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Illmo . 3r. 
Dr . • n. de lKendonc.,a 
D& J1TJ 'J:!: rrro LEG .. AL . 

~onverse1 com • .... aval11eiro sobre o caso 

do "r . 1 idio Bicudo ... os ta . Ir;fo:rmou- me ele que o cri teria 

da .... aixa de .rl.posentadorias e P nsõcs é aproveitar taes 

doentes em servi •os onde não 'Stej em ~rigo nem a vida 

do doente nem a de terceiro • 

Rogo- lhe assim instruções . 

'au ia ·õc., cordea~s . 

. a . 
D 

.); 



NISTERID DO TRABALHO , 
jQUSUIA E COMMERCit 

I i 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
- "' -=-== 

)!f SECÇÃO 

PROCESSO INICIAL l.f.l/!tJf 
INFORMAÇAO 



t//jf ~foM-/ _M ,UÚM#"- ~ ~~-
~Jut; ar 7,1~ ~ll#t- ?- ~~~~ . 

~~~ ////-f~Jv!vh~/ 
~ if1l J'~ffi; , 

~ 

~ 11- 1/-J'f 
cUjltj.f! 

·df~ 



3 

• t d h ulo ght • Ltd • 

Oi • 
- l, r ol · Ulo 

' 



I • u o 

• o r 
... 

:v o, .. o 

• 

1 

ço 





! 

vt:.o ck, ~~ 23-/1-11 33 

Jkw ~~o ~ 19. ti»-. 0~; 1,~. 
~ · ~c..l ol~ ~~~cJ,ko 

.•, 

• 

-~~J~·ç .~ ,·.o Ofy'~ ~vLo f O't /(~~(À.~ 
9.-1~"/tr ~ ~ ~ ~~ ~) ck~ 
~Q (). ~ a. /( ~ o ~u. kvy\..() tk ~ 
MA .t~. :Jk ~CU; r~ Ã~-~ Lyvt ~ rCY\1\}-{)v 
Joo . 1J:ol j ~F~ ~ ~~ex ~ ~ ~ 
~001-L J..-o/V\. ~~'L oio.. ~ ~ <1.1> -f~-o!A: ~ a. 

~~ ,~~ e.~F 

Q.~Wt.okv..olo il-) ..À~ oiac Y: ~ 
/~~ ~. o. Q_, ~ 

é'"Cl'ôJ..:o 'V;)~ ofv,.. ~ 
~0.. ~~ ~~w-~ 5 j;) rtt:o 



I 

~azia de ~nC!t~doz r/c ~?UI 

o @7n. r?::n7/~tL -~. da . r:{~ .l\ 
/mda-óe -"~ll&a /' I zft "'' a @J:,faikiJãa ef'11t aa \\ 

dttatm-Mtlád necedda-/-t(21) ftte . ptJ4nfia'bam a daa candttclá 

n;a<a/ ~e" aat:4uUada a e. 't!!kef a f1~óda .ú C?!Jan- . 

dada< da rt5J!and na& /e~m~ó da ai~ .21; da ~ 
n.· /.Jc? de ..26' .ú ~~la de ./ÇtJ..2, fed re iJe 

etcf~de () f1e~~n~ 4/itd ~~r~ dei~úá fÚ aácum~nla á 

J f&Jdoa o a -ma 4~ttía jiala ~ f?~ 1c>rérá de Jtta ft~JÕ01 
d~aiJ t:fe ?;/a a CtJ ,/1 -f:l~~:;;;ft 

lnspactoria Geral · de Fiscalisação .. T.~.ae :21'~. ..... . ae t92 

O INSPECTOR OERAL, · 



Altura ...... :/'!. ....... ~~ ... 

Corpo 

'.·ÚI' 1 , .-. .. ·-

r·""·~·· 

abel lo Qar.t~h-:-:k~.k/it:r.. ........ . 
/ I 

Otho . ... ~.a~ ..................... .. 

Nnri~ .. .. ?.1 . ... :6:t.,kV. ....... ...... ~ .. . 

Bocca .......... ~ ........ Q. ..................................... .. 

Edad .. r~/., .. q~ 7 .. 7-.. n.. .r.d........ ... . . 
• 

!Ã'1atricufaoo 

cteristico• 

aQão . ... ~.~.:~... 
~Í-L:.: ... 

gnae. · pa1'ticu1ar . · 

• .............................................. o •••••••• ••••• 

• n. 



LEI DE FÉRIAS 
DECRETO n.o 19.808 de 28 de Março de 1931. 

u.pende a eJte<:ução da lei u.• 4.982, de 24 de 
DezeJDbro de 1925, e do respectiYo re.gu.la:ID-ento, ·e 
eata..beleee .uo•a .m.odaJidad.e para a eonc:eaaão de 
Céria. a opernri&;• e em.pregados. 

O Chefe do Governo Prorisorio ch Republiea dos Estados 
Unidoa do Brasil: 

Considerando que o texto da lei n. 4.9-82, de 24 de de.:embro 
d~ ; !!25, a qual manda conceder annnalmente féria durl\nte 15 
diu aoa empregados e operarias dos eslabeleeimeutoa commerciaea, 
in?t,.:-riaea e banearios, tem suscitado duvidas que ditticultam a 
•oti regular applicatão; 

Considerando que a confusão resultante das varia.s inter
.._ õr., do a Iludido texto occa>iona constante desintelligencia entre 
- empregados ou. patrões e operados, situação qne o decreto 

n. •. de 30 de outubro de 1926, e:q,edindo regulamento para 
exeeu..,;..o a a lei citada. nio conseguiu resolver; 

Considerando, ainda, que é mislér pôr termo a eue estado 
de eon.sas, prejudicial no bom entendimento e ao espírito de coope· 
ração das classes interessadas; 

Considerando, finalmente, a necessidade de re.-er e reformar 
a referida lei, de maneira qne oe harmonizem oa intereues em 
caa.sa, deereta : 

A.Rr. 1.• - Fi~a suspensa, em todo o territorio nacional. até 
ulterior resoluçio, a applicação das disp.:>sições da lei n. 4..9 2, de 
24 d• dezembro da 1925, e do reoq>ectivo regulamento. approvado 
pelo dee:reto n. 17.496, de 30 de outubro de 1926, ~lu qnae.a foi 
a.segnrado o direito ao goso de qninse dias de féria• annualmente, 
51!111 p-rejuízo de ordenados, nneimentos, gratifieaçõea ou diarias, aoo 
empregados e operarias de estabelecimentos commerciaes, induatriae. 
e bancarioa, de eacriptorioa de qualquer natureza, de instituiçl!f's de 
~.aridade e benefieeneia, de empreaaa jornalísticas, de communica~üea 
~ ""1Sp0r1es terreatre.a e marítimos. ntnadoa no Distrieto Federal, 

'-'O& l!:àadoa e no Territorio do Acre. 



I o.noo -- O ministro do 'l"tcabalho Indll!ltn& e Cou. to 
DOineAri uma commissão encanegada de el~borar 0 ante-p.roiecb, da 
referida leL 

ART. 2.• - A commlssão a que se refere o artigo anterior 
presidida pelo ministro ou por pesao& por elle designada, seri com: 
posta de doze membros, sendo dons do Min.isterio do Trabalho, Indua· 
tria e Oommercio, dons do Conselho Xaciell&l do Trabalho, e dou 
industriaes, dons commerciantea, do.u empregados do commercio e 
dons operarios, sendo um marítimo, indicados, respectivamente, pelaa 
organizações profisaionaes mais representativas do eommercio, indna· 
tria, bancos e emp.reza.s de transportes. 

ART. 3.0 - Dentro de doze me:zes, a contar da publicação 
deste decreto, os estabelecimentos :ndustrises. eommerciaes e bau. 
carios, · escriptorios, emprezas e institn.ições, a que ee refere o art.. 
L•, concederão férias aos l!ena empre~ados e operarias que, desde 1 
de janeiro de 1930 até o dia de referida publicação, não && honver81ll 
gossdo e tenham c01npletsdo do%8 m~es de trabalho effectivo, sem 
in~pção. 

§ UNICO - >erifica·se a interrupção quando o empregado ou 
opera:rio, ..-oluntariamente, houver deL'<ado de trnbalha.r oo reS{Ie<-th·o 
estabelecimento durante quinze diss seguidos. ' 

ART. 4.• - Todos os empregados e operari03, quP. na fórma 
das dispo!rlçóes anteriores, tiverem direito a féria" deverão gosal-aa 
dentro do prazo fixado no artigo anterior. ' 

§ UNICO - As férias serio concedidas ds uma sr 'j!Z, ou 
parcelladamente, em períodos não inferiores s tres dias. 4"nol<> n 
época e a fór:ma de sua concessão as qne melhor consultarem os 
interesses do estabelecimento, -empreza ou instituição a que pertancer 
o 'l!lllpregado ou operario. 

ART. 5.• - Aos empregados e operarios que tiverem mais 
de 250 diss de trabalho effectivo no mesmo estabelecimento e du· 
r ante o prazo de doze mezes, a que aUnde o art. 3.•, serão conce· 
didos qUÍliZe dia& de férias ; aos qu e tiverem menos de 250 e mais 
de 200 dias, onze dias; aos qne ti ''erem menos de 200 e mais de 
150, sete dias de lérias. Os que ti...-erem menos de 150 dias nio 
terão direito a férias. 

UT. 6.• - Serlio · desconte dos do prazo das férias os dia• em 
que os empregados ou operarias tiverem deixado de compa'I'8Cer ao 
serviço, salvo caso de doença ou outro motivo de força maior , devi· 
damente justifieado, a jui%o dos responsaveis pela administração do 
oatebelecimento, empreza ou instituição. 

§ 1. • - Não serão desoonteilos das férias os dias em que 
nio tiver havido trabalho por eouveuieneia do patrio, ata • 
mento, empreza ou instituição, para o qW&l trabalhar o operario. 

. '! § 2.• - Para os empregados e operarioa de estaheleci.men\08 
,·11]11tkos e de emprezas jornalísticas, a roleraneia, quanto • faHM, 

póde estender-se até trinta diss. 

ART. 7 .• - X os estabelecimentos e emprezaa a que se r efere 
0 § 2.• do artigo anterior, onde haja a caa,e dos snpplentes ou 
simllnr, não aerio contados como falta os dias em que, ~omt•"reeendo 
os empregados e opararios graphicos, não forem utilisados oa aena 
serviços. 

ART. s.• - São considerados empregados e operarias, noa 
termos do art. 1.•, todos os que, sem exeepçiio de classe, trabalhem 
em estabelecimentos eommereiaes, indnstriaes e bnncarios, eeerípto. 
rios, emprezas on instituições comprehendidos no mesmo .artigo, 011 
por eonta delles, percebendo ':""'uneração ~lmul, q~enal ou 
semanal, ou por dis hora ou, &lllda, por comnussão, empre~teda on 
ta:refa uma ves qu~ 8%1!1'Çam sua actividade por conta de wn só 
escriptorio. estabelecimento, fabrica, empreza ou inatituição e estejam 
subordinados a horario 011 fiscalizatão. 

ART. 9.• - Na importancia que deve ser paga aos diaristaa 
serâ computado tão a6mente o ordenado, diaria ~~ ~tifieac~. 
tomando-se por base a média percebida pelo henef1Cl&no nos aeu 
ultimos mezes que derem direito ãs férias. 

§ UNIOO - Nos casos de tarefa ou empreHada, tomar-11e-h.& 
por base a média diaria, percebida pelo operario ou empregado, no 
peri<;~' ) mencionado neste artigo. 

• .,. - ART. 10. - Só terão direito a féria• os empreg~oa ou opa· 
rarios que tiverem sua cadernetas deTidamente legalizadas, por 
meio de registro, no estabelecimento onde trabalhem. 

§ 1.• - Oada estabe!Bcimento ou empret:a deve'<i ter o regia. 
tro de cadernetas de seus operarios. 

§ 2.• - A falta de cumprimento da prescripçiio do par&
grapho anterior, por negligencia ou mio vontad<: do. P.a~íio ou _ad· 
minisU&dor do estabelecimento, empreza ou lDSti.tni~ao, den~a· 
mente apurada pela autoridade competente dispenaará o respectivo 
empregado ou operaria da exigeneia acima prevista. 

ART. 11. - Todo empregado on operario dever(> reclamar 
as fériss, a que fizer jús, até 30 dias ap6s o Wnúno <!'> yrazo de 
doze mezes, previsto no art. 3.•, sob pena de perder o dirmto qne o 
mesmo artigo lhe auegura . 

§ UNICO - No caso da não ser attendido, deverâ eommu
Üiear esse iac1Õ, verbalmente ou em carta registrada, ao fiscal de 
que trate o an . 13. 



ÀBT. 12. - Nio perderio o direüo is fúias prevista ' no 
~ 3.• oa trabalhadoree mannaea e in ellectnaea que, ai<! 2 :le 
oatnbro de 1930, haj&m preetado maia de 12 mezea de trabalho eff& 
ctiYo a emprezaa iornaliatieaa, cujas edições, interrompida& naquella 
data, tenham aido ou ..-enham a ,... resiaMteeidas sob a meama razio 
eoeial. 

ART. 13. - .A fucafuaçlo dos dis~tivoa deste decreto, no 
Diotrieto Federal, nos Estados e no Territorio do .Acre, compete 
aoe agentes fiaeaM do impoeto de eon amo e aos fiscaes do imposto 
do aello sobre papeis e doeamentos maritimo.._ aem prejuizo da que, 
pOrYentura, venha a aer ordenada pelo Ministerio do Trabalho, 
Indnstria e Oommercio. 

§ UNIOO - Aoa encarregados da fiscaliaaçio cabe, nas res· 
pectins circamscnpç6es fucaea: 

G) examinar linoa, fichas, cadernetas e quaeaquer docu 
mentos inherentea ao relaçõeo dos emprer;adoa oam oa loeatarioa de 
aena aervitoa, qualquer que oeja a f6rma de sua ad.miaio ao trabalho; 

b) lavrar autos de infraeçio e remeUel-oa aos cbefea da 
repartiçio a quem competir a applicaçio das multas creadaa pelo art.. 
15 desde decreto; 

c) corresponder-se com easaa rep it6ea, das quaes de .. ~m 
_,licitar as providencias neeeourias i ~orou u:ecutio do SI!TVI\O 
a aeu cargo. 

ABT. 14.. - Noa Estados, 6 competente para a imposiçio das 
multas a repartiçio arrecadadora local, por intermecf doo 
agentes fiacaes a que ae refere o art. 13, e no Rio de Ja ·o, a 
Reeebedoria do Diotricto Federal. 

ÀBT 15 - .Aa intracç6ea apontadas neate decreto •erlio 
punidas co;,. a· multa de 2:000$ a 5:000$, secundo a ~vidade 
da falta; em caso de reincideneia, a multa seri applicada _no 
dobro, podendo aer ele.-ada at6 50:000$, revogado, para este effe!to 
0 disposto no art. 2.• do deen>to n. 19.671-A, de 4 de fevere~ro 
de 1931. 

ÀB'l'. 16. - Para cumprimento do disposto no artigo anterior 
qualquar dos autuantes, a que ae refere o. art.. 13, _entr..gari o auto 
de infraeçio i autoridede competente, medi~nle reCJII? ~valso ou ~ 
protoeollo certificando haver deixado C<lll1 o IJlfraetor IJltimaçio esen. 
~ para 'que apreeenta a aua det no prazo de quinse diu. 

I mnoo - O auto deve eer minucão.o, contando todo o bis· 
torico da infractio e as modalidades de que esta ee revestir. 

.A.&T. 17. - Quando o infraetor uio apresentar a sua defeoa 
no prazo alludido, o proeeuo aeri deapaehado pela antorid~~~ de 
que trata o art.. 14, independente de qualquer outra furmaudade. 

1 umco - .AprMentada a det desde que esta nlo ae refira 
a cu-cumstancia ou facto nio contem-plado no auto, o processo teri 
immediata decisio, impondo-se 1 mnlta on a aor,..ndo-a o infractor. 

ABT. 18. - O infraetor seri, sem delonl'a, intimado do d-. 
racho que o ab !ver ou eondemnar, deYendo. recol":er a importaneia 
da multa ao cotres publieos, no prazo de trinta dia , aob pena de, 
nio o fazendo proceder-se i cobrança exeeuti•amente, promovida 
pelo lfiuistario' Publico P'ederal, obeervadaa as di poaiç(!ea nfenm~ 
aos esecutivoe fiscaes. 

Aar. 19. - Doa d..,pacho ou decis6ea proferidos noa pro. 
cessos de infraccio cabe reeurao voluntario ou t:r:·o/fÚ!io. 

§ 1.• - No prazo de trinta dias, e m~an'te deposito da im
portancia da multa, aeri interposto recurao: 

a) para o ministro do Trabalho, Induatria e Oommercio: 
I) des decisões do direetor da Recebedoria do Diatricto 

Federal ; 

II) da decia6es que, em segunda instancia, proferirem aa 
Delegacias Fiscaee do Thesouro ::-1 aciona] noa Eetado ; 

b) para aa Delegacias Fiacaea do Tbesouro Nacional, 
qnJIInto ts decisóM das Alfandegaa, :W:eaaa de Rendaa, CoDeetoriaa e 
ourras repartições arrecadadoras locau, nos meamos EBtadoa. 

2. • - O recurso n-off;do teri luger das decisões profe
ridas . "l vor dos infraciores, nio aendo, porêm, admi.ttido quando aa 
tratar de decia6es das Delegacias Fi•caea, que confirmarem &I 
decisões de primeira instaneia. 

À&'l'. 20. - Oa chefes das repartições arreeadadoraa, noa 
Estados, e o direetor da Reeebedor_i•: no. Districto :Pederal, en~ 
rio, cada mes, directamente, ao :Min •a feno do Trabalho, Induatria 
e Commercio a relaçio doe autoa lavrados no me.. auterlor, com 
indieaçio do' seu andamento, decia6ea proferidas e natureaa daa 
infracções autuadas. ~o caso de nio ter &ido lanado auto de in· 
fraeção, ao meemo Mini.nerio, e lambem mensalmente, fal-ae-ha -
eommunicaçio. 

ABT. 21. - Ali importancias da multas impostas, e effectl. 
vamente arrecadadas pelo ThMOu.ro :Secional, daa quaea caberi 
a quota de 25 ')'é aos agent8 fiscae• que houverem I&Yrado 01 
respectivos autoa, aerio precipuamente ap!'licadas, medi~ute reqni. 
aiçlio do Miniaterio do Trabalho, Industna e Oommere>o, ao pa· 
gamento dos dias de férias devido aos empregados on operarioa do 
estabelecimento, emprez ou inmtuitilo iufra=ra doa dispoaitiToo 
d te decreto. 



§ 1.• - No eaeo de ae nrificarem aaldoa daa lmportaw ' 
de que trata o preunte artico, noverterá!> •tea ao 'l'hesouro ·a· 
eioD&!, para !lerem appl.iudoa a um fundo de auLteneis aoeial. 
e.eolhido pelo lfin.iatro do Trabalho, lndu.stria e Commereio. 

§ 2.• - Qtl&Jldo a importaneia da mnlta arrecadada fôr 
inanfficiente para eompleta.- aa remunerações dos dias de fl!riu 
devidas aoa emprepdoa ou operarioa, eates serio obripdos a re. 
eeber o rateio proporeional aoa li&la.rioa e aos dias de trabalho eff&
eliTo de eada um, mantendo-se para o patrio, fabriea, estabeleei
mento, empresa ou in.atituiçio recalcitrante, a obripçio de eom· 
plSU.r a differençe urifieada, oob pena de ineorrer no dobro da 
multa. 

ÃBT. 22. - i'ieam iaentoa do aello qua98quer peticõee, r&

ennos e doeumantoa, apresentados por emprecados ou operarioa, 
nolativamente ' execuçio da presente lei. 

ABT. 23. - Revopm·ae &a di~posições em eontrano. 

Rio de J&neiro, 28 de março de 1931, 110.• da lndepen
deneia e ~-· da Republiea. 

G:.ruu:o > .uuas 

:Ltn<UJI/o OriD<Ir. 

/od JC4riG Whit&loer. 

Photographia tirada em _ . .Jj!:.._ de--

/f~ ..... 

p A~i:n~tura do portador 

-~~;;.~ 



Cade~neta expedida ar;:.__ ~~~---········--

~Jl/líJ(f:<rJ/1. -~ ........ . -· .... . 

' .. ·•• .. --·--

... . _,. .. 

. . ....... --- . ··- ···- ................... t';.: .... ·-··---····· ··-· 

Data a ad.mi iío . .!.!?...der .......... de.../f--1 
Estado eivi~~.JY~---··-····---·····-----··· 
Natureza do u.rgo .... t/lt.M& .. _ ..................... ··-··-

ação ( espeeií,ieada _1Jf., . .:fl.tflQ ... _____ _ 

t . · .ml.Lfu'l··~---······-···· ···· ·-··----
I 

Na cido a .ló .. de$fjiq&ff._~---~·-·······1 f1Jo .... 
Logar do nascimento .. q/J~- - .... 

Re:;dene~ae=~~~«~:~~~-/_.f~:~=-
Ob,.ervações .. - .... férias.A~---···1-!:1.-~ 
------------···-·-··-·----------------------~----···· 

z,~_ ~--~-- 1/t :trt.fl!d4. ..... ~ ............ . 
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FERIAS 
I NI C IO I F IM 

----------~-·~----- ····-------------·-··-··--·-

----------·-···----------------------- ···-···------------------·-··------------

------·---····-···-·· 

Nome do estabeleeimento.. __________________________ _ 

Cidade_·-···-·-·---······--···-···---- ---- -----

Estado---···-···-·--····-·-····--··········----·····--- -----·

Rua------·-··-------···--··-----·-·-··-N · - ·-- ·-

Especie do estabelecimento---·-·····--··-······-··-·-··--········ 

Nome do empregado----·-···---··---·····-··-·---···· 

Data da admissão--------de-..... -···---de-_ .. _ 

Est.ado civil..----··--·······-·---·-·-·----- - -----

' 'tureza do cargo----······--·-·········-·-····- -··--· 

Remuneração (especificada)---······-·····-···-·-···-·····--·--·· 

Porcentagens- -·------------··---·--····-········· 

Residencia.... ________ _ --------------------------·--·-· 
Observações --·-·····-··-----·--·--·------

- ---------------------··---~-----·-··------------·-···-----------· 

- ·--·--·---
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INFORMAÇlt.O ______ ..,.,_ ------------
P. 12.127/33. 

S/G. 

~idio Bicudo da Costa, acusando o recebimento do 

oficio de fls. , remete em anexo uma caderneta que lhe foi 

expedida pela Companhia recorrida, em 8 de Março do corrente 

ano, da qual consta ter na mesma ingressado em 22 de Janeiro 

de 1929, bem como uma carta de Condutor de Bond, passada pe

la Inspetoria Geral de Fiscalis çlo do Estado de s. Paulo. 

Finalisando, por aquele documento, diz o interes

sam nao poder encaminhar a esta Secretaria sua folha de ant_! 

cedentes, em virtude da Companhia reelamada nâo a querer for-

necer. 

Deante o exposto, proporu1o a subida dos presentes 

autos á . autoridade superior, afim de que determine o expedi~ 

te que julgar conveniente em viZtude dos documentos encaminh~ 

dos nao r atestaren • o tempo de serviço~ fls . iniciãl_ aleg~ 

da. 

Rio de Janeiro,~j~e Novembro de 1933 • 
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THE SÃO PAULO TRAMWAY, LIGHT ANO POWER COMPANY, LTO. 

SÃO PAULO, BRAZIL 

TO 34 525 o ulo,ll de D ze bro de 1 

~- \ll~~'l~ 
0~~MJ ~-:, 

I o . Snr . sw ldo S es, 

• D. Diretor du Seoret ri do C nsel o ... cion 1 

o Tr ba1ho . 

Co. referenoia o o ioio n~ 2- 2 396 

e • a., at o de 20 de ovem ro u tino, edin o esc 

reoimentos obre a dispens o Snr. • idio Bicudo d Cost , 

dos servi:os desta Corpanhia, tenho honr de infor ar 

ue e.~ e nr . foi or 17. vezes e pregado desta 

rim ir , n ~ec ;o de Vi 

anhi • 

o, e 

12 d r io de 1 1 5 de Outubro do me~mo o , sendo d -

tido; se unda , es 
.. 

e c : , de 2 de evereiro de 

2 de ri1 de 19~ 1 ediu de1uiss-o, e por fi , n 

Secç o de 1etricidade, de 22 e J neiro de 1929 a 25 de 

S te r o d 1 :33 , sendo demiti o o r ter , d ur nte o servi-

o, redido ' um feitor. 

D d gravidade de f 1ta ue determi-

nou ua de iss- o, c os seus us ntecedentes, est Co 

panhi A -se ve n contin enoia de n o poder re d it1- 1o . 

V lho-rne do ensejo are reitei'ar a v. 
Se. os meus ~rotestos de e1ev do a roço e distint consi-

de ração • 

. . I 
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THE SÃO PAULO TRAMWAY. LIGHT ANO POWER COMPANY, 

5ÁO PAULO, BRAZIL 

-o ulo , 23 de J neiro de 1934. 

Ilmo . nr . Oswaldo Soares , 

M. D. Diretor de SecretLria do Cons elho Nacional 

do Tr abalho • 

Com referenci ao oficio n ~ 2- 14 de 

V. a . , datado de 5 do corrente mês , pedindo escla recimen-

tos sobre a dispensa do Snr . Emilio Bicudo da Costa , dos 

serv iços desta Companhia , tenho honra de report r - me aos 

te rmos do ofi cio n ~ 34 525, que tive oc sião de dirigir a 

V . • em ll de Dez mbro ul tim.o , ao qual esta Com enhia n -

da tem a acrescentar . 

V lho- me do ensejo pera reiterar a v . 

• os meus p rotestos de elevado ap re~o e distinta c onsi

deração . 

CO/ / OSG/ . 
)r' 
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I """"'!') ~ 'AO DO 8R. DIREOTO 

Crn 5-~k~ i/ ~ 
J:~ d!..~<Zá ~.4e_~ -

"'~'~,for da 1•. - ·· o 

~ pt, lU<-- I 6- .t .; '!f-

VISTO-Ao Sn1'. (/)tr. Procuradtw G~Waà, 
da o·· e. IJit tJ:o Ex mo. Snr. g;,-,sirünt•. 

w~~~ /98. 
Director da Sec:retaria 

~. ~ ~~~ 4u-~f)-2/1J~ 
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A, I 

nr. up· 1nten-.. nt 

o er co . t • 

27 . rço 

The s:· o Paulo 

avier ole' o, 1 

e or om o Snr. , te 

·equ rido p l rocur · or · r! r'"l 

von o ter s co ht . tes o oflclo n 2-14, 

o, e·n q e vos ol sol c1t""~u& re te~s 

J.e serv1ço 1110 BlCU o Co t , 
certl 

,.. 
pr ser t o apreço,uentro 

... 

4 

y, 1 t n 

ulo 

I • 

. 5 

tO C rtl 

.n o c 

o r· zo e o1to 

tenc1osa çoes. 

p. 

o o 

di 

Diretor da Secretaria 

s . 
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THE SÃO PAULO TRAMWAY. LIGHT ANO POWER C OMPANY, LTO. , 

I 
I 

SÃO PAULO, BRAZIL 

N• 35 444 ão Paulo, 4 de Abr i l de 1934. 

Ilmo . snr . Oswaldo Soares, 

M. D. Diretor da Secretaria do Oon alho N cional 

do Trabalho . 

Com referenoia ao oficio n: 1 391 

de V. Sa., datado de 27 de Março ultimo , pelo qual soli

citou informaQÕes sobre o tempo de serviço do Snr . Emilio 

Bicudo da Costa, empregado demitido desta Companhia, te

nho honra de confirmar os termos dos oficios n~s 34 525 

e 34 923, que , respectivamente, a 11 de Dezembro de 1933 

e 23 de Janeiro do corrente ano, tive oc sião de dirigir 

a v.sa . , aos quais esta Companhia nada tem a orescentar . 

Valho- me do ensejo p a reiterar a 

V. sa. os m us protestos de elevado ap:e o e distinta con-
... 

side ra ao . 

CC/OSG/. 
~ · 

elo SUPERINTENDENTE . 



1STO- 4(1 , nr. (])r . . ProC~WradO'I Gwal, 

io d d 1 à_.l 
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P. 12.127/33 

0/ 

~nr. super1nten ente 

o er company Lt • 

22 10 4 

ay, L1 t 

.... 
Sao Paulo 

cu~> n o o eceD1 · nto o vo o o!1c1o no 35.444, e 4 

e br11 ultimo, cabe-me so11o1t voss s provi ·nc1 s, de orde 

~o ~nr. r ~1 ente de oontor 1d e co o r queri o pel rocur o-

r1a oer 1, no nt1 o envl do pos 1v 1 

, t e po e er 1ço e 111o B1cu o d co -
t , v sto não t1 ! zer o cl ec ntos pr t o em o o 1c1o 

de s ;u r1ntenc1a e 11 e ez bro o no indo - n° 34.525. 

enclo s "" ud ço h) • 
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C. N. T. 51, A 

(:"IINI T RlO DO TRABALIIO INIJUSTKIA E COI"lMERCIO) 

ece i o em 5/ 5/ 34 . 

la . Sc.c ão . 

• • R. 

r . iretor da ~ec ao . 

preae te documento eu ue Emydio 

Bicudo Costa faz varias considerq ç5ea sobre o seu ten

po de servi o, deve ser jurttado ao Q no 12 . 127/ 33 , o 

ual subiu A con~i ~rRçio do r . Diretor a 9ecretar ia 

em 1 de ril pr6ximo p~fsado . 
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THE SÃO PAULO TRAMWAV. LIGHT AND POWER COMPANY, 

SÃO PAULO, BRAZIL 

N1» 36 083 ão PaUlo, 18 de dUnho de 1934 . 

Ilmo . Snr . Dr . ~ wa1do Soares, 

M. D. Diretor da Secretaria do Conselho 

Nacional do Trabalho. 

resposta ao oficio de V.Sa., n! 

1 729, datado de 22 de Maio ultimo, e com referenoia aos 

de n~ s 34 525 e 35 444 , que esta Superintendencia, respecti

vamente, a 11 de Dezembro de 1933 e a 4 de bril ultimo, te

ve ocasião de endereçar a esse D. Conselho, tenho a honra 

de, anexo, entregar o certificado de tempo de serviço do 

nr. Emygdio Bicudo · da Costa. 

Valho-me do ensejo para reiterar a V. a . 

os meus protestos de elevado apreço e distinta consideração . 

pelo 

' 2 O. JUN. 1934 
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THE SÃO PAULO TRAM~AY, LIGHT ANO POWER COMPANY, LT~ 

P. o. eox" a • SAO PAULO. BRAZIL 
CA e L E AOORESS 

KAIGAR 

EB-4.40-C 

são Paulo. 11 de junho de 1934 

C'ERTIF IC.AMOS q_ue o snr. UIO B I 
foi empregado desta Companhia,. como ségue:-

O DA GOSTA 

- Admitido em 12 de maio de 1921, no Departamen
to do Trafego, como condutor chapa 1.28 , foi demitido por 
desobediencia á ordem superior,. em 5 de outubro do m amo a-
no. 

- Readmitido em 2 de fe re1ro de L923 no men
~ionado Departamento, como condutor chapa 370, pediu d -
missão em 2 de abril de 1928. 

- Readmitido, novamente, em 2Z de janeiro de 
~929, no Departamento de E~ trloidade• como jornaleiro, 
foi demitido em 25 de setembro de 1933, por ter a edido 
fisicamente o feitor de serviço, durante o mesmo. 

D /J'C/NEF 
Co: -Dr:ARM/l?I 

Ar uivo Geral. 

~· 

• 

E1 ard de Souza 
Vice-Presidente 



VISTO-Ao Snr. (])r. ProWA't~d4P J1 

d8 or e ., .f' Exmo, M, 91'111·Wfi'1J·•• 

ral 
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Examinando estes autos, com a devida atenção , verifico 

d.as in:Cormações :prestadas ] elos funcionarias I?Or cujas mãos 

tiveram eles de :passar, que o reclamante não tem dez anos de 

serviços . o 2a dr . Procurador Adjunto, em seu parecer de fls 

26v . , conclue pela im:proaedencia da inicial :pelos mesmos mo

tivos . 

Consultando, no entretanto , o oficio de fls . 11 e o 

certificado de fls . 25, oferecidos ] ela reclamada, convenço

me que o trabalhador, no seu :ped.ielo ele fls. 2, não faltou a]2 

solutamente com a verdade , quando assegurou a este Colando 

Conselho que o seu tem:po na The São Paulo Tra.mwa.y , Light & 

Power Co . Ltd era su:perior a dois lustros. Pelos dois referi 

dos documentos, conclue-se que esses serviços foram I?rest a. 

dos em tres :periodos, ou sejam: ele 12 de maio de 1921 a. 5 de 

outubro do mesmo ano; de 2 de fevereiro d.e 1923 a 2 de Abril 

de 1928 ; e de 22 de janeiro d.e 1929 a 25 ele setembro d.e 1933. 

ei ÇLUe este Egregio Conselho já decidiu em mais d.e um 

:processo, que , no caso d.e o em:pregado deixar e~ontaneamente 

o seu em.:prego , voltando ao mesmo, o tem:po anterior não lhe 

deve ser contado I?ara o efeito de garantia :prevista no art . 

53 do d.ec . n. 20.466 , de 1 de outubro d.e 1931. 

No caso em a:preço, aJ.ega a recla.ma.d.a que o recla.mante, 

da seguruia vês , "solicitou demissão-. Mas, senhores Conse

lheiros, esta alegação não foi :provada. ~ sabido que a prova 

incumbe a quem afinna. ~ um princi:pio que nos legaram os ro

manos e que tem sido sempre observado :por t odos os que se 

·aoha.m investidos ela nobre missão de julgar. 

se a Light , d.e ão Paulo , a.f'irmou que a segunda saída 

de seu ex-em:pregado, autor neste :processo, foi e~ontanea, 

tinha a obrigação restrita ele exibir o original desse :pedido 

d.e demissão . se não o fês , não I?od.emos aceitar as suas inf'or 

mações , :por maiores considerações que nos possam merecer. D! 

cidir de outra forma seria contrariar todas as normas :proce~ 

sue..es e , mais do que isso, atentar ele maneira flagrante e 



... 2 -

acintosa a todas fs regras estabelecidas em mataria de pro-

va. 
... , 

Mas, nao e a:penas por esse motivo que dou :Provimento a. 

esta reclamação. A meu vêr el.a é de todo :procaiente ante a 

manifesta ilegalidade da. demissão. 

Não ha a menor duvida que o ~ecla.ma.n.te tem mais de dez 

anos de serviÇos. ilogo, não podia ser demitido senão deante 

de í'alta grave, a:purada em inquerito administrativo. E este 

não se :rês. 

A juriSJtrudencia deste Egregio Instituto, a. que acima 

aludi, nã.o me parece compa.tivel com o texto legal. Diz o art. 

53: 

·;pÓs dez a.nnos de serviço :prestad.o á 
mesma. ampreza, os empregados a ~ue 
se refere a presente lei só :poderão 
ser d.emi t tidos em caso de í'al ta gra
ve, apurada em inquerito feito pela. 
administração da empreza, ouvido o 
accusado por si ou com assistencia.d.o 
seu advogado ou do advogado do synd.! 
cato da classe ou d.o re];>resentantedo 
mesmo, si houver, cabendo recurso :P§ 
ra o conselho Nacional do Trabalho1 § lg. O empregado contra q qual for 
arguida :tal ta grave :podara ser desde 
logo sus:penso de suas fUncções :pela 
em:preza• mas a demissão sómente se 
d.a.rá a.pos deliberação do Conselho N! 
cional do Trabalho, si este reconhe
cer a falta arguida. 

Como se vê, não ha nenhuma frase, vocabulo ou expres

são que nos a.utorise tirar a. conclusão que tiraram os dignos 

membros desta casa, em :process.os semelha.ntes ao caso ora em 

julgamento. Em todos os 88 artigos do mesmo decreto 20.465, 

não encontro uma só reí'erencia, direta ou indireta., :Pela ÇJJ.lBJ. 

deva ser feita essa distinção de saída axpontanea gy não g;

pontanea.. 

o que o legislador exigiu foi que o operaria ou em-
, 

]regado tenha lO anos de serviços a mesma empresa. 

se o art. 53 em vês da redação que tem, tivesse inter

caladas as e~ressões •continuo• ou "efetivo" (:por exemplo: 

Após d.ez anos d.e efetivo serviço prestado á mesma em:presa 



etc.), justiricava~se 
}f 

que este Conselho decidisse como d.eci-

diu. Mas, nada havendo a res:peito, é forçar c~aramente a lej, 

é contundir as normas de hermeneutica juridica, é inter]re
rY 

tar benef'iã.ndo uma :Parte, :prejudicando os direi tos da outra. 

Transcrevo, aqui, o longo e brilhante :parecer da Uus-

tre a.r. Procurador Geral, exarado no :processo n . 

Escreveu s. exa.: 

1 . 635/32. 

José Vianna como am:pregado da Leo:Poldina Railway desde 
1918, f'oi despedido em cutubro de 1930 

A em:preza i.nf"ormando o recurso não indica f'al ta grave 
:praticada :pelo recorrente, nem faz referencia a inquerito ad 
ministrativo, alegando QUe a dis:pensa do recorrente deu-se ã 
29 de outubro de 1930 (f'ls. 21) . 

o recorrente :provou com as certidões de fls. 5, 6 e 7 
Q.Ue tem ~is de lo anos de serviço na LeoiJoldina. A em:preza, 
em defeza, declara q_ue o recorrente não tem direito a garan
tia de efetividade no cargo, :Porque :por livre vontade deixou 
o ~rego :por diversas vezes e q_ue contando-se o, :periodo da 
sua ultima ~ssão até a dispensa d.e~eira. conta ele me
n2s de 5 anos de serviço, sem direito, :portanto! a reintegr_ê: 
çao, na forma de um julgado recente deste Egreg o Conselho. 

Informa finalmente a em:Preza que o recorrente tendo se 
a.usentad.o do serviço, sem motivo justificado, com:portand.o-se, 
além disso de modo ind.ioi:plinado, foi dis:pensad.o, :pornão ser 
conveniente manta-lo no serviço, em 29 de outubro de 1931. 

xxx:xxx:x:xx 

o Egregio Conselho já decidiu no :processo ng 2-34/32 
que o tempo de serviço para ei'eito d.e e:t'etivida.d.e nó cargo 
conta-se com as inte~ções, :pois o q_ue a lei teve em vista 
foi garantir o empregado q_ue no periodo de mais de lO anos 
se mostrasse ca:Paz de bem exercer o seu em:prego. 

o art . 42 da Lei 4 . 682, de 24 de Janeiro de 192~ que 
foi o creador desse direito teve como esco:po garantir o em
:Pregado que ti v esse prestado lO anos de serviço efetivo na 
em:preza. 

ora, sendo esse artigo incluido no cocyo da. Lei 4.682 
que trata da cr eação da.s caixas de aposentadoria e :pensões 
para os :rerroviarios e fazendo o art. 42 ref'erencia a. servi
ço.s ef'etivos, é claro q_ue devemos saber o que essa l~i entSB 
de :porserviços efetivos, como os aprecia. :para os efe~tos de
la. cotejando-se a lei encontra- se o art . 23 que reza.: 

"Para os efeitos da aposent~oria só 
se levarão em cont! os serviços eí'§ 
tivos, ainda que nao sejam continu
as , durante a numero de anos reg_ue
ridos e prestados em uma ou mais de 
uma empreza f'erro-viaria . 
quando a remuneração do trabalho fbr 
:paga :por dia, calcular-se-ha um ano 
de serviço :para cada 250 dias de 
serviço efetivo e si tiver sido :por 
hora se dividirá por oito o numero 
de horas :Para estabelecer o numero 
de dias de trabalho efetivo. • 

Por ahi se vê que o esp1r1to da lei não foi exigir que 
o serviço seja 1ninterru:pt.o e continuo para o ef'ei to da ga
rantia de efetividade, condição q_ue s6 seria aceitavel se ~ 
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pressa na lei, ~arque do contr~io redundaria 1nut11 e in! 
cuo esse :Preceito, uma. vez que e dit:icil algum em:Pregado :peg: 
manecer na mesma em:preza com essa :per:f'ei ta ininterru:pção dã 
serviço :por tão largo es:pa.ço de tem:po. 

A Lei 5.109, de 2.0 de Dezembro de 1926, q_ue am:pliou o 
regimen das caixas de a:posentadoria e :pensões aos em:prega
dos das emi,>rez~ de serviços mari tim.o e fluvial e das em:pr~ 
za.s de ex;ploraçao de :portos, teve como criterio tambem con
siderar g_ue o serviço e.feti v o :para. seus efeitos :pode ser con 
tinuo ou não, prestãà.os em uma ou mais emi,>rezas. tart. la)-; 

Dentro desse criterio foi feito o art. 4~ que à.is~õe: 
"De:Pois de lO anos de serviço efet! 
vo o rerroviario• a que ,se re:fere 
a presente lei, SO:Poà.era ser demi• 
tido no caso de falta grave apura
da am inquerito administrativo da 
respectiva estrada, seruio ouvido o 
acusado, com recurso I,>a.ra o conse
lho Nacional do Trabalho, res:Pei t! 

. . dos os direi tos adquiridos o • 

Nesta lei então o caso tornou•se :Perfeitamente incon
troverso, :Pois, ].)ara garantia de efeti vida.d.e se penni tiu a 
contagem de tempo am outras em:prezas, desde que preexistis
se um acordo entre empreza e empregados, como se vê do § lg 
do artigo citado. 

ora, se ]ara esse efeito se conta o tem]o ]restado em 
outra em:Preza, a bôa logica manda que com maior razão sec~ 
te o tempo de servi~o :prestaQo na mesma em]reza. 

IUvida não havia, e se houvesse, estaria sanad.a pelo 
§ 2Q do artigo citwio que dis:põe: 

"Nos casos de dispensa do ferrovia
rio, :POr conveniencia da est~, 
cabe-lhe a vantagem, voltando :Para 
os serviços da mesma estrada de 
continuar com toà.os os direi tos, in 
ol.usive a contagem do tem]o em q_uã 
serviu". 

o art. 53 do Dec. 20.465, de lg de outubro de 1931 r~ 
:Produziu identica garantia de efetividade no cargo ~ara os 
empregados com mais de lO anos cie serviço e fa~endo referen 
cia a •serviços prestados na mesma ampEeza", nao rezreSriQ 
ção a interru~ção de exercício, logo nao se ].)Ode concluir 
que o serviço deve ser ininterrupto, certo tambem que neste 
decreto como nos anteriores, a afetivi~e do serviço es~á 
nas mesmas condições de legislação anterior, como se vê do 
art. 28. 

Esta inter]retação á a mais razoavel, ~ois, que :Pelo 
fato de :Prestar um empregado mais de lO anos de serviço, a 
empreze. não está. inibida de dis:pensa.-lo, uma vez que ele 
:Pratique erros ou faltas graves enumeradas no art. 54 e que 
os mesmos sejam regularmente apurados em in~uerito adminis
trativo. 

anta a. lei não exige que o serviço seja continuo e 
ininterrupto para o efeito de garantia de atetividade que o 
art. 55 dispõe: 

"O em:pregad.o, g_uel dis:pensado do se,r 
viço, };lor conven encia da em:preza, 
ol]tiver a sua readmissão., continu!!: 
ra no gozo de todos os direitos an 
teriores, inclusive a. contagem do 
tem:po em que nella. serviu, ind.epen 
dente de pagamento de nova joia.• 

ora, qua.es são os em.I,>regados que a empreza :pode dis
:pensar :POr sua conveniencia? oertam~te são os g_ue não tem 
lO anos de serviços., :porque estes so ~odem ser dispensados 
IJOr falta grave apurada em ing..uerito. 
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Aliás esse art. 55 não se entende com a mataria do art. 
53, ~orque faz referencia ao gozo de direitos anteriores sem 
pagamento de nova joia. 

colocação desse artigo no capitulo que se refere a es 
tabilidade e garantia dos empregados não quer dizer que elete 
~ a..:plica.ção para esse f'im, pois di versas outras matarias i 
tao reguladas nesse capitulo sem que a ele di gam respeito, os 
mo os arts. 56 e 57. 

ssim é de toclo :f'und.amento juridico o ras:pe1tavel a.cor
dão de 14 de Abril deste ano, prolatado no processo 2-34/32o . 

O Egregio Conselho no mesmo dia resolveu tambem uma oon 
sul ta da Light decidindo que a retirada do 2erviço por a to ai 
:pontaneo do eiilJ?regad.o, imJtorta em interru:pçao :para se contar 
o :prazo de lO anos. 

Não havendo, :port antol juris:prud.encia :pacif'ica sobre o 
caso, :por terem s~do :profer dos acordões em contrario, a:poio 
as conclusões do :parecer na decisão do :proo~sso 2-34./32, que 
oor res:pond.e a opinião desta procuradoria, ja manifestada em 
diversqs casos. 

A vista do exposto a tendo em consideração que o recor
rente provou ter mais de lO anos de serviço, não podendo as
sim a empreza d.em.iti-lo sem :provar í'aJ.ta grave em inquerito 
administrativo, o:pino pelo :provimento do recurso e :para que 
seja o recorrente reintegrado com as vantagens do art . 53 do 
Dec. 20.465, de lQ de OUtubro de 1931. ~ 

Rio de Janeiro, 18 de Junho à.e 1932 

Esses argumentos são irrespondiveis. 'aço minhas todas 
as suas :palavras, convicto de que, a~tando, como acato, inte
gralmente, todas as conclusões a que chegou s. exa., tenho o
casião de cumprir rigorosa e conscientemente com o meu dever. 

Dou provimento ao presente recurso. Reconheço ao recla
mante tempo superior a dez anos. E se não instaurou a em:Preza 
o necessario inquerito administrativo :para apurar a falta ~a 
ve que lhe atribuiu, agiu ilegalmente. Assim, o meu voto é :P.! 
ra que a reclamada readmita o reclamante no serviço que exer
cia, :Qagando-lhe todos os vencimentos atraza.d.os . 

... .. 

~ ~r~ 
/ 



N.F •• L./L.F. ~- T. 2õ. A 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALH6/ 

....._...oTraNIU, 
........ ce-erdo 

Secção 

. / 

Proc . no 12.127/33 

19 ... ~ ......... . 

Vistos e relatados os autos do presente processo, em que 
11# 

~o Bicudo da costa reclama contra a The sao Paulo~~ 

L1ght and Power Company Ltd. çU.le o dem1tt1u do seu serviço; 

Considerando que, conforme se verifica do officio de 

fls. 11 e certtlicado de fls. 25, o:r.rerec1dos pela empresa, o 

reclamante tem mais de dez annos de serviço 1 prestados nos se

guintes periodos: de 12 de Maio de 1921 a 5 de OUtubro do mesmo 

anno; de 2 de Fevereiro de 1923 a 2 de Abril de 1928; e de 22 de 
11# 

Janeiro de 1929 a 25 de Setembro de 1933,, logo nao podia ser de-

"" m1 tt:!.do senao diante de falta grave, devidamente apurada em 1n-

qllerito adm1n1strativo, consuante estabelece o artigo 53, do Dec. 

20.465, de 1° de Outubro de 1931; 

Considerando que a allegação da Dnpresa, aliás não pro-
,. 

vada, de qJ.te. o reclamante, da segunda vez, "solic:l.tou demissao", 
11# 

nao se reveste de nenhuma procedenc1a, de vez que o referido de-

creto, em todos os seus despositivos, naõ faz uma s6 referencia, 
,. 

directa ou 1nd1recta, pela qual deva ser feita essa d!st1ncçao de 
,. N 

sab.1da expontanea ~ nao expontanea, pois a 1ntençao do legisla-

dor fo1 justamente de exigir que o empregado tenha mais de 10 an

nos de serviço á mesma empresa, emb6ra em varios periodos, tanto 
N N 

assim que, na redacçao do citado art . 53, nao empregou as expres-
,., 

soes "continuo" ou"e!fect1vou; 

Hesolvem os membros da lao camara do Conselho Nacional 
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, . 
do 'frabalho julgar procedente a reclamaçao em apreço, af1m de 

mandar reintegrar o reclamante no cargo que occupava na referida 

Dnpresa~ 

Rio de 3-aneiro, 4 de Dezembro de 1934. 
I 

Fui presente ..;. /J· ...._ 

Publicado No 

Vice-Presidente 

V..,L~~ d~r Relator ad-hoc 

1 ~ Procurador Geral 

em jl cfL ~eae~ Cfe / 49S-
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' • • . . • 
•• • • • • 

P. 12.l27L33 

1 
5 

• 
/E • • • l-214 ' • 

c·nr • lrector d rt'l'b.e "' o ul.o T e.y Llght nd 

• Po e r co P"'llY L td. .. 

o 

1'!'\:rens 1tto-vos, e ord m do Sr. Pres1 ente, 

p vos o co heclm- . to e devidos eff'e 1 tos le :> es, copia 

c uthent 1c R do p ofer1do er este Conselho e 
N 

se o de 4 de Uez ro de 1934, no processo em nue 

~ ygd1o Bicudo Co.., recl cont~ ess co -nh1a 

que o em1tt1u o eu serviço. 

o tros1m, !i c ess::t Co nh1 not1 i CAda os 

te os do e O ACCOr "' o d curso o, nunnto prazo 

parR os recu os le~es, o ou 1, n con ornüd e do rt . 

120 o eguJ.. ento annexo ,o Dec . n° 241784, e 14 de 

JUlho do nrmo e 1934, correr t.. o receb ento 

ese te oti[ic ç~o. 

ttenc1osAs saud ções 

Director Gêrâl d r lã 

.. 
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THE SÃO PAULO TRAMWAY. LIGHT ANO POWE R COMPANY, LTD. ~ 
SÃO PAULO. BRAZIL 

• 

• 

,. 
S ... o a o , 5 d Mar o de 1935. 

Diz " o DLO , LIGHT 

PO I Y, LI T··D", sociedade anony:ma dev i damente autor i -

sada a funccionar no Paiz, com escriptor io na Capital do Esta-

do de São Paulo , rua vier de Toledo n~ 1, por seu repre-

sentante infra-as s ignado , "data venia" , que não s e confor mando 

com a decisão do ac6rdão n~ 1 258 , proferido pel a egregia la. 
~ 

Camar a des se Consel ho no processo n? 12 127/33 , em que é Re• 

clamante Emidio Bicudo da Cos ta, quer usar do s recursos per

mittidos, r equerendo a V.Excia. digne-se det er minar se jam pro-

cessados os embar gos inclusos , devidamente fundament ados , jun

tamente com os documentos n~ s 1 e 2, o primeiro dos quaes a -

/ companhado de r epr oduc ão photogra~hica, nos t er mos do dec . 

n~ 24 784, de 14 de Julho de 1934, e demais dispos ~Ões leg s 

applicave1s . 
Requer, ainda , que lhe seja devolvido 

o original do documento n ~ 1, junto, depois de confer encia com 

a r espectiva c6p a photogr aphica . 

P. E. D. 
de J() 'i 5 

CC/ J • ... 
Annexos : ~mbargos e 

documentos citados. 
c ão nJv,R 1g1t1 



THE SÃO PAULO TRAMWAY. LIGHT ANO POWER COMPANY. LTD. 

o venerando 
re i la.C 

é ecl 

or embar os 
ccor o n° l 268, prof rido pela 

no recesso n°l2 .l27/33, 
mant idio Bicudo d cata, 

z 
O · l Y, LIGHT & PO R CO 

or esta e melhor a de d1r ito, 
. ~. c. 

I 

ue o ven rando acoordão embargado decidiu que, em f ce do 
officio e fls. 11 e certi icado e tem o de servi o do reCla-
m te idio Bicudo d Co t , a fls. 25, o mesmo gosava do di
reito de estabil1d de funccional orque tinh mais e dez annoa 
de serviços rest dos 1 bar ante, em trez periodos differentes 
qu , ommados, su eram e muito pouco dez annos; e isso porque, 
mesmo tendo finalisado o se undo eriodo do r eclamante com o seu 
p dido espontaneo de demis ao (certificado fls. 25}, deverá ser 
computado para o ef eito da contagem do tem o necessario Nesta
bilidade funccional orque o gecreto n° 20 465, de 193~, nao fez 
referencia expressa as demissoe s quer espontaneas ou nao, devendo
se oomput r ualquer perio o de serviço; e ssim, que o Reclaman
te deverá ser reintegrado no cargo que occu ava na empreza Embar
gante ; entret nto, 

II 

que, ba e do - se o venerando accordão embargado, para decidir 
como o fez, no officio de fls. ll e no certificado de tempo de 
serviços de fls. 25 expedidos pel Embargante, deixou, todavia, de 
preci r e decidir sobre a asserçao do mencionado officio e da 

certidao do referido certificado de que o eclamante fôra dis
pensado por ter commetido a falta mais grave que um empregado 
pode commeter urante o serviço , isto , aggredir physica e vio
lentamente um superior hierarchico, quando delle recebia uma 
advertencia sobre mataria de serviço , falta, essa, prevista nas 
letras e e do art . 54 do dec.n° 20 . 465; desta f6r.ma, 

III 

que oNvenerando accord·o embargado, desprezando as allegaç§es 
e certidao da falta grave do Recl amante, adoptou em sua decisao, 
doutrina que, ultimamente, modificou a jurisprudemia antiga 
e pacific deste Conselho, que , interpretando o art. ~3, combinado 
com o art. 55, do ~ec. n~ 20 465, estabelecia- :a contrário 
sensu" do que dis oe esse art . 55 - que a demissao espontanea_ 
d~ empregado equivalia a uma renunci de todos os direitos nao 
sendo, por is o, nem mesmo contado tal periodo para effeito da 
estabilidade funcoional; sendo assim, 

IV 

que a demissão do Reclamante foi legal por ter sido f eita em 
25 de Setembro de 1933, uando ainda prevalecia a alludida juris-
rudencia pacifica deste Conselho, por força do dis osto no art. 

80 do dec. no 20 46§, que lhe dá a qualidade de orgao encarregado 
de su prir as omi s soes e duvidas na observancia do mesmo decreto; 
portanto, 

v 

ue foi licita e moral a demissão do Reclamante por ter sido 
fun ad em j urisprudencia uniforme e pacifica deste Conselho, que 
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ente oi modi ica lgum tempo depois de consumada e demis-
s o, e por ter ido m tivada por alt ra e c pitul da em 1 1, e 

ue o roprio Recl a nte confessou na c rta que nder çou bar-
gente (doo. n° 1 ,e que se junta ao r e ntes embargos, aoampanhad 
de co ia hotogr hica; em conse uenc i , 

VI 

ue a decis · o o vener~do accordão mbarga o, constituindo sur
esa para a Embargante, nao r esalvou a esta o di eito de i nstaurar 

o competente inquerito administrat ivo para a uraçao da falt a grate 
1 e ada contr o Reclamante que, em virtude da nova interpretaç o 

dad ao texto l egal , passou a gosar da estabilidade funcoional,resal· 
va que , ali s , tem sido f ei ta por est e Uonselho em casos i denticos; 
m vi t disso, 

I 

que deverá ser reconhecido bar ante o di r eito de instaurar 
o inquerito administrati o para apurar a falta do Reclamante, pois 
trata-se de falta grave capitulada no art . • 54 go dec . 20 465,segyn
do ficou demonstrado, e _como esta disposiçao nao soffreu alteraç o 
pela a ludida modif i caçao da ~urisprudenc ia deste Conselho que, ape
nas, adoptou nova interpretaçao dos arts.53 e 55 do citado decreto 
sobr contagem de tsmpo ara effeito da estabilidade funcoional, a 
falt grave do Reclamante subsiste; de outro modO, 

VIII 

que tengo este Conselho instaurado o processo n°12.127/33 sobr 
. reclamaçao do eclamante, no_qual oi proferido o venerando accor

dao embargado, a Embargante, nao foi notificada ou convidada a de 
fender a legitim! dade do seu acto di spen ndo o eclamante, tendo si· 
do notificada, tao ~omente, a apresentar o certif icado de tempo de 
serviço do mesmo; nao obstante, 

IX 

ue a Embar ante . em sua rimeira informação a este Egregio Con
selho, pelo offioio n~ 34 525, de 11 de Dezembro de 1933, de ue se 
junta copia authentic {doo . n 2), já ar irmava que a demissão do 
ecl ante foi "por ter, durante o serviço, aggredido um feitor" , 
coresoent ando que "dada a gravidade da falta que determinou a sua 

- A demissao , e os . seus us ant cedentes, esta Companhia se ve na oon-
tingencia de nao poder readmittil-o" ; deste modo, 

X 

ue, em vista das alleg çÕes de f~ta grave e de maus anteceden
tes do R clamante, o venerando accordao embargado constituiu uma 
sur rez p ra a Embar ante, visto 2omo este eggregio Conselho , não 
tendo mandado abrir t ermo ou dilaçao para que a Embargante Eude sse 
produzir provas , desprezou tae~ allegaçoes da Embargante, nao obs
tante se fundarem nas dws osiçoes das letras e e do art . 54 do 
dec. n° O 465, de 1/ 0/1931 , deixando de resãlvar bar ante o di· 
reito de instaurar inquerito administrativo sobre as faltas graves 
do Reclamante, de acoordo com o art.53 do mesmo decreto; assim, 

n 
ue se verifica ue houve cerce~ento de defesa em relação 

Embargante, que tendo fe ito allegaçoes fundadas em lei e em juri spru· 
dencia unifor.m.e e acifioa deste eggregio Conselho, não lhe foram,en· 
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tr tanto, facultados os termos e r ecursos le aes para reduzir p 
v s; finalment , 

XII 

que os present~embargos devem ser_recebidos e depois de jul
gados provados, ser reformado o accordao embargado, resalvando-se á 
Embargante o direi to que lhe assis.te de instaurar inqueri to sobre 
as faltas graves do Reclamante, em virtude da nova juris prudencia 
doptada por este eggre gio Consel ho em relação á contagem de tempo 

para effeito da estabili ade funccional , como é de elementar 

;r U S T I Ç A. 

Com os protestos por todas as provas em direito admittidas. 

são Pulo, 1° de Março de 1935 . 

EGGREGIO CONSELHO N CIONAL DO TRABALHO 
------------------------ --------------

1) - A questão em julgamento de si tão simples e o di reito a 
applicar de tanta evidencia que a ~bargante confia em que este 
egg~egio Consel ho reforme o accordao embargado, segundo se arti
cula nos presentes embargos. 

O facto é o seguinte. O reclamante foi dispensado pela Embar
gante por t er commettido uma falta de gravíssima insubordinação, 
aggredindo a bofetadas, durante o serviço, um feitor , de quem 
recebd;a uma advertencia a ttinente ao traº.alho, e a queJp., acto 
continuo, tambem atirouNao solo, lançando-~e sobre elle e mal
tratando-o rudemente. N o fô r a a intervençao immediata de compa
nheiros de serviço que , inter vindo, tiraram o Reclamante de so
bre sua victima, certamente elle levaria avant e sua façanha , 
i mpulsionado por seus sentimentos brutaes e anti-sociaes, e as 
consequencias seriam muito mais graves. 

2) - O eclamante, na carta que endereçou á Embargante ~ que se jun
ta aos r sentes embargos (doc . n°l ) , ap6s sua demissao, confessa 
a aggressao praticada em serviço contra seu superior hierarchico. 
Pr ocura, entretanto, o Reclamante atenuar a gravidade de sua f 
t a , allegando ter sido meaçado _por sua viotima . Ainda q e fo~se 
verdadeira essa allegaçao - e nao assa de uma mystificaçao -na 
justificaria o acto brutal do Reclamante, quer em f ace das leis 
enaes , q~er perante a di sciplina que deve presidir a qual quer 

organisaçao e trabalho. 
~ I ~ A 

Nao e accei tavel a asserçao do .Hecl amante de que fora amea a-
do por sua viotima e por isso a aggrediu, porque a viotima nao 
esboçou nenhuma aggressao contra o eclamante, m do que havi 
com anheiros de serviço, que livra ram a viotima da truculencia do 
Reclamante, e que affirmam que apenas a vict a, chefe de servi
ço do Rec l amante, f ez-lhe uma advertencia sobre o trabalho, s~ 
qual uer offensa . 
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De ois basta considerar ue a victima um homem franzino, que 
nem si uer oude de en er-se da aggressão do Rec amante, que o es
bofeteou e atirou o s lo, para se ter a 1m re ssao exaota de que 
ella ae!;ia incapaz de ameaçar o Reclana nte, de quem soft"'reu uma 
aggre s sao brutal, sem forças physica e moral com que reagisse. As 
circumstanoias e indicies do facto desmentem o Reclamante e des
mascar seu. estratagema, que engendrou para atenuar a gravidade da 
insubordinaçao e brutalidade que commetteu contra um chefe de ser
ViQo, que, no cumprimento de seus deveres, teve a infelicidade de 
se ver abatido ante a brutalidade do Reclamante, individuo de maus 
instinctos e de sentimentos anti-sociaes. 

... 
sim, perante a lei ou a moral, o Reclamante nao encontra ju& 

tific tiva para seu acto. 

3)-Em relação á disciplina,.. regulamentar tambem seu acto não encon
tra qual uer justificaçao porque si o Reclam~nte tivesse sido 
ameaçado por sua victima, como affir.ma (doc .n°1), deveria ter-se 
dirigido a um uperior ~ierarchico de ambos, a quem relatasse o 
facto e pedisse uma providencia. 

Assim, verifica-se que a affirmação do Reclamante de que f 8ra 
ameaçado por sua victima,e como medida preventiva de defesa .tra: 
tou d2 aggredil-a brut mente, nao passa de grosseira mystifi~açao 
que nao atenua a grav idade de sua falta, e ante s a confessa e 
compr ova. 

4}-Diante dessa fa ta occorrida em 25 deSetembro de 1933, a Embargan~ 
dispensou o eclamante . ' agindo dessa maneira a Embargante obser
vou a lei e a jurisprudencia deste eggregio Conselho. 

De facto. O dec.n°20 465, de 1/10/1931, capitula a falta do Re
clamante como falta grave, nas alineas e e ~~o art.54, configu
rando na prime i ra o acto grave de insubordinaçao praticado pelo He
clamante, desrespeitando, durante o serviço e na presença de com
panheiros, um supe rior , de uem rec~bia uma advertencia ttinente 
ao serviço, e na segunda, a aggressao physica levada a efreito con
tra o mesmo superior. 

Tal alta, portanto, era motivo sufficiente para justificar a 
demissao do Reclamante: si elle tivesse menos de dez annos de ser
viço effectivo, a demissão poderia ser summaria; si dez, ou mai s , 
deveria ser instaurado inquerito afim da dispensa ser resolvida 
por este eggregio .Conselho. 

5)-Dispensando o Reclamante, nas circumstancias em que o fez em 25 de 
Setembro de 1933, a Embargante observou a juri sprudencia unifonae 
e pacifica deste eggregio Conselho, que estabelecia que os periodos 
de serviço prestado a uma mesma emprez , anteriores a pedidos es
pontaneos de demissao dos empregados, nao eram comput ados, para o 
effeito da es tabilidade funcoional, pois taes pedido~ equivaliam a 
uma renuncia de todos os direitos. Entre essas decisoes, podem-
se citar a s seguintes deste eggregio Conselho: proc.n° 4 535,D1ar. 
Of. de 22-4-1932,pg . 7 748; proc.2-1824/1932,Diar.Ofic.de 9-10-932, 
pg.l8.727;proo.n°7-677/33,Diar.Ofic.de 24-12-1934,pg.25.650. 

6) -Es a jurisprudencia uniforme e pacifica foi, porém, inve:rt da por 
decisao proferida pelo Exmo. Sr . Ministro do Trabalho que, accei
tan o parecer dos Exmos.Snrs.Consultor Geral da Republica e do 
Mini terio do Tr balho, deliberou ue a contagem do tempo de aer
v1qo para effeito da estabilidade deve abranger tamb~m os pe~1o
do ue antecederem os pedido~ espontaneos de demi ssao por par
te os empregados. Ess decisao ministeri 1 data de Novembro do 
anno findo de 1934. 
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N·o retendemos entrar na apreciação dess deci~ao ~iniste
rial. Ell funda-se, por m, no argUirBnt o de que o art. 55 do de o . 
n° 20.465, quando estabelece que apenas os empxegados que,.dispen
sados por conveniencia da empreza , forem readmittidos, virao a go
sar de todos os direi tos anteriores, e~\:oluindo os que se demi ttem 
espontaneamente , não poder ser interpretad~ como regra para a es
tabilidage funccional, porque essa di~osiçao do art.55 s6 regula 
a situaçao dos empregados perante as O ixas, na ualidade de seus 
associados. 

.. -Parece-nos. por m, que esta interpretaçao nao é a mais acoeita-
vel. 

~sposição do citado art.55 não regula principalmente a si
tuação dos empregados readmi~tidos pelas emprezas, perante as Cai
xas de poaentadorias e Pensoes. O contrario disso e o que dis-

Õe esse artigo. 

Essa disposição re ula recipuamente a situação dos empregados 
readmittidos perante a propr.ia empreza, e só subsidiariamente a 

- N regula em re1açao s Caixas de Aposentadorias e Pensoes. E isso , 
por uma r zao curial. S6 depois de adm.itt~idos pelas emprezas é 
que os empregados passam a ser associados das Caixas, e asmm 
esse art.55, regulando os direitos que o empregado readmittido 
readqu!re, em relação á em reza, como corolario, t~2em prevê a 
situaçao do empregado erante a Caixa, afim de ue nao pudessem 
surgir duvidas, neste ponto. 

Mas , este dispositivo só estabelece ·a s ituação do empregado 
rea~ttido em relação á Caix de maneir secundaria, pois sua in
tençao principal foi de regular a si tuaçao do empregacb perante 
a emp ez que o readmittiu seu serviço . 

' De J is, lembrando uma r~gra el ementarNde hermeneutica que de-
te na que, n compreensao de disposiçao legal, se verifigue qual 
o preambulo ou epigraphe a ue esta~ subordinada a disposiçao a 
analysar (Coelho da Rocha ,Instituiçoes} , vemos que o citado art . 
55 está subordina o ao titulo V do dec.n°20 465, que se ennuncia : 

"Da Estabilidade e Garantia dos Empregados das Em
prezas sujei tas o Regine desta Lei" . 

E, dest fórma - si essa estabilidade e garantia é a tuncoio
nal - verifica-se que todos os adminiculos estao a demonstr r 
que o art.55 citado~condiz de modo preemin~te com a situaçao dos 
empregados em relaçao as em rezas de cujo serviço foram dispensa
dos or conveniencia das mesmas, e venham a ser por e llas readmit~ 
tidos . Tambem verifica- se que do disposto nesse art.55 foram ex
cluidos os empxegados~que ~e demittirem espontaneamante . Justa_ 
ou. injust essa exalusao , nao cabe aqui lamentar, e ..,,querermos tao 
sõmente re istral-a. ~ê-se. pois, que essa disposiçao em apreço 
só .secundariamente e de maneira complementar prevê a situação_par
ticular do empregado perante a Caixa de posentadorias e Pensoes , 
pgrque seu fim rinaipal de regular, perante a empreza, a situa
ç o daquella cat geria de emprega os que, dispensados por convenien. 
ai a da propria empreza, venham a ·ser por ellas readmittidos. -

71- a, essa nova jurisprudencia adoptada por este eggregio Conselho, I 
de mo o algum alterou o conceito de falta grave definida pelo art. 
54 do dec. n° 20 465 . 

E, assim, desde que o venerando accordâo embargado julgou que o 
Reclamante gos de estabilidade funccional por poder sommar todos 
os periodos de erviço, mesmo o a gunioL que finalisou com seu 
pedido spontaneo de emissão , a oonalusao logica se i deter-
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miha ão da ab rtura de 1nquer1to admini s trativo para serem apura
das as falta s grave s contra elle alle adas. P rque o empregado 
que osa de e s t abilidade funccional nao indemi ssiv 1. Essa es
tabilidade, ap6s dez annos de erv1~o, obriga a empr eza a instau-
rar inquerito para apuração das faltas g~aves que o empregado 
commetter, afim de que este Conselho entao delibere . 

8)- o oaso em a r eço, occor r e , entre tambo, a ciroumstaneia de que a 
dispensa do Reclamante foi effe ctivada quando ainda er a ob se rvada a 
r eferida jur i sprudencia deste e regio Conselho, que estabel ecia 
ue o~ períodos de servi o anteriore s a pedidos espontaneos de 

demiss o dos em r e ados nao er am contado s para o éffeito a esta
bilidade funocional, por e quival er t a l demi ssão a uma renúnc i a 

todos os dire itos . 

E, a sim a di s ensa do Reclamante reveste o característico de 
facto juridico perfeito e cabado, visto como se verificou quando 
vigia essa citada jurisprudencia dest e e gregio Conselho que, por 
for~a do. rt.80 do dec.n°20 465, é o. orgao incumbido de supprir 
as omi ssoe s surgidas em sua applicaçoo • 

Ainda que s~ conside re a nova jurisprudencia, que foi orienta-
dj! pela decisao mini s terial, como meramente interpret ativa da lei, 
naopoderia ser a plicada ao cas o em ap re~o, N que já estava consuma
do, e, muito menos ainda , deixando o accordao embargado de resalver· 
á Embargante o direito de i nstaurar inquerito para apurar as faltas 
graves allegadas contra o Recl amante. 

9)- i s, as de cisÕes de sse eggregio Conselho, sobre casos i guais ao 
de que se trata , sempre têm r esalvado ás emprezas esse di reito, e 
ma is q~e resalva , t m de terminado a abertura de inqueritos paza 
a uraçao de faltas graves allegadas. 

Pelo que expos to fica , e com o supprine nto das luze s dess2 eggregio 
Conselho, a Embargante aguarda a ref orma do venerando accordao emba~ 
gado ue de accordo com a recente jurisprudencia adaptada, reconheceu 
a estabilidade funcci onal d.o Reclamante, afim de ser r econhecido o di
rei to .... da Embargante de inst ur r o competente inqueri to s::> bre as al
l ega4as faltas graves do Reclamante, nos expre ssos termos dos arts. 
53 e 54 do dec . n° 20 465, de 1 de Outubro de 1931, e na conformidade 
da logica, do direito e da jus tiça. 

são Paulo, 1° de arço de 1935. 

ANLT/JGP/. 



Ilmo. Sr. Dre Edgar d Souza llui Di9lo Su;p 

and Po r. 

-· .... , .... ~~ 
o v 9 . -.:: .. -..·~ 
~ 

~. Superi tendente. 

u ygdio »1cudo da oosta pr ado desta 

desta p dir-vos Digno Sr por vossa elev da conscienoia 

, venho por io 

un 1nfel iz che.fe de 

va .frio , cas re fiel as obrigações do • 

Hoje sr. u.Peritendente, sou \IIl om jogado 

d rua pelo imples facto de cometter uma falta e grave, 

s~erite ente que é grave mas a razão é que vtnha 

piques do meu feitor plicar co igo quando es u d 

çõe em ordem creio sr. de quem tem brio caracter 

g õ s não deve o sr. ~ itor por ver a h\IIlUh.e.ção d llll le 

exalta-lhe a moral, com c rtas observ ções grotesca e alán 4 s 

ll&r o serviço da mão de un homem de urio • ameaçar-

bar que un homem não ameaç outro e vendo do m u 

a 

• 

8 

to che ou foi obr~ado a reagir e 
~~~~~~--~~~-=~~~~~~~ 

tombo , e foi o suff ciente para o sr. :Dr. 

do ~. feitor e endereçar a mesma par o ister :Horver 

mala e nem menos, sem indicar os otivos, 
~--------= 

pel aç ... o alg·li:la e le brando-me da V. ' cia peço-vo o 

q sou pae ele ous filhos enores um de \J1l e.nno nove ese ou ro 

tro mes , nao é justo que fiq e · em • 
~10 a udex do V • .t:;Xci reaa.ll!li vtlr-me outx vez .. . u logar ao rv1ço 

Co • · . 
e J â agradeço- o 

· u ri do 

• 



.. 
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N~ 34 525 
.. 
ao Paulo, 11 de Dezembro de 1933 . 

I11mo. Snr. Oswaldo Soares, 

M. D. Diretor da ~ecretaria do Conselho Nacional 

do 1'rabalho • 

Com referencia ao oficio n~ 2- 2 396, 

de v .sa., datado de 20 de Novembro ultimo, pedindo esclare

cimentos sobre a dispens do Snr . Emidio bicudo da Costa , 

dos serviços desta Companhia, tenho a honra de informar 

que esse Snr. foi por 3 vezes emp~egado desta Companhia . 

A prime ira, na ecção de Viação, de 

12 de Maio de 1921 a 5 de Outubro do mesmo ano, sendo de-

mitido; 
.. 

a segunda, na mesma ~ec ao, de 2 de Fevereiro de 

1923 a 2 de Abril de 1928, pediu demissão, e por fim, na 

Secção de Electricidade, de 22 de Janeiro de 1929 a 2õ de 

Setembro de 1933, sendo demitido por ter, durante o servi

ço, agredido a um feitor . 

Dada a gravidade da falte que determi-

nou a sua demissão, e os seus maus antecedentes, esta Compa

nhia se vê na contigencia de não poder readmiti - lo. 

Valho-me do ensejo para reiterar a V. 

Sa. os meus protestos de elevado apreço e distincta consi

deração . 

(a) A . C .Cardoso 

pelo SUP • INTENDENTE . 

ACC/RAS/OSG/ . 



I 

l 





.... 
I 

pro o. 12.127/33 

CN/CR 

14 

snr. Em1d1o cudo da costa 

RUa Imberé, 71 

Perdizes ~ SN Paulo 

10 8 

,. 
vendo a "The sa.o Paulo Tram ay L1ght anu l?o er 

company L1m1ted", en rga o o aocordão dest e conselho d 4 

de Dezembro Ul t1mo, que d.etenn1nou a voss reintegr çã.o nos 

serviços d quella companhia , oommun1co ue vos será dado 

vista dos citados emb rgos , nesta secret 1a , pelo prazo de 

dez u1as fim de ote vos n1teste1s sobre os me mos. 

,. 
sa.udaqo e.J oord1aes 

FranclSco de Paul a atson 

No impedimento do Dlreotor Geral 



... . 

I '' 



I !NDICA TO DOS OPERARIOS EM TRAÇAO, FORÇA 
DE SAO PAULO 

N~ 2/98 

... . 

LUZ, 
SAO PAULO 

R. José Bonifacio, 256 - 2° and r . 

São 

Exqto. Snr . 
Dr . swaldo oares 

DD . Diretor do Donselho 
Rio de. Janeiro 
---------

~8 de L 

Tendo o Snr . Emidio Bicu 

bido uma carta desse Conselho, em que lhe 

menta de um embargo interposto pela T~e São Paulo Tramv~ay , 

Light & Power Co. td., este Sindicato vem comunicar a v. 
Exa . que não é possivel áquele senhor ir a esse Conselho 

afim de manifestar - se sobre o mesmo , não s 6 pelo estado 

de sua saude, como tambem pela ua situação financeira . 

Este Sindicato pede a v. Exa., se possivel, 

ànviar a copia dos citados embargos, e espera que esse Con

selho, legitimo defensor dos operarias, saberá resolver es

te caso Qentro de toda a Justiça . 

Sem outro objeto, aproveitamos o ensejo pa-

ra apresentar a v. a . os nos oa protestos de admiração a 

respei.:bo . 

tenciosas Saudações • 

... ce i o a ta Secção em .. 

Mod. f 



Rec. em 18/6/935. 

INFORMAÇ10 -

Tendo em vista o officio dirigido por esta 
secretaria ao sr . Emidio Bicudo dà costa , no qual lhe é 

dado conhecimento dos embargos oppostos pela s. ~aulo 
Tramway, Li~lt and Power co. Ltd. á decisão do Egregio 

conselno Nacional do Trabalho proferida no Proc . 12.127/33 , 

o synd1cato dos operarias em Tracção, Força e Luz de s. Pau

lo communica não ser poss1vel aquelle senhor comparecer a 

este Instituto, para apresentar a sua defesa, não só pelo 

seu precario estado de saude, como tambem pelas difflculda
des financeiras em ue se encontra. 

Assim, solicita aquelle syndicato lhe seja 
remettida uma co ia dos referidos embargos, para que o in-

teressado apresente a sua contestação . 

Penso que se deve responder, pro~ondo ao em

bargado que constitula advogado nesta cidade, ao qu 1 será 

concedido vista dos presentes autos, salvo no caso da auto

ridade superior julgar mais acertado attender ao pedido do 

syndicato acima mencionado. 

Nestas condiçÕes, passo este processo ao sr . 

D1rector desta secção, para os fins convenientes. 

Rio, 19 de Junho de 1935. 

~a_ f11~ o6 ~' 
2• official 

.A1 rnP ·?·de'Ftu;ão tio Sn,., Director G 

~ ,a::~ -~ 0 ~~ri: ~6---
p. J e~ro, ??t.?. de ~~e 1JJ _ 
~ .. ·-·· .. 4~. ~~:tl# y!;-_6~ 

Dzrectgr /a-li!- S~~Ção 



.:. 

f • ~4 _ fJJ- o ;a--,;.._·~ ., L~~ ~ 
-~~ ~ ~ 7r ~-1'-~7 



• 
. . 9 Ju~ o 5 

4 

I 

1-918 

.... 
·ynd1 to dos o er r s em r c,. o, •or"'a e 

... 
LUZ de SUo PaulO. 

Jo é onlf cl ô - 4 r 

, 
tt ll e idO á ~ ll<.:it .. çâ C'! vtante 

'/~d , d ~8 de ~lo findo, 

!'d o Jr . r 

oi r C1 1 'T au-

r Ll. lt " o 

du . r·· l~l t 

d lV~t :J r o rl I1 .P ·ucel::iSü 

de Gd10 uiCU O ,af1 

que es, o · e.a e · s su- ;;:) r"' v de de-

!eza· 
' 

ro-vos c nve lL .. nclú d , 

el a<.:c sad • s ... r conot1 ... u1do adv t:.ado n t 

clô ele, o ~ual J! der·' rc do 

re e.rido oc so . 

t ... enciosa;;:) s ud · 

D1rector ·er 1 secre éH'l' 

, . 
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5ÁO PAULO, BRAZIL 

c 

são Paulo , 4 de Setembro de 1935 . 

Exmo . nr . Dr . Pre idente do Conselho Naoional do Tr balho , 

Rio de Janeiro . 

T ndo ohegado ao nosso oonheoimento que 

o nr . Emidio B cudo da Costa , que é r olamante no prooesso 

n° 12 . 127/33 , all gando achar - se enfermo 

oursos, e , portanto , impos ibilitado de 

desprovido de re 

looomover até 

essa Capital ara receber vista do menoionado proo so , re 

qu reu que lhe fosse rem ttida oópia dos embar os oppostos 

a decisão desse Egr eio Con el o , vimos trazer ao oonheoi

mento de V.Exoia . que o Snr . Emidio Bicudo da Costa . depois 

que deixou o servi~o desta Companhia , empre ou-se na em r za 

transportes rodov1arios , denominaâa Aganc1a de Trans~or-

a " ola Preta" , tabeleoida nesta Capital , á rua Dr . Bit-

CC/ 

Rodrigues no 7 . 

Aproveitamos o ensejo para apresentar a 

nossos rotesto de levada oonsid ra ão . 

/G • pelo S 

/tJ ~~I 

/ 

'l'ENDENT • 
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1-1358 

19 
Out bro 5 

A 

• •midio Bicudo da Co ta 

""o t n o t" n re nte dat v o 

ni:f 1 .tTh -. o t do .obr os bargos ro:feridos 

P ulo y, d o e r Co an.y, TA t ' . contr 

decis-o d te Con lho, d eze. rb ro d 1 4, 

q voa~ rcint r ç -o, nos rviços qu 1-

la Comn nhi , o1 ici to, de co .. fo .ni a e co o 

la rocuz· o ri 1, vos ni:f'cs tets a re 

qu ri o 

to, den-

tro o p r zo e 20 dias. 

Attencios a audaçõe s 



t ?? 'itier cão do Snr. Di,.~otor Gera) tA1o O? 

! ~64-~ú6(, ~~ d't:-<4-t ~ ~~~ CCCf ·~-

18 .;:: 

/ 
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n 1 , sol1 

no 
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do o. 

1 

o 

ncio 

s ort n ol 

n: 7 

o ~t 

1lv , qu 

P n 

ri r ov d 

n ro do 

e o r c r 

Dir ctor d c r1 

ou 

1-

o 
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MATRIZ 
AIO 

Rua Saccadura Cabral , 59 
Telephone 24-0091 

24·0092 

FILIAL 
SÃO PAULO 

Blttencourt Rodrigues, 180 
Telephone 2 ·5260 

2 -5251 

Palmyro Persegani & Cia Ltda. São Paulo, 14 de iezembro de 1937. 
SANTOS 

Rua Silo Francisco, 190 
Telephone Central 4561 

Ao 

Conselho Nacional do Trabalho 
RIO DE JANEIRO 

Presado Senhor Director, 

Ref.: Ni l-1269g3?-12.127/33r 

, 
Respondendo a presada carta de v. s. 

datada de 25 do mez proximo passado, cumpre-hos informar que em 
nossos archivos não consta o nome de Emidio Bi9udo da Silga, co
mo nosso empregado. Encontramos um Emidio, porem, Emidio B. Cos
ta que foi nosso empregado de 1 de Abril a 10 de Setembro,de 
1936 e que se retirou expontaneamente alegando falta de saude. 

Sem outro motivo para mais, subscreve
mo-nos com muita consideraçãoe apreço 

De v. s. 
Amos. Attos. Obrdos. 

~q~~tt\~~ 
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IIIIISTEAIO DO TIABALRD, 
t•DUÍIRIA E COMMERCIO 

............... ............ Secqão 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALH 

ACCORDÃO 

Ag/Jf :proc. ~2.~27/33 

19 ..... 3.$. ....... . 

• VISTOS E RELATADOS os autos deste processo em 

que são partes: "The são :Pau~o Tramway, Light and Po\Ver Com

y Ltd.u, como embargante , e EM.IDIO BICUDO DA COSTA, como 

Considerando que a Primeira Câmara dêste Con

selho , em mssão de ·4 de Dezembro de 19~l~, pe~os fundamentos 

constantes do Acórdão de fls . 33/~, J~gau procedente are

c~amação oferecida por EMIDIO BICUDO DA COSTA contra sua de

missão da 11 São ;paulo Tramway, L1ght and Power Company Ltd. 11 , 

e em consequência determinou a reintegração do sup~1cante no 

catgo que ocupava na Empresa rec~amada; 

Considerando que a essa decisão opÕe embargos 

a Empresa, com ~sse.nto no § 1Hz do art . ~g do Regulamento ane

xo ao Decreto nQ 24.7g4, de 1934; 

Considepando, preliminarmente, que os embargos 

foram oferecidos dentro do prazo legal a que se refere o § 9g 

do mencionado art . ~. e articulam matéria de direito; 

Coneiserando, de meritis , que a embargante 

funda as suas razÕes no f ato de que , quando ocorreu a demie-
..; 

eao do embargado em virtude de falta grave , estava em vigor 
• • a Jurisprudenoia deste Conselho segundo a qual o empregado , em 

se demitindo do serviço expontaneamente, não tinha dir eito , ao 

' ' tornar a mesma Empresa , a contagem do tempo anterior; e, assim, 

não podia preceder a demissão do empregado do respectivo inqué

rito administrativo , ex- yi do disposto no art. 53 do Decreto 
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20.465, de 1931,e para cuja instauração agora pede a necessária 

autorização; 

Considerando que, bem analisados os argumentos 

aduzidos pelos embargos, em f ace das diversas decisÕes que so

bre hip6tese idêntica a dos autos proferiu êste Conselho, im

pÕe-se a conclusão da sua procedência; 

Considerando, com efeito, que êste Conselho,apÓs 

a modificação da doutrina indicada pela embargante, decidindo 
.. 

oa.eoe iguais ao de que tra ta este processo, sempre tem r ess al-

vado às empresas o dire i t o de instaurar inquérito contra o em

pregado, para apurar falta grave contra o mesmo arguida; 

RESOLVE :Jl os membros do Conselho .Nacional do Tra

balho, reunidos em sessão plen , em face do exposto, conhecer 

doe embargos, para, rece ando-os, em parte, ressalvar à embar

gante o direito de promover, dentro do prazo de 90 dias, inqué-

rito administrAtivo contra o embargado, isenta, outrossim, do 

pagamento doe vencimentos atra zados. 

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 193~ 

:Presidente 

:Publicado 

f 
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AG/ • 

1 966/~·12 . 127/33. 21 de Junho de 1. 38. 

Sr. 110 E[cu o o Costa. 

A/C. d "USina de AsfaJ. to da Pre:fel tura da Cidade 

d S .. o ulo. 

RUa do osgue, 234. 
N 

sao Paulo - Cap1t 1. 

Comunico-vos que o Conselho N c onal 
... 

do Trabalho, em sessao plen de lO de Fevereiro do 

corrente ano, pelos fundamentos constantes do Acórdão 

publicado no Diário Of1c1al de 17 deste mês, recebeu 
.. 

em p rte, os emb rgos opostos ela ''sao Paulo Tra ay 

Light and Po er Company L1m1ted" á dec são da Prime!, 

r c determinou 
. .. 

vo sa r integra ao no ser. ra, 

Vi~ o da sma. Emprêsa, tendo :racul tad.o' a esta o dlre! 

to de prom9ver, dentro do raso de 90 dias, 1nquertto 

admin1strattvo contra vós. 

outrossim, considerou a d1 ta mnprisa 
' 

isenta do pagamento dos vossos venci ntps atrasados. 

Atenciosas SaudaçÕes 

Diretor da Secretaria, Interino 
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• 
• • • .. 

AG/ • 
J - ~ f. -12.127/33. 2ld Junho d . 1.938 

• 

sr. per nt dente de " 

I Light ~. o er C0 " . 

n xavter ~oledo, 1 • 

Capital - são Paulo. 

... l 

,.. 
e o ulo Tra.mway, 

Incluso vos remeto, pa a os devi os 

e necessarta rov1dP.nc1as, c6p1 dev1damen e auten 
~ N 

tico.d do Ac rcJao referido pelo conselho Nac onal 

do Tr abnlho, em Sessão Plena de 10 <le Fevereiro do 
N ue sao corr nte ano, nos . utos do orocesso em rtes 

essa Emprêsa, como embargante, e o empre do dio 

Btc do da costa, como e bargado. 

.. Atenciosas Sauda oes 

• Castilho ) · 

Diretor da secretaria, Interino. 
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EJ(l[Q SNRS. PRFJSIDENTE 00 CONSELHO N CIONAL DO TRA-

BALHO. 

, 
Emygdio Bicudo da Cost , em 30 de Outubro de 1933, re 

clamou nesse Conselho contra a sua dispensa pela OIA. 

LYGT & POWER a Quem restava seus serviços, havia 

( 11 ) onze an os. 

Essa reclamação recebeu, nesse Conselho, o numero 

12, 127. v 

I 

Em anno de 1935, mez de outubro, recebeu desse Egregio 

Conselho copi do accOrdo em o qu 1 era a Oi • empre

dora obrigada are · mitil-o, e no mesmo off'icio, 

scientificava•o esse Conselho, que a LYgt & Powwer Ha· 

vi , recorrido. 

rocurou o seu Syndicato de clusse a quem entregou o 

of ~icio de se Conselho a demais documentos solicitados 

pelo Spnd1cato, afim de que lhe fosse redigido, em re· 

quer imento que pretendi jÚntar Cl.O processo. 

conteceu, ];)Orem QUe o seu synd.ica to foi fechado nessa 

oc casi-o pela lici , que a ' J;>rehendeu jÚntamente com 

o rchivo do Syndicato, o seus documentos e requeri• 

men to. 

As suas condições de saúde, pois esteve hospit lis do 

l9ngos mezes e di1 'iculdades econornicas foram a caus 

de não haver ntes procurado á solu <;ão de sua reclaq

ção, oque ór faz, pedindo a esse Egregio Conselho que 

darija a resposta para a Usine de A8phalto da Prefeitu 

ra uniciJ;> 1 da Cidade de S~o Paulo, BUa do BosQue nQ 

234, onde t~balha, sua chapa nQ 38.257. 

- ~oÚ~ fclú,~J.a da J 
Sao Pau lo (Ô de 1l rço d.e 1938 
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OOA 6 
THE SÃO PAULO TRAMWAY. LIGHT ANO POWER COMPANY, 

SÃO PAULO, BRAZIL 

LTO~ ·~ 

• 

• 

• 

Nt 52 859 são Paulo, 9 de Julho de 1938. 

' 
• • 

• • • 

Ilmo. Snr. J.B. de Martins Castilho, 

M. D. Diretor, Interino, da Secretaria do 

Conselho Nacional do Trabalho. 

• • J 
; 

Tenho a honra de .aousa~ · o recebimen-

• 

to e agradecer a v.sa. o oficio nt 1·967/38, datado de 21 

de Junho próximo findo, transmitindo o6pia da decisão do 

egrégio Conselho Nacional do Trabalho, proferida no pro

cesso nf 12 127/33. 
Valho-me do ens&jo para reiterar a 

V.Sa. os meus protestos de elevado aprêço e distinta con

sideração • 

TENDEN • 

.JSM/F..AB/LB. \ 
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