considerando que , ouvida esta , sobre a 

reclamação , confirma que deu cumpri 

mento ao accordão deste Conselho ,rein-
te · 

tegra~o o Com. Oscar Miranda e pagan-

do - lhe os vencimentos a partir de <::!9 

de Junho de 1933 , data do referido ao 

cordão , attendendo a que este ult 'mo 

não fez qualquer referencia ao paga-
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mente dos atrazados; 

Considerando que a argumentação susten

tada pela Empreza não procede, porque se 

tornava desnecessario fizesse o accor~o 

referencia expressa ao tempo que mediou 

entre a àa. ta do afastamento - 2 3 de Ju

nho_9.!L~ - e a da em que foi determi

mda a volta do reclamante ao serviço , 

porque o effeito imraediato de reintegra

ção é , não só a volta ao exercicio do caE 

go, como tambem a indemnisação pelo tem

po em que esteve o reclamante afastado 

do serviço; 

Considerando, assim, que a indemnisação 

deve ser contada não da data em que foi 

reconhecido o direito e sim da data em 

que o direito foi violado , conforme ju

risprudencia pacifica deste Conselho; 

Resolvem os membros do Conselho Nacional 

do Trabalho , reunidos em sessão plena , 

ju~ar procedente a reclamação para o 

fim de considerar o reclamante com direi-

to aos vencimentos de que se vio privado 

desde 23 de Junho de 1929. 

Rio de Janeiro , 30 de abril de 193611 • 

(Pub. no 11 Diario Offic ia1 de 15 de Julho 

de 1936, a pags . 15610 e 15611) . • 
~ue perfeita é a semelhança entre o caso julgado e 
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confirmado pelo ccordão acima transcripto e o do 

embargante . Naque lle , o reclamante :foi afastado 

no dia ~3 de Junho de 1929 e neste, em 26 de dezem

bro de 1930 . A lei que apoiou a reclamação do Com

m3.ndante Oscar Miranda é a mesrra invocada pelo em

bargante , na defesa do seu direito violado. 

E ' de se accrescentar, que o embargante foi substi 

tuído no cargo de Agente Commercial da embargada , 

em Montevidáo, por simples carta do director presi

dente da mesma , como empregado e n!to como emprega-

dor. 

e a ser considerada essa carta como acto de demis

são , no seu conteúdo não se encontra qualquer allu

são a motivo de ordem ponderavel. 

E ' certo que , em se tratando de cargo exercido em 

caracter provis orio , podia a direcção da embargada 

fazer , quando lhe conviesse , a substituição do em

bargante , respeitando- lhe , porem o direito de esta

bilidade adquirido ex-v i do § lg do art. lg do decr~ 

to 5. 109 , de 20 de dezembro de 1926; 

P. - Que , embora o parecer da Procuradoria não tenha fei 

to allusão á preliminar de incompetencia do Conselho 

Nacional· do 'l'rabalho, para conhe~er da reclamação do 

embargante , arguida na informação de f ls. que 

considerou o seu afas tamento dos serviços da embar 

gada , como acto ema~d~ ue um delegado do Gover~o 

Provisorio e , consequentemente , ap r ovado pelo art. 
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18 das Disposi~ões Transitarias da Constituição Fede

ral , de 16 de Julho de 1934 , não tem cabimento essa 

preliminar , porque, a nomeação habitual do director 

presidente do ttLloyd Brasileiro" , pelo Chefe da Nação , 

decorre de uma prerogativa assegurada á União , em vir 

tude de sua qualidade de maior accionista da Empreza , 

como se deprehende do decreto de 19 de dezembro de 

1930 . 

Dahi não se p6de concluir que o director presidente 

do Lloyd seja considerado autoridade federal ou dele 

gado do Chefe do Governo Provisorio , no regimen dis 

cricionario . De igual theor , é o decreto de 12 de Ju

lho de 1935 , com que o Presidente da Republica nomeou 

o Almirante Graça Aranha p Jra o cargo de director pre 

sidente daquella Empr-eza e esse decreto não tem o po 

der de reconhecer no nomeado o caracter de delegado 

do Governo . Isso porque , como bem decidio o Juiz da 

1 Vara Federal , em luminosa sentença de 9 de novem

bro do anno passado , confirmada por accordão da Carte 

Supre)1la , de 29 de abril do corrente anno (Jornal do 

Comrnercio de 31- 5 - 936) o Lloyd Brasileiro não está in-

corporado ao patrimonio nacional e nelle se respeita 

a sociedade anonyma , pessoa juridica , de direito pri -

vado . 

e , finalmente , os pr' esentes embargos devem ser rece 

bidos e julgados provado$ , para o fim de ser reforma 

do o venerando Accordão embargado e assegurada a rein-
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tegraç o do embargante , na Companhia de Navegaç o 

"Lloyd Brasileiro 11 , com todas as vantagens decor

rentes , por ser isso da mais elementar 

Rio de 

J U S T I Ç A. 

·~~~~ t54_ t7J ~ 
·~~LI 

~J":; 



INFORMAÇ..lLQ 

NAo e con4or.mando com decis·o prof rid pel Prim i

r amara do Cont> lho 1 acional do Trabalho no accordão de fl • 

22, o Commanadante ntonio Mull r dos R ia, por eu b stant 

procurador, recorre da mesma para o Conselho leno, offerec ndo 

r a zõe d embargos de fl • 24/l~, dentro do pr zo 1 gal. 

forma da prax doptada por e t Conselho, proponho, 

preliminarm nte, ej concedido vi ta do presente processo a 

Companhi de Navegação Lloyd Brasil iro, besta Secret 

prazo de lO di , afim de que presente ao neferi 

conte 

ta;:j;};:~pr~ ~. 
1 1 Oti'icial. 

• 
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JUNT 

Ne ta data, junto os presentes autos contestaç" d 

embargo apresentada pela Campanhi de av g ç 

11 iro. 

Primeira ecçlo, 22 de Dezembro 

~li/ K f!tl 
7 

1• Official 



CON'r o 

Proc . 1 . ?4?/35. 

Figura de 1 rga pro Jec • ""o na vida r. at·i ti ma nac on 1, ba

talhador inf t g vel pelus conquistas da su classe, de ue se 

fez defensor urdoro.o na lmprens e na tr buna, permaneceu o .... m-

bar ante mudo e quêdo dur nt c nco longos annos, ~s sua d s-

ens do servi~o da Embargada. 

conscienciu do embargante lhe dizia ·ue nenhum direito 

tinha elle, que trocára a vida ardua do mar ela vida prospera 

e commodu de di reator e agente no extranguiro . s c01nmissÕes 

pinguemente remuneradas torna.rum-no rico, independente, de modo 

que o "mbargante não fez caso de sua demissão, o peculio que c

cumulara dava mui to bem para vi ver o resto de sua vida . 

:Zntretanto 
, 

ssarum- se os annos, e o mb rgante so a ora, 
, -na e.vu.nçadtt inevi tavr;:l dos annos em que a idade ju nao r ermi tt 

o recurso de novas act id des, ' que se lembrou de pleitear sua 

volta ao serviço da mburgad· , num posto ue occupara na sua mo -

c ide de - conmandante. 
""" , ; 

Nao e isso, porem, o ue te m Diira. 

Velho, al uebru o como se confes~ ... n, bem sabe o Embargun-
.. 

te ue lbG f lleoem u 1 d de para corumru1 o de navios . Foram a 
~ .. 

vant gcns eouni.ariu ... do c rgo de 1° de Janeiro de 1.931 á data de 

sua reintugr ç- o que o lnduziram a oater ... .ú .. s poi tas do Conselho Na

cional do Trabalho pleite ndo-a . ~mais wna rremettid contra 

os· depauperados cofre"' da ''mbargúd , ue houve por bem barrar 

.c;gro t rri aE, ra c ra, com seu accord- o de fls • ue o illus-

trado Co11se lho t cando estricta 

JUSTI<t . 

aLA /eu.. •. ~ .. ,~ 
;P~ ~ .4 . 
~ 

a. 4~·,, ~ P.,,/J'.Ú 

......--..-~~ 

A\\~ ~'iA 
• 
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NFOJ; LaÇJtO 

A Prim d.ra C ra do C nselho Nacion l do Tr b lh , 

apreciando reclam. ç for.mulad p r Antonio uller d a eis 

contra, su demissno da Campanhi d N ~ gaçâ Ll yd Br sil ir , 

~ sess de lO d Agosto p . passado, (accor ·o de fl • 22 1 pu

blic do no Diario Otficial de 21 d Outubr ult~ ) 1 resolv u 

julgal-Q improcedente por falta de tundament legal. 

C esa deciaã não se conformou Antonio ull r 

do eis que, nos ter.mos do ~ 41 d art. 41 do Regul· ent p

prov do pelo D ereto nt 24.7841 de 14 de Julho d 1934 1 recor

re da meama para o Conselh leno, offerec nci*, para ias , s 

r z~e d embargos d fls. 24/37, dentro do prazo 1 gal. 

at ecretaria, eguindo praxe ·dopt da, con

cedeu vista destes autos a Companhi de aveg ção Ll yd Brasi

l eir , p lo prazo d 10 di s, par que presentasse contestaçã 

os alludido embargos, o que or f z, por s u bastante procur -

dor, no document de fls. 40. 

E tando, dessa forma, o presente processo em con

dições d ser submettido á consider ção das autoridades sup -

rior s, p sso-o 

d vidos fin • 

m os do snr. Dir 

J.R Officiu 

A.' c.a 

o~ par os 

.. . 



VISTO-Ao Snr. rJ)r. Procurador GJ -al, 

') 



1elat r o Sr~ Conselheiro __ 

~~~~~~--~ 
( ae Janeiro,~· .9n.~ _del f-

·~ /U. ~1nent c i'toz:, . 

. ~io,/f§2?1~ __ 3e- 19 !-

------.~,;~~~-
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MINISTERIO DO TRABALHO, 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

CONSELHO NACIONAL DO 

ACCORDÂO 

T R A 8 A L H o c. N T.~ 

...... J .a ~ SeoQào Ag/CS 

1 9.3 7 

-Visto s e relatados os autos do processo eu que sao 

partes : Antonio 1\IIuller dos H.e-ls, como embar f!lte , e a Colllpanhia de 

Nave[ração Lloyd Brasileiro, corno emba1•gac1a: 

Considerando que por decisão de .10 de Agosto de 1936 - ac

coraão pu1:JllceU.o no Diario Of':ficial de 21 de Outubro do mesmo anno, 

a Prlmt ira Camara negou provlmento á rcclaHação offerecida por An-

tonio Muller elos Reis, em virtude de demissão, contra a Companhia 

de Navegação Lloyd BrasiLeiro , attendndo a que o reclamante , embQ. 

ra tivesse provado ter trab lha(J o para a referida elnr>reza durE.mte 

mais de 10 annos , to 1avia, nenhuma léi o an arava á epoca em que foi 

~emittido do serviço ; 

Considerando que com essa decisão não se ' onforma o recla

mante, e of' erece recurso de emba1·gos, com fundamento no § 42 do -

art . 4Q do Ret,ru.lamento ap1rovalo pelo Dec . 24 . 7h4, de 19['1-1. ; 

Considerando, nreliminarmente , que os embargos foram apre-

sentados dentro do prazo legal, se~tndo o § 9Q do citado art . 4i; 

Considerando, ~ meritis , que os embargos rJão improceden

tes, porquanto a~1 embPrgante nÊÍo estRva RSsegurada a estabilidade 

em funcção de Co tmandan te , quando e111 Setembro de 1916 passou a e

xercer o cargo de Director elo Lloyd, e a nartir de então só occu-

panrlo c argos de confiança; 

Conside rando que o Dec . 5 . 109, que creou o direito de es
• 

tabilidede, e y,tensivo aos m ri tlmos , segundo jurispru.dencia deste 

Conselho, datado de 20 de Dezembro de 1926 , exceptuando, ainda , 

no inciso 39 do art . 43 , das prerogativas ele estabilill.ode os deten-
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teres dos csJ' os de excl'tõ.siva confiança; 

Resolvem os membrci>s do Conselho Nacional do •.rrabnlho , re

uni c1os em se a são lena , de sp1·e:;;ar os embargos . 

Rio de Janeiro , 11 de Março de 1937 

Vice-Presidente, no 

residencis. 

Fui presente :-

Publica do no "Di a ri o Offi c i a 1" em lo J.._ ~,eR., ..,1_. -1 q ~ 't 

• 
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SSBJ" . 20 Julho 7 

" 
-1. 5 /37-1~.74?/35 

sr. 1roctor d 1le1ro 

'l~r· nsmt tto-vo<>, pnra vob. ·o co 1hec1r ~ to e evl o 

!1n. , cop • d .v1., lente utllent1c·1 o acco 
... 

1 o p ofer1 o 

p 1 conselho c on 1l C! o Tr \1• lho, I s 
.... 

ss·o plen de 1 

e r rr.;o o cor ent, t no, no:, uto do roc:e wO ue 

artes: . ntonlo Ul er cto<:) s, co o cmb r nnte, es 

punhin , como mb • 

Attenclos s s 
N 

d ço s 

,.. 
D1rector de !; cç o, no lm 1m nto do 

Dlr ctor G r 1 
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SSBF. 20 

~-1.160/37-l: . 7 7/36 

r. n onlo Ullor uo He1s 

A/C o iJr. ctcero ranha 

Julho 7 

AVe 1d lo Br co n. 135 - · ll~and • ..,11 1~120. 

e1ro 

Tendo em v1st· oc utos do processo qu r cl -

çio Lloyd Brns.1le1ro, 1 .vo 

o vosso conllecim n to u o con e lho N c onnl '4o r balho, 

prec1 11do os em • rt Oü u o for .cest s ec1 ' o ror r1d 

la ; r1me1ra c 
:ftndo, resolveu, 

"' r , em sessLo d 10 de A sto do nno p. 

11 r rço ult o, de pr z· r 

os r feridos mht rgos. 

• de til o) 

ir c to r d s cçi o, no 1mp~ 1 nto do 

Dlr ctor 1 

• 



.. 



Exmo. Snr. Presidente do Conselho 

Antonio MUller dos Reis , por ado, re uer 

de seus direitos , que V.Exoia. lhe mande dar por certidão o theor dos aocor-

dlos proferidos no processo n° 15.777/55, em que reclama contra sua demissão 

dos serviços da Companhia de Navegaçto Lloyd Brasileiro, accordãos esses da la 

Qamara desse Egregio Conselho, negando provimento ' reclamaçã.o,e do Conselho 

' Pleno, regeitando os embargos oppostos aquella decisão. 

Nestes termos, 

P. deferimento. 
lí , 

~~r 



~ resente documento deve se junta-,. 
do ao processo no 13.747/35 

de arço ultimo , :ro1 d1st b ao snr. 

Bergam1n1 de Abreu. 

4 de 

ron ·d •raçã do S r. Di ·rclor Geral 

C'ú. YP·•ldo · I?'W /~"nra·~,.C)'~ I" C?t:r<!(I?C(Õ#n aa4ti r;,5'-~· 

a~wado I , n ire ~~ ~12<~ ···-. ? • r /_:,. 

_ . _ ~r;:c:..()ét'#n dt- ~4-u!~@. ... <-4&' /-" ..;;:_-· 
Direc~v1 . Secção 

-4t; M---/• k> ~~ . 

bldo na 1.• Secç o em ~ ~ 

• 
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J UNTADA 

Junto aos presentes autos , nesta data , os 

se seguem. 

I 

r 



Exmo . Snr . Pres idente do Conselho Nacional do Trapalho 

Diz o Commandante ntonio uller dos Reis , por seu ad

vo ado abaixo ass ignado , nos autos do processo sob n~ 13 .777/35 , que 
não se conformando com a decisão desse Egregio Conselho , que despre
sou os se~s emb rgos dO accordão da Primeir Camar , que julbou impr~ 

cedente sua reclamação contr o "LlOYí Brasileiro" , quer, dc.1t venia , 
recorrer para o Exmo. nr . ·nistro do Trabalho , com fund menta na 1~ . 
tra ~do artigo 52 do decreto sob n~ 24 .784 , de 14 de Julho de 1934 e 
assim , requer digne-se v .Exci a . encaminhar dito recurso, que a presen 

-te annexa , como dispoe o 2~ do citado rti o. 
Ne stes termos , 

p . deferimento . 

Rio de Janeiro, 



snr. Dire::tor 

o processo n• 13.747/ 5 ao qual 

deverá ser Juntado o presente documento, 

segundo o :t'ichario desta secção, J en

caminhado á consideração do nr 

Geral em 22 do corrente me • 

Prime 1ra secção 

"K'' 

t ' 



REü URSO I ' l:illPOS O P O E O. NR . 

NIBTRO DO T LHO , PELO CO 

DANTE AN1rO O ULLER DOS REIS , DA --DECIS O DO 001 SELHO NACIO AL DO TRA 

BALHO QUE NEGOU PROVIMENTO Á SUA ~ -CLA Ç.AO CONT O LLOYD B SILEIRO , 

NO PROOESSO 13 • 777/35 
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Exmo , 3nr . ~inistro do rabalho: 

ntonio 
recorrer 

, 
lho, que negou provimento reclamação do recorrente contra sua
demissão d Companhi de ve.<J.ção "Lloyd Brasileiro . " 

Funda-se o presente recurso nu letra ~ do artigo 52 do 
decreto 24 . 784 , de 14 de Julho de 1934, não somente porque a de
cisuo recorrida violou lei applicavel á especie , como t· mbem POE 
que modificou jurisprudencia ·té entuo adoptada por uquelle Con
selho . 

í'l. ESPECIE 

O recorrente in ·ressou nos serviços do "Lloyd .8r silei 
ro" no dia 11 de Março de 1900 , occupando , successivamente, os -
careos de 2g e 1~ piloto , immediato e commrndante de 2a . e 1 • -

classes dos navios de su· frota , até 12 de 1.~.bril de 1915 , qu ndo 

foi convidado a desembarcar , não ara deixar os serviços d 

preza, m s para exercer , em commissao , o cargo de Chefe do 
go, depois o de Gerente e , mais tarde o de Director Commercial -
d mesma , este ultimo por designação do Sr . vinistro d Fazenda , 
nelle permanecendo até o dia 12 de etembro de 1917 , qu ndo foi-

, 
enviado em missão commercial us republicas do Uruguay , rgentina 
e Chile , sendo , finalmente , designado a 1g de Novembro do mesmo
anuo, p ra desempenhar as funcç e de Superintendente d Empreza 
no Rio d Prat e de seu gente Commercial em Montevidéo, cargo
este que exerceu até o dia 12 de Janeiro de 1931 , por ter sido -
exonerado , não do mesmo , mas dos serviços d quella Empreza , em -
memorandum d tado de 24 de Dezembro de 1930, no qual o então Di
rector Presidente do Lloyd Brasileiro , des fecto pessoal do re -
corrente , do mesmo passo que lhe agradeceu os bons e relevantes
serviços prest dos á comp nhia , determinou a entrega da agencia
á uma firma co~tercial da Capital uruguaya . 

Não se conformando , porem , comp acto rbitr·rio e , lem 
do mais , injusto , daquelle Director , contra elle recl~ou peran
te o Conselho Nacional do Trab lho , constituindo sua recl mação
o processo ng 13 . 777 , de 1935 , o qual foi distribuído á Primeira 
Oamar , sendo sua decisão objecto do accordao de 10 de gosto de 
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1936, :publicado no "Diario Official" de 21 de Outubro do mesm 
anno . 

Não obstante reconhecer que o recor ente :provou cont r 
mais de 10 nnos de serviço , ~ dat de ~ exoneração, a pri
meira Camara do Conselho Nacional do r balho, ne ou :provimen

to á reclamação, :por entender que, ao ser exonerado o recorre~ 
te a 24 de Dezembro de 1930, não havia lei que assegurasse aos 

, , 
marítimos direito a estabilidade funccional, "que so se verifi 
cou (diz textu lmente o accordão) com publicação do decreto
ng 19.554, de 31 de Dezembro daquelle anno, :posterior, ortan
to , ao acto contra o qual se reclama." 

-ÇAO DA LEI 

Essa decisão, 11 's coherente com outros julgados da

lJrimeira Camar , que sempre negou a:pplicação do decreto n2 •.• 
5.109, de 20 de Dezembro de 1926, em. mataria de estabilidade -
funccional , aos empregados das em:prezas de navegação, tanto m~ 
ritimas como fluviaes e lacustres, violou, não ha que duvidar, 
lei a:pplicavel á especie, porque o J 1g do artigo 12 do citado 
decreto tornou extensiva aos marítimos a estabilidade funccio
nal assegurada aos ferroviarios, pelo decreto legislativo sob
ng 4.682, de 24 de Janeiro de 1923. 

OS EMBARGOS 

Dahi , os embargos oppostos pelo recorrente ao referi 
do accordão, que não podia subsistir, mesmo em face d propria 
jurisprudencia do Conselho Nacion. 1 do Trabalho, por isso que-

-as decises d Primeira Camara , nos casos semelhantes, foram i~ 
variavelmente reform das pelo Conselho Pleno, bastando citar o 
accordão de 30 de Julho de 1936, publicado no nniario Official" 
de 6 de Novembro do mesmo anno, que firmou jurisprudencia defi 
nitiva sobre a mataria , mand ndo que aquella C mara extendesse 
nos seus julgados, os beneficios do decreto 5 . 109 aos emprega
dos das emprezas de navegação, no tocante ao modo de regul r a 

demissão dos empreg~dos destas e de asbegurar estabilidade de 
funcção aos de mais de 10 annos de serviço, nos termos do dis
posto no artigo 43 do mesmo decreto. (Doc. ng 1) . 

Identica decisão do Conselh Pleno foi mantida pelo -
Sr . Ministro do Trabalho, no despacho de 2 de Abril de 1934, -

• proferido no recurso interposto pelo Lloyd Brasileiro, no pro-
cesso de reintegração do Sr . Commandante Osc r iranda, que ha 
via sido demittido dos seus serviços em 1929 . 
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Houve, portanto, viol· ção da lei applicavel a especie. O 
corrente estava ampar do pelo decreto 5 . 109, de 20 de Dezembro 
de 1926 e não podia ser exonerado dos serviços do "Lloyd Br 

leiron, ta.a.to mais porque não dera motivo opção da med!_ -. . . ...., ' d extrema,~o-.~~~iQ do cargo de seu 

Montevidéo, onde prest r b o mesmo . 
, ,. ·' 

Julg ndo os embargos do recorrente, o conselho N cion 1 do
Trabalho , em sessão plena de 11 de Março ultimo e em accordão pu
blicado no "Diario Ofí'icial" de 6 do corrente, despresou-os pelos 

fundamentos seguintes: 

I - u ndo, em Setembro de 1916, passou o recorrente a exer 
, 

cer o cargo de Director do Lloyd e, em seguid so occupando car -
gos de confiança, não havia lei que assegurasse a estabilidade em 
funcção de commando. 

II - Porque o decreto 5.109, sendo d t do de 20 de Dezembro -
de 1926, s omente a partir dessa d ta foi que criou o direito de es 
tabilidude extensivo aos mar~timos e, no inciso 32 do seu artigo ~ 

43, exclÚe d s prerogativas de estabilidade os detentores dos c r
gos de exclusiva confiança . 

, 
E bem de ver que o Conoelho N cional do Trabalho laborou em -

lamentavel equivoco, o proferir quella decisão tão contraria ao

direito , á justiça e aos proprios sentimentos humanos, esquecendo , 

por um momento, talvez, que a fin lidade da justiça do trabalho,e~ 
bora ainda titubeante no Br sil, é assegur r aos servidores das em 

' -
prezas poderes s, os direitos de compens ção do tr b lho e as pre-
rogativas que as leis sociaes, ainda que imprecisas e f lhas como
são entretnós, tiveram e teem em vista proporcionar os mesmos , por 

r' -
que não se comprehende que depois de mais de 30 nnos de bons ser-
viços prestados, sem solução de continuid de, pelo recorrente, ~o
"Lloyd Brasileiro" podesse elle ser tirado a rua, incapaz de rec~ 

, 
meçar novamente a lut pel vida, porque tudo dàra a empreza ábsoE 
vente de sua capacidade de trabalho, de sua mocidade vigorosa e de 
sua intelligencia fecunda . 

' "t Si isso fosse possivel , par que então o espalhafato de uma -
legislação social sÓ applicavel a certos e determin do casos? On
de a finalidade de tanto esforço em prol das instituições de mp -

ro aos que trabalham? • 

Em 1915, e não em 1916 como allega o accordão recorrido,qu n

do o recorrente deixou o commando do ultimo navio em que aervira,-



-

4 

pertencente ao "Lloyd Brasileiro", não o fez sinâo no -teresse deste , por isso que desemb rcou para exercer funcçoes 

is import ntes na sua dmnistr· çuo. 
ucceit ção de cargo em commissão, por ser de confi n

ça, um vez que o foi n mesm Em rez, j · m· is aderia im ort r

em renunci aos direitos adquiridos no serviço eflectivo do Lloyd 

nem se comprehenderia que, por fazel-o, podesse o recorrente, em

boa logic , perder su posição de commandante de primeira cl sse

em s eus n- vios, de onde n~o se f~stou par emprc ar su dctivida 

de em defesa de interesses extranhos ao da compunhiu . 

O decreto 5 .109, de 20 de Dezembro de 1926, veio encon
trar o recorrente s ervindo · o Lloyd h~ mais de 26 annos e o que o 
mesmo decreto teve em vista , na disposição do ~ 1 do seu rti o-
12 , extendendo os · m ritimos estabilidade funccional de que go
savam os fer.coviarios, não foi sinão beneí'iciar quelles se chas 

sem em serviço ha m is de dez annos , n·s emprez· s de nave ·· ção. 

A excepção const·nte do inciso 3g do rtigo 43 do mesmo 

decreto não attinge , absolutamente , o recorrente nem o poderia at 

tingir , porque o c rgo que est va exercendo, o ser demittido, não 

er da n turez dos que incorrem na censur do mesmo dispositivo . 

C rgos de exclusiv confi nça, n· s emprez· s como o Lloyd 

e outras de igual or~unis ção, são uquelles de nome ção privativ -

do Governo , como maior ccionist ou das assembléas geraes , t es 

como os c rBos de directores • 
. Assim não pode ser considerado o carso de t.,ente commer

cial, nos portos , por isso que suo de nomeação do director presi -

dente . 
O decreto 5 .109 , diz respeito 

I 

os ferrovi rios e so pode 

ser extensivo os marítimos nos casos possíveis e dahi não se jus
tificar qualquer interpret· ção de texto legal in pplicavel á espe-

cie . 
Todos os cargos, numa empreza como o "Lloyd Br sileiro"

são de confi nça, desde os mais elev· dos aos mais inferiores. Cogi 
ta , porem , o texto leg 1 invoc do pelo Conselho, dos cargos de ex

clusiva confiança, isto é, dos c·rbOS teruporarios, como sao os de
direcção , nunca , porem, dos de naturez permanente , como são os de 

agentes com.nerciaes . 
nomeação destes em n do presidente . O recorrente foi

dispensado por simples memorandum dessa autorid· de, m s sÓ o podia 
• ser , d s funcç0es de gente , desde que er·m de confi nç· do direc-

tor presidente, mas nunca dos serviços d comp nhia . Isso no seu -

caso, porque se trat va de um co~nandante de primeira classe utili 
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sado em funcção diversa da sua . M esse criterio não se 

aos agentes nomeados e com exercício hu mais de dez nnos , a men 
que o sej m em virtude de contr cto com cl -usul previst~ de resci 

são , porque, como t e , não podem deix r de ser consider dos func

cionrios de e~t bilidade 'ssegur d pelo citado decreto 5.109 . 
O dispositivo do inciso 3~ do artigo 43 cit do , não tem 

nem pode ter el sticidade que o Conselho procurou emprestar-lhe, 

na confusão, em um mesmo sentido , dos c· rgos reput dos de exclusi

va confianç • 
Os agentes teem prerogativ· s de estabilidade a p rtir da -

_ vigenci d quelle decreto , do contrario, não est riam sujeito ao

regimem das feri s e de outr s v nt · ens que s leis trabalhistas

conferem uos que percebem commissoes por tr balho. 
Si o decreto 5.109 não mpar sse o recorrente , que cont 

, 
m is de trint nnos de ininterrupto serviço ao Lloyd , s o porque -
ao ser demittido , est v· exercendo cargo dif1erente daquelle deti
nha de mod~permanente , como era o de command nte , est·riamos em f_ 
ce de uma legisl· ção soei 1 fictícia e prejudicial por imprestavel. 

- , -MODIFICAÇ O DA JURIS UDENCIA TE EN'.rAO 

DO.PrADA 

A Segunda C mar· do Con elho Nacion 1 do Trabalho , julgan

do o proces o sob ng 3.414, de 1936, em que o ex- gente commercial 

do Lloyd Brasileiro , no porto de Victoria, Sr. Archime e Cinta, r! 
cl · mou contra su demi ~ão daquelle cargo, decidio, em sessã o de -

11 de Dezembro do anno passado, pela reinte ·ração do mesmo , ou pe

lo seu aproveitamento em cargo equivalente, como se vê do accordão 

publicado no "Diario Ofí'icial" de 3 de ]' vereiro do corrente anno, 

(Doc. n2 3) . 
O Sr . Archimedes Cintra era unccionario da Contabilidade

do Lloyd e havia sido designado para exercer as funcçõ8s d8 agente 
cownercial do mesmo, na cidade de Victoria. provou contar mais de

dez annos de serviços á referida Empreza, sendo-lhe, por isso mes

mo, reconhecida estabilidade no cargo de agente commercial, perfei 
tamente semelhante ao que exercia o recorrente, quando foi exonera 

do e, sem duvida alguma , da mesma naturesa funccional . 

A especie, é, portanto, absolutamentie a mesma e os direitos 

são complet mente iguaes. 

O recorrente pertencia ao quadro dos comroandantes de pri -

meira classe e o Sr. Archimedes Cintra perl;encia ao qw!dro do es -

criptorio. Ambos foram afastados de suas funcçôes permanentes para 
exercer outras, em commissão, na mesma Empreza e, assim, sem solu

ção de continuidade para o tempo de serviço que assegura a estabi-
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lidade no emprego. 

-EM CONCLUSAO 

O cargo de agente commercial do Lloyd Brasileiro, nos porto 

Republica , podem ser exercidos: 

1g - ~or funccionarios dos q~adros a Empreza , designados pelo

Director-Presidente , considerados em commissão naquellas funcçÕes. -

Verificada a ispensa das mesmas, é lo~ico que o funccionario terá -
de voltar ao seu cargo primitivo, isto é, ao seu cQrgo permanente,de 

onde í 'ora afastado a titulo provisorio. 

22 - or pessoas extranhas aos quadros da Empreza, nomeadas pelo 
Director-Presidente . Nesta hypothese, depois de dez annos de servi -

ço, passam ellas a pertencer ao quadro dos agentes co.mm.erciaes e têm 
estabilidade funccional, apÓs a verií'icação desse período. Não podem 

ser demittidas sem processo reg~lar, previsto em lei. 

3& - Por contracto com pessoas extranhas aos serviços da Empreza 
e, neste caso, o contracto não poderá ser rescindido ao arbítrio de

uma das partes. 
Ora, o recorren·t;e tem o apoio das tres hypotheses e em qualquer

dellas que se lhe queira considerar, não podia ter sido exonerado,a~ 

bitrariamente como foi. 
Na primeira, teria elle mais de 30 annos de serviços. verificada 

não a sua demissão do cargo, mas a dispensa da cownissão, devia ter
sido mandado voltar á sua qualidade de corrunandante de primeira clas
se e isso sem favor algum. 

Na segunda, sendo elle agenve commercial do Lloyd, em Montevidéo 

ha mais de dez annos, não podia ter sido dispensado sem processo re

gular , tan-t;o mais que razão par· processo não havia, porque .na pro -

pria comn1unicação que lhe fez o Director Presidente da Empreza, agr~ 
deceu-lhe os bons serviços prestados. 

Na terceira, existia entre o recorrente e o Lloyd um verdadeiro -

contracto bilateral, que não podia ser rescindido, como foi , ao arb~ 

trio de uma das partes e teria de ser mantido e respeitado enquanto

não houvesse motivos para a sua rescisão. 

No exerci cio de agente do Lloyd em JVJOntevidéo , onde o foi encon
trar o decreto 5.109, de 20 de Dezembro de 1926, não podia, ainda, -
ser negado ao recorrente o tempo de serviço anteriormente prestado,
em outras f~ncções, na Empreza , porque a computação desse tempo é, -
por lei, obrigatoria, até aos funccionarios demittidos e, mais tarde 

readmittidos, quanto mais aos cujo período de trabalho•não soffreu -
soluçã o de continuidade. 

O caso do recorrente é absolutamente liquido. O argumento eill que-

se baseia o accordão recorrido é de todo improcedente, porque não se 
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pode considerar as funcçôes de age1te commerci 1 o Lloy 
quellas de exclusiva confiança , de que trata o 
43 , do citado decreto 5.109. 

E, assim , a reintegração do recorrente impoe-se como medida -

de elementar j us·tiça , seja para voltar ás funcçóes de agente , em 
Montevidéo , sej· p ra voltar á ua qualidade de command~te de pr~ 
meira classe da frota do Lloyd , ou seja , ainda , para esempenhar -
cargo equivalente quellas funcções , porque ào se pode admittir , 
nem tampouco conceber , em boa logica , que um ci adão , apÓs mais de 

trin·ta annos de serviços prestados á uma Empreza de Navegação , co
mo o Lloyd Brasileiro , serviços que , por terem sido considerados -

, 
ONS SE VIÇO PREST DOS A REPUBLICA lhe valeram , como premio , o p~s 

to de Capitão de Fra ata d Reserva da Armada , possa ser demittido 
semqualquer motivo justificativo o acto extremo , que veio destrui r 

uma verdadeira existencia de trabalho, vivida com dedicaçáo e pa -
triotismo . 

É, portanto , Sr . inistro , unicamente justiça , mas justiça el~ 
mentar que não pode ser ne ada , o que o recorrente vem pedir a v. -

, 
Excia . no presente recurso , que e ainda uma esperança contra a fal-
ta de fé na vacillante Justiça do Trabalho . 

Rio de Janeiro, 



........ 

ceden~e a reclama.r;llo de !ls. ?, determinar a ~einte o do 
~ppltcunfe, com t.~tlfl;S as vantagens legaos e,· m c(Ín uen-

c.u\ COJ_J Jder.ar preJl~diCndos o embargo~ da Procunllol'ia Ge
J:.tl, o!fert'CJdos a fi • 45 dos nulos 

fiio do Janeiro, 30 d julho de Ú)36. 
Voto_ ven?iá.o :._ "A meu vt'r, a bypolh'3::;o em julga

mento nao é 1gunl .á QLlo so 'lpT'e ·rntn no nccürdao d!'ste con 
rlho d .28 de abr1l do 1032, p~1blirado no Dim•io O(ficiat dt' 

jJ do mato do mo ·mo anno, o r r lado pAla Proruradoria Geral, 
~10 ~eu rerur~o. c, a· im, nuo ha .iurisprudench t'irm:>.da, nem 
Jlll'J ~.n:.de ·~H~ controvm·Udn. ua e:pec1e. 
• Sm< \IOJatno : No embargog .~ubmettidoe ao presente 
J~Ilgam 1n~ , ~rata-. e de um empregMo demtftido em 1927 da 

omp11ulua de N~vcgncão I.loyd l!rn Jl(':ro. Ne·sa épo?a, evi- , 
rlcntemcnte, n 1 1 -· 5.109 .üo ·o ap, hcevn. aos maritimo! 
fJOI'tltHl.nlo, c,~l o § ~· d.:> art. to sn dispunha t~xalivament' 
o segUinte: O ClovPrn e pedlt·:'i. os rPgul:.l.mont.od tlllll julgar 
onvent nlr~. Pnt·a o cumprim nto de· o artigo ouvido o 

Conselho 'u ional do · "'1·abalho", ' 

'dO rt. IJ.3J,. dr J9Ri- Vi. tos e telntadoa os autoo 
o proces~o m quu ao partes: BenJnmm Aprigio Pavão e o. 
rocuradoria Gcrul dest.e r.on elho, como ent':>argantes, e 
mpauh1a de c~vcg c o Llo ·d Dras1leiro, como embar 
da.: 

Con ü1craudu qu a Pnm na C mara, em es!lã.o de 28 
outubro de 1931> - accórdão publicado no Diario O({iciol 

de 20 de abril do corrente anno, julgou improcedente s. queixa 
pfferecida por BenJamin Aprigio Pavão contra a referida em 
J)resa. em yirLuue de demissão. attendendo a que o supph 
cante, embora conlasse mais de 10 anuos dn se1vico. na época 
,da dispensa- maio da 1927 -não estavcl amparado pela e111 
ltabilidade funccional, porquanto a lei n. 5.11)9 da 20 de de-

~
embro de 1926, então vigente. não foi reKulamentada na 
arte respeitante aos empregados da.3 emprcs1t1 du navegação; 

Considerando que a essa decisão oppõem ('mbargos o re
elamante e a Procuradoria Geral deste conselho, o prirpeiro 

!
•ob o fundamento do que á especie nno foi apnlicad3 a jllris
prudencia aló então adaptada cie a Pl'O.curadÕrts Geral para 

1
WJe c te con clho resolva, em e!inilivo, qual a juriEpruden
~ia que deva prevalecer em face de dccisõl:ls divergentes, para 

~ 
mesma hypothcso, 

Considerando, prelimlnarmonl.f'\ nne o~ :11bnr 03 foram 
ffereciuOS dentrO dO prazo l'CglllitlllPUhtJ• - art. 4•, § 9•, d 

\
,egulam nlo npvrovarlu pelo úelll'eLu u, !.'4. 71H, de H d 
Dulho do 1 !l:J I ; · 
~ Conr,tiueraouo, da mcritis,qun a \1'1 u. 5.109, citada, ar 
,Ugo 1•, .~. 1• e ts3, Lo1:nou cxLemavn. ,a~·: manlimos o. direito 

f
kle e tnlJJIJu, do couceuJdo aos ferrovu J'JOfl, ue•do que l!ves. ent 

ai.b do 10 annos de ::;t•rvi~u t'll<·cllvu; 
Con!';idernndo (ftll' o ruclo do nrt. 7f) c:1 me ma lei autn-

!
l'fzar o GoveL·no a expcu•r os rogulamPntos ne~essarios á et'fi 
~iencia dns serviços, lHH' fórma alguma podet•ia impedir ou 
prejudlcat· nn:'l wnriLimos, quanto á eslabilid Cle pó fO nn 
JlO!J de St'l'VII:o pf'fre!ivn, JHliF, eomo t•nsioa C:arlo'l Ma iml
llinno: "B' priucipio ·ct•ulnlrnt' tlmi'Lü.fn que U!! dH;posico" 
~AUe eonferem pod I'Pl;, eslubelcr:l'm l)m'antía.$ c 1Jresc1·evenL 
prohibições. independem 11 regttlamcmto pr..ra sua integral *' 
ammediata e..'tecucão" (arcórdão unauune do Sup. TI-ih. Fed., do 

\'JU de janeiro de 1919: Commantarws á t:onstituicã·. 3" edt 
•K/ão, nota ao n. 196, pag. 263); , 
' Consideranuo que u1l<J intomHt(;Õ.!ci, fls. 23, e da cndcr 
neta da Capitania do Porto, fls. 41, nsLá prova1o que, em 2, 

l
'i:le maio de 1927, quando exonerado sem právio ír•querilo para 
prova de falta grave. ímha o embarf!Jnle 15 annoR e i6 dta'! 
de serviço cffe li\ o Bll Co111panht ue Navcé"IH~§o Lloyd Bt·a 
ileiro; 

Resolvem os membro do Cou lho ·acioual do Trnball1 ' 
.reunidos em Ee~s o plena, ronlra n \Uio do r lat r, rorcrbPr 

e.mbargo_s da Benjamin :pr1g10 Pauo ara. Jt!tganJo p1o 

Qu(>r i lo signifiC1L' que. sem a expr di c (lo rio• teguta
mrnt.os, ou anlPs de s11a e. pcdlc!io, a I i n1io linha, t!ii.o podi·· 
tnr nenhum effeito. 

Quero adduzir, a propo ito. rna:s uma citar,:ão além das 
qn foram invorArla~ pPla prowradori:l . 

. fto ensinamenLos de Clovia Bevilaqua quo " ll'li p•>da de
termmar o momento em que se to·:nará obrigatoria. Assim 
que o Coct,go Civil, pU'bl ado e i d janeiro de 1916. aoment 
1 mezes drpois dees dat:1 entrou em vigor se d1zpnz em 86U 
trl. 1.806." 

A ei n. 5.1og, 1.1 1926, est.á neste cnAo. Embora pubh-
r.tda em t926, fez depcnuer a ua applieacão de C'XpedJçrio de 
r gulamentoo. 

. Portanto, a~le!l de!!lte ncLo. isto é. da confefl~§o f!' expe 
mçrio dos r ulam ntos lla. não se apphcuria, conferindo di• 
l'$ll03. 

Assim fl~ndo, é fóra . rluvirin ou o Amba ganfe n§o tem 
para a sua preleno!lo apoio em lei, po:-quanto a. sua dAmt!!lslio 
~e verificou em 1927, e somente a 31 de dezembro de 1()30 
fot promulgado o decreto n 19.557. que esllltuiu: "E' ex
tPnsJvo ao pessoal das empre~as de navegar,:~.o maritima e flu
vial o que se refere ao § • do art. i• do decreto n. 5.109" 

A redacç~o deMe artigo de lei dei:ra cla:ro e fór · dê qual
quer duvida que, .até 31 de dezembro de 1930, o pe~tsoal da 
t~mpresas de navegaoão merltima e fluvi I n&o gozava das r 
g lias do decreto n. lí .1 09. 

Si assim não fosse, o referido derrefõ, n!!o tinha nenhum 
l'azfi.o de ser, lsto é, n§.o Unha existido. 

Jâ, no entretanto, com telac;:ão ao acl"órdão proferido no 
processo n. 5.337, de 19-31, junto a fi • 48 de.,tes autos. pela 
Procuradoria Geral o caso ê mUito diverso, pois o r clam n~ 
por elle beneficiado havia sido demithdo em 2 de janeiro ds 
l93i, quando a. lei que o amparou f~ra promulgaria em 3t 
de dezembro de 1030, lei es a qut>, nus termo. elo art. 2• do 
Codigoo Civil, já tinha o caracter execu.tivn. 

A sua punlicação se deu, é bem vPrdade, ern 8 c!P. jan 'iro 
da 1931, seiR dias após a demissão do reclamante, mas o~Ln for
malidade, que torna a !oi obrigatoria com a sua tmblicacão, 
nao podia aff etar do x.notlo algum, um direito .id adquirido 
por f rca da data da promulg cão da lri. (Co•l. l~ivil, o.rL. '2• 
cilado). Assim 

Cem !liderando que a t .. i n. 5. i O!l, do 20 c! c de?cmbro d 
\!l''Ci. P tnheleco em o ~ 4° do art.. f• "qna sua applicn':ãO fi 
Cl<l"t 1111 J •p ndcnoia cln c p tlicãn tio 1' ::rtllamenlos do no 
vcrno": 

Cl>n JdPranrlo qno n 1ovrrnn, at~ fin!l da f930, nenhu 
rn~->ularnenfo P pedm no Rc>nlido rle st n•Jer ao p ssoal 
rmprPs:l!'l ri n. vegacão maril i ma o fluvial O:> boreflrtos o i 
.·otlos prc"cri11Lo. na cil.acln lei n. r-',100; 

Con ir!Prondo nue uq entpJ•nsas da navegat; o mnrilimae 
ttu Jaes somente vieram gozar da.!! rrg lias du alludlda le 
r!PPOIS de :31 d dezembro de 19ao; 

Cons1derando que n rmbargante foi demittido 
t.nlo rle 1927; 

I to posto. 
Voto para que ejam desprezados oe embargos, oonftr

nando-se o accó!'dão da Primeira Camnra - fls. 32 - d~
idmdo, amda não haver jurispruden<'ia controvertida entre o 

,ulgado do mencionado accórdão de fls. 32. e o de fi • 48, po 
11ão tratarP.m de assumpto a hypothes~s rigoi'o. amente e me-
hantP . umbe1'f mil . 

Proce ~ n. . . -1 • rlt> Hl;),,. - •i E'! O, e rt>laf.ach s o auto 
tio proce ~o m ou e Eetrad d erro 8orooaban J !!Ubmette .. 

... J. 
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. , . v;u•a. ·•appar lho do <.1 c rg,, · 
(uno .it u. 10. 90, a.7 do abril 

d1• Co.tf:.:" 

Oep rt m nto 1 clmu I do l'o\lo m nf 

ll.equerimenLo d . p· chudo 
o. , . P. 3.!'!11:1, do 1936 )In. Rolhc, 1 dlndo cêl"tid o da 

de emborqu . - o urcllivo pnra oortiiicar. 
Prooc o n. L9n-3 -, g/ ~,-VI lo 1elatat1oa 01 

a uto lio prooe~ o m qu !\Jari tla !! on co. l'eclarna contra o 
I'U ufa tnm nto, em molivu ju to, dos set•vic da Companhl 

dtl l'tavegaciio L lo. d Br·asilciro: 
Con ·1d .rand qu do!! 1lt\lQ: ficou t.>l u mente prov do que 

upplic ute conta m is ô JO · nn d ·et• ·ioo e o u at sta
menl•. nu<J o m•rnu em vlr·l.nd•• d • inqtii'I'Íl a mini tr Uvo ; 

, .. 
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!6 de fevereiro de 1934 -autorizou a demissão do reolaman .. 
te, visto ter ficado plenamente provada. a f&lta grave que l)le 
foi attribuida pela Empresa, qual seja. de ser um empregado 
de~idioso e indisciplinado; 

Considerando que, em peticlo de marco do corrente anuo,. 
dirigida ao Exm. Sr. Presidente da Republica., pretende o ci
tado ferroviario seja reformada a decisão que autorisou a eua 
dispensa daquella empresa; 

Considerando que é improcedente o pedido ora feito pots 
a decisão publicada ha dois annos já Cransitou em Julgado, 
não havendo o interessado usado a faculdade que lhe outorga 
a lei, d~ recorrer em tempo opporLuno; 

Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, 
reunidos em sessão plena, não conhecer do pedido, por falta 
de fundamento legal. 

Rio de Janeiro, 11 de junho de 1936, -Francisco Barbosa 
de Resende, Presidente. - Alva.ro CorrAa. d4 Silva, Relato~. 

Fui presente. - J. Leonel de Re:ends Atvim, Procut·ador 
Geral. · · 

Processo n. i .172/36 - Visto11 e relatados os autos do 
processo em que o Departamento Nacional do Trabalho en
caminha aommunicaciio feil.a pela Federação Nacional dos 
Syndicatos Bancarias sobre a suspensão do Presidente do 
8yndlcato Brasileiro dos Bancar i os: 

Resolvem os membros do Con elho Naoion 
reunidos em sessão pl na, detet•mio.aJ• o 
cesso, attendendo que nada ha a proviu.!Pl~'-'_J.<.~,l"-'l!Jini'I'""-1.11) 
n1os da oommumoalião em apreço. 

Rio de Janeiro, 28 de maio .de i 
Albano, Presidente em exaro leio. 
Montei,.o, Relator. 

Fui presente. - J. Leonel 
Geral. 

Processo n. 3.990/933 -~~fr;~~ 
prooe!lso em que é emba.rgant. 
Light . and Power Company 
Rodrigues Fernandes: 

Cgnsiderando que a ''f'AIMII111.1.1 

·Ida em seBSio de 26 de pu-
,Jioado no "Diario Official anno -
onheoendo da reclamação Fer-
andes eontra aquella ittiu do serviço, 

resolveu julgar a me ma em parte, para. o fim dG 
ser instaurado inquerito admi vo para apuração da fal-
ta grave attribuida ao embargado, e, si assin'l. não o fizesse,. 
promovesee a eua volta ao servlco; 

Considerando que a esse julgado oppoz a 
bargos de fls·. 53/55: 

Considerando, preliminarmente, que os . embarg06 foram 
apree,entados no prazo rerPilnmenLa1.·; · · 

Coneiderando, de meritis, que os embargos so limitam 
rE>petir mataria velha; · · 

Considerando que no autos c Lá provado que o mbargacl 
contava mais de 10 annos de rvic.o, e1 a,;eim, só poder!n e 
d ispen ado nos preci o termos do at·t. 53 do decreto num e 
::!0. í65Ô de i d outubro rlt• 10:11, alt rndo pelo decreto num 
l'O 21. 81, de 2'i de ft•vcr iro do Hl32; 

Resolvem O! metllbro do Conselho Nacional do 'l'rabal , 
rr.unidos em sessão plena, eonh~>oer dos embargo11, pat·a da -
pre1.al os, d Lcrminnndo qu u 'Empresa junto ao inquerlto rt -
ministratlvo. que dPv"lrâ promover, cerlidüo dos u~scntamen s 
do t~mbargado na Iu~pector!a de Vl'biculGJt'l. · 

Rio de Janeiro, 5 de marco de 1930. - Jl.d.efonso d'A b u 
-1 llumo, Presidente em cxeroicio. - Eduard ·dv O tive ira Li11 , 
nrJalor. 

Fu1 presente. - J. Leonel de Ilc:zcnde Alvim, Procurád r 
(era!. 

Pt·oce e.o n. 1.13i de 1935- Vistos e relatadO! ·os .a(lt s 
1 proce ~o em que é embargante, o engenh iro civil José P'! 

xoío 15imões e embargada, 'l'he Great Weslern of Brasil Rai 
' I,, · nompany: 

Considerando que a Segunda Camara, em sessfto de 3 d 
:e Lembro de 1935 - accot'dão. publicado no Diario 0/i'cW.l d 
.. o de novembro do mesmo anno - conhecendo da reolamaçã 
offerecida pelo oitado en~enheiro contra The Great \Vestét• 
l' f Brasil Railway Company no sentido de que lhe fossem pa 
gos os vencimento6 correspondentes ao período corrido enL~·e 
" sua dispensa do eervioo e a concessão da a.posehtadoria pela 
Caixa de Aposentadoria e PensiSes - de iO de· fevereiro d 
lf-33 a H de junho de 1934 - lt'esolveu julgar a mesma im 
procedente, attendencjo a que o .su!)plican.te, qua.ndo .foi demi 
tido, não oontava ainda 10 annos de· servioo e, nessas condi 
f.Õ~ Dão eatava useiurada e. aar&Dtia àe estabilidade; 

.. 
Considerando que a. esse julgado opptie o r nte os 

embargos de fls. 69 e 5eguintes, os quaes foram ent.a-
dos oo prazo regulamentar, e estão devidamente contestados 
pela embargada· · 

Considerando, dA meritis, que os embargos s§.o destituí4 
cos de fundamento, oomo bem demonstra a Pil'oouradoria Ge~ 
ral, em seu parecer; 

' I 
Com effeito 
Considerando qae o novo argumento offerecido pelo em

bargante, de que á. empreza era vedado dispensai-o durant..e 
., curso do processo de aposentadoria, e, assim, julga e tar 
a mesma obrigada a indemnizal-o <lo saliarios Illão p&roebi
dos desde a data da dispensa até a do inicio do pagament..> 
do beneficio, não enoontra apoio na lei; 

Considerando que o artigo 30 do decreto n. 20.465,
1 
de 

i de outubro de i931, que regula a especie dos auto , é um:t 
disposição meramente normativa. Para evitat• que o aposen•
tado percebesse remuneração de duas partes - da CaiXll e 
da Em preza - isto · é, como activo e inactivo conjunotamcnlg 
(o que contraria a razão logica da aposent.aoão) o cit•tdo 
dispositivo legal dispõe que a expedição do titulo de apo
sentadoria, que marca o inicio da percepção do beneficio, só 
·e fizeBse após o desligamento do servico. O artigo 30, p01.;, 
uppõe o empregado err. erviço, ma não obriga a mpre111 

a mnntel-o em actividnde, pel<;> imple:!! foe~o dr e. IA I' ·ando 
processada .sua aposentadoria, e tanto a . im é "erdnde que o 
artigo 36 do mesmo decreto declura qu o di.re iLo ao benefi
cio pl'escreve em um anno após o desligamenl<l do a· ociado 
do servioo da em,preza, admittindo, portanto. qne o deslíg:t
mento Pl'l~eda á concessão do referido beneficio. 

Conside:rando1 assim •. qu o citado art.igo 30 .não tem a 
virtude de conferir e 'Labilidade a quem a íive.r, pols e ta está 
ptevlsla em dispositivo e perial - artigo 53 e s us parag!'a
phos - e della. somente gosam os empregados com 10 ou roai: 
annos de serviço; 

Considerando, em ultima analyse, desde que o embarga"\IA~ 
fiAO tinha as gurada a sua estabilidade, podia se.r livremen~e 
di pensado pela emprezo. ante e. portan.to, durante o pro
ce so da aposentadoria; pelos fundamentos exposto 

Resolvem o~ membros do Confelho 'acionai do Traba
l!to, reu'nidos em sessão plena, d ·prezar o embargo , para 
cún!lrmar a deci!lio da Segunda Camara. 

RiQ de Janeit·o, 30 de abril de 1936. - lld,..{on o ú Aúre11 
.>\tbano, Presidente em exercicio. - Luü Auuusto do R~(IIJ 
;lJonteiro, Relator. 

Fui pt·esente, J. Leo11eL de ne:ende Alvim., Pro•:urador 

. P. i. 715~/1936 - Vi tos e relatadOl! os autos do proce~:~ so 
am que são partes: Osca1' Mh•anda, romo !'eclamuuto e a Com
panhia de Navegac·áo Lloyd U1·a !IOH'O, coint) rt·cluiJiauú: 
. Considerando quo POI' dot'l~ilo d~ 20 u · Juulho de 1 .9:JJ, 
confinnada, em g!'áu do ~Inbat·go::.. lJOI' d~ci '!lU do 1:.! rfl'l Olltu
bro do mesmo anno, c, ainda, pelo d .J,Jal'IJO rt1ini. IPI'ial de 2 
abril de 1.93ft , foi del.l't'miJIUda a reinLE>gl·at.;tlu tlú Conln. O~·ar 
Miranda nus set'\icus da Cúmpnnhia tle , au.:"urão Llu~d l't<~-
sileiro: • 

Considerando. ~nLJ•efallto, que, nos Lr>t'IJJO da n•drnnalao 
de fls. 7U fls. Hl, aquclla Bmprl'zu núo rlcu llli Pp;T:d 1 umpn
menLo á riludn rlcri. ues, qnr nHHHlnnlo t'Pinlt• r:tt· 11 rrrla
mante, rcconlle~ u a ell~ o dir·ri lo aus '''llCÍitll'nlos IHlO [Wr.ce
i.)Jdos duronte ó Lempo e111 qur ··~teY~' suspen::;o 1111 alu~iutlo tio 
argo quo occup11va na C01upaull ltl Lloycl Ht•n lloiru; 

. Con~:~id raud11 qu , ouvid:a estu, subl'e a r clu111nç!io, com-
fil'ma qu~ deu ·umpriumo1o ao uruurrliio "'':;Le Con:solho, rcm
t.egrado o Uolllte. O r•ut• l\1ieantln. P ]lagarHlu-IIu• ns Yl'ncimen
!o · a pat·Lir de 2\1 de junho de !933, data do referido accor
dão, atl ndendo a ttuu mstc ultuno não fi3Z 4UillllU t' l'eferenl'ia. 
ao pagamento tio atrazudos; 

Con iderando qu' a argumentação sustentada pela Em
preza não procetl , porque se tornava de~necr!'lsal'io fizes e o 
accordão referencio. expt·r a ao t~>mpo qu medwu entre a 
data do afa Lamento - 23 de junho de 1929 - e a da em 
que foi determinada a volta do reclamante ao serviço, JJOI'
que o. e.ffeito immediafo de reintegração é, não só a volta ao 
exercício do cargo, como Lambem a indemni.zacão pelo tempo 
em que . esteve . o reclamante afastado do serviço; 
· Considerando, assim, que a indemnlizaç!io dev~ ser con-

tada, n§.o dfl. data em que foi reconhecido o direito, e sim da 
data em que o direito foi violado, conforme jurisprudencta. 
paoifiea deete Conselho· 

Reeolvem, os membros do Con alho Nacioool do Traba-
0. rew»àoa •Dl &liNo plena, ~ulpr p1·ooedente a reclama 
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Rec • . 0~-123/35 - Vi11tos e relatados os autos deste re--: Conalde~and~ que .o inquerftO, insta.urado com observancla 
curso e:e~ofliciol int~rposto pelo lnapeétor de Previdenola das instruocOes deste Conselho de 5 de julho de 1933, attribuo 
Bandei r a de Mel o - em cumprimento ao accordAo deste Con- IIO accut!ado, que exereicia as funocOes de vigia do armazom 
sel,ho de 17 .de outubro de 1935, (Proo. 6.1540/36) - dos Regulador de Trabijú, a falta gra~-, capitulada na alinea a do 
nc.Los proferidos pelo mesmo, quando Interventor da Caixa de art. M do decreto n. 20 .465, de 1 de outubro de 1931, qual 
Aposentadoria e Pensões dos Empregados da 'Siio Paulo sej4 de haver promovido antecipadamente o picotnmento do 
H.aUway Company, concedendo aposentadoria ordinaria aos mostrador do relogio a .seu cargo, afim de fazer ficasse ncr -
Srs . };'rancisco Ribeiro dos Santos, Joaquim Pereira, Julio oitada a .sua permanencia constante no posto de vigia, quando 
LeHe Mallhado, Dornenico Crivf>laro, João Manzini, Amaro tal não era verdade; 
Lourenço, Av lino .losó Mendes e José Augusto Pedro, asso- Considerando que o accus11do emfe.ssou ter realmente prn-
aiados .daquolla Caixa; ticado li falta que lhe foi imputada, que aliás é reincident , 

Consideran do que todos os processos esU!.o certos, com allegando motivo de doença; 
xo ·peão do referente á aposentatlorla de Avelino José Mendes, Considerando que e.stá plenamente provado o aoto d 

Qlle ba uma pequena duvida, quanto á idade desse apo entado. improbidade a que se refer a allnea a do citado art. 64, ju -
Assim é ttue da c.erLidão de idade de fls. 5 se verifica que tificando-se, assim, a demissão do eccusado ; 

velino J o ó Mende foi bapLlsado em 3 de janeiro de 1874, Considerando, enLr tanto, que, conforme Informa o do-
emQUanto que da carte ir a do fls. v o mesmo é Lido como nas- cumenLo do fls. 76/78, Lr·ata-se de ferroviario que vem Pl'e-
c id.o em 1 do janeiro de 1875; stando 06 seus s rvlços á Estt·ada d sde 1918 : 

Isto pu Lo. Re olvem os membro da Pr imeira Camar a do Cor olho 
ltesolvem os membr os da 3• Carna.ra do Conselho Nacional Nacional do 'rrabnlho julgar proCildOnte o inquorit~ pal"a au

do Trabalho confirmar os actos que concederam aposenLa<ioM torizar a demissão do accusado, só competindo á Empresa n 
ria ordinaria aos rs . Fnmct"co Rtbeiro d.>s Sani..Js, Joaquim modificação da pena, conforme pretende o accusado • 
.Julio Leite Machado, Domenico Orivelario, João Manzini, Hio de JaneirO, 27 de jan iro de 1936 . -Francisco Bar
Amaro Lourenço, J osé Augusto Pedro, e, quanto ao processo Msa de Rezende, pre.sídente . - Eduardo V. Pederneira•, r -
de O'Posentadoria de Avelino José Mendes, converter o julga- Jntor. -Fui pre ente, J. Leonel ele Rezende Alvim, procurador 
m enL.o em . t.t.ilig n0ia. pnt·a que a Caixa de Aposentadoria e geral. 
}' n ·Ors dos ~II J PI'egu.dos da São Pau!o Railway Company es- . P.roco o n , 1. 711-30 - i. l s (1 rei lndo o autos do pro
c I roca a úuv1da levantada sobre a Jdade desse aposentado. CCASO em quo o Ban co do Br•a H r em tte inqu rito adminisLra~ 

·, .ruo tlo J a1~eiro, 5 de maio de 1936. - Americo Ludolf, tivo interposto conLra o funcoionurlo Olympio Ferreira d Sá, 
PrrS1~e~te 110 JUJP . , do o~footivo .. - . Pau~f Lope • Relator. noou a do de falta gr v pr ista no. 1 tra a do ax·t. 93 do d -

. .l'.ut pre ente, 1\atereta da Stlvtm·a, 2 Adj. do Procurador creLo n. 54, de 12 de sPt mbro de 19311: 
Geral·. Oonsid rando qu , APgund con ta dos autos, é o referido 

Reo. (,)B-1'17-36 - Vi.s Los e ral tados oa autos deste re- funccionario accusado de haver miLLido um cheque contra o 
cur· o e ·-·olficío, interp~to pela Junta. Administ.rativa da Banco, m P uiL· a na e sari provi lo de fund01, o que 
Cal a de Aposentador ia e Pensõe! para '06 Empregad08 da conaLilu falta grave pr vista em lei ; 
Uoiüpániüa ' antareira e Viacão Fluminense, nos termo do Considerando que o lnquerlto ob ervou regularmente as 
paragr'a{lho unwo do ar t. U4 do regula.menLo baixadu com 0 normas p1·oct,ssuaes e-s tabelecida M citado deoreto n. 54, d 
tletreto n . 24.784, da 14 de juLho de 193~, da. propria decisão, !934, teni':lo sido facultado ao accusado o dlreltn de defesa ; 
que,concedeu aposentadoria por invalidez ao associado Amerlco CoMiderando que, em relação á falta at•gufda, fioou 
' e. puélo da Silva: mesma provada, não s pelas provM prodnzld86 no inquerito, 
: :·ÇI:i id~rando QUe do i! auto.'! opn.stam iodo!! os documen- como tambem, pela confi iio do proprio aco~ado, QUe nllo 

to.!l .el.:igidos; oonaegulu, com ae razties apresent.adM, desLruir a sua respon-
. GoTJ · H,lerando QUe o beneficio foi legalmente concedido: sabilidade: ... 

Resolvem o.s membros da Teroeira. Camara do Conselho Resolvem os membros da Primeira Camara do Conselho 
Nli,cional, ilo •rrabalbo negar provimento ao prefSente recur o Nacional do Trabalho julgar procedente o lnquet·lto, pwa au
tM'-p.ffiâio, para confirmar como confirmam, a declslio reoor- torizar a demis.sã.o do accuearlo. 
r ida. · . · Ilio de .Taneiro, 8 d junho de t936. - 'b raHcisco Barboea 

_. nto de. Janeiro, IS de maio de t986. - AtMrico Lu.dolf, de Rezende, presidente. - Edtún·do V. PederneirtU, relator. 
presidênt~. no impedimento do effeottvo. ·- Arthur Basto$·, re- -Fui presante, J. Leonel do Resende ALvfm,, pr ourador reral. 
lat:or . . - Fui prosente, Natercia.. da Silveira, 2• ajudante do Processo n. 7. 339/35 - Vif;tos o relatados os auto do pro-
})l'(lcurador geral. oesso em qun Octavio Johnnn l'eclamn contra a eua demissão 

llt·ocesso n. 9.888-35 - Vistos e l'elatados u.s autos deste da Companhia de Navegncão L lo~ d Brasileiro: 
prQce o, em que a Cui o. de Aposentadoria e Pensões dos Em- Considerando qu está. pt·ovado que o reclamante oonts'rl 
pregados da • ão Paulo Railwny Company, cumprindo a deter- na data de ·sr>u ultimo d~>semharque - 8 de novembro de 1926 
nunaouo con ·tunlc do no or do d st::~ Conselho, do 2i de maroo _ mais rle 10 nnnos de serv1oo; 
de 1035 (proc. -1- 12. iG0-32) remetto o proce so referente á Con11 fderandn, ent,rc!nnLo, qu a Lei ent!l.o vigente- de-
opa ·enlador iu ordiunriu uo as. ooindo Julio.Rulkow.ski: ore~o 4. (18 2, de 24 de j aneiro de 1923 _ nno lbe assegur~va a 

CM idet•ando qu 1\ aposenLadorin ordinarla em npreoo es!abiliclade no cargo, porquanto só dizia t•espeito aoe empre
foi l'4}<JUPt'ida pela l'5i1u Pau lo Railway Company, em 8 de julho gad s do s mprc, as d cst~ada de ferro; 
d l ú30, u t:urwedida JJrl a auixa em 12 de fevet'eiro de 1931, jus- Comdcl rnndo que 0 re famanLfl procurou rlemonstrar tl'H~ 
taull'nll' qua11du Pm JliPlJO vigor • lava o d cr~Lo n . 15.554, 0 8 11 (]r, f'n'\harqtH) l.ivera como movlivo um pBdido de licen
rlP .:'IJ-1:.!-:Jn, do E'Xmo . Sr . Chefe rio Governo Provisot•io, que l)ll. 'l'odn:via, nnt l'l 0 . nrgafivn . da mprr>. a, os documentos de 
i'HSJJPntlia u ro J• m" ii n uo Lar.s aposontudoria até 3i de marco fl s . 3 0· " g t·am uma presum pcão, mas não fazem prova plena, 
<1• - !9:.ll., Pl'• 1.0 f'Sse. IH' r·ogado vos riormenle ; assim, 111esmo porc1ue nlío se r vestem da neoessaria authenticldado; 

Con ·ültwando qutJ tal ;1oncas.são é nulla, cumpt•indo, pois, por outro !orlo 
á Cni. a JH'ot·e:' . m· novam nLa o heMficlo, nos termos da I gis- d lí u. d f 
la<:;fio vtgenL (·drcref.o n. ~O. <i !lú, do i de ouLubro de ,1931, Con~idrrfln o que n o e h~~o prova o qu tt re arida Ucenc~ 
madifit1udo pnln el e 11 • 21 . 08! , rio 24 de fev~r it•ó de 1932) _ fõra cnnr.r>didn. 11, as. im, no es tar!o nctual do prooesso firn 
e providrnci~~r uo. ent.ido d .ser ind mnizado, pela Companhia evidenoiario quo o rf'clamanf e foi afastado do set'Viço em épora 
dll . importanria Pll!l"il ind vidomenLe ao r. Julio 1 ulkowiski, Pm que não Ih c. ta a n segurada· a estabílidado no emprego; 
~ l.i!Jtlu elo »po!4rntod r ia, no periodo oort'E'Spondenle á datn 1 to posLo · 
qne . vna da conce.c;sõ o a m que termin-ára a a Iludida sus- Resolvpm os membro!' da Primeira Camara do Conselh;J 
pr1n fio; Nacional do 'r rabalho julgar 1mprocedcnle a r olamaç!io, po 

· nesn lvem n.~ mrmhros da Tere ira Onmara do Con elbo dcndo o reclamante, em gráo de embargo, promover melhor 
Nn1'tlmnl rlo T1•ahal ho dcLerminar á Caixa pnra proceder na prova do qtJCl nllega. 
fórmn r. no,qfa. Rio do Janeiro, 8 de Junho dr i931'i. - Ti'l"f!fll'isco Barbo"'•l 

. R. i o do .TnnPíro, 22 de abril rlo f936. - Ild f!(onso d'A bretJ, de llezawll', Pre idonte . - Fdull.rdo V. Pederneiras, Relator . 
Alb1.mo, prcl!id(lnte em exercicio. - Paula Lopes, relator. Fui presente. - J. Leonel de Rezende Alvim, Procurado1• 

- Fui pre.sonte, Natercia da Sitveira, 2" adjunto do procurador GerJ~,l. 
geral. Prooosso n. 1 . 0!'13/933 - Vistos e relatados 011 autos do 

· Pl·oce so n. 6.165-935 - Vistos e relatados os autos do processo em que Dario Nel on reclama contra a sua demissão 
prore qo em quo a Companhia Estrada de Ferro do Dourado de ''The Leopoldlnn Hailway Con pany: 
1nnwLLe inqu I' i f o administrativo in !.aura do contra Manoel de Considerando quo este r.on olho, em ssão de 4 do J:t. 
Darros Campos: noiro de i934 - accordão publicado no "Diarlo Oftlclal" da 
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Considerando, de nterltt8, que das informações prestadas 
pelo chefe do Serviço Medico da Caixa, pol' int.errnedio do 
actual inteevcntoe, vieto estar a Junta arredada da fuucçõ~JS e 
sujeita a ULn inlruel'ilu para apul'açãu ue outros factos, está 
oumpridamcute pruvaúa: . 

a) que, até 31 <.le agosto do 1935, linha a Caixa um cot·po 
clinico de 2G llludícos, 15 dos quaos eram occupados na clinica 
geral e os demais em outra:> cspol.lialidades; . 

b) que, até a referida data, entro os 15 cltnicos, estava o 
Dr. Fernando Britto P 'l'eira, co !locado etn "oitavo legar" na 
media de ouusulta.s o em "terceiro log·ar" na media total do 
set·viços por uniclau~', sendo do salientar o :fa·cLo de, entre os 
<>, medicos, tel' o "L!UtLl'lo log·at·" ua totalidade de unidade de 

c l'viços; 
c) que, quanto nu tempo do serviço não é o reclamante o 

,-,ais motlc1·tto, porL!Uü, ubuixo ue ~;i, com meno1· Lempo, exis
tém dez u1etlicos; 

.d) que, no toca nLc ao allesado motivo do econ_omio., não 
ba ne11llunJa justificativa de voz que a Caixa, depo1s de exo
nerar u rcclamanLc, udnd~liu t1·ca medico<>, i:iegundo é verifi
cado a fls. 47 c 48: 

Considel'ando que, ar:;sim pt·ovodu. a falta de justa causa 
para a exonerac;ílo do reclamante, (leve sel' corrigido o erro ou 
abuso da Caixa : 

Resolvem os rnembt·os ua Segunda. Camara üo Conselho 
Nacionul do Tl'aliallw ,juJgul' procedente o recurl'o para .mandar 
t(l('nat• .sem eJJeíto a exoueracão du Dr. Fernando HrJtto Pe
reira, responsabilhr ndo u~ Lres mcmbL'os da Junta e o seu 
presidente pelos preJuizos causados. 

Rio de Janeieo, 10 de novemb1'o de 1936. - llde(on ·o 
d'LI b·reu A lbalo, pt·esidentc. - Gualler José Fen·ei1'a, roluloJ'. 

Fui preset'lte. - (Jemldo A. Fal'ia Baptista, l" ut.ijunto 
do procurauot· gct·nl. 

Recut'~o O. ll. ::í\7-36.- Yi · tos e rolalado · o autos desLe 
l'l·cun:;o eJ:-u((icio, inl•qmstu pela Junta .AdrniuisLt·~LLivu t.la 
Caixa d1J .\ pu.:::enlauoria e J:lensue· elos Por~uarios da Port of 
Parú, cuufut'liW expre.ssauJcn Lo cletet'JJdna o parngTapho uni co 
do uel. 114 do J'l"!lllamenLo baixado com o dccre~o n. 24.784, 
do 1!t de jull10 ue JO:.H, ela propria deci ílo, que eoncedeu a 
P" 1süu 1·uquerllh pul' D. 1\liJtt·t·vina Francisca Leal Primo, na 
r lidado do viuva c uni0i1 lwrdoira. do ex-associado Antonio 

no: 
Oousil.lel'unclu llll" do~ autos constam todos os documentos 

exigido.s; 
Oon~JderuJJd l l 111<ti quo u I.Jene!lcio foi legalmente con-

cedido: 
Resoh elJI c"· llJP.Illbrus da Segund.t Camat·a do Conselho 

Nacional du '!'ralmllw negar vrovim •nto ao p1•esente recurao 
e:c-offú:iu, pat•a conri nnar a di:'' isfío J' f'lCot• rida. 

Rio de Janeiro, 11 de LI zPnlln·o de i!J3G. - lldefonso 
d'Abreu Albolo, Jll'et'lidcnLc. - lT'U,alter José Fen·eü·a, relator. 

Fui presr'nLo. -- Geraldo A. Fcwia Baptista, 1• adjunto 
do procurador geral. 

nccut'SO o. B. 182-::13. - Vi · Los e relatado.s ~-"""""'~"""'lilllll 
recul'M ex-o{(icio, inl.crpu ·Lo volo inspector 
José llu.uduira da Mello. 1'111 eumprirnenLo 
tido por este Conselho. ''lll ~ ssiio d~ 1 
(processo ú.540-35), do ,."1 pl'ió neto 
pleiteada pelos het'diJit'u.; üu 
dentadoria e Pensõ 'S Ju tiüo P 
l<'ornero, quando inlet·veillo!' no• 

Considerando que dos autos 
exigidos; 

Con:>idor·anuo mais 
cedido: 

ltcsolvem os membros d 
Nacional do Trabalho negar 
ez-o(ficio, confirmaudo, 

flio do Janeiro, 10 de .. ..,..._.,........ . Guo.lter 
losé Fe1·1·eira, IJ!'esidenl . - Ot""'l(jÍjjj~I.!IÍI'J'ft!, relator. 

Fui presenLe. -- Ge1·aldo A. Faria Baptista, 1• adjunto 
do peocuradot• gora.!. 

Recurso O. B. 581-36. -Vistos e relatados os autos deste 
recurso ex-of('icio, intervosLo pelo Conselho Administrativo 
do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, con
forme expressamente determina o paragrapho unico do artigo 
i 14 do regulamento baixado com o decreto n. 24.784, de i 4 
ile julho de 1934, da propria decisão, que concedeu aposenta
iloria por invalidez ao associado Julio Desar Coelho: 
. Considerando que dos autos constam todos os documentos. 
é:xigido.s; 

Considerando mais que o beneficio foi legalmente con-
eedidp: 

l\eflolvem os ~embros d~.t, Segunda Camar& do Conselho 

-~· 

Nacional do Trabalho negar provimento ao pres 
t,:X-o((iC'io, para confirmar a decisão recorl'i<lo.. 

Rio de Janeiro, 11 rle dezembro do 1935. -
d'Abreu Albano, presidente. -Alberto tla Cunha, rel 

Fui presente. -Geraldo A. Ji'a·riu lluptista, 1° 
do procurador geral. 

Processo n. 3. Ult-;Jü - Ag/SSBF. - 31:i. - Vistos e. ·u 
latadas os autos do processo em que ~ão partes: Archime ~ 
Cint~a,. como reclamante, e a Companhia de Navogacão Lloy 
Bras1le1ro, como reclamada: 

Considerando que a reclamação versa .sobre dispensa rfio 
servico, ar-corrida em agosto de i931; 

Considerando que o suppHcante provou que ao tempo du 
dispensa J<l. contava mais da iO annos de serviço; 

Çons1derando que a em.preza declara que o supplicante, 
depOI!l de haver sido licencmdo por !JO dias, a partir de mlio 
de f 931, não mais se apresentou ao servico; 

Considel'ando que. segundo consta dos autos, a empro·,a 
não instaurou ioquerito administr-al.ivo contra o reclamaLhl, 
para provar o abandono de serviço; por outro lado, 

Considerando qne o reclamante não provou haver, finda 
a licença, e apresentado ao serviço, e, bem assim, que a em
preza se recusou a rea.dmittl r-o nns fnnccões quo oxorcicia: 

Resolvem os membros da Segnnda Camara do Congelho 
Nacional do 'T'rabalbo julgar, em pat:lc, pr·ocedente a reclurna
çfio, pat'a o fim do determinar a readmissão de Archimedes 
Cintra no cargo de exercia na ci~nda cmpreza, ou em oulro 
equivalente, sem direito, por 'm, aos ven.cimentos atrazados. 

Rio de JanciL·o, 11 de dezembro de Hl36. - lhle{on~o 
d'Auren Albano, presidente. - Edgm·d de Oliveira Lima, re
lator. 

li'ul Tll'esente. -Geraldo A. Faria,Baptista, i" adjunlo 
do procurador geral. 

Pt•oceseo n. 5. {)09-36 - Ag/SSBF. - 3G. - Vistol'i r· o 
relatados os unto do proces. o em que . iio part s: ArLhur i'. 
Ferreira, corno reclamante, o a Hêdo do Viação Paruná-l:>anta 
Cathurina, como reclamada: 

Conside\'ando que a t'eclamacüo é no ent,ido de serPm 
pagos ao l:lupplicanle os v ncimentos tlt•ixados dt· perceber dn
rante o período em que e Levo afastado do sf'rv1co da Esl.rarln 
- outnbt•o de 1930 a. maio de 1032- e mais o o.ugmento rf,. 
500$, motivado pela elevacüo do vonc.imenLos elo cargo q 1 li' 
e:xercicin - chefe geral da Contabilidade - que, na épo :t, 
vencia 2:000$ men.saes: 

Considerando que em se tt·atanclo de e trada admtni~fradn 
pelo Governo Federal e de acto praticado palo Sr. minit'lh'o nn 
Viação, e.,;te Con~elbo niío tem competencia pal'a conhP.CPt' rin 
reclamação, constante d cisão do Sr. :mini;~frn dn Trnhalhr1. 
publicada no Diurín O{ficial de 25 de novewlH'O do corrente 
anno: 

ConAidol·ando, por outro lado, que a rcclamncão iá r· -l·í 
prescript.n, no termos do art. ü• dn cll".rt•ctn 11 • .20. 910. r], , n 
de jone.irn de f9321.. visto ter n fnc!.n ocrnnirln l"nlrr 1n:10 r 
-1932, r• a reclamacao só foi offr>ro.cirla r>m mn i o ele H130. 

Rr.,:;olvem os membros da Rrgnnda Camnr:1 do Con~~·IIJ,> 
Nacinnn.l rio Trf,Jhnlho nu o conhecer nu rAclllmrH,;ão . 

Rio rir Jnnciro. 1 f do d zf'mbro de 19:'!G. - !Tdr"fo•1 .•" 
r.l'Abrcu Albrrnn, presidont.o. - Gult.P1' .lo.ç6 li'er?·eú·n. J'f'IHI• r. 

Fni prr~cnLe.- Cc1•aldo .4.. Ti'm·ia. Bapt·istn. ! • ndl1111 1" 

do pror.urndor g~'ral. 

TERCEIRA CAl\IARA 
Recnrr.sos : 
N. t .5U-3õ -Vistos e relalados os autos rle~t1 rrt•ur~n. 

em qur ão portes: C'omo reconant.e, ,João Pirmino da . r nua e 
recort•ida, a Jnnta Administrativa da Caixa tlo Aposculn.do1·b IJ 
Pensões do Pessoal dn E~trncla rlo Frrm C•·nltnl rio Brasil. 
que lhe indeferiu o pediJo de 1' vi..-lio In rc~pf'~tiv·• :lpo,;eJI
tadoria, para o fim de lhu HC't' :feito o pagattH'nto 11:1 g·1 ·n I i li
car,.ão nddicional de iO 'to (dez por cento. sobre ílJ; (quatro 
mil réis), não compu(.acla no r·alcnlo d11 brndiolo: 

Considerando qu o o al'f.. 23 da Constituir.ãn l•' ,,dpr;Jl 
manteve as gratificaçõP>; uddil:ionaes de qnu cslavam l'lil 11.11•11 
os funccionarios publi.cos, ucsclo ns clula.s dos UCCI;'e({) j IJUC H 
supprimlram; 

Considerando que gr. o I'Ocorr 11Lo so enc nLrava no 1l:OSP 
de tal gratificação adclieiunal dote 111rzcs antes ria conc"'ss;l,l 
de sua aposentadoria, a ello ca!Jo, pois, dirci~o iuconlc te ao 
computo pleiteaflo; 

Considerando. mais, que se não se aclla t>llo 110 ~o:;o da 
mesma gratificação pOJ' dect•eLos do Guvemo Pl'O\ i<>orio que u 
suspenderam, restaurado f'stá o seu dit>eito ao quo wetend<'l. 
pois que aquelles decretos foram revogados pelo diSJJOSif..ivo 
constitucional (art. 23), com effeitos claramettte retroactivo:<. 
e. então, <JUmpre ªo inti3ressado pelo prazq çle (!oze meze~ 
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Já alludido, jndemnizat• n Cal::ra das contribuições 't"elativas .ao exet'Ce o seu cargo na Prefeitura desde janeiro de 1934, em 
au"mMfll em nrn·e(IO, c:tptti do art .• s•, letra a, do tlccreto virtude àcs ·o car o é conlribuin!o obrigatorio do Montepio 
u. 

0
.:.!1.0fN, de 24 de t'ever{l.\ro de 1932; Municipal c tem direito á uposentalloria pelos cofres muni• 

Ilebol em o membros cta:. a• Camara do Con elbo Nacional oipaes, 
rio Trabafh(\ manda" sejam1 os nutos remet.tidoe ao Servico Con iuerando que a ua admi 'ão no quadros dGs nseo
'J'oclmlc•o T ·tuurlnl p:lra' 01•ganiwç.ão do calculo do apo. en- ciados do Instituto do Aposontadoria c Pen ões doe Maritimos 
tar!Ol'ia.~ do recorrente, VCrifi'cad.as aS hypotheses acima indi- l'Og'i ll'OU·Se em data posterior (fls •. j V.), em faCH do diSpOStO 
'"Ida" no art. GO do decreto n. 2-1.2t2, de 10 de maio d~ 1934,· 
~' !úo ,de Jn.nPiro, 24 de martço do 1~6. - Lui.: Paula Lóf!e.t, CoMid raudo que de ccôl'do com o disposto nos· arts . e9 
pre idenh, 110 Jmped1mento do c·ft ct1vo. -A. !lego Montetro, e 70 do decreto n. 22 .8'72 citado, o requerente nada pode li 
1·elalor. esperar do Instituto; v 

.ll'ui pMsent'e. - J. Leonel de Re:cnde: Atvim, prooUl':tdor Con ·idcrando, J20ÍS, que bem decidiu o Conselho Adm ~~~ 
geral. nistrativo anl..orizaudo a opcão; 

O.B.-26l5~86 - Vleto e relatados os autos de te roourso Considerando, porém, que, como está expresso no v~r 
e:two(ficio, interpt?sto pela Junta Adminlstt•ativ:t da Caixa de fls. 5, níio cabe a resLiLuic.fio das couf t•ibuicõcs d ·contada!~! 
de AposentadOfia e Pensões da Bstrada do Ferro Central do rorquanto o paragrapho unico do art. :21 do alludido tlecreLo 
Rio Grande do Norle, conforme cxp'l'essamentc determina o n. 22.672, di pões que as diiaa só :;e1'ilo •·estltuidas nos unsoe 
paragrapbo unil~o do art. H4 do regulamento baixado com o cxpressanJento previ tos, ~ entre e"tCl!, uão ~>e anquatll'a a 
decreto n. !H. 784, d U de julho de 1934, da -propria decisão, hypoLheso vertente; 
que concedeu aposen•ta.doria por invalidez ao as~ociatlo Ma· Considerando, por ultimo, quo a situaoüo do r querente <! 
noel Leopoldo RaJ.)oso da Camara: do algum modo ir1entica á ilps funccionario. publicas, asso-

Con iderando que do autos coMfllm todos os documentos ciados das Caixas de AposeuLadot•io. c Pensões, aos qua .; este 
exigidos; Q:onsolho l"Conh ce, Lambem, o direito de opção, mas sem di-

Con iderando m.ai que o benefleio tol legalm"nta eon.. roito á devolucilo das t1uola.s anteriores ao pedido do cpçlio; 
c di do· Isto posto: . 

Resolvem os me ·bros d 3• Cam · .a do Consêlho Nacional · Resolvam os membros da :J• Camnra J· Conselho No.oional 
do Trnhalho negar pre1vimento ao presente recurso e:»-o(ficio, do Tral1allJO d:Jl' provimeulo, em pad . ao pres nte r cm·s 
11 aro. confirmar a decisão t•eoot·t·Jda. f'J:-o{(icío, afím do set· irldrfcrido o pedido de re mui cão dai 

Rio de Janeiro, 15 d_e deze.mbro de 1'936. -.Lu i: ele Paula contl'ibuicões p·u~as pelo ínlerossudo, desd junho ctc f 93 
Lopes, presidente, no 1mped1mento do effectlvo. - Os cu r aró a data do opcào. 
Saraiva, relator. . . • • . nio de .Janoii·u, 15 rlP- dezembro de 1936. - Lni:. de Paula. 

Fui pre ente. - Naiercta da Stl'tctra, 20 adJunto do pro~ ~Qpes, peesident -•, nO' impedimento do cffectlvo·. -lleyo MoA-
t!urador geral. teiro, rola.lor. o. B.-456-3-6 - Visto e relll.tadoa. os autos deste recurso l"u i prescntc .• - Natc·1•cia da Silvci1•a, :!u adjunto do pro~ 
ex-otficio, interpo to p la Junta Admi\nistratfva da. Cnixa C! curador geral. 
-\posentadoria e Pensõ 6 :para. o Empr gados da CompanhJa N. !. 931-;Jú -- Vi tJO! o r-elatado o autos deste 1·ecur.so. 
Cu tartira e Vtaoão Flnmmcnse, eonfM:'n'le expre samente de- em quo ,i\o 11arlc : romn rccort·enlc, João 'Mat·collo Perelr 
~errnina o paragrapho u!'li~o do art. 114 do rcgul mento ba! Brasil c reoorl'it.ln, u .Junta At.lmmlsll'aliva da Caixa de Ar 
-.:.a do com o d~ t' lo n. 2 ~ • 764, de i4 de~ J!Jlho de .193'1,. da pro- · ontadoria o Pl·nsõc dos Frrroviaeio da n do !IU{1ell'a 
··J'í~ de.ci lio, qu rnantev n ,aposentad?rta pol' mvahd~z cem: '\iincão, que lhe indr-J'el'iu o p ditlo de uverbacfio, para efl.~ 
l'rchda, r.m tempo, nrov1 OI'lamente, ao Msoclado Adstldc:> ao apo enLadorin. do tempo d ~ervico pre.staclo à Compan, 
<e Figuetredo Carvalho: t t d d t Paul i La de Ma tel'ial Fl'rroviario, no periodo de ·janeiro il 

considerando que dos nutos cons am o o os ocumen os l92ô u mai'O ele Hl'.?9: 1 

t•xlgldo ; • 1 • Ocmsidcrando que u decisão da Caixa. merece ser con!fr-
Reso!ven1 o membr!'s d 3 Camara do Con!ielho Nacl9~0.l mad • o tempo de sc1•vico computa,·el para apGrsentadorla é 

do 'fro.ba!ho n gar pr?vtmenlo ao presente recursç cr-offt~w. o prestado em serviço pul.Jiico ct Lro.n. porto; ne to.b condiçÕe 
! ura oonfirmnr a dectsão r corrida, devendo, Porom, a C~t:x~ níio c ·Lá a emprcs signa.Laria da ueclaração de fl8, i3, o que 
olJscrvur o al ulo de fls. 35-36 do •. I."VlQO Teelimco Aetu!nlul, o proprio rccornmto reconhece, embora. invoque uma analo~la 

Re:-olvem, outrostm, fazer sentlr á Caixa que a 1;1, nf\o de todo lncaiJivcl na hypollle c vortente; 
pt·evô ;tp0$1 ntndoria tcmpo,raria, não devendo, pol:\1, a ·DIA;mtr Resolvem os membt·o da a• Camu.t'a <.lo Oon elho aciona\ 
t•eincidJr na fulL~ eommett1dat. b d iOStl L i d P l do Trabalho negar provimento ao presento reuurso, confir-

Ilio de .Janctro, 27 à ou u ro e • - u z 6 c:: tlf! I% mando, as im, a decisão recorrida. 
f,opes, presidente, no impedimento do effoottvo. - · ... mtth Rio de Janeiro, 29 do dezembro de i936. - Fmnclstto 
Va.sconoellos. N t . d Sil . .. d' nt d to Barbosa de Rezende, pr sid nto, - Huntbe?'to Smitk d6 Va.t-

Fui present • - a erct!l tJ vetra, .;.• a JU o o P • conccllos, relaLOl". 
curador geral. . , 1 •~d t d $t 

0 
Fui pec ente. - Nat11rcia. ela Silveira., 2o adjunto do pro-

O. D.-29·i-So- V1s~os e re a- 0~ t?l!l au .M e 0 r~cur curador geral. 
r:c-of(icio, interpo to TJela Junt.a Arlrnmlstratlva da Cat:xa de O . .B.-65-35 - Vistos o relatados os autos deste recurso 
Aposentadoria e Pensões para os Emprega~os da Leopoldina ex.of{icio, interpo to pela Junta Administrativa da Caixa de 
Jlailway, conforme exprcs amante de~ermma o paragrapho Aposentadoria e Pensões do Empregados das Companhias 
unico do art. 114. do regulamento balxado c~m o _9ecrcto En •rgia ElecLrlca IUo Grandcnse e Carris Porto Alegrense eoll
n. 24.. 784.. fl 14 de ~ull1o d~ 193,'t1 da proprm deoisao, que forme expressamente rJetermina o paragrapho unica do art. u .. 
eon.cedcu aposootador1a. or mvallatz ao associado Osc. r ao regulamento baixado com o decreto n. 94.781, de 14 d 
P reira de Azcvfldo: julh~ de 1934, da proprin decisão, que approvou a. revi l<: 

Con·lderando que dos ut.o constam todos os documoJtoa procedida no processo de apo enLadorit eompulsoria do nsso· 
exigidos: c indo Manoel João Soares de Oliveira Filho: 

Consideran mais que o beneficio !ot regul rmente con~ Considerando que, admittida como prova do idade a, eer .. 
c dido; .. . idão de casamento de fls. 7, o ussociado e.sf.ava em eondiçõe1 

Resolvem os membros da 3" C:tmara. do Conselho NMIIfn.nl oe ser npos utado compulso 'lamente na da a em que lb fo• 
<lo Trnbn.lho negar proviment.o ao presente recur ·o e:c-offtt;~o, deferido pela Caixa, o 11enefic10; 
para confirmar t1 d tlslio r corrida. · . . . · . 

Illo de Janeiro, 27 de nuLubro de 1936. - J,u.: de Paula Con Jder.al'!do, ,POIS, que dos autos constam todos 01 do 
Lopes, nre ldento, no impedimento do effeotivo. - tu I de cumenlos. e::t.tg1dos; . . 
Patüa LÔpes relntor. . Constdernndo mrus que o beneíicw .fot rcgu!:1rmeute eon. 

Fui prrsent • - Nat·er ia da Srilveira, 2° djunto do pro- cedido; 
l'urador geral. Resolvem os membros út:L 3• Camara do Conselho Nacional 

N i 8~7-36 ~ Vietoe e relatàdos o!! auto deste rocurso do Trabalho negar provimento no presente recur·o erc·officio, 
e:r:-o!tirio: interposto pelo Conselho Admi~lstrativo do Insli- para confirmar a decisão recorrida, devendo, porém, a c._txa 
tuto de ,\(lO: entadorla. PensOes dos · Mat'ltimos. nos termo obset•var o calculo de' fls. 42-U, d() Serviço 'Iecnnico Aot.ua.
do nrt. tt do decreto n. 22.872, de 29 de junho de 1933, .da ria!. 
proprla d c!sfiG, que d feri o pedido de cancella.m nto d lll- Rio d Janeiro; 8 do setembro de H13t.l. - Paultl Lope., 

cr1pçiio 1o a sociado Manoel do N!!-S l~ent.o Varga. ~e~to, pr sidcnte. - Reao Mont P.i1"{1, relillor 
autorizando, no me mo tempo, a re Lttulça da contl"lbuiçoel!l 
1,té cnt 0 paga p lo interessado: .Fui p•·e ec.t • - Natet·ci da "'it ei , " i.H.iJunto elo l1t'O• 

Considt>r!Jldo qu" Manoet dq _ aso1men.tQ yargas .. ett() curador a;era.I. 



• 

Exmo . or . I~esi ente do Conselho Naclollúl ~o Trab lho 

Antonio uller os eis , por o:.:~eu a vo ado infra assi nado ,ve 
requerer a v . ~cia . se igne ordenar lhe sejam re tituidoe os docwm n 
tos de ls . 5 d 7 Jo processo n~ 13 .797/35, offerecidos pelo requeren 

te a recl çao que formulou coJ.J.tra a Co p nhia e Nave aç ao Lloyd 

sileiro . 

Rio e Janeiro , 

~· 

p . eferi ento . 

2:0 ~ çU_ , 'Jl7-

~~LI. 

/)~J '- ~7 



Rec. em 23/7/937. 

sr. Director. 

O Proc. 13.747/35, ao qual 

deverá ser appensado o presente do

cumento, foi, segundo consta do Pro

tocollo desta Secção, encaminhado ao 

Gabinete do sr. Director Geral em 22 

do corrente mez. 

Para os devidos fins, trans

mitto ás vossas mãos o referido do-

aumento. 
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Assumpto: 

MINISTERIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMMERCIO 

GABINETE DO CONSULTOR JURIDICO 

D.G.E. 15.259-937• 
Antonio Muller aos Reis , reclanwn do contra a Compa

nhia de Navegação Lloyd Brasileiro . 

Procedencia: Conselho Na c i o nal do r.rra ba lho . 

PARECER ====== 

Opino pela r .forma do accordão de fls . 44. Não me 

pareceram procedentes as razões , em que se fundou . 

Quando um empregado effectivo de uma empreza , por 

ordem da administração, é designado para exercer um cargo de 

confiança ~ propria empreza, a presumpção natural é que elle 

não renunciou o cargo effeotivo, que exercia; mas , aponas) in -

terrompeu o exercício do referido cargo . Na acceitação de um 

cargo de confiança , esta resulva do direi to ao careo effectivo 

é um presumposto , que deve ser semore admittido como condiçÕ.o 

do proprio assentimento. ~stes cargos não são procuradoo pe

lo empregado; é a empreza que o chama, o designa , digamos mas 

mo, o compeile, com a sua desienação , a aiceital- o. qão ha , p~r 

tanto , não é posmvel lobri~r-se no assentimento do emprega-
( . 

do ao convite ou ordem da empreza, nenhuma renuncia de dire i -
' / 
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tos proventura adquiridos ao cargo e/fedtivo . 

O a, ~ um princ pio de direito contractual, que os 

contractos devem ser interpretados de ~écordo com a bÔa fé pre

sumida das partes e não seria admiss1 vel suppôr quo nenhum 

empregado , exercendo um cargo e!feQtivo numa determinada emDre

~a, tivesse a vontade deliberada de renuncial-o definitivamente 
I 

para o fim de exercer, na mesma empreza, um outro cargo que , ju~ 

tamente por ser de confiança , é provisÓrio ou de estabilidade 

j;rans i tdria . 

Logo , funçcionário do Lloyd desde 1900, tendo a 

tingido em 1915 a categoria de co~ndante de la. classe , quan -

do, desta data em diante , passou o recorrente a exercer , por d~ 
14- -signação da empre%a , fun çoes de confiança , nem por isto dei -

I 

xou elle de ser empregado da empreia , com direito ao cargo ef -

fectivo, que então exercia e de que não podia ter intenção de 

demittir-se ao acceitar os cargos de confiança , que , a partir 

desta data , passou a exercer. 

Nestas condiçÕes, dispensando-o do cargo de con -

fiança que ultimamente exercia , cabia logicamente ~ empreza re

conduzil- o ao cargo etfectivo 1 donde o tirou. Não podia dis -

pensal-o como o fez . 0i se tratasse de exercicio de cargo em 

outra empr eza, sim; I . N mas , na propr1a empre~a , nao . 

Como é indiscutível que houve J:~e rmanencia do re -

corrente no serviço da empre~a desde 1900 até a data em que foi 

dispensado , Ó claro que lhe cabe o direito a estabilidade no 

cargo e/fec/tivo que exercia na, ~mpreza , direito\ r3.ue eile adqu.J:. 
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~. 

riu quando foi publicada a 
1 

ei 5.109o ~ 

~sta nao lhe podia dar 

estabilidade no cargo de confiança que o recorrente estava exer 

cendo por occasião da sua publicação; mas deu-lh'a no cargo 

effeotivo que tinha na emprez~ e cujo exercfcio apenas foi sus

penso durante o exerc cio pelo recorrente dos cargos de confian, 

ça. 

Opino , pois, pela reforma do a;écórdão , no sentido 
( 

de que a empreza reconduza o recorrente no cargo que o cupava 

em 1915 , de commandante de la . classe , bem como~~~& os 

ordenados que lhe deve ,desde jta data da demissão até a data da 

reintegração . 

Rio , 29/9/937. 

tlllfCTOR!A GIIIAL DE UPI!OIEWTI 
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D.G.Eo 15 .259 .. 37 

De acÔrdo com o parecer de fls . 69 e segs . , do Consultor 

Juridico , dou provimento ao recurso , para reformar a decisão de 

fls . 44, do C.N.T., e julgar procedente a reclamação, afim de ser 

o recorrente reconduzido no cargo que ocupava em 1915, de coman

dante de la . c las se , com direi to ao pa n· ament o dos ordenados devi

dos, desde a data da demis são até a data da reintegração . 

Ao C.N.T. , para os devidos fins . 

l•rt.p J·cl o extrnctc do a 
llUJpt t 

VISTO. Bm..2 -3: _!__- I93 .!.. 
__//)~ ~~~-4-.;-7 Olrocto~~~~~~:· 
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l-504./ 3 -13. ? 7 t~ 

( 

7 Abril 8 

Snr. Di r et or do Llo ~d rasil 1ro- tr1 on1o Nacional 

2 

Rio de Janeiro 

De ord do Snr. r 10ent d ~ t e on~ lho, 

comunico-vos ue o Snr. nistro do Tr Ul ho,Indust ia 

comárcio, apreciando o r cur so or recido elo comandante 

Antonio Muller dos e1 á r solução deste ,onselho gue -

julgou mprocedente 

tra essa comnanhl , 

,., 
reclamaçao elo me o !ormulad con , -

m 14 de rço !indo, exarou o se~in -
t despacho: "De oOrdo com o a.recer d !ls. 69 e segs., 

do Consultor Juridico, dou rovtme~to ao r urso, para r! 

formar a decisão de !ls. 44 do O.N.T., e jul gar procedente 
,., 

reclamaqao. afim d ser. o recorrente reconduzido no car 

go que ocupava em 1.915, de comandante de la. elas , oom 

dir ito o pagamento ~os ordenados deVidos, desde a data 

da demissão at4 a data da reintegração. Ao C.N.T., para 

o devidos !in • 
'f 

'1 vi ta do exposto, !1ca pelo presente noti -
!!cada essa Emprêza, para, no prazo de 10 dias, contado 

da data do rec~b1mento deste, dar integral cumprimento ao 

supra citado des acho ministerial, sob pena de, decorrido 

' o reCerido prazo, ficar sujeita as penalidades previstas 
• 

• 



/ 

nos artigos, 32 letra ! e 37 do Regulamento aprovado pelo Decreto 

n° 24.?84, de 14 de Jul ho de 1. 934. 

Castilho ) 
~ ,., 

Diretor de seccao, no impedimento do 

Diretor Geral 

• 



iio de J neiro, 22 co bril 

..... o lO • S • lll lS'l' O DO ' 1ltAI:iALHO ; 

o LLOYD H ~r 'I , cmpros d tr nsportes ori
tir.Jos, de propricdo.cle du uni ... o .1!' cLr 1, t 1do tido conh.cimcn
to por oficio da ~ecretari do uon&clho h~ciono.l do rrubalho, 
de 7 o corrente mbs, do dcsp elo cxorndo por v. xci • no re
curso of .reciclo por 11.1' o rro MUL.LEH DOS Hl.GS ' resolução ela uc
le uonsc.lhQ <a,u julgou improcedcnt. a rcclruntu~iio pelo mesmo 
formul d contra sta Krnpre , c1anc1o-lhc prov imanto paré re
formar a d bis-o c julcar proced ntc a r.clum ç;o, fim de ser 
o recorrente reconduzido no cur·o uo ocupava em 1915, de co
m ndantc de lA . clussc cor:. c irei to os ordenados dcsd dat 
ela clcmissi"o ut6 d ta ela r.intc r Õo, vem, respeitos mente 
rc uer r a v . ~- c i • rcconsicler çE.o c o oi ta do dcspucho . 

No uprcci r e julgar as reclu ções contr o LLOYD 
HASlLEIHO tem sido sempre o lionsclho .r~acion 1 do '.L'rab~ül o de 

c it'r.em r~ orisuo par com est .l:!;n prcsu, c ando, vi do rcgr , 
provimento às· rocl~ çõcs. 

s decisÕes proferidos n rccl mação de ~01 IO 
I ULL~ DOS ~rs pela lu . liamaru, em lu de Agosto do 1936 c 
pelo lionbel!}o .l:"leno em 11 ele arço de 19:5? , constituir uma 
quasi cxceçao r.~r • 

ccisÕo elo uon.., lho .r>lono nõo cobiu recurso 
para v. xci • por isso uc a doliber~ç~o n~o foi cotuda pelo 
voto do dcscmp!tc , n-o houve viol açüo da lei aplicavcl , nem 
modific ção de jurisprudcncia . 

o parecer do ilustrado Uonsultor Jurídico desse 
r.· .. inisterio no ual se baseio v • • cio . 1wra clar provimento o 
recurso contem e~uivocos uc destruiremos . 

U Snr . 1 ~'OHlO J.v ULLLJ.{ DU& { •lS nio foi, em 1916, 
dcsign~do par cxcrgcr cargo ele confianç , c sim nomeado i 
reter . l'Jessv. o cu si o despiu- se o ônr . lJTO IO 1\: LL ~ DOb IS 
de sua qualidade do cmprcgaclo . Deix nela o cargo de Diretor 
passou a exercer a uclc !:.icnhor um cargo de confianç do qual 
veiu a ser dispensado em 1930 . · 

ora, c 1 1916 n~o havi lei que sscgur sse ao 



' . 

• . ~ 



-2-#jt 
empregado com m is de dez anos ele scriço o direi to de es~abili
dncle no cnroo c o decreto nú 5 .. lu9 de Dezembro cc 1926 neo po
dia aproveitar HO .... nr. AIJ ,OIJIO ULLEH DO~ miS , entes o excluiu 
or desempenhar cargo de confi nça, corrLo acentuou muito be n o 

acorclão elo Conselho 1\lacion 1 do TrabE lho proferido gr 'o de 
recurso. 

A rcintcgr ção elo .;;nr. AH .. '0 IO ·1ULLgR DOS REIS , 
tal como foi decidicl por 1l. 1·~xcia . acarretará ao LLOW H sr-
LlüRO considero.vel (iano com a inclenisação que ficou obrigado. 

l.!in face elo exposto, cspClr cst ~upr ~ .... e y_ue se 
digne v. ~xciu! reconsiderar o despacho em apr ço par restabe
lecer o acordao do uonselho .t aciono.l do Trabalho. 

J:wstes termos, 

.P . DE ~ J l llli o • 



Rec. em 10/5/938 . 

INFOR~AÇAO -

o conselho Nacional do Trabalho , apreciondo os embar-
"' gos opostos por Antonio MUller dos Reis ao acórdao da Primeira 

camara,datado de lO e Agosto de 1 36, que julgpu improcedente a 
,.., 

recl urru çno pelo mesmo formulada contra o "Lloya Brasile1ro-Patr1 

monio Nacional", resolveu, em se,jsão plena de ll de Ncrço de 1977, 

deJprezar 6s embargos , confirmando , assim , o decisÕo embargada . 

Dessa resolução recorreu o comandante Antonio M'Ul

ler dos eis para o sr . M1n1s tro do Trabalho , Indlistria e comér-

cio que , em 14 de Março p . findo, proferiu o seguinte uespacho: 

"De acOrdo com o parecer de 1ls. 69 e 

seguintes , do consultor Juridico , dou provimento 

ao recurso, pura reformar a decisão de fls . 44 , 
... 

do c . N. T. e julgar procedente a reclumaçao , afim 

de ser o r~corrente reconduz1ao no car go que ocu

pava em 1915, de comanaante de la . classe, com di

re 1 to uo aramento dos ordenauos deVi uos, desde a: 
... 

data dn demissão até dnte du reintegraçao" . 

Não se conformando com o dei:)pacho supra, o "Lloyd 

Brasileiro - Patnmonlo Nacional ", no oficio de fls . 8l j82, re

quer ao ,ir . MinJ..stro do Trabalho , Indústria e com~rcio , pelas 
N N 

razoes expostas , reconsideraçao do aludido despacho e consequen-
,., 

temente, o restabelecimento do ac6rdao recorrido. 
Assim informa os, transmito os presentes autos ao 

sr. Diretor désta Secção, propondo que, ouVida a aouta Procurado

ria Geral , sejam os mesmos submetidos à elevada consideração do 

sr. Ministro o Trabalho , autoridade a quem compete se pronunciar 

sobre o pedido Je fls . 81/82 . 
di o de Janeiro , 14 de Maio de 1938 

O'\~ ~~ ~· ~ ~~cwcM. 
Of. Ad.rn . - Cl asse "J" · 
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Proc. 13. 747/35 - Antunio :Muller dos Reis . _ 
Reclama contra a Companhia de Navegaçao 
Lloyd Brtsileiro . 

PARECER 

· o Snr. A.mtooio Muller dos ~eis , 6e.:pitão de longo CUrso , em 

1935, reclamou contra o ~oyd Br asileiro, :por~ue exercendo o cargo 

de comandante da la . classe nos navic:s do Lloyd, foi em lQ de bril 

de 1935, nomeado :para as funçÕes de su:peritendente geral e agente 

comercial, vindo a ser des:pensado em 1930 dessas comissÕes e não 

mais voltando ao serviço em seu cargo efetivo por cul:pa do Lloyd. 

A la . Camara , por acordão de fls . 22 , julgou improcedente 

essa reclamação , por~ue ao tempo da dispensa não havia lei ~ue ga

rantisse aos maritimos no serviço das em:prezas de navegação e por

que a estal)ilidade :para esses empree;ados decorreu no decreto . nQ 

19 . 554, de 31 de Dezembro de 1930 . 

o Egregio Conselho Pleno, em gráo de embargos , des:presou 
.... 

o recurso ententado como se vê do acordao de fls . 44 , contra essa 

decisão inter:poz o recurso :para o Snr. Ministro do Trabalho á fls . 

5oft o interessado. 

O Snr . Ministro , antes de julgar o recurso, mandou que o 

Lloyd Brasileiro fosse ouvido ~iante das r asões do parecer ao snr. 

Dr . Consultor Juridico , (fls . 69) , co~o se vê do despacho de fls . 71. 

Ao Lloyd Brasileiro foram es:pedidos os oficios de fls . 73 , 

e 75 , aos ~uais o Lloyd nenhuma resposta ofereceu e nenhum esclare

cimento :prestou . 

Assim resolveu o Exrno. Snr. Li.nistro dar provimento de re-
... 

curso e reforma de decisao do Conselho Nacional do ·rral)alho , afim • () 

de ~ue o comertdante AntQniu Mello dos Reis , fosse recondusido no 

cargo ~ue exer ci a em 1915, com direito de vencimentos atrazaa.os , 

desde a data da demissão até a de re integração nos l termos do despacho 
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de :fls . 77 . 

o Lloyd , :pelo oí'icio de fls . 81 , pede reconsideração 

do despacho assima i ndicado • 

... 
Nao me parece procedente , o pedido , porque o Lloyd con~ 

vocado por duas vezes nenhuma informação prestou ao Snr. Ministro 
-e no pedido de reconcideraçao nem o:ferece qualquer documento QUe 

destrua os fUnda~entos de decisão ministerial . 

Assim opino se devolva o processo á alta deliber ação do 

Snr . Ministro . 

HI.M/ 

Rio de Janeiro , 21 de Junho de 1938 . 

Brocurador 'eral . 

I 

I 
\ 

I 

d f . y; 

• 
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Prepuel o O%á'aoto do ~UJ~taapto, IH!Ifrddo de> 

de~~paob.o, para int~orção no Dlario Official. • 
. .. ...... ...... . ......................... , ........... ......................................................................................... : •• :z •• i 4 ............................................................................... . 
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• CN/ 

1-1.221/38-13.747/35. 

0r. D1r or o Lloy · ras1le1 o. 

r~mon· o J ion~ • 

Levo ao vosso con ec . ento que o sr. 

n1str , Interino, ~o Tr 1 o, In~ustr1 e Comér-
,., 

cio, t do v1 st o oedido recon 1 cr ao de -

espacho f .J . ul o or essa ·· pr"sa., nos at tos do 

)rocesso que é 1ntercss do o Co'll-..n r. ate !J nton1o 

ull ~r do f .eis, m 13 d . ulho n n o, P.'X ro 1 o se-

tnte des ac o: ., umnra-s o 6 s a-c .o d fls. 77". 

ssas co~t1J.. :~ÔEls, de ordem do ~"'r. Pr! 

stdente fica p lo nr sen e not1f1ca~ essa Emprêsa 

para, no rrazo de 10 dj s, ontados o r ce mento 

deste, rec~nduz1r o 1t1mo Antonto .rulJ r dos Reis 

ao cargo que ocu ava em 1.915; ~ o~and ~te de ~r1-

me1r~ Classe. pa do-lhe os ordenados devidos. des 

de a data da demissão até a da r 1nte c-ão, sob l>! 

na de; decorrido o cttcdo prazo, !icar sujeita ás-

"' s n oes r vistas nos arttgos 32 letra ! e 37 do Re-

1 ~ ento provado pelo ecreto no 24.784, de 14 de 

Julho de 1. 9 • 
"" saudacoes 
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ÜSV ALDO TRIGUEIRO 

(ICERO A RANH A 
ADVOGADOS 

RUA MEXICO • 164, 1!.0 •• TEL. 41!-8268 

Exmo. Snr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 

ANTONIO MULLER DOS REIS, tendo juntado aos autos do processo 
de reclamação sob ng 13. 7~7/35 o seu "historico" no Lloyd Brasilei
ro e precisando fazer prova do seü tempo de serviço,para effeito de 
aposentadoria no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos MaritimosJ 
vem, por seu procurador e advogado infra assignado, devidamente ha
bilitado nos referidos autos, requer digne-se V.Excia. lhe mandar 
fornecer por certidão verbo ad verbum o theor do alludido "histori
co". 

P. deferimento. 

Rio de 

(f?_ 
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eumprjmen o o d spaeho ~o Senhor 

Pr s~dent d ste Conselho, Doutor Fr ctsco r'bo

e Oe zende, ex do f lha oit vnt e nov ver 

so dos ·utos o recesso num .ro tr 1 setPoen-

to e nu r .nt e s~t (13. 747) no tr1 nt e c1 nco 

(35) em aue Antonio ~11 r ~os Rei rPcl cont 
... 

a comp nh1 d ve,~G o Lloyd Br s 1~1ro, ho e-

Lloyo n~s1le1ro - tr1mon1o c1on 1, reter nt 

etlç"'o protocol da ob o numero ou1n7.e mil se1s 

centos vinte ctnco (15.626) no tr1nta oito 

(3A) na u 1 Anton o ller dos eis, por seu s -
nte procu dor Doutor C1cero A nh , sol1cit 

lhe sej ss o por certidão v r o ad verhum do 

t ôr do hlstortco forne~tdo ~elo Lloyd Br s11 lro

P tr1mon1o cton 1, ar1m de ras ... r pro do seu te 

podes rvt~o no Inst tuto d. Ap sent dor1a P n-
"' so s aos r1t1mos; c E R T I F rcc o qu r v n-

do os m nc1on dos utos dêl s v r:t t u 1 cons-

t r ·S fol ctnco e e1o o doeu .ento que luae 

o , 11cante , no ~ 1jntes ter os: Comp · h de

... o Lloy~ r s 1etro. (Impr s o} Endereço T 
' -

legrar1co. D1retort - D,yoll. Agenc1 s - avelloyd. 

Codtgos A. D. C. Quint Ed1ç '"'o. 'Bentlef•s. Westem 

unton • tktns. belro. rtlcul r. .ascotte Pr1-

m 1ra e egunaa E~lção. - D1retor1 • Decl mos,em 

• 
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em soluçNo o pe~ido ~o enhor Com d te Antonio 

ller dos RJ1s , ex-comandante d st Com ·nh1 , -

or eu dvo c o e pro cu t1or, Senhor Doutor c ve

re Ar nh , rr r ~u r1mento d tado d vi nte e nov 

d ou ubro d mil ov e ntos e tr nt clnco e -

protocol do n esm ~ t sob o nu ro v1nt e c n -
co m11 set centos e nov nt e s s, rue do h stort 

co do rer rido Co~ exist nte n sta E rA-

, const o seguinte: um - tr s - nov c ntos e -

um (1-3-901} nom o.·o ~11oto, tendo servido nos n_ 

ou t s "Santo "," sterro", ''1\Y or'", "Estr 11 .. ", -
,.. 

n o S 1 vador" , ·Oncl rês umr v1 gem como Im 1 to. 

s rv1u tam em como Im Qjsto no nr1v1os em ob s . 

C1nco - nov centos e cete ( - 90?) - omeado Imed1~ 

to Qo" str 1 "· 'l'r1n - nove - nov c n os ~ te-

orne do Imedl .. to d " rced s" . Oito- d z -nove

c ntos e sete (8-10-907) - Nomeado Imed1 to do ''F1o -
rtanopol s". D z s ts - onze - nov c ntos oito -

(16-11-908) Nome do Imed1 to do "Al s". Dez -

c nco - novec ntos , nove (10-5-909) Nem t1o Ime

d1 to do "Florl nopo11s". ou tro - se1s - nov cen

tos e nov ( 4-6-90 ) omeado Im d1 to do "Orton''. 

um - sete - novec ntos e nove (1-7-909) Nome ~o I 
mect1 to do "A1agô s" . Vinte e um-d z-nov c .ntos 

dez (21-10-910) Lic netn~o t ento d saú 

d • s - doze - novec tos e dez (3-12- 10) o-

me do med1ato do "Al & s". V1n e se · - um -
nov centos e onze 027-1-911). D semb rcou. Vinte -

dois - novec ntos e onz (20- 2-911) - do Ime-

di to do "C r ". Oito- c.oet - novec ntos onze. 

(8- 7-911) Desem rcou. .z - set~ - nov ce tos e 

onze (10-7-911). Nome do ImediAto do " 1 ". in 

t - sete - novecentos e onze . (30-7-9 1) Denembar 



M . T. I. C. - CONSEL.HO NACIONAL. 00 TRABAL.HO 

b rcou . noze- olto - n v en os e onz (1 - -

911). om do Imed1 to do"Ce r ". D zs t - d z -

nov c ntos onz - De rcou, go 

d z- nov c.nto nz (17-10- 11) rcou. -

lnt e tto - to"" onz (2 -10-911) 

n ' • V1 nt no v - dois-

no v c ntos doz - d z mbarcou];) s mb rcou. V1n , 

s ts - tr s- nov c nto doze (23- -912) 

do co n nt \1o "Yp " . Vinte - r.u tro - nov 

c n os doz (20-4-912) o e do Co in ri 

n <!o "Or1on" . G 1 is - nov c tos tr 

z -(6-6-013)- Desembarcou. e1s - s - nov c n-

to r~~ - ( -6-913) - do 1nt r m nte Co 

nt do " li' '' • Vlnte - oito - nov~c tos 

tr~s (?O- -913) s m rcou. V1n - o to - nov -

do " u no". . - nov os tr ze (1- 9-

91") . om elo Com ndan <to "Or on" . Trlnt· - d z -

tr z - (30-10-913) ome o com nd -

t <lo " turno" . V1nt . s 1 s - onz - nov c n ·os 

tr z - (26-11-91 ) o do Com nt1 te elo "Or1-

on" . r nta um - r s - nov c ntos ou1nz • 

(31/3/915) o• do he! do t go. - nove -

nov.c to e dez 1s (1-9-916) No \1o D r or do 

L lo. 11 iro . Oito - novecen o dez te -

(8-917) o do Ag n do Llo d s11 iro m on 

tev1d o. De qu torze - do e - nov ce to v1nt . 
s t (14-12- 927) vint tr s - onze - nov c n -

tos e vin nove (23-11- 929) ex rc u o c r o de 

su r1 t .nd nte L nh FluV1 de tto rosso. 

Doze - novecen os e trin (12-930) or c rta de 

vtnt e ru t o - oze - n vece tos trinta (2 - 12-

930) !o1 subst1tu1do no c r~o <1 ent d ontev1 
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r.!c•-

.. z - 24$000 

olh 1.200 

duc. - 200 

29$400 

'ont v o. 1
' o e Jan 1ro, dezoito (1 ) de ove 

hro d mil no ecen os e trtn a ctnco (1.935).Co_ 

pa hla d 
.., 

v c o Lloycl stl 1 ro. (Asstn do) -
... 

s o. . s cr t r1o 1 m c 
so re est tlh F d 1 no 1or d 11 reis e r esne 

... 
ct1 vo ~ lo d d c . o s ucl , o, vlned ovem 

bro 11 nov centos e trtnt 1 nco. (Assin do) 

Clc ro r nh • J. r m, um 1 n 1 d car:1 mbo d re 

pe-ctiva 

nh1 c 

om nh1 com os d z r s se ntes: Com 

lo. 

D cre o ~cz nov mil o t n dot 

d nove - dois - m11 nov centos e trinta e um • -

(Art1 o se n o). - • m s sendo pe:11do eu, fl~ 
~ ~ dft,/J:i' (f.vw,~ I Ot'1 c Mm -

nt r t vo d las~ , cr t r do ons lno 

. c1on. 1 d b lho, co'Tl ex rc cio n rtm t c -

5o~Atb~; fta4~~--
ux11 r ,ontrat do ~ " r 1r e" e d t <1 

as in d lo Of1c 1 dm1n1s r t vo c1 Cl se 

· " ' Fr nc1 sco L s d cruz to, rv ndo como D1-
... 

r tor da Pr1me1rn s c o, sobr ptlh s Fet1 -

r 1s no lor d rt tor7~ mil c reis r sn c 

tt vo s lo d duc .no e Ú(') ., digo, sobre estam

pilhas Federais no valor de vinte e nove mil e du

zentos réis e Selo de Educação e Saúde. 
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OSVALDO TRIGUEIRO - CICERO ARANHA 

ADVOOAOOS 

RUA. M&XICO lfC, 2 .0 - TEL.. . 42·1111 

Exmo. Snr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 

O Capitão de Longo Curso Antonio Mul er dos Re s, por seu ad 
vogado e procurador nfra assignado, requer, para fins de direito, 
que V.Excia. lhe mande expedir carta de sentença, no processo de r 
clamação sob n° 13.747L~, em virtude do qual, foi o supplicante, 
por decisão de ultima instancia, mandado reintegrar nas funcções d 
commandante de primeira classe do LLOYD BRASILEIRO. 

Nestes termos, 

P. deferimento. 

/)~ ~ t ~J; 
~--c------._/ --( ' 

~--:;,_. ~- .. / 
~~-;?---



OSVALDO TRIGUEIRO - CICERO ARANHA 

AI)VOGAOOb 

Exmo. Snr. Ministro do Trabalho 

;j 1 ~ In 
\ 

Diz o Commandante Antonio Muller dos Reis, por seu advogado com 
procuração archivada nest~ Ministerio, que tendo V.F~cia. por despa 
cho de 14 de Março de 1938, confirmado por outro de 1~ de Julho do 
mesmo anno, publicados no "Diario Off cial" respectivament de 2~ d 
Março e 15 de Julho do anno passado, mandado r~integrar o supplican 
te nas funcções de commandant de la. classe do LLOYD BRASILEIRO, d 
cidindo, assim, em ultima inst~ncia, a sua rec1ama~ão feita perante 
o Conselho Nacional do Trabalho, cuja sentença V.Excia. houve por -
bem e por direito reformar, e cabendo á União, directamente, a inde 
nisação dos atrazados, desde a data da demissão do supplicante (1° 
de Janeiro de 1931) até a da encampação daquel a Empresa e sua in
corporação ao Patrimonio Nacional (15 de Setembro de 1937), vem re
querer a V.Excia. se digne providenciar junto ao Exmo. Snr. Minis
tro da Fazenda, no sentido de ser effectuado o pagam nto ao supp i
cante da importancia de Rs. 173.1~0$000, a quanto monta a obrigação 
da Fazenda Nacional, correndo a despesa por conta do credito de •••• 
150.000.000$000 aberto p·.ra pagamento das dividas do loyd BrasiJei 
ro anteriores á sua encampação pelo Governo Federal. 

Accresce que o facto de não ter,até hoje, o Director do Lloyd 
Brasileiro, dado cumprimento aos referidos despachos de V. ~xc a. 
não pode retardar o cumprimento da obrigação de indemni~ar or par

P a União, 1L~a vez que os mesmos de.pa~hos const tem sentença pa 
sada em julgado, estando firmado, em definitivo, o dirPito do sup
plicante aquella indemnisação, que deverá ser processada na Cornmis--sao de Pagamento das Dividas do Lloyd Brasileiro . 

Á vista do exposto, o supplicante, 

P. deferimento • 

• 

Rio de Janeiro, 



• 
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M. T . I. C.- CO N SeLHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Proo, 13~747/35 

/EB 

- Antonio Muller dos Reis reclama contra o 
Lloyd Brasileiro. 

PARECER 

O Sr. Comandante Antonio Muller dos Reis foi mandado 

reintegrar no serviço do Lloyd Brasileiro por despacho do Sr. 

Ministro do Trabalho á tls. 77, com direito e percepção dos ven

ctmentos desde a data da demissão até a da reintegração. 

Em virtude disso o interessado reclamou que se provi

dencie perante a Comissão de Pagamento da Divida do Lloyd Brasi

leiro para que este lhe pague 173:130$000. 

No despacho do Sr. Ministro~s~ha condenaQãq par ~~;' 
quantia certa, nem do processo consta qualquer termo que autorise 

e se concluirque seja essa a quantia devida pelo Lloyl. 

Desse modo se taz mister que o 

los meios legais a liquidação da sentença 

direito. 

interessado por.mova0pe-~ que lhe reconheceu ~ 

I~to post~não tenho elementos outros para concordar 

com o pedido. 

Rio de Janeiro, 13 de Abril de 1939. 

Procurador 

• 
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OSVALDO TRIGUEIRO - CICERO ARANHA 

AOVOGAOO$ 

RUA MEX ICO 184 , 2.0 - T L. . 4Z...$2C18 

Exmo. Snr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 

Diz o Commandante ANTONIO MULLER DOS REIS, por seu advogado, 
que tendo requerido, em da t a de 24 de Janeiro do corrente anno, a ex
pedição de carta patente do proces so sob n° 13.747/35, no qual recla
mou contra a sua demissão do "LLoyd Brasileiro" e já se encontrando 
junto aos autos do referido processo aquelle seu requerimento, vem rei 
terar o pedido nelle contido,para o fim de ser a mesma carta expedida, 
afim de servir de base á liquidação da senten1é\· •. • • ... ... 

P. deferimento. 

Rio de Janeiro, 

\(, cr. ~ 

.., 
A procuraçao se encontra no processo. 
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c. N. T. ao (a 

ef~na/ do ~"a ~}' 
Carta de Sentença MINISTERIO DO TRABALHO 

INOUSTRIA E COMMERCIO 

EXTRAÍDA do processo em que AN

TONIO MULL~R . DOS ~IB, capitão 

do longo curso da marinha mero~ 

te, reclama c.ontra a COMPANHIA 

DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRA~ILEIRO -

hoje Lloyd Brasileiro - PatrimÔ• 

nio Nacional - a passada a requ~ 

rimento do aludido marÍtimo, na 

conformidade do disposto nos pa-
, 

ra.grafos terceiro e quarto, do ~ 

tigo quinto, combinados com o a~ 

tigo trinta e sete do regulamen-
, 

to aprovado pelo decreto numero 

vinte e quatro mil setecentos e 

oitenta e quatro, de quatorze de 

julho de mil novecentos e trint_a 

e quatro, contra a referida Com

panhia, na fÓrma abaixo: 

O doutor FRANCISCO BARBO~A DE Rl~ZENDE, 
• 

presidente do Conselho Nacional do Trabalho, FAZ SABER 



que deu entrada e foi devidamente processada na Secretaria d;s 

te Conselho, cujo Diretor é o abaixo assinado, uma petição 

mulada por Antonio Muller dos Reis reclamando contra a Compa• 

nhia de Navegação Lloyd Brasileiro' - hoje Lloyd Brasileiro 

Patrimonio Nacional - por haver sido dispensado dos serviços 

da referida Companhia sem causa justificada, não ~bstante con 

tar mais de dez anos de exercicio, a qual petição tendo 
, 

tuido o processo numero treze mil setecentos e quarenta 
, 

de mil novecentos e trinta a cinco, depois do necessario anda 

manto, foi afinal julgada pelo Conselho Nacional do Trabalho, 

como tudo se verifica das peças adiante transcritas:-

INICIAL DE FOLHAS DOIS A TREIS - Bacharel Cícero Aranha -Advo 

gado - Registrado sob numero oitocentos e setenta e dois da 

dem dos Advogados do Brasil - Avenida Rio Branco , cento e tri 

ta e cinco a cento e trinta e sete - decimo primeiro andar -

sala mil cento e vinte - Telefone dois trais - trais mil 

cantos e vinte a seis - Rio de Janeiro - Excelentissimos 

res Membros do Conselho Nacional do Trabalho - ANTONIO MUL -

LER DO~ R~IS, capitão de longo curso da Marinha Mercante, por 

seu advogado abaixo assignado, vem expor, provar e requerer a 

esse Egregio Conselho o seguinte: I -Que o supplicante foi 

admittido ao serviço da Companhia de Navegação "Lloyd Brasile 

ro•, em onze de março de mil novecentos, servindo, 

mente , como segundo e primeiro piloto, immediato e commandant 
, 

de segunda e primeira classe de seus navios, ate primeiro de 

abril de mil novecentos e quinze, quando desembarcou para ass 

mir as funcções de Chefe do Trafego a, sais mesas mais tarda, 
• , 

as de Gerente da mesma companhia, ate quinze de agosto de mil 

novecentos e dezeseis, quando foi nomeado para servir como Di 

retor de .sua Si:lcção Commercial, até primeiro de setembro de m· 

, 



primeiro de setembro de mil novecentos e de zesete, sendo, mas

ta data, nomeado para desempenhar missão commercial no Uruguay 

Argentina e Chile e, a prime-iro de novembro do mesmo anno, de

signado para o cargo de Superintendente Geral da companhia no 

Rio da Prata, e seu Agente Commercial no Uruguay, tendo, ain

da, exercido commissão importante no Paraguay e o cargo de Ge-

rente Geral da linha Rio da Prata - Mato Grosso, como tudo pr~ 

va com o seu historico annexo, fornecido pela directoria do 

Lloyd Brasileiro; II -Que, em primeiro de Janeiro de mil no

vecentos e trinta e um, foi o supplicante substituído nas fun-
N , 

çoes de Agente Commercial da companhia, em Montevideo em vir-

tude de ordem do então Director Presidente da mesma, em carta 

dat ada de vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e trin

ta, sob pretexto de economia, a qual deixa de juntar, em orlei 
, 

nal, por se ter extraviado, mas cujo conteudo constante da 

copia annexa, poderá ser confirmado com os elementos do archi

vo da surplicada; III -Que, depois de trinta annos de inin

terrupto .serviçolao Lloyd, metade no oceano e me t ade no desem

penho de corrunissÕes as mais impor tantes, não podia o suppli-
, 

cante ser demittido, com uma fe de officio das mais dignas e 

das mais brilhantes para quem dedicou sua mocidade1 e a sua in

telligencia ao serviço de uma empreza, que nelle encontrou um 

servidor dos mais dedicados, somente por motivo de1 desaffeição 

pesso~ de um cidadão elevado, eventualmente, ao posto de seu 

Director Presidente ; IV - Que a ordem de entrega da Agencia 
, 

Connnercia.l do Lloyd Brasileiro, em Montevideo, constante da 

carta que o supplicante junta por copia e cuja confirmaçio d 

esse Egregio Conselho· tem na sua elevada autor idade, os me ias 

de obter da supplicada, não implivava na demissão do sup-

plicante 
, 

e so podia ser interpretada como dispensa de co-

~· 
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dispensa de commissão, de vez que as suas funçÕes effec t ivas 

eram as de commandante de primeira classe; V - Que, uma vez 

dispensado daquella commissão e não sendo aproveitado em outr , 

é incontestavel que o supplicante teria de voltarlao commando 

de navio de primeira classe da companhia, ou ficar, como sem

pre tem acontecido, á disposição da directoria de navegação, 

aguardando embarque,sem prejuízo das vantagens pecuniarias do 

cargo;VI- ~ue assim, porem,não entendeu o Director do Lloyd 

Brasileiro que, como se dis ~;e, por indisposição pessoal com o 

supplicante, considerou- o demittido com os seus trinta annos 
, 

de bons serviços a companhia;VII ~ue , em face do disposto no 

artigo quarenta e trais do decreto sob numero cinco mil cento 

e nove, de mil novecentos e vinte e seis , que estendeu aos ma

rítimos as garantias concedidas aos ferrovi~rios pelo artigo 

quarenta a dois do decreto numero quatro mil seiscentos e vin 

te e treis,não podia o supplicante ser dispensa~o por contar 

mais de dez annos de effectivo serviço na companhiayNestas c 

diçÕes, vem reclamar per~nte esse Cdlendo Conselho , cujas de 

cisÕes têm sido pautadas no mais rigoroso 

pedindo a sua reintegração na Companhia de Navegação'Lloyd ~ 

sileiro" , como command.ante de prim9ira classe , que era a 

ção effectiva , ficando - lhe assegurado , do mesmo pas·so , o 

a percepção das vantagens pecuniarias do mesmo cargo,de 
, 

ro de janeiro de mil novecentos e trinta e um a data d~ sua 

tegração ,no que deve ser condemnada aquella companhia , por ser 

da mais absoluta J U S T I Ç A.Rio ,vinte de Novembro de mil n 

vecentos e trinta e cinco(a)Cioero Aranha .-Selado com quatro 

e duzentos réis .- MANDATO DE PROCURAÇÃO . (folhas quatro)Deci 

mo. quarto Officio . -Eugenio Luiz Muller -Tabellião - Interino 

4. 
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(folhas 4) 



Renato Eugenio Muller.-Capital Federal da Republica dos Esta

dos Unidos do Brasil - Livro cento e quarenta e nove, folhas 
.. 

oitenta e cinco verso.- Primeiro r.fu.slado de Procuraçao bastan 

C. N. T. 81
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- te que faz Antonio Muller dos Reis.- Saibam quantos este vire , 

que no anno de mil novecentos e trinta e cinco, aos 

ve dias do maz de Outubro n'esta cidade do Rio de Janeiro,Ca

pital da Republica doa Estados Unidos do Brasil perante mim T 

bellião, comparece co.mo outorgante, neste cartorio, Antonio 

Muller dos Reis, brasileiro, divorciado, capitão de 

so da Marinha Mercante, residente á rua Mennde Sá numero cento 

e quinze, em Niteroi, Estado do Rio de Janeiro, ora em passa

gem por es ta Capital, e, reconhecido pelo proprio pelas duas 
, 

testemunhas abaixo assignadas, do que dou fe; perante as quaes 

pelo mesmo Outurgante foi dito que, por este Publico Instrume 

to nomea e constitue seu bastante Procurador o doutor Cicero 

Aranha, brasileiro, solteiro, advogado, inscripto na Ordem sob 

numero oitocentos e setenta e dois, com escriptorio á Avenida 

Rio Branco numero cento e trinta e cinco - decimo primeiro an

dar, sala mil cento e vinte, com poderes para o foro em geral, 

em qualquer Juiso, Instancia ou Tribunal, especialmente para 

· defender os interesses do outorgante perante o Conselho Nacio

nal do Trabalho, Tribunal Marítimo, Delegacia do Trabalho Mari 

timo e Minis te rio da Marinha, podendo as s inar termos, 

provas, juntar e retirar documentos, delles passando os res

pectivos recibos, requever e assinar tudo o que for necessario 

praticando, emfim, todos os demais actos que forem necessarios 

ao cabal desempenho desse mandato; ratifica os impressos . con

cede todos os seus poderes, em direito permittidos, para que, 

am nome delle., Outorgante, como se presente fosse, possa em 
. , 

Ju1zo ou fora delle, requerer, alleg~r, defender todo o seu 



todo o seu direito e justiça, causas ou demandas cíveis ou cri

mes, movidas ou por mover, em que êle Outorgante fÔr Autôr ou 

Réo, em Um outro fÔro, fazendo citar, oferecer açÕes, livelos, 

exceçÕes, embargos, suspeições e outros quaesquer artigos;con• 

traditar, produzir, inquerir, reinquirir e contestar testemu-

" nhae; dar de suspeito a quem l'ho for; oompromissar-se ou ju-

rar decisoria e supletoriamente por êle Outorgante; fazer pre~ 

tar tais compromissos e dar tais juramentos a quem convier;as

sistir aos termos de inventarias e partilhas, com as citaçÕes 

para eles; assinar autos, requerimentos, protestos, contra-pr~ 

testas e termos, ainda os da confissão, negação, louvação, e 

desistencia; apelar, agravar ou embargar qualquer sentença ou 
, 

despacho, e seguir esses recursos, ate maior alçada; fazer ex-

trair sentença, requerer a execução delas e sequestras, asis-
, 

tir a quaisquer atos judioiarios, para os quais lhe concede po 

deres ilimitados; pedir precatarias; tomar posse; vir com em

bargos de terceiros senhor e possuidor; juntar documentos~ to~ 

na-los a receber; variar de açÕes e intentar outras 

dando substabelecer em um ou mais procuradoras e os substabe

lecidos; em outros ficando-lhas os mesmos poderes em vigor e 

revoga-los, querendo, seguin··lo, as suas cartas de ordem e avi

sos particulares que, sendo preciso, serão considerados como 

parte desta . E tudo quanto assim fizer o seu procurador ou 

substabelecidos, promete haver por valioso e firme reservando 

para a sua pessoa toda a nova citação. Assim o disse; do que 
, 

dou fe e me pedi este instrumento, que lhe li, acceit e as!!!' 

signa com as testemunhas abaixo reconhecidas de mim - Eu, Jo 

sé Muller Filho, âjudante, a escrevi -E eu, Renato Eugenio 

Muller, Tabellião, a subscrevo- Antonio Muller dos Reis - J . 

P. Monteiro - A. Cabral - (Colladas e inutilisadas e tampi-

6. 



' - estampilhas federaes no valor de dois mil reis e o sello de 

Educação e SaÚde de dusentos reis) Trasladada hoje - (assina• 

da) Annibal Gomes Substituto, o subscrevo e assigno em publi

co e ilegível no impedimento · occasional dó Tabellião - Em te!_ 

temunho Annibal Gomes (assinado) .- Via~se um carimbo com os 

seguintes dizeres: Cartorio Eugenio Muller - Substituto .Anni

bal Gomes - Telefone ile givel - Rosa:rio trezentos e dezeseis

Rio .- DOCUMENTOS AN XOS Á INICIAL (folhas cinco a sete ) -COM 

P.ANLIA DE NAV~GAÇÃO LLOYD BH.A0IU:IRO ,- ~ndereço Telegrafico-

.Directoria Dyoll - AgenciaS" - Naveloyd - Birector ia - DECLAR! 

MOS , em solução ao pedido do Senhor Commandante ANTONIO MULL 

-DOS RELS, ex-Commandante desta Companhia , por seu advogado e 

procurador, S~hor Doutor CICERO ARANHA, em requerimento 

do de vinte e nove de Outubro de mil novecentos e trinta 

co e ~rotoco1lad~ na mesma data sob o numero vinte e cinco 

setecentos e noventa e seis, que do histori•o do referido Com 

. mandante, existente nesta Empresa, consta o seguinte:um -trai 

- novecentos e um - Nomeado Piloto , tendo servido nos paquete 

t SANTOS 1
, DE::;TtRRO ' , 11AYMORÉ '', ~STREL1A. ~1 1::>ÃO SALVADOR t, on 

de fez uma viagem como Immediato 1 Serviu tambem como Immediat 

nos navios em obras. - cinco - novec~ntos e sete - Nomeado Im 

media to do 'ESTRELLA". Trinta - ·nove - novecentos e sete 

meado Immediato do "MERCEDES". Oito- dez -novecentos e 

Nomeado Immediato do "FLORIANOPOLIS". Deseseis - onze -nove

cantos e oito- Nomeado Immediato do "ALAGOAs•. Dez- cinco

novecentos e nova ·Nomeado Immed1ato do uFLORIANOPOLIS''.-

Quatro - seis - novecentos e nove - Nomeado Immediato do no. 
RION' . Um - sete - novecen os e nove - Nomeado Immediato do 

u LAGOAS.''. Vinte e um - dez - novecentos e dez - Licenciado 

para tratamento de sauda. Trais - doze - novecentos e dez -



novecentos a dez - Nomeado Inunadiato do nALAGOAS n. Vinte e se 

_te - um ~ novecentow e onze - Desembarcou. Vinte - dois - nov 

centos e onze - Nomeado Immedia to do 'CEARÁ''.- Oito - sete -

novecentos e onze - Desembarcou. Dez - sete - novecentos e on 

ze - Nomeado Irnmediato do "BAHIA'. Trinta - sete -novecentos . 
_e onse - Desembarcou. Doze • dez - novecentos e onze - Nomea

do Immediato do "C~AH.Á". Dezesete -dez- novecentos e onze -

De sembarcou . Vinte e oito - dez - novecentos e onze - Nomeado 

Commandante do 'LAGUNA ~ , Vinte e nove - dois -novecentos e 

doze -Desembarcou. Vinte e seis- trais -novecentos e doze . 

Nomeado Conunandante do uYPIHAN GA 1 
• Vinte - quatro - novecen Los 

e doze - Nomeado CoUUJJandante interinamente do 1'0J:U0Nu. Seis -

seis - novecentos e treze - Desembarcou . Seis - seis - novece 

tos e treze -Nomeado Interinamente Commandante do "BAHIA" -

Vinte - oito -novecentos a treze - Desembarcou. Vinte - oito 

novecentos e treze - Nomeado Commandanta interino do 

Um - nove - novecentos a- treze - Nomeado Commandante do 

Trinta - dez - novecentos e treze - Nomeado Commandante do 

TURNO". Vinte e seis - onze - novecentos e treze - Nomeado Co 

mandante do "ORION • Trinta e um - treis -novecentos e quinze 

Nomeado Che_fe do Trafego . Um - .nove - nov:ecentos e dezeseis -

Director do Lloyd Brasileiro • .Oito- no.vecentos e dezesete

Nomeado Agente do Lloyd .Brasile,iro em Montevideo . De quatorze-

~oze - novecentos e vint~ e sete a vinte e trais - onze - nove 

centos e_ vinte. e nove exerceu o cargo de Superintendente da Li 

n~ Fluvial de Matto Grosso . Doze - novecentos e trinta - Por 
• 

carta de vinte e quatro/ doze/ novecentos e tr·nta foi sub~ti

tuido no car go de Agent e de Montevideo . u Rio de Janeiro, dezoi 

to to de Novembro de mil novecentos e trinta e cincp . COMPA-

NHJA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRA ::liLEI.H.O (~ssinado) Antonio Dantas 

8. 
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Antonio Dantas Lima.- Secretario Geral em Commissão - Firma 

no Tabellião V. Faria- Rosario setenta e oito- Via-se um ca-

rimbo com os seguintes dizeres: C.N. LLOYD BRASIL~IRO - ISE~fl 

DE SELLO - Decreto dezenove mil seiscentos e oitenta e dois 

de nove - dois - mil novecentos e trinta e um -

do) - Selado com espampilha federal de mil réis e selo de Edu 

cação de duzentos réis e assinado Cícero Aranha - Rio , vinte 

de Novembro de mil novecentos e trinta e cinco - Rio de Janei 

ro, vinte- e quatro de Dezembro de mil novecentos e trinta .

Dlustrissimo Senhor Commandante ANTONIO MULLER D~ REIS .- Cal 

la Colon, mil quinhentos e setenta .- MONTEVIDEO - AGENCIA 

MONTEVIDEO - Torna-se necessaria, por motivos sobejamente co

nhecidos, uma criteriosa revisão das condiçõe·s actualmente vi 

gorando em todas as nossas Agencias, algumas das quaes benefi 

ciam de comissões demasiadamente onerosas para os .cofres das-
, 

- ta Companhia . Esta neste caso a Agencia sob a sua proficiente 

direcção, a qual goza das percentagens de dez por cento a cin 

co por cento, respectivamente, sobre os fretes de exportação 

e âmportação, con~uanto não possa suportar uma commissão maior 

de cinco por cento na exportação e de um e meio por cento na 

importação. Impondo-se a- ·necessidade de fixarmos estas perc·en 

tagens e não desejando, que a reducção da comissão atá agora 

por Vossa ~enhoria recebida, possa de alguma forma ser inter

pretada como uma falta de consideração para quam nol-a merece 
, 

em alto grao , ·julgamos encontrar a melhor solução para o caso 

na nomeação de novos Agentes nesse porto, na pessoa dos Senho 

res PIMENTEL & FERRARI , oa ques se incumbira de fazer chegar 

esta carta ás mãos de Vossa Senhoria . Pedimos - lhe , pois, faze 

á referida firma entrega da Agencia, com o seu material e sal o 

de cai~a existente, mediante inventario e balanço, cujas co-

r~ 
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cujas o~pias devem por Vossa Senhoria ser enviada a esta Direct~ 

. ria. Agradece.ndo a Vossa Senhoria sinceramentf! o interesse se 
, 

pre demonstrado em prol ~e~ta Companhia e os dedicados servi-

ços prestados durante o período da sua gestão, subscrevo-me 

. com toda a consideração e es ti:~M., COMPANHIA DE NAV KGAÇÃO LLO 

BRA~ILEIRO (assignado) Mario de Almeida - Copia fiel 

tura ilegivel) Estampilha federal de seiscentos réis e selo 

de Educação ~e duzentos réis e assinado Cícero Aranha.-Rio,v· 

t~ de Novemoro de mil novecentos e trinta e cinco.- P~DIDO DE 

DE E,PCIARECIM.I!.'N110S Á .t!:MPR.t!:SA (folhas nove) - Processo treze 

mil setecentos e quarent~ e sete I novecentos e trinta e cino 

- vinte de Janeil,'o de mil novecentos e trinta e seis - CN/SSBF-

um-oincoenta e oito - Senhor DirP.ctor da Companhia de Navega• 

ção Lloyd Brasileiro . Praça Servulo Dourado , numero dois - Ri 

de Janeiro .- Havendo Antonio Muller dos Reis reclamado a este 

Conselho oontralo~cto dessa Companhia que o dispensou dos ser

viços, não obstante contar mais de dez annos de exercicio,so-

licito-vos providencias no sentido de serem apresentados a es 

ta Secretaria , dentro do prazo de dez dias, os necessarios es 

olarecimentos sobre a reclamação em apreço. SaudaçÕes attenoio 

P~DIDO Db; 
ESCIJ.l\ I 

~f.ENTO~ Á ~ 
PflliSA (fo 
lhas nove 

sas.- Director Geral da Secretaria .- ~8POSTA DO ,LLOYD (folha R~SPOSTA 
DO LLOYD 

dez) COMPANHIA DE NAVEGAÇKO LLOYD BRASIL~IHO - Oficia trezen- (folhas de 

tos e quarenta e nove - ~ndereço Telegrafico - Direotoria -

Dyoll - Agencias - Naveloyd - Rio de Janeiro, vinte e oito de 

Janeiro de mil novecentos e trinta e seis - S.J . G.M. Senhor 

Director - Com referencia ao vosso offioio numero um - cin-

coenta e oito, de vinte do corrente, .cujo recebimento aoo\lsa

mos, solicitamos a fin~za de nos remetter uma copia da recla

mação endereçada a esse Conselho por Antonio Muller dos keis , 

~afim de que possamos prestar os necessarios esclarecioontos a 
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*~ esclarecimentos a seu respeito. ~audaçÕes - (assinado) Herac. · 

to de Graça Aranha - Vice-Almmrante-Director - Ao ~enhcLr 

tor Geral da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho 

se um carimbo do Protocollo Geral da Secretaria do Conselho N 

cional do Trabalho, com o numero mil duzentos à dezenove,de 

trais de Janeiro de mil novecentos e trinta e seis.- R~~SSA RE~~SA 
l)A INICIAL 

DA INICIAL Á r;MP.H.ÊSA - (folhas onze) - Processo treze mil se- Á l~MPRESA 
· (folhas on 

tecentos e quarenta esete/ trinta e cinco - vinte e sete de ze) -

Fevereiro de mil novecentos e trinta e seis - MA/ - um - du-

. zentos e quarenta e quatro - Senhor Direotor da Companhia de 

Navegação Lloyd Brasileiro. Praça Servulo Dourado, numero doi • 

N B S T A - Tendo em vista vosso officio numero trezentos e 

quarenta e nove , de vinte e oito de Janeiro ultimo, incluso 

vos transmi tto copia da r e clana qão formulada por Antonio Mui

ler dos Reis contra essa Companhia, afim de que presteis cs 

necessarios es·clarecime:tt os a respeito . Attenciosas saudações 

FRANCI~CO DE PAULA WATSON - Director Geral, em exercício. -

RESPOSTA DA ~MPRiSA - (folhas doze) COMPANHIA DB NAVEGAÇÃO 

LLOYD BB.ASilli lliO - Off . Scl. Rio de J ane ir o, seis de Março 

. de mil novecentos e trinta e seis - S .J. - G.M. Senhor Di-

rector - Em resposta ao vosso off i cio numero um - duzentos e 

quarenta e quatro, de vinte e sete do mes proximo passado , que 

capeou uma copia da reclamação endere~ada a esse Conselho pel 

Capitão de longo curs~ Antonio Muller do~ Reis, temos a infor 

mar que o reclamante trabalhou como empregado desta ~mpreza 

até ~rimeiro de Setembro de mil novecentos e dezeseis, quando 

passou a director, perdendo dest'arte o caracter de empregado. 
. , 

Como d1rector esteve o~ reclamante ate Agosto de mil novecentos 
, 

e dezesete -quando foi nomeado agente da Empreza em Montevideo. 

Nesse ultimo cargo, em cornmissão e de confiança esteve ' o recla 

RESPOSrrA 
DA ~MPH.ÊS 
(folhas · 

doze) 
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esteve o reclamante até Dezembro de mil novecentos e trinta 

quando foi dispensado . Em face do exposto é bem de v;r que a 

pretensão do reclamante não tem apoio em lei , já porque desde 

mil novecentos e dezesete o reclamante havia perdido o caracte 

de empregado, já porque , quando assim não fosse, o acto de sua 

demissão íoi emanado de um delegado do Governo Provisorio e an 

terior ao Decreto dezenove mil quinhentos e cinceonta e quatro 

de trinta e um de Dezembro de mil novecentos e trinta, cujo 

artigo terceiro extendeu aos marítimos a garantia do direito 
, 

de effectividade no cargo apos dez annos de effectivo serviço • 

. Atenciosas saudaçÕes - (assinado) .Graça .líranha - Heraclito de 

Graça Aranha - Vice -Almirante - Director .- Ao Senhor Diroctor 

Geral da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho - Via-se 

um carimbo da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho - Pro 

tocollo Geral - numero dois mil novecentos e vinte - datado de 

12 . 

. dezenove - trais - nov~centoa e trinta e seie .- CONTAGEM DO CONTAGEM 
00 TEMPO D 

T~Pp DE SrRVIÇO DO R~CLAW~TE ( folhas dezesete a dezoito) SKRVIÇO ~O 
IlliCLAMA J.d.E 

Provesso numero treze mil setecentos e ~uarenta e sete de mil (folhas de 
zesete a d 

novecentos e trinta e cinco - ASSDMPTO.:- Calculo de tempo de zoito) ' 

serviço de ANT.ONIO MULLER DOS REI::> em reclamação contra a Com-

panhia de Navegação do Lloyd Brasileiro.- Do documento de fo -

lhas cinco , resulta o seguinte quadro para o tempo de serviço 

do reclamante : - VAPOR -SAntos - DA'l'A DO .h.'MB.AkQUE - um - treis 
, 

. mil novecentos e um - VAPCR - Desterro - Aymore - Estrella -

' São Salvador - Na~ios em obras - DATA DO DESE~MBAli~~ ? - cinco 

- mil novecentos e sete - TEMPO D~ KMl1 RQUE - seis anos - dois 

mezes - O di as - VAPOR - Estrella - DATA DO ~MBARQUE - ? 

cinco - mil novecentos e sete - VAPO - Mercedes - DATA DO EM -
. BARQUE ~ trinta - nove -novecentos e sete - VAPOR - Floriano

polia - DAr~ DO ~BA QUE - oito- dez-novecentos e sete - VAPOR 



VAPOR - Alagoas - DA1'A 00 .KMB.ARQUE - dezeseis-onze-novecentos 

e o~to - VAPOR-FLORIANOPOLIS - DATA DO 11[BAR~UE - dez-cinco

novecentos e nove- VAPOH - Orion- - DATA LO EMBA~UE - quatro 

-.seis-novecentos e nove - VAP..OH-ALAGOAS - DA'l'A DP EMBAR m:-
um- sete -novecentos e nove - DA'l'A .DO DES.EMBARQUE - vinte um-

.... 
dez-novecentos e dez - T~MPO D~ EMBA~UE - tres anos. Cinco 

mezes . V.inte e um d~as .- VAPOR - Alagoas - TEMPO Dk~MBARQUE

três-·doze -novecentos .e dez - DA'l'A DO DEt>hMBARQU~ .- vinte e se 

te-um-novecentos e- onze - TEMPO DE ~MBARQUE; - um ano. Um m.ez; • . 
, 

vinte e cinco dias . -VAPOR -Ceara - DATA DO ~MBARQUE - vin-

te -dois-novecentoo e onze - DATA DO .DESEMBAH.QUE - oito 

novecent os e onze - TEMPO D~ EMB~QUE - quatro mezes. Dezeno• 

ve dias .- VAPOR - Bahia - DA'1'A DO EMBAH.QUE - dez-sete-novece 

tos e onze ·- D.A'l'i). DO DESEMBARQ,ID.; - trinta-sete-novecentos e 

onze - TJ!MPO DE h'MBllliQlE - O mezes - vinte e um dias - VAPOR-
, 

Ceara - DA'l'A. 00 .!!;MBAl:UUE - doze-oi to-novecentos e onze- DATA 

DO DESt~BARQU.I!; - dezesete-dez-novecentos e onze - T~MPO DE . 
~MBARQUh - dois mezes -eeia dias •VAPOR - Laguna - DATA DO EM 
BARQPE - vinte e oito-dez-novecentos e onze - DA'l'A DO DE::>EM~ 

BA~UE - vinte e nove-dois-novecentos e doze - T~PO DE ~

BAHQUE -quatro mezes. Dois dias .- VAPOR - Ypiranga -DATA D 

EMBARQU - vinte e se is-tre ia-novecentos e doze - DA'l'A DO D! 

. SIDffBAHQUE - vinte-~uatro-no~ecentos e doze - T MPO D~ EMBAR

QUE - vinte e cinco dias. - VAPOR - Orion - DA'l'A DO EMBARQUE 

trinta-quatro-novecentos e doze - DATA DO D~SEMBARQUE - seis

seis-novecentos e treze - VAPOR - Bahia - DATA DO DESEMBARQYE 

• vinte-oito-novecentos e tre7.e - DATA DO ~MBARQUH - seis-
• 

seis-novecentos e treze -VAPffi - Saturno - .DNrA DO ~MBARQU -

vinte-oito•novecento.s e treze - DA'l'A DO D~::i.KMBAH.QUE - um-nove ' . . 
-novecentos e - treze - VAPOH - Orion - DAl' A DO jMB.AR .. ~UE - um-
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data do embarque - um-n~ve-novecentos e treze - DATA DO D~S~ 

BARQUE - tPinta-dez-novecentos e treze- VAPOR - Saturno -

DATA "DO F.>MBAR\.I.UE - trinta-dez-novecentos- e toeze- DATA DO D~ 

"SEMBARQUE - vinte -e seis-onze-novecentos e treze - VkPOR 

·orion - DA:,lA DO IDA'BAH.QUE - vinte- e se ia-onze-novecentos e 

treze"" DA'rA DO DESEMBliliQUE - trinta e um-trais-novecentos e 

quinze - TEMPO DE" EMBARQUE -- dois tmos. Onze mezes. V.lnte e 

dois dias.- T~MPO TOTAL DE EMBARQUE - quatorze anos. Onze 

• mezes • Vinte -e seis dias - OBS~RVAÇOES - Não constam os em-

- barques e desembarqueS" em cada vapor, na.m tão pouco a indica 

ção dos nãvios em obra. Para d~ de desembarque tomamos a do 

embarque no "ESTRELLA "', na qual ,no entanto, não figura o di , 

que, para -effetto de calculo consideramos ~rimeira. Não cons 

tam as da tas de desembarque em cada vapor. Consideramos o te 

po de embarque como sen:do a differença entJte a primeir·a data 

de embarque e a da licença ( vinte e um-dez-mil novecentos e 

dez). -Não consta a data de desembarque que consideramos c 

a do embarque no ORION. Nào constam as datas de desembarque. 

Consideramo-las como as de embarque no vapor seguinte. A da-
, ~ , 

- ta de desembarque e a de nomeaça.o para chefe de Trafego.-

TEMPO- DE S~RVIÇO- EM CARGOS DE DI~CÇÃO: CARGO - Chefe de 

Trafego - Datas - trinta e um-trais- novecentos e quinze a 

um-nove-novecentos e dezeseis - T~MPO DE ~ERVIÇO -um ano -

cinco mezes - o· dias - CARGO - Di~e ctor do Lloyd - Datas -

um-nove-novecentos e deze~eis a trinta e um-oito-novecentos 

e dezesete - TEMPO DE S~RVIÇO - um ano - CARGO - Agente em 

'Montevideu - DA1'AS - trinta e um-oito-novecentos ·e dezes-et! 

a quatorze-doze-novecentos ~ vinte e sete - TEMPO D~ ~~RVIÇO 

dez anos. Trais mezes. quatorze dias.- CARGO - Superintenden 

te da Linha - CARGO Fluvial'de Matto Grosso - DATAS - qua-
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Matto Grosso - DATAS - quatorze-dpze-novecentos e vinte e sete-

cf~ 
a vinte e t r e ia -onze -nove centos e v in te e nove- T~~ PO Dl!: SKH.VI 

ÇO - um ano. Onze mezes. Nove dias - CARGO - Agente em 

videu - DA'l'AS - vinte e tre ia-onze-novecentos e vinte e nove 

vinte e quatro-doze-novecentos e trinta - T~MPO D~ S RVIÇO -

um ano. Um mez. Um dia.- TOTAL DO TEMPO Dl!: S~RVIÇO NA DMINIS 

TRAÇÃO -Quinze anos. Oito mezes. Vinte e quatro dias.- RESUM 

DO : Tempo de embarque de um-trais-novecentos e um a trinta e 

um-trais-novecentos e quinze: quatorze anos. Onze mezes. Vinte 

e seis dias. Tempo de serviço na administração de trinta e um 

trais-novecentos e quinze a vinte e quatro-doze-mil novecerlDs 
. , 

e trinta - Quinze anos. Oito mezes. Vinte e quatro d1as. ~ o 

que nos cabe dizer a respeito, nos termos do encaminhamento 

processo a este S.T.A. - Rio , S.T.A., vinte e um de Maio de 

novecentos e trinta e seis.- (assinado) Julio de Barros 

to - Actuario-Assistente. DHCISÃO DA PRIMEIRA CAMARA DO CONS~ 

- LHO NACIONAL DO TRABALHO( folhas vinte e dois) - CONStLHO NACI 

NAL DO TRABALHO - P~ocesso treze mil setecentos e quarenta e 

sete de mil novecentos e trinta e cinco - Ag/SSBF - ACCORDÃO 

mil novecentos e trinta e cinco - Vistos e relatados os autos 

do processo em que são partes: Antonio Muller dos Reis, como 

reclamante , e a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, com 

reclamada: RELATORIO - O reclamante foi admittido ao serviço 
, 

da Compant ia em Março de mil novecentos e um trabalhando ate 

DECI::>ÃO I 
PR 'IRA C 

DO CC 
::>~LHO NACI 
NAL DO T~ 
BALHO( f o.lli 
vinte e dd 

Março de mil·novecentos e quinze -num total de quatorze anno , 

onze mezes e vinte e s-eis dias em serviço de embarque, quan 

do foi , digo, quando passou a exercer cargos de direcç~ até 

vinte e quatro de De zembro de mil novecentos e trinta, quando 

foi dispensado. É contra essa demissão que protesta o suppli-

cante, esperando sejam tomadas as necessarias providencias po 



providencias por este Conselho. Isto posto e CONSIDERAND que, 

embora tenha o reclamante provado contar maia de dez annos de 

serviço quando foi exonepado, todavia,., ·nenhuma lei existia da 

do aos marítimos direito á est&bi i dade funcional, o que só s 

verificou eom a publicação do Decreto numero dezenove mil qui 

nhentos e cincoenta e quatro, de trinta e um de Dezembro de 

mil novecentos e trinta, posterior ao acto contra o qual 

ma a folhas dois. Resolvem os membros da Primeira Garoara do 

Conselho Nacional do Trabalho julgar improcedente 

por falta de amparo legal. Rio de Janeiro, dez de Agosto de 

mil novecentos e trinta e seis.- (assinado) Francisco Barboza 

de Rezende - Presidente -. ilegível - ~elator - Fui presente: 

J . Leonel de Hezende~lvim Procurador Geral - Publicado no 

16. 

Diario Official de vinte. e um de Outubro de mil novecentos e 
REMESS/ Á 

trinta e ~s.- R~MESSA Á EMPRÊSA PA DECISÃO DO CONS~LHO NACIO EMPRÊSA DA 
DECISÃb DO 

NAL DO TRABALHO - (folhas vinte e trais) - AG/. SBF . Numero CONS1LHO NA 
CIONAL DO -

mil quinhentos e onze/trinta e seis/ processo treze TRABALHO-
(f'ls. v~ ~e 

centos e quarenta e sete/trinta e cinco. Trais de Novembro e trais) 

de mil novecentos e trinta e seis. Senhor Director da Compa-

nhia de Navegação Lloyd Brasileiro - Praça Servulo Dourado -

Rio de Janeiro - Transmitto-vos , para os devidos fins, copia 

authenticada do accordão proferido pela Primeira Camara deste 

Conselho , em sessão de dez de Agosto proximo passado, nos au 
.. 

tos do processo em que sao partes Antonio Muller dos ~eis, 

como reclamante, e essa Empreza ,como reclamada. Attencioaas 

saudaçÕes .- (assinado) Oswaldo Soares - Director Geral da ~e - EMBARGOS DO 
RECLJU. N'111 

cretaria- EMBARGOS 00 R CLAMA ·rr·J:!: Á DECI ÁO DO CONS.i4.:IJIO NAf;IO Á D~CISÃO DC.. 
- C .N • T o ( i' ls • 

NAL DO T BAlHO (folhas vinte e seis a trinta e sete) - Bach 26 a 37.) 

- r ~ Cicero Aranha - Advogado - Registrado sob numero oitooe 

tos e setenta e dois da Ordem dos dvogados do Brasil -Egre-



Egregio Conselho Nacional do Trabalho - Dlz o Commandante Anto

nio Muller dos Reis , nos autos do processo de reclamação sob 

numero treze mil setece tos e quarenta e sete/ novecentos- e 

trinta e cinco, que move á Companhia de Navegação 11 Lloyd Bra

sileiro\ que não se conformando com o respeitavel Accordão d 

Primeira Garoara deste ~gregio Conselho, que julgou improceden. 

te aquella reclanação, vem of'ferecer os embargos que a este 

· acompanha, ao julgamento dos ~gregios Conselheiros, em corte

plena .- Nestes termos, .Pede deferimento. Rio de Janeiro vinte 

e dois de Outubro de mil novecentos e trinta e seis. (assina

do) Cícero Aranha - Advogado - Protocolado sob o numero t~eza 

mil novecentos ·e trinta e traia, de mil novecentos e trinta a 

seis .- Embargos - Bacharel Cioero ·Aranha -Advogado -Por em

- bargos ao venerando accordão de folhas diz como embargante o 

Capitão de longo curso Antonio Muller dos Reis contra a embar 

gada Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, neste e na me

. lhor forma de direito E.S.N.- P.- Que o· venerando accordão 
, 

·embargado e contrario ao direito e a justiça, porque o tempo 

de serviço real e âfectivo do embargante é de trinta annos, 

oito mezes e vinte dias, como foi apurado pela Secção Tachni 

ca desse Egregio Conselho e c~nsta dos autos, não tendo o mes 

mo soffrido solução de continuidade, para os effeitos da esta 

bilidade assegurada por lei, pelo facto de ter deixado o com

mando de navio da embargada para exercer, em commissão, cargo 

de administração em seus escritorils, digo, esoriptorios. P.

Que, se fosse possível admittir-sa a hypothesa de não ser com 

putade o·periodo de quinze annos, oito mezes e vinte e qual'tro 

dias de serviços prestados pelo embargante no desempenho de 

funoçÕes administrativas, a partir de primeiro de abril de mi 

novecentos e quinze, quando deixou o commando da navio, para 

c. N. T , 81 I 
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de navio, para ser nomeado chefe do Trafego da embargada, se

ria isso a derrogação do principio de direito consagrado pela 

jurisprudencia mansa e pacifica de todos os tribunaes brasi

leiros, que manda computar, como de affectivo exercício, as 

commissões desempenhadas pelo funccionario. P -Que, assim, 

não se pode pretender que o tampo de serviço do embarmante 

tivesse sido interrompido na data do seu desembarque, para e 

oer funcção em terra, 'quando hão havia lei garantidora da 

tabilidade do amprega,do", porque o acto que o exonerou. é de 

vinte e ~eis de dezembro de mil novecentos e trinta 
, ~ , 

. to .federal que extendeu as empr-ezas de navegaçao as vantagens 

concedidas aos ferroviarios, é de vinte de dezembro de mil nQ 

-vecentos e vinte e seis . P. - Que, ao ser exonerado, em .~inta 

e seis de dezembro de mil novecentos e trinta, exercia, ha an 

nos, o embargante , as funcções de agente commercial da embarg 

da em Montevidéo . P.- Que assas funcçÕes não eram, como não 

sãn, de administração, mas qe me~o . s~rventurario da embargada 

simples funcçÕes de preposto, como tambem o são as de comman

dante de navio, tanto assim, que o embargante foi exonerado 

por breve carta da directoria da embargada . P.- Que , inegavel 

mente, tinha a sua estabilidade garantida, não somente por la' 
, 

como pela sua brilhante e incomparavel fe de officio, n ' uma 

--existencia de mais de trinta annos ao serviço da embargada , 

onde envelheceo, e isso bastaria, mesmo na ausencia de qual

uer dispositivo legal ~e protecção, para assegurar ao embar

gante, que não implora piedade , mas reclama justiça , o direit 

á pensão compensadora da sua dedicação ao trabalho . P.- que 

sua estabilidade , na data de sua exoneração, isto é, em vinte 

a seis de dezembro de mil novecentos e trinta, era assegurada 

pelo decreto numero cinco mi~ cento e nove , de vinte de de-
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vinte da dezembro de mil novecentos e vinte e seis, que, dispo 

do sobre a organisação das Caixas de Aposentadoria e Pensões 
, 

dos ferroviarios , estabeleceu no paragrafo primeiro no seu art' 

go primeiro: "Os dispositivos da presente lei são extensivos 

a todas as emprezas de navegação marítima ou fluvial e ás de 
, ... 

exploração de portos pertencentes a Uniao, aos Estados , aos Mu 

nicipios e a particulares , em tudo quanto lhas possa ser appli 

cavel ; e, no seu artigo quarenta e treis: 'Depois de dez an-
' nos de serviço effectivo o ferroviario, a que se refere a pre-

,. I 

sente lei, so podara ser demi ttido no caso de falta grave apur 

da em inquarito feito pela adminis t ração da respectiva estráda, 

sendo ouvido o accusado, com recurso para o Conselho Nacional 

do Trabalho, respeitados os direitos adquiridos. Ora, o que o 

" citado decreto fez foi estender ~ outras empre zas, inclusive 

as de navegação, o regimen do decreto legislativo numero quatr 

mil seiscentos e oitenta e dois, de vinte e quatro de Janeiro 

de mil novecentos e vinte e trais, com as alteraçÕes delle cons 

tantas, inclusive a do artigo quarenta e dois, que dispunha so-
... 

bre a estabilidade ao julgamento desse Egre gio Co.nselho que nao 

existia enrmil novecentos e vinte e trais. E. nie se diga que o 

dispositivo constante do artigo quarenta e trais do decreto ci 

eo mil cento e nove não é um dos que se applicam aos marítimos, 
, 

nos termos do paragrafo primeiro do artigo primeiro citado. Vai , 

posteriormente, o decreto numero dezenove.mil quinhentos e cin

coenta e quatro, de trinta e um de dezembro de mil novecentose 

trinta e, no seu artigo terceiro tornou extensiva ao pes soal 

das empresas de navegação marítima ou fluvial a que se raiare 

o parágrafo primeiro do artigo primeiro do decreto numero cin

co mil cento e nove, de vinte de dezembro de mil novecentos e 

in te e seis, a disposição do artigo segundo do decreto numero 
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decreto numero dezenove mil quatrocentos e noventa e sete, de 

dezesete de dezembro daquelle armo, que diz textualmente:'Par 

es effeitos decorrentes do artigo anterior, todo o pessoal dos 

alludidos serviços, contando mais de dez annos de antiguidade, 

não poderá ser demittido, salvo caso de falta grave, apurada 

em inquerito administrativo, cujos autos deverão ser remetti

dos ao Conselho Nacional do Trabalho, para defesa do accusado 

É bem de ver que o decreto numero quinze mil quatrocentos e 

noventa e sete estende aos serviços de força, luz, bondes, te , 

phones e radiotelegraphia, o regimen do decreto numero cinco 

mil cento e nove, de vinte de dezembro de mil novecentos e 

vinte e seis , que, por sua vez , tornou extensivo aos marítimo, 

todos os seus . dispositivos, nos casos applicaveis(paragrafo 

primeiro do artigo primeiro) . Dahi não se pÓde inferir que o 

decreto quinze mil quinhentos e oincoenta e quatro de mil no

vecentos e trinta, tenha revogado a applicação do artigo qua

renta e treis do decreto cinco mil cento e nove, aos maríti

mos . Pelo contrario , manteve - o expressamente, com as modifi

caçÕes do artigo terceiro do decreto quinze mil quatrGcentos 

4 noventa e sete . ~. quando o tivesse revogado , tel- o- ia feito 

posteriormente á demissão do embargante, cuja estabilidade er , 

então, regulada por aquelle dispositivo , por forpa do dispos 

to. no paragrafo prime ir o do artigo primeiro do decreto cinco 

mil cento e nove . P.- Que esse ~gregio Conselho firmou juris

prudencia , am varies j ulgados, determinando, mesmo na Compa

nhia embargada, a reintegração de empregados demittidos na 

vigencia do decreto cinco mil cento e nove, de mil novece:atos 

- e vinte e seis e muito antes do decreto quinze mil quinhentos 

e cincoenta e quatro de mil novecentos e trinia , dentre os 

quaes basta citar o seguinte , por ser o mais recente : uP .mil 
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P. mil setecentos e cincoenta e nove de mil novecentos e trin 

-ta e seis.- Vistos e relatados os autos do processo em que sa 

partes: Oscar Miranda, como reclamante a a Companhia de Nave · 

ção Lloyd Brasileiro, como reclamada: Considerando 

cisão de vinte e nove de Julho de mil novecentos e trinta e 
, , 

trais, confirmada em grau de Julho, digo, em grau de embargos 

por decisão de doze de Outubro do mesmo anno, e ainda, pelo 

despacho ministerial de dois de bril de mil novecentos e tri 

ta e quatro, foi determinada a reintegração do commandante Os 

car Miranda no serviço da Companhia de Nave gação 

ro: Considerando, entretanto, que, nos termos da reclamação a 

folhas setenta e nove e folhas noventa e um, aquella empreza 

não deu integral cumprimento ás citadas decisÕes, que mandan~ 

do reintegrar o reclamante, reconheceu a elle o direito aos 

vencimentos não percebidos durante o tempo qm que esteve sus

penso ou afastado do cargo que ocoupava na Companhia Lloyd Br 

sileiro; Considerando que·, ouvida esta, sobre a reclamação, 

confirma que deu cumprimento ao accordão deste Conselho, rein 

tegrando o Commandante Oscar Miranda e pagando-lhe os vencime 

tos a partir de vinte e nove de Junho de mil novecentos e tri 

ta e trais, data do referido accordão, attendendo a que este 

ultimo não fez qualquer referencia·ao pagamento dos atrazados; 

Considerando que a argumentação sustentada pela Empreza não 

procede, porq 1.B se tornava desnecessario fizesse o accordão 

referencia expressa ao tempo que mediou entre a data do afast 

manto - vinte e trais de Junho de mil novecentos e vinte 

~ - e a da em que foi determinada a volta do reclamante a 
~ , N , 

serviço, porque o eff'e i to immedia to de re integraçao e , nao so 

a volta ao exercício do cargo , como tambem a indenisação pelo 

tem 0 em que esteve o reclamante afastado do serviço; Conside-
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Exmo. Snr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 

Diz ANTONIO MULLER DOS REIS, por seu advogado, no processo de 
reclamação sob n 2 13.747, de 1935, que tendo sido solucionado 
o seu caso, quer desistir do pedido de carta de sentença proto
col ado sob nQ 1058/39, visto ficar a mesma sem objectivo. 

P. deferimento. 

Rio de 

• 
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