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Syndicato dos Empregados em 

Emprezas e Agencias 

Armazens, Trapiches e Escriptorios de Estaleiros, (j} 
de Navegação Nacionaes e Estrangeiras I·'JI 

ASSISTENCIA SYNDICAL E JURIDICA 
ENDERKOS: 

T efcsropluco SEA TEA HE 
Hio dr' .Jw1r>ir o, 28 de Agosto de I [J.'J 6 , 

Tel.çhone 23-623! 

Sédt : RUA DA QUITANDA, 201 • 2.• andar 

CE- 178//6. 

Illmo. Ir. Director do 
Conselho N~cional do Trab~lho . 

esse 

Com a de vida venia, tenho a honra de remetter a 

Conselho, a inclusa petitoria, subscripta por a.dvo-

gado, e referente a reclamaçio feita pelo associado Aveli

no Ferre ira Salgado. 

Pedindo acolhimento para a mesma, apresento a 

V.Ex, senhor Direct or, nesta opportunidade, os meus res-

peitosos cumprimentos. 



-

Sr. Pres !dente 
lho. 

e denais membroa do Gonselho Nacional do 'l'ra}J 

Avelino ..tterreir& Sa l g&do, brasileiro, marit1mo, re

sidente á rua d& ~uitand& 201- 2~ and&r, por seu &dvogado, vêm 

respe itoãamente expôr e requerer o seguinte:-

1-

Que o suplicante ser•iu em diversos m1steres , ao 

Lloyd ~rasileiro, empreza n&cional de navegaçio, durante um 

lapso de tempo superior á 10 anos, como fazem certo os doc 0 a 

constantes da justificação inclusa, a saber: 

a) Como ajudante da. co..f~in& de Construcção Nava.l , con

forme consta do d oc 0 n~ 2 da inclusa. justifica. çâ: o, I o.lh&s 4, 

dos respectivos autos ••••••••••••••••••••• 1 ano, 2 mezes e lldiaa 

b) Como tait'eiru, contorme se vê no 

d~co de folha 5 da mesma JUstificação ••••• 4 anos, 7 mezes lüdias. 

c) ldem como garçon nos restaurantes 
, . 

"Lentr&l" e das llhas, pertencentes a d1ta 

empreza, conforme atestado de folha b, cons

tantes dos autos da JUStltlcaçao em apreço, 

atest&do este con:rirmado, em os depoimentos 
, . 

de folhas lO a 11, presta~os pelos prop~os 

signatarios •••••••••••••••••••••••••••••• 2 &nos,9 mezes, O dias 

d) ldem, como servente da refer<ida 

empreza, conforme consta. do respectivo as-

sentamento feito pela empregador& na car-

teira profiss1onal do su~1icante, ora ofe-

rec1da como documento •••••••••••••••••••• 1 ano,.10 mezes , 19 di&s 
8 anos,GB mezes e 40diãs, 



tudo no total de 8 anos , ~8 mezes e 40 dias , ou sej~m 10 anos, 

5 mezes e 10 dias . 

ll. 

~ue o suplicante roi inJustamente demitido pela em-
, o 

~reza empregadora ~or ato de 12 de Set de 1955, conrorme cons -

ta do respectivo assentamento feito 'ela mesma , na carteira pro-

fissional do rei'Juerente, e acima oferecida . 

111. 

t~ue a demis~ao em apreço, alem de lnJusta é ilegal , 

porQue contando o sup~1cante mais de lO anos de serviços pres 

tados i suplicada , nao podla ser por esta dem1t1ao , sem oue , 

previa.mente, :rosse lnstaurado o necessario inouer1to adminis 

trativo e conced1da a competente autorização oesse Egregio Lon

selho, ex - vi do oue dispÕe o art 0 89 do decreto GG.87~ de 29- 6-

. 933, que assegura aos empregados mar i timosJ Gomo o suP.Licante, o 

dire1to de estabilidade no cargo. 

IV . 

Que nestas condlçÕes foi o su-plicante demitido sem ser 

ouvido nem pessoalmente , nem por intermedio de advogado pu do 

- ~ Syndicato a aue pertence , constituindo..> tssim, tal demissao, um ' ..... . 
áto manifestamente ilegal . 

v. 
~ue ao tempo da sua demit~ sãoJ percebia o suplicante o 

ordenado mensal dr 350 .000, mas este nao se acha cons1gna.do , co 

mo manda a lei, na carteira pro!issional do sup11cante, eis q~ 

em a dita carteira figura , apenas , o seu antlP'O sa.1a.r1o de 250. cro . 

V! 

~ue, por tal torma prejudicado e atendido em seus di

reitos, pediu a digna a1rectoria da suplicada , em reouerimento 

dP 10 do findante mez, sob o n~ 23 . 218 (aoc 0 n~ ) houvesse 

por bem mandar certif1car oual a importanc1a do sala.rio mensal 

,~ .. 

""' "' 



Que recebia a. o tempo de sua. demissão, sendo ta.l reouerimento inr /h.~ 

deter ido, cont·orme despecho constante do ··v Rad1cal" que J . ote-J' 

rece. 

v J.. 

~ue em data de t4 de Nov0 de 1935, recebeu o ~yndicato 

a oue ~ertence o supl1cante a carta constante de 10~ha 7 dos au

tos da justli'icação em aual a siganta.ria. dec.Lara não •rooer acei

tar c orno valido o ates t.ado de folha o da JUS t 11 1cação, por não 

constar dos assentamentos do reclamante, exlstentes nesta emnre

za, tal tempo de serv1ço, devendo assiw, o interessado 

va em jui zo de oue trabalhou durante1dez anosM (sic). 

Vlii. 

~ue deante de tal ex1gencia, o suplicante promoveu em 

JUizo a JUstificação que ora ofere ce, afim de pruva.rJ como de fa

to provado está, ue tem em seu favor mais de de~ anos de servi-
, 

ços prestados a su~~1cada- o que lhe garante a establlidade no 

cargo. 

lX. 

~ue, assim sendo, o supllcante, homem poore , modesto 

chefe de família, apel• para alta autoridade desse Egregio Tri

bunal de Justiça 'l'rabalhista. e pede provimento para a presente 

reclamação, afim de oue seja ordenada 8. sua re intregação no car

go dP oue roi tão injusti.mente afastado, ou em outro eouivalen

te e condenada a refer1da empreza Lloyd Brasile1ro a lhe pagar 

inte~ralmente todos os ordenados desde 12 de Set0 d( 1935, data~ 

de sua demis são ilep-a.l e violenb. , até o d ia em oue tor efeti•

mente readmitia o. 
, 

E se esse Egre g io 'l'ribuna.l assim proceder, tera feito 

ao suplicante , pobre operario, chefe de numerosa tarnilia, homem 
, 

pa cato e ordeiro oue luta com diticuldade , u., ato de inteira e 
.... 

sa 

just; iça . 



vocurnentação oferec ida:-

a) l justificação testemunhal. 

b) l caderneta de matricul~ na Ca~itania. do Porto. 

c) l carteira profissional . 

d) 1 carteira de synd1calisado. 

e) 1 recibo do Protocolo da Secção de Expedlente do Lloyd 

~ra.s ile ir o. 

f) 1 jornal -•u Radicalu . 

g) l caderneta. de identificação fornecida pela empregadora. 

o 
E 

DE [STALfiROS, Ei.IPI\ElAS, A6EMCIAS DE 
KAVEGIJ,iO IW:IOUAfS E ESTRAMGEIRAI 

... 
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Vara !l'ederal 

Jl.~~- ~h. :r -- W
Lí ~.~J.~ 

AVELINO .tc'EtuiliittA .:)AlliAOO, maritimo, residente nesta Capital a 

Y''"' da Quitanda n .. 201-2 ~ andar, para que possa completar a.• documen -

tação .ue possue e razer , assim, provn perante a Direc~oria da eom-

panr~ia de Navegaç~o Lloyd Jrasileiro e autoridades do Trabalho, ~uer 

jUstiricar perante v. Excia o seguinte: 
I 

Que, alem do tempo de serviço prestado so Lloyd ~rasileiro 

como operaria, taireiro e servente , constante s dos documentos ora 

or l"erecidos sob nos . 2 e :5 , isto e 1 sete annos , oi to mezes e dez dius -- o justi!'icante ser~iu ainda como garçon e encarregado interino do 

rtestaurant Central da mesma Companhia no periodo de 1 de Janeiro de 1926 

/ a 30 de .:)etembro de 192e, como se ve,do attestado annexo (doc. ns ~) , 

1 irmado por r·unccionarios da mesma Compa~ia e!"lpregadora , ora arrola-

dos c omo testemunhas . 
II 

Que , assim sendo, e de dez annos , cinco Mezes e dez dias o 

total do tempo de serviço prestado pelo justi ricante a dita Companhia. 

III 

Que a presente Justi!iceção e promovida diante da i~possibili -

dade a llegada pela rererida Companhia em preaisur por t·alta de elementos, 

o tempo exato em ue o Justir icante trabaThou em seus restaurants , cont·o 

me se veririca da p~rte rinal do doc. 3 e se destina a instruir o seu 

pedido de reintegração no legar de servente do Escriptorio vent~aldo Lloy 

cargo de que roi illegal e injus tamente demittido em data de 12 de .:)etem-

b:roo de 193 5. 

Assim, re uer a v. Excia ue apoz a designaç \o de dia e hora 

pelo .:)r. Escri vro, para ter legar o reito, sejam intimados o .:)nr. 

Directorda Companhia de ~avegagão Lloyd Brasileiro e o Procurador da 

Hepublica ~ue v. Excia houver por bem designar para assistirem ao depOd-
' 



ento das testemunhas abaixo arroladas , ~, aind~, ue li'e sejam os 

autos respectivos entregues independente de traslado p ra lhe ervir 

de docUl11ento . 

.o~· 4 Q .u fe {) v c.~ ~ etAM \..t,U ~ -d..t ~ 

ltio de (}.q )q&(, 

MÀ ~ , /V-:- J. .6' ~~ .. 

~ol de testemunhas : 
1 - l1ilbeT'+ tb .t'eçanha- ttua Do rtozario - Lloyd .3rasileiro 
2 - Hooue lt1pol ltodrigues - ~ua do Hozario - ~loy~ Brasileiro 

r 
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END. TELEGR. 
DIRECTORIA - DYOLL 

AGENCIAS- NA VELOYD 

CODlGOS: 
A. B. C. 5.• e 6.• ED. 

BENTLEY'8 
\VESTE&.~ UNlON 

....ot WATKINS 
RIBETBO 

I> \ RTIQUJ,AR 
1rKSCOTTE 1.• e :!.• ED. 

DIRECTORIA 

MOD. X 1 

'~~te~,~~~~n.ik~ml -P 
\) o c.. tv . -ll. 1 

DBCLA.ft.AlWS, em soluç~o ao· pedido do Snr. 1:» . ..-· .. ....,,.., 

FERREIRA SALGADO, ex-operario desta ~o~panhia, em requerimento d -

tado de 28 de Cetembro de 1935 e protocollado na mesma de~a sob 

N° ~2566, ~ue dos seus assentamentos, existentes nesta Empr s~cons 

ta o seguinte: 

"17- ô-919 - admittido_como ajudante da. Officine. de 
Construo~ao Naval, com a die1•ia de ns.6 ·ooo; 

28- 5-920 - transferido para a turma de vigias das Ilhas, 
com o ordenado de Rs.200~000; 

28- 8-920 - dispensado a pedido. 
Tempo de serviço: 1 {um) ~nno, 2 (dois) meses e 11 (onze~ 

dias. 

, 
io de ~aneiro, 9 de outubro de 1935 • 

.... 
COMi ANHIJ.. DE .r A VEIJAÇAO 

LLOYD BRASILEIRO 



ENll TELRGR. 

OIRECTORIA- DYOLL 
AGENC1AS -NA VELOYD 

OODIGOS: 
A. B. O. 6." e G.• ED. 

BENTLEY'S 
~VESTERN U~liO~ 

WATKIN~ 
RIDii:IRO 

PARTICULAR 
MA.SOOTTE t.• e •·" ED. 

JJ:REcTO IA 

l!OO. X 1 

D ·cLARAMOS, em solução ao pedido do snr. AVELINO 

F~~IRA SALGADO, ex-taifeiro desta Companhia, em requerimento da

tado de 30 de Março de 1935 e protocollado na mesme. data sob no 

7052, que o referido senhor conta 4 (quatro) annos, 7 (sete) meses 

e 10 (dez) dias de embarque effectivo como taif.eiro nesta Empresa, 

4· sendo que em 24 de Outubro de 1933 foi nomeado servente desta com-
panhia e pos teriormente serviu nos Restaurantes Central e das Ilhas 

... , 
por tempo que nao nos e possível precisar por absoluta falta de 

elementos. 

Rio de Janeiro, 19 de Agosto de 1935. 

COMPANHIA DE ~iAVEGAÇ~O 
LLOYD BRAS ILEIR.O 



• 

• 

AT'nSSUJlOIS que • Sr. ~VKLiliO IKIUii:IB.l SAIG.A'DO, \ai

fein ta C•Janh1a te •••g•Qã• LLO'YJ) lUUSimmo. tabalheu ne 

Blataurant central la ••• O•J&11h1a, te 1 te .Tamir• te --1926 

a aG &e Setembre te 1918 e 4 ~~atrieula .. e na Oa~titania te• Per-
"" 

••• Hb n•.125&'1 • itentitieate ne LIAJYD WSIImRO aeb nwaere 

i9'13.-



MOD. X 1 

END. TELRO R. 

DIRECTORIA -DYOLL 
AGE~ClAS- NAVELOYD i o de J"anei1·o, 14 de l ovembro 

CODIGOS : 
A. B. C. r;.• e 6.• E!). SE-495/1? 6 HENTJ,EY'S _ 
WE'3TERN UNtoK 

,.. WATKINS 

•• 

RIBEIBO 
l' \ ltTlCULAR 

~ailCOTTE 1 • "~ • EO. 

Pt:ZD ~ ~~ 
I1lmo. Snr. Presidente do · ' 2 //f//f /....,. 
SYl!DICATO DOS !MP ..,..AJ.Ju~ Uil ..i.RMAZEi S, T APIQHES 
l!i &ICrliPTO IOS !!à .i~i:Li'~IROS, EM?RE'.S.AS E AG ~lllaRCHIVO 
DE J.,Av-~AÇAO NACION.AES E ES~"GEIRAS 
Rua da Q.ui tanda, 201 - 2 o andar .J-e iZ. 
aiO DE JANEIRO 

- Snr. AVELINO F. SALGADO -

referencia ao seu ofticio n° CE.13?, de 23 de 

-outubro ultimo, co~~wticamos a v.s. que infelizaente nao podemos 

attender ao pedido desse Syndicato para readmittir o onr. a-fELINO 

FERREIRA SALGADO, servente dis~ensado desta companhia por faltar 

constantemente ao trabalho , sem motivo justificado, com prejuizo 

- dos serviços, sob a allegação de ~ue o mesmo já contava mais de 

dez annos de serviço nesta bmpresa, por isso que não podemos accei-

tar como valido o attostado fornecido áque1le ex-s elos 

e \.:rY.a..Bl!I.Ct.t.'ú PE(.J.Alu..A, fu.nccionarios des

ta Companhia,por não constar dos assentamentos do reclamante, exis-

tentes nesta Empresa, tal tempo de serviço, evenuo, assim, o in-

teressado fazel' :prova em Juizo de que realraente trabc.lhou durante 

o periodo em questão, afim de que possamos , ent;o, deliberar a reo-

peito. 

Lcc~ .cL 





RUA DO ROSARIO. 115 . ~-~~ 
182~ End. Tel. ROQUETTE P HON E :.!:l·:5~29 

lHO DE .1 ANEl HO 
CAIXA POSTAL 

8901 T1~ E~' Eduardo Carneiro de Mendonça 
TA H EJ. L lÃ O 

do 10 ? Ofhcio de notas desta Cidade do Rio de Janeiro, Capital doa Estados Unidos do Bresll, 
successor do Dr. João Roquette Carneiro de Mendonça 

Certifico que revendo o livro N? - 239 - de procurações nelle a fls. 

- 122 v.- consta o instrumento seguinte: Estados Unidos do Brasil. 

Procuração bastante que faz Co:mpanhia de Navegação Lloyd Brasileiro 

Saibam quantos este virem, que no Anno do Na~cimento de Noss<l Senhor Jesus 

Christo, de mil novecen tos trinta cinco aos - vinte um -
dias do mez de Agosto nesta cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, 

Capital dos Estados Unidos elo Brasil, perante mim tabellião, comparece Cart2 

como Outorgante 

Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro , Empresa de Navegação com 
séde nesta Cidade á rua do Bosario ns. 2 a 22 , r~resentada ~or 
seu ~rector Almirante Heraclito da Graça Aranha, nomeado por De
creto do Snr. Presidente da Republica na Pasta da Viação e Obras 
Publicas, datado de 12 de Julho do corrente anno . 

reconhecido pelo proprio das duas 

testemunhas abaixo assignadas e estas reconhecidas de mim, que ~ou fé; perante 

ellas pelo mesmo Outorgante me foi dito que por este Publico instrumento, nomeia 

e constitue seu bastante procurador Pedro Cybrão , Adaucto Lucio Cardoso , 
Carlos Garcia de Souza, José Joaquim da Gama e Silva, brasileiros, 
advogados , residentes nesta Capital, com poderes in- solidum para 
representarem a outorgante no raro em geral, quer local, quer rede-

4 ral, sem de~endencia de instancia e perante as autoridades rederaes 
e locaes, onde quer que com ést a se apresent em, all egando o que ror 
a bem dos interesses da outorgante, podendo transigir em Juizo e ro
ra de1le e es~eciaes para receber em Juizo ou rora de1le ou em Be
partições rederaes ou municipaes quaesquer quantias , dando e rece
bendo quitação , usando dos poderes nesta impressos, os quaes ratifi
ca e ainda para requererem rallencia e r~resentarem a outorgante em 
todos os actos , podendo substabelecer, ricando pela presente ratifi~ 
cados todos os actos até esta data praticados pelos outorgados no mes
mo sentido; estando os advogados inscriptos sob ns. 900 , 1012 , 11?5 
e 2214 . 

o 



concede todos os poderes em Direito pcrmittidos, para que em nome delle Outorll'ante , romo se ptesenle 

fosse ,possa em juizo ou fóra delle, requerer, allegar, defend<>r todo o seu direito e justiça, em quaesqucr l'ausas ou 

demandas civeis ou Crimes, movidas ou pnr mover, t'll1 que <'lle Outorgante !õr Autor ou Réo em um ou outro 

fôro; fazE>ndo citar, oflerl'cer arções, liuellos, exr<>pçües, emhargos, su~peiçoes e outros quat>squer artigos, rcnhntiilr, 

prodmdr, inquerir e reperguntar testemunhas, dar rle suspeito a ((Ullll lh'o fM; jurar dc·c·isoria e supplt•tnriiltntnte 

n'alma delle Outorgante 
""\ 

; lazer dar taPs jurnmentos a quem conviN; a:,sislir aos l<'t mos de hwentarios e Partilha~. 
rom as cita('ües para elle!'; assignar autos e requerimentos, protestos, contra protestos e t<'rn.os ainda os ele confissAo, 

louvaçllo c clesistenda; appellctr, a~grm·ar ou emharg.H qualquer sc•ntcnça ou despacho c seguir estes rcrursc•s ate 

maior alçada, faz!' r <•xtrahir sentença~. r<'quercr n l xeru no ciC'IIillr (' sttqucstro; assi,tir aos ar tos dt• ronriliaçf10. para ns 

quaes lhe ronccdt' poden•s illimitado~; P< di r Preratorias; tomar pos~<·; o, ir rum rmhargos de Jcrceiro senhor e po sui

dor; juntar documentos c torna-los a receber; \'atiar de arçOes e intentar outras de novo, podendo suhstnlwlen~r e~ta 

em um ou mais Procuradores e os Mthslaueleridos em outros; firando-! ltes os mesmos poderes em vigor; e revoga

los, querendo, S<'guindo Sl!as cartas de ordem e d\'isos partirulates, que sendo preciso, serfio considttrados como parte 

desta. E que tudo quanto assim fizer o seu Procurador, ou substabelecido , pron;~cttc, haver por valioso e !irme, • 

reservando para sua pessôa toda a nova citaçao. Assim o clis~e , do que dou fé, e me pedi este instrunH>nto, 

que lhe li, acceil e assigna c·om as testemunhas que a tudo estiveram presente, sobre estampilhas de 

2$200 sello fixo e de Edu~.::.~~o . Eu José à.e Alen-.;c.. .... Tostes ajud.-·""te 
a escrevi :perante o ·Tab. Eduardo Carneiro de ltendonça. E eu Eduardo 
Carneiro de Mendonça Tabellião a subscrevi. H. A GRAÇA ARANHA.- H. 
Castello Branco.- Oswaldo G. Passos.- Sellos duzentos reis 
inutilizados. Extrahi .or certidão aos e Set mbro de 
mil ~o ão 

F. 
- S. 

• . .... 



• 

Aos tres de A.osto d mil noTecentos • trint e seis, neet~ Cida-

de do Rio de Janeiro, em a s•la de despachos do Juiz F~•~~l da 

Se~unda Va ra, onde o mesmo se · ch~ T~, Senhor Doutor .Tos• d= G~s-

tro Nunes, commi_o ÀscriT~o de seu carco 
, 

diante decl~rado, k 

hora desi:n•da comp~roceu o justificanta, representado por seu 

&dTo,Pdo, Doutor Ar~hur de Brito, que apresentou as testemunhas 

adi•nte qu•lifickd~ e mnquirid~s na forma ~diante e com •ssms

tencia da Compknhia do ~aTecação Lloyd Br~sil iro, represen~d~ 

yor seu adTo~~do, Doutor José Jo•quim da 

ter !hemistockes Brandão CaT~c~nti, 

ilTa, o do Dou-

daRe-

te jurkmont~do, o d•ctylo&raphei. 
I 

, .ecriTko, o subscreTi. r----

la. testetlUnha;--- Gilberto .t!eç~nha, natural do Lstéo.do do Rio 

de .Tanei r o, cou qua.rento... e um armes de idade, cets•do, funcciona

rio do L1oyd Er~sil~iro, residente á rua ~oronha Torrez~o nume-

ro quatrocen tos e dezenove, e M Nictheroy, e sabendo ler e escre-

ver. Aos costumes disse nada e inquirido sob o conpromisso le~~l, 

dissà;--- que conhece o justificante desde quando este era ar-

ço n do R 1 taUrf<Dt t:entr&l, do Lloyd Jjr., sileiro; que o jU:Jtifican-



justific'-Lnte col!leçou a tr-.balhu.r no Hestwrt L:entral, da Uom

anhia de ~ave ·a~ão Lloyd HrQsileiro lo~o a.ós ~ sua i~u~ura-
,.. 

ç&..o, em JJezez.bro de mil no..-ecentos e ;yinte e cinco; que or iuso 

cw.lcula o inicia das o.~.ctiTidw.de.J do justii'icante no aito res-

Tinte 

e seis; cpe o justificante trabalhou cor:1o ar~on até fins de t>e-

tembro de mil noTecentos e ~inte e oito; que o d oente 

justificnnte no ~estaurant uentral do Lloyd 

e;ura nestes autos como documento numero quatro; que icnora qual 

a data da demissão Jo justificante da ~om~~nhia de ~ave ~ção 

Lloyd ~r~sileiro . L mais não disse . uacta a 4 •la~ra ao advo do 

da L:o~~atilii de ~aTe · ção Lloyd ~r· sileiro, reinquirida a teste

munh , disse:- que se recorda das datas antes referidas ~or ter 
• 

rememor~do os aconteciQentos na occasião em que lhe foi e ido o 

attestado, conTe.esa.ndo coe o rimeiro si na~rio do attest"'-clo , 

que era o encarre~~do do restaur~nt , ~quell• e~oca; ue os nu

meros de identificação do justificante., constantes do referido 

documento, foram ~ttest~dos ela testemunha diante das imorma-

ções do justificante e não "'orque os conhecesse anteriort~ente . 

E mais não disse nem lhe foi er untado . Fe.lo ~dvocado da Com

panhiM de ~aTe~ação Lloyd Hrusileiro, foi dito que contesta o de

.oimento du testemunha JOr motivos que dirá o_ .o::-tunarnente . z-ex 

testemunha foi dito que sustenta o seu de_oi~ento .or ser a ex-
... 

ressao da Terdude • .J· da a J' lavr1A. -..o Doutor Frocur~dor du .{e u-

blic•, reinquirida a testemunha, disse;- que a be doa factos acer

ca d os quaes Tem de ,restar O SeU de oimento porque é em:re ~do 

do Lloyd Brasileiro ha dezenoTe armos e teve occasião de ser ser-

tv, na qualidade de carçon do re3t~urant do 

assictn~tL'l com o Doutor 

Juiz . :;u , , escrevente ju-



... _ 

juraQentado, o dactylo rk~hei. ~ eu, 

2a . :--- Roque Ri-,oll Hodrit;ues, natural da ltes}llanha, 

com sessenta e se te armos de ida.de, TÍUTo, cari ti mo , residente 

~ rua LP.ranjeiras numero duzentos e dezesete e sabendo ler e es-

crever. Aos costu es disse nada e inquirido sob o co~~ronisao le-

=al, disse:- que coco encarre ó.i.dO que foi do Rest uretnt lJentral 

da üon.anhi~ de ~veeação Llo~ ~rasileiro, _ode affirmar que o 

justificante nelle trabalhou con o carçon de Jtrimeiro de .Janeiro 

de mil novecentos e vinte e seis a trint~ de ~etembro d• mit no-

Tecentos e vinte e oito; que reconhece como de sua autoria o t-

test<.ldo a!Jresentado nestes autos como documento nun:ero 
•v 

que nao ., ode . re cisar em que da ta o jus ti f i cante foi demi ttido da 

dita com~anhia, porque trabalhaT~ e secçÕes differentes. ~ ia 

não dias e . lJa.tla R 11alavra ao ad v o ... do da vom~anhia de J.'4aTe -.ção 

Lloyd ~rQsileiro, reinquirid& a testemuoh2, disse;- que o de.oen

te não s e recorda, no mo~ento, dos numeros de identificação do 

justificante na va~itania dos ~ortos e no Lloyd ~rasileiro; que 

tam~ouco tem comsi~o qualquer a'ontamento relativo á ·actuação do 

justifioante no Restaurant ventral, tendo ~Ukrdado de uemo~ia as 

datas antes referidas. ~ mais n&o disse . relo advoc.do do Lloyd 

~rúsileiro foi dito que contesta o de~oimento da testemunha .or 

motivos tq ue dirá o •• oerunarente • ..t'ela testemunha foi dito que sus
... .r 



sustenta o seu de,oimento 1or ser ~ ex_ressão da Terdade. VQda ~ 

,alaTra ao Doutor Procur~dor da ~e)ublica, reinquirida a teste-

mutiha , disse:. que sabe dia f·ctos acerca dos quaes Tem d e ~ree -

tar o seu de,mimento ~orque trab~lha no Lloyd Draeileiro de sde 

mil uatro, te~o serviço junto com o jus-
/ 

tificante. ~ cais do e QChado onforme, assi~nam coa 

o Doutor 

crevente juranentado, o dactylo,ralheli . ~ 

' ~ . 
-~ 

• 
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FILIADO À FEDERAÇÃO 
DOS MARITIMOS 

ASSISTENCIA SYNDICAL E 
JURIDICA 

ENDERECOS ~ 

Telegraphlco: 8EATJ&.4UIE 

Telephone 83-6a3a --SEDE: RUA DA QUITANDA, !101 • t .o •ooclar 

SYNDICATO dos EMPREGADOS em ARMAZENS, TRAPICHES e 

ESCRIPTORIOS DE _ESTALEIROS, EMPREZAS e AGENCIAS l d 6)~ 
NAVEGAÇAO NACIONAES e ESTRANGEIRAS . (/ 

- ------
Rio de Janeiro, de de 193 

~~MU'trt------~ 

.. 

() 

} 
SYNOICATO DOS EMPREGADOS 

ARMAZENS, TRAPiCHES ESCRIPTORIOS 
J 
A 
N 
E 
1 
R 

R 
1 
o 

D 
E o 

DE ESTALEIROS, EMPREZAS, AGENCIAS DE 
NAVEGAÇ~O NACIONAES E ESTRANGEIRAS 
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t./ ~BF . 

6 ..,eteJbro 6 

~~. ~r ctor u o an.1' ~e . vo lo u.r Sll !.ro .. 

este Conselho, por 

elos e A ··zms, 

pr s '\) 1· s 

contr 

ob~ t· 1te co t rni 
"'f:! • ovid nc ~ no ... -

tro 

do tal dc~1tt1do 

r 

lf!( do 

n~.erne .1o do yn te· to os pre 

"~ches e de .... tcJ.ei s , 

e · ve ç o .c n· e~ c tr· Ci!" s, 

.ae o d>i 1ttlu, ~a". jUBt'" -c~usa , n·o 

-. 10 a:mos de s rv"ç , ol clto v -
ntlao de s r ast cret· ri· 1 f)r'-

1 s . 

c1 nt11"1co-vos , u o lllu 1 o ~'!lpr -

12 de 'et lbro 10 19~5, o c r o e 

s rvcnte do .. cri torlo Cent.l' 1 dcs ... a o 1p... la . 

Atte 1Cios· s s· uuaçÕes 

os···l o o· r s 

~1r ctor r 1 r ~ cr t ria 
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X 
RIO DE J.ANEIRO, 26 de Setembro de 1936 

Slffi. DIRECTOR 

Em respostu ao vosso officio no 1- 1293 36, de 16 do 

corrente temos a informar que ave1ino Ferreira Stlgado foi eli -

minado do serviço dest~ Companhia por falta de assiduidade ao 

servi~o. 

Na data de sua demissão contava aquelle empregado 

ue tão mal desempenhava suas fm1cçÕes de servente pouco mais 

de sete annos nos diversos serviços em QUe se em_regou nesta 

companhia. 

, O reclemante que sempre se revelov uru mao empregado 

exerceu neste EL~reza os misteres de opercrio , teifeiro, vigia 

e servente. · · 

-ud çoes 

. (: 

~o r .Director Gerr 1 da ..,ecretE.ria ü.o Cohselho N cio al do 'J."re.b lho 
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--0-.Ao SM. lfN: 'PfoMilfllflw GwQ,l, 
à8 ordém /,Q Exmo. Snr. !Pr•sid1nte. \ 

En:)~--1&·-···-~-..dn tr;8_fp_ 

L./.a:?Z'0-CL.e~-
QJrecWr da Secretaria 

r'~.~. -~. (O h; / 
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Rcrrwt~a- e é .1 Cc;mara 

R.io de Janeiro.~ ~e-.. _/..,f_ ·-···-· 19§.{ 

~ ~ ot; d7f. ~f~ ~.1 luz?Zdm~ ,, ,. r r.tr 1(1-

edú (KJ ~~~ ~- /irJavz_~;_ .... -
~J2Y_~·-···--····- /11 ---· ~~ /.'}~ 

r:a . . -··----
&cretario da Sessão 
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267/37 . 

Processo ng 10 .813/36 . ASSill:P_O:- Rec1ama;ão de AV~LINO FEF.REIRA SALGA 
DO, contra o Lloyd Brasileiro . 

T.E:.ll?O DE SERVIÇO:

De~?/6/191~ a 28/8/1920 ~ 
" ..a.A/9/1911 " 4/2/1912 , 
11 1/5/1912 11 5/6/1912 
11 .113/6/1912 11 13/10/912....-
11 .30/li/912 " 31/1/1913 .... 
11 11J..0/4/1913 11 11/7/1913 , 
11 -'2 9/4/1915 " 5/4/1916 ., 
11 

/ 5/.t~/1916 " 11/4/1916 
11 28/3/1922 " 28/6/1922/ 
11 9/1'2/922 11 24/1/1923 .... 
11 8/4/1.929 11 23/5/1929 
11 ... 5/1'2/929 11 7/1/1930 11' 
11 "'22/1/1930 11 9/7/1930 .-
11 24/f2/i30 n 25/4/1931 
" 18/5/1931 " 23/10/9'õ1 ., 
11 28/11/932 ti 18/4/1933 
11 24/10/933 " 12/9/1935 

Mais : tempo constante de juati:t'icação 
de f1s . 10 e 11 , de l/1/1926 a 
30/9/1928 .........•......•••.• 

Tempo total ...•.•.•• 
/ 

1 a . 2 m. 
4 m. 
1 m. 
4 m. 

, 2 m. 
,3 m. 

... 11 m. 

.,.3 m. 
!L m. 

... 1 m. 
, I m. 
~ :ql . 
4 m. 
~ m. 
4 m. 

1 a . 10 m. 
7 a . 6 m. 

2 a . 9 IJl • 

11 d. Y 
21 d . ~ 

5 d . _, 

1 d . 
2 d . 
6 d • 

-7 d . 
1 d • 

16 d . 
16 d • 

3 d . 
19 d. 

2 d . 
6 d . 

21 d. 
19 d . 

lO a . 3 m. l d . 

Rio, 1 ~rço de 1937 . 

---------- - --- -~~------
(G' e to ~ ra da oilv~) 

Jftuai·o-Adjunto . 

-- De accôrdo . Encaminhe-s&f8 Procuradoria Geral , na fó1ma da portaria 
nS 31 , da Presidencia do C . N .~. ~ 

~ 1 ' ?. 3 . 37 . 

(Paulo da aa~ara) 
4\c'tuario-Chefe • 

7 
. ~r:_~~c-v 

~-~ . itf: ' ~ J_i --
-·"" c . ---·-- ·---·---
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lllliSTIBIO DO TWALHD, 
INDUUIIA E COIIIIEICIO 

C. N. T. - 25 

C=--=O.....:.N~s~·:::;;;E~L~H~O~N~A~C==I==O==N=A=L==D=O==T=R=A=B=A=-=L::---H_O_~ 
Proc . l0. 813/36 ACCORDÃO 

-··· la.seoçào 
Ag/SSBF. 

19. 37 

Vistos e relatados os autos do Jrocesso em que Aveli

no Ferreira Salgado , por intennedio do Syndicato dos Empregados em 
' Armazens , Trapiches e ,scriptorios de Estaleiros, Entprezas e Agencias 

N N 

de Navegaçao Naci onaes e 'strangelras , r eclama contra sua demissao da 

companhia de Navegação Lloyd Brasileiro : 

CONSIDEFUU~ ~o que dos autos ficou perfeitamente provtdo -

uocumen tos de f l s . 8, 9 e 19 - oue o reclamante , uando foi dispensa

do em Sl. t~wbro de 1935, j~ t;osava do O.irei to ue estabilidade t·unccio

nal , consubstanciada no art . 89 do Dec . n ~ 22.872, de 1963; 

corsiDERANDO, outros 1m, que o reclamante não foi a1spensaao 

em Virtude de falta gr ave , a evia.amente apurada em inqueri to adminis

trat~vo , nos tenuos o citado art . 89 do Dec . n~ 22.&72; 
N 

C01 'SIDERfJ W , ainua , que as simples allegaçoes offerecidas 
N ' pela co~1panhia, no sentiao de que o recla'Ilante nao contava lO annos 

tv 

de serviço , nao pode aestruir as provas apresentadas pelo supplican-
• 

te · 
' 

Resolve11 os membros da Terceira camara do conselho Na-
N 

cional do Trabalho julgar proce~ente a reclamaçao de fls . 3, para o 

fim de ser Avelino Ferr eira Salgado reintegrado no serviço da compa-
N 

nhia de Navegaçao Lloya Brasileiro , com todas as vantagens legaes . 

Hio ue Janeiro , 16 de Março de 1937 

{) ~ ~- PresidE:nte 

~;?4.:~ Relator 

te :-~ J- ~ ) - . 1 o .'dj . de Procur'ldor 
/ {// ~ / ~v---z '-- ,, ~ 

Publicado no Diario Of icial 



Ag/SSBF. 15 Julho 7 

t-- l-l.ll7/~7-l0 .81Z/36 

sr. D1r~ctor da comnanh1n de Nnveguç~o :..loyd Drasile1ro 

RUn do Rosario n~ 2 

D1stricto Feàeral 

Tronsm1tto-vos, para os devidos fins, copia 
,. 

authentlcadn do accorjr~ pro!er1do pela rer co1r a c~ara 
,.. 

deste conselho , e:n sessao de liJ de Hr :rço do corrent3 Gl1-

... 
no, nos autos do pr ocesso em que sao partes : PYel lno Fer-

reira 3ul~ldo, como re~la~ânte, c essa compa~-~1 ~ , como re

clamada. 

,.. 
Attenc1osas saudaçoes 

.. •. 
I 

... 
D1rector de Secçao , no impedimento do 

1D1rector oe ( 1 
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M. T. t. C.- CONSEl-HO NACIONAL DO TRABALHO 

.... 
ex cu~ o o es oho o nbor den 

te d. • te conselho. d t tlo e vlnt e o1 to e Julho 

fi o, r er nt stnnte ro-

cu dor d 11no ol do so :te1ta lh e-

o or c rt~d""o o inteiro theor do acco 
... 
o j p s 

prof rl<!o os tos do proc sso nu ero a z U oito-

tr c de !111 n e n o 

el1 o 

o o 

tor1os 
... o .. 1e~on s e 

#O> ss·o dos serv1co 

r ol 

h1 o 

trint 1 • 

dlo do n-

e-
... 

.. l ve ~ o loyd 

stl o C R T I I C O u r ve do os u 

11 s c n t te1 

~~ r1 rei 

lho lho, 

naus 

c1 1 do bo. r 1ra 

e tr a 
1 noveeo tr1n 

1 utos do rocesso e 

re s 

1ra.e, reel 

c1as d 

cont 

1 

c onse-
n (:! e 

o ere1o. lhO 

ocesso t1 z 

Accoro-o. 

s te . v stos e re-

e3 e 

.. e1ra 

dos 

ran-



O.lletoaal DO art1 o1' 

DAII!IIP8tl~ .-ro Y111te e ots ot,oe~ISII• 

• •• 4e • , .... 
o reclaMrn 

..a..-.. .. tol. ta ve 

S..NIIrl1f1t •MlllstnttYO, ft08 tenoa to 

UJna e aere 10 o ftUJIItN 'ft 

otu.m~ eat e ots; CXIISIDIIrdiDO. ---

as çles alle das pela ca•• 
-U.do te que o eontua Hl ..... 

,. 
•-w&tiiO. tJaO pod• estrutr •• s ...... IMlaa 

- ..... _ .... .-c .. 

tttez. ,.... 
,.....,.,~...,. _..,...•lra Salp4o N1Mttlll'l.,_ 
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liA , T. I. C . - CONSELH~ NAC•O"'AL DO TR A BALHO 

por .ser p '-

raria da. elas e "E'' e dat da e asslgnada pelo 1re-
,.. 

ctor de ~ecçao, Bach r 1 Theodoro de 1 et~a Odrá, 

oobr e est anw1lhas fede~ es no v lor de dezesP-1S m11 

e QU t rocent os ~1s P. sello de Educacão e s· úde. 



'\ 

... 

M. T. L C.- CONSELHO NAC•O'IAL DO TRABALHO 

/SSBF. 20 h O 

sr. v lino 1 , do 

A/C do r. ,Tos~ 'i"'nna de Souza 

Praca nortano n! ? - 1 : andar, sal& 1212 

R1o de Janeiro 

Levo ao vosso oonbecl mento 'l.1J& o ,.. • PreS1 <tente 

deste conselho, tendo ea vista a pet1~;o ~1 ~unl oltcl-.. . 
ta.es cet- 1dao ~o eeord o ~ jul ~ nroce<tente t1 vossa re-. .. 
c~oao contra a ca.nanhla de yega~ o lo.yd 9ras11e1ro, 

e• 7 do-cor.r nte mez, exarou o seguinte despacho:"Defer1do: 

Nes a eonro ~de , $Ol1e1 t~voe prOV1dene1as no 

sent14o de serem enyia(!aa a. esta Secretaria , CQJII a poss1Yel 

urgenc1a, estam 'ilhas fed raes no valor de dezeseis m11 e 

ouatroeen os ~ln sello de ~5o e ~d~e . 

"ttenclo&ãS sr.u .. 
oes 

(J. B. de • 1ns cast1l'ho) 
.... 

Dlrector de seeqao, no 1aped1118Dto â 

D1 ctor Geml 



JUNTADA 

~esta data, junto aos presentes autos os embargos 

offerecidos pelo Lloyd Brasileiro á decisão const.~ 

do accordão de fls. 33. . -~ 

f 

\ 



I ~ 

-por embar os ao accordao proferido no 

p. 10.813/36, diz o Lloyd Brasileiro 

contra 

Avelino Ferreira Salgado, 

p . Que ao ser demittido o embargante por falta grave 

-capitulad~no art.89 do nec.22.872, letra~, nao 

contaYa dez ennos de serviço; 

p . Que, se tivesse o embargante aquelle tempo de ser

viço, teria o embargado ordenado a abertura do com

petente inquerito que viria comprovar a falta grave 

attribuida ao em ~argante, que era um empregado re-

lapso. 

p . Q_ue o tempo de serviço que o embargante pretende 

que se leve em conta, para assegurar-lhe o direito 

-de estabilidade no cargo, e que nao consta de seus 

-assentamentos, na o lhe pode aproveitar; 

p. ~ue os empregados que serviam nos restaurantes cons-

titulam um quadro a parte, por isso que passavam a 

servir ás ordens dos arrendatarios dos restaurantes. 

Assim sendoiespera o embargado que sejma 

os presentes embargos recebidos e afinal 

julgados provados para o effeito de ser 

julgada improcedente a reclamação. 
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M. T. L C , - CONSE1..HO NACIONAL 00 TRABALHO 

C iSSBF. 15 Setembro 

l - 1.458/S?-10.813/36 

-. v 11no Ferreln . lgf\t10 

;~ do r . Jo~é V1 nng de ~ouza 

Pr3C ~or1 no n~ 7 - 1~~ andar - aln 1212 

communico vos será f cult do, nest secret ria, 

pelo pr zo o 10 di ~ , vtst dos utos rto proces~o em ue 

recl ais cont .a COmpanhia -de 

1m de e pres nte1s ~ cont 

... 
vegn.(! o Llovd s11e1ro, 

m gos o pos os p.ol .. o~ anhla 
... 

re~olu o pro-

rer1d pel do conselho N·c on 1 do Traba-

lho, nos esmos utos. 

... 
Attenc1osas saudnçoes 

(OS ALDO SOARES) 

1rector Gert 1 d 



(. 

JU!JTADA 

Junto aos presentes autos , nesta data , a contestaçfo de em

bargos offerecida pelo bastante procur~dor de Avel1no 

Salgado . 

Primeira secção , 
r"' 

.· 



.... ' 
, ... 

Exmo. or. Presidente do Conselho Naciunal do Trabalho 

AVELINO l!'lffilLIRA SALGADO, por seu advogado, no processo 
o 

n- 1-1458/37 e 10.813 36, em que figura como embargado, sen-

do embargante o LLOYD BRASIL~IRO, requer a V. ~xoia. a jun

tada da inclusa coHtestação aos embargos oppostos ao Vene

rando Accordam que julgou procedente a reclamação apresen

tada pelo ~upplicante. 

Nestes termos, 

P. e E. deferimento 



Oontestando os embargos oppostos pelo LLOYD 
BRASILEIRO ao accordam da 3a, C~ra do o~ 
selho Nacional do Trabalho, diz AVELINO 
REIRA SALGADO: 

I 

Os embargos offerecid?s pelo ~oyd B rasil~ir~ são um rum~ 
toado de inverdades, att~ngindo as raias da ma 1e, oom o obj~ 
ctivo unico de prejudicar um operaria que, por mais de 10 an
nos, lhe prestou bons servi~os. 

II 

t opportuno, inicialmente , mencionan-se a contusão entre 
embargante e embargado feita pelo primeiro nas razmes do re
curso que apresentou, con1usão qu~ bem mostra a precariedade 
de suas escassas e falsas allega~oes. 

III 

Tamanha é a confusão da embargante que, ao envez de c i "tar 
o art. 90 do Dec. 22 . 8?2, invoca em seu favor o art. 89 q~e, 
longe de beneficial-a, vem em soccorro do direito certo e in , -contestavel ~ue tem o embargado a estabilidade em seu empre-
go, de que so poderia ser demittido ~or falta grave devida
mente apurada em inquerito, -o que nao foi feito, e nem a pr~ 
pria embargante o nega. 

IV 

I,(,Ue o embargante af'firma ter sido o embargado um emprega
do relapso, mas não apresentou qualquer prova que , se existis , - -se, teria de resultar de um inguerito em for.ma regular e nao 
se baseasse em simples allegaQao. 

v 

Q.ue ,. durante o periodo em ..,.ue o embargado serviu no res
taurante do Ll~yd Brasileiro, este era explorado pelo propri~ 
ellibargante, so vindo este a arrendal-o ~uando o embargado ja 

- estava trabalhando a bordo do ~commandante Rippert~ 

VI 

Mas, quando assim não fosse, mesmo apÓs o arrendamento 
os empregados subalternos do restauran• eram indicados pelo 
proprio embargante e pertenciam ao seu quadro . 

VII 

~anta isto é certo que, quando o embargado requereu ao Di 
rector do Lloyd Brasileiro a contagem do seu tempo de serviQÕ, 
mandou este que o embargado justificasse o tempo em que ser
viu no restaurante. 
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M . T. I. C.- CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

CN/OS 

18 Outubro 

sr. Dr. Arthur de Carvalho Britto 

Pr,ça Ploriano, nQ 7 - 12Q andar - sala 1 . 212 

RIO DE JANF.IRO 

Em face doa autos do processo em que o 

vosso constituinte, Avelino Ferreira Salgado reclame 

contra e Companhia de Navegação Lloyd Brnaileiro, a~ 

licito-vos provideneiea no sentido de ser Apresenta

da a este Secretaria, dentro do prazo de lO dias, a 

vossa carteira da Ordem dos Advogados do Br~sil, pa

ra ver1~1cação de imnedimentoe, nA forma da determi

nação do ar. Presidente deetP Conselho. 

Attenciosas saudações 

(Oswaldo SoAres) 

Dircctor da Secretaria 

7 



) 

VIII 

Q.ue, dando cumprimento ao despacho ref erido, o embarga
do promoveu perante o Juizo Yederal da 2a.Vara a justiti
caçao que_se encontra junto aos autos e que o Lloyd Bra
sileiro nao pode impugnar, pois que foi feita com a assis
tencia de•seu advogado, e contra a mesma nada se oppoz. 

~or esses ~otivos e pelo muito ~ue supprir~ o Egregio 
Tribunal, espera o embargado ~ue sejam rejeitados os embar
gos oppostos ao Venerando Accordam, ~ue deve ser mantido 
por seus justos fundamentos . 
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CONSELHO NACIONAL 

IIIISTEIID DD TIABALHO, A c c o R o A- o 
IIOUSIRIA E COIIIIEICIO 

-·············-·--Secc;ão 

( 

·' r 

Ag/JP 
Proc . 10. Sl3/36 

19 ...... 3.~ ...... . 

.. 
VISTOS E RELATADOS os autos deste processo em 

-que sao partes: o 11Lloyd Brasileiro", como embargante; e Ave-

lino Ferreira Salgado , como embargado : 

Coneiderendo que, por acórdão de 16 de março de 
.. .. 

1937, a Terceira Camara deste Conselho julgou procedente are-

clamação oferecida por Avelino Ferreira Salgpdo contra a sua d~ 

- .. missao da referida empresE~. , atendendo a que o reclamante estava 

amparado pelo disposto no art . S9 do Decreto nQ 22. g72, de 1933, 

e , bem assim, que a sua dispensa não foi precedida do competente 

inquérito administrativo; 

Considerando que a essa decisão, publicada no 

Diário Oficial de 5 de julho de 1937 , opõe embargos o "Lloyd 

Brasileiro 11 , com fundamento no § 4g do art . lt2 do regulamento 

anexo ao decreto nQ 2~.78~ , de 193~; 

Considerando que , conforme faz sentir o parecer 

de fls. ~9 verso, da Procuradoria Geral , embora ditos embargos 

tenham sido oferecidos dentro do praso legal a que se refere o 

§ 9g do oi tado art . 4a, todavia não articulan matéria nova nem 

conseguem destruir, outrossim, as provas documentais constantes 

dos autos e que demonstram estar o embargado amparado pelo dire! 

to de estabilidade funcional; 

RESOLVEU os membros do ConseLho Nacional do Tra

balho , reunidos em sessão plena, conhecer doa embargos para dea-



.. · 

preza-los, e, em conaequência, manter a decisão 

mara. 

Rio de Janeiro, 10 de março de 1938 

Fui presente, 

PUBLICADO ~ O D:~.R:O OFF!CIAL 

Em /~do~a.L.o dJ 1938 · 

~~~ 
Presidente, no 

cicio da Presiden 

ocurador Geral 
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AG/tlP. 

1-718/38-10.813/36. 18 de '''alo de 1. 938. 

\ 

Snr. Diretor do "Lloyd Brasileiro" 

Patr1mon1o Nacional 

Rua do Rosario, 2. 

R1o <le Janeiro. 

ara os devidos fins, inclusa vos remeto 

cópia autenticada do Acórdão proferido pelo Conselho ~ 
. -cional do Trabalho, em Sessao Plena de 10 de uarço ult! 

mo, nos autos do processo em ou e são partes essa Emprê

sa, como Embargante, e AveUno Ferreira salgado, como DI . . -
bargado. 

Consoante o resolVido, !1~a essa D1retorta 

notificada para, dentro do prazo de 10 dias, contados da . 
data do recebimento da presente, promover a reintegração 

do referi<lo ma.r1 t1mo, com as vantagens legais, tendo em 

Vlsta o estabel ecido no Regulamento anexo ao Decreto 24.-

784, de 1.934. 

.. 
Atenciosas Saudaçoes. 

Diretor da secretaria, Interino • 



JUNTADA 

que se 

Of. Adm. Classe """ . ' 
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Exmo. Snr. Presidente do Conselho Naeional de T 

-/Y~Y~ 
ol~ ,? f7 

.fl 1ft/! I -/ c:---
AVELINO FERREIRA SALGADO, no prooesso n: 10,818/3&, 

em que figura eeme Reclamante, sendo Reelamade o LLOYD BRA• 

~ILEIRO , nlo tendo este atendido a int1maçie para eumprir 

a decisle do Conselho, que ordeneu a reintegraçle de ~pte., 

ea.m as vantagens legaea, requer a Vossa Exeia. que em seu 

faver se axpe2a a eampetente carta de sentença, para os etei

tes da axeeuçãe na ~ustiça. 

Termos em que 

p. e À. Deterimente. 

Ri• 

l ·v·~ 



aeeebido hoJe. 
INFORMA CÃO 

... 
Em pettçao dirigida ao snr. Presidente deste conselho, 

Avellno Ferreira salgado, por seu bastante procurador, solici

ta lhe seja fornecida "Carta de sentença", a!1m de poder exe-
,., 

cutar em JUizo, a resoluçao do Egreglo conselho Nacional do 
Trabalho, publicada no D1ario O!icial de 13 de ~~aio do corrente 

ano, que, en gráo de embargos, determinou a sua reintegração 

nos serviços do LlGyd Brasileiro - Patrtmonio Nacional, com 

direito a percepção dos vencimentos correspondentes. ao perto-
,., 

do em c ue esteve afastado do exercic1o de suas tunçoes. 

Havendo a resoluçao em apreço transitado em JUlgado, 

"" açao o nr. 

i 

O!. Adm. Classe "!C' 

Nessa conformidade, 

~~ rv
M• ~~-



t 

t 

AO Escr.1turar1o José Correa da Cos cumprir. 

r~VÜttr1aJ 2a~e ~Jlllr ' 
"' I . N 

t S~ c . Diretor da la . Secçao 

( 

I 
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EXTRAfDA dos autos do processo 

em que o IIAR!TI •o AVFJ.~INO FER-

REIRA SALGADO reclama contra 

sua demissão dos serviços da -
,.. 

COMPANHIA DE NA VIDAÇAO LLOYD 

BRASILEIRO ( Lloyd Brasile1ro

Patr1monlo Nacional), passa~a 

a recuertmento de AVELINO FER

REIRA SALGADO, na conrorm1dade. 

do disposto nos §§ 3 e 4 do -

art. 5°, combinado com o art. 

37 do Re~amento baixado com 

o Decreto no. 24,784, de 14-

de Julho de 1934, contra aqu_! 

la Emprêsa, na r6rma abaixo: -

O DGUTOR FRA CISCO BARBOSA DE REZENDE, -

~Presidente do Conselho Nactonal do Trabalho, FAZ s A.B E R 

oue deu entrada e !o1 deVidamente processada na seceetar1a do 

mesmo Conselho, cujo Diretor Geral ~ o runc1on~r1o abaixo su--bscrito, uma pettçao de Avel1no Ferreira Salgado contra a c~ 

panh1a de r avegação Lloyd Braslletro ( Lloyd Brasl.leiro - Pa

trtmonio Nacional), a oual tendo const1tU1~o o processo dez 

mll oitocentos e treze de mil novecentos e trinta e seis, de-

I 
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depois do necessario e regular an~a~ento, tol artnal jUlgada 

pelo Conselho Nacional do Trabalho, aomo tudo se vert!ic.a das 

Pet1ç.In1c peças adiante transcr1 tas: - PETIÇÃO INICIAL - FCLHAS - TREIS. 
ns.3. 

• 
/ 

Senhor Prest~ente e Demais Vembros do Conselho Nacional do -

Trabalho. Avel1no Ferreira Salgado, brastle1ro, mar1t1mo res!, 

dente á rua da Uitanda duzen~ os e um - segundo andar, por seu 

advogado, vêm respe1tosarrente expôr e reMJerer ·o seguinte: -

Primeiro - Que o suplicante serviu em diversos misteres, ao -

Lloyd BraSileiro, emprêsa nacional de navegação, durante um 

la~so de tempo superior a dez anos, como tazem certo os docu

mentos constantes da justi!tcar;ão inclusa, a saber: - a) Como 

ajudante da or1c1na de Construção Naval, con!6rme éonsta do -

documento numero dois da inclusa justi~1cação, rolhas auatro, 

dos respéet1vos autos ••• Um Ano, Dois M~ses e Onze Daas. b) -
~ Como tal!elro, conr6rme se vê no Ooeumento de folha clnco da 

mesma Justificação ••• Quatro Anos, Sete Vêses e Dez Dias. c)-

Idem como Garçon nos restaurantes Central. e das Ilhas, perten 

cantes á dita emprêsa, conr6rme atestado de tolhas seis, cons-.. 
tantes o os autos oa just1tl caçao em apreQo, atestado este con-

rtrmado, em os oepolmentos de rolhas dez á onze, prestados pe-
• 

los propr.tos s1gnatartos ••• Dois Anos, Nove êses, Zero Dias. 

d) - Idem, como servente da reterttla emprêsa, conr6rme consta 

do resnéctivo assentamento feito pela empregadora na carteira 

prortsS1onal ~o suplicante, ora oferecida como documento ••• -

Um Ano, nez Uêses, Dezenove Dias - Oito Anos, Vinte e oito mê

ses e uarenta Dias, tudo num total de oito anos, Vinte e oito 

mêses e quarenta dias, ou seJam dez anos, cinco mês~s e dez -

dias. segundo - Que o suplicante roi injustamente demitido ~ 

la emprêsa enpregadora por áto de doze de Setembro de Dlil nov_! 

centos e trinta e cinco, conr6rme consta do respéctivo assent! 

mento feito pela mesma, na carteira profissional do requerente, 

e ac1ma oferecida. Terceiro - Que a demtssão em a reço, além 
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além de injusta ~ ilegal porou e contando o suplicante ma1 s de 

dez anos de serv çasprestados á su licada, não podia por esta 

ser demitido, se~ r.ue, previamente, tosse instaurado o neces

sario ln~uértto admlnlstrat1vo e concedida a competente auto-
~ A N 

rtzaçao desse Egregio Conselho, ex-vi do oue dispoe o artigo -

oitenta e nove do decreto vinte e dois mil oitocentos e seten

ta e dois de Vinte e nove - seis - novece~tos e trinta e treis, 

que assegurou, digo, cue assegura aos empregados marltlmos, c~ 

mo o suplicante o direito de estabilidade no cargo. Quarto-

Que nestas condições !oi o suplicante demitido sem ser ouvido 

nem n~ssoalmente, nem por 1ntermed1o de advogado ou do S1nd1cá 

to a que pertence, constituindo, assim, tal demissão, um áto 

manifestamente 1lg, digo manifestamente ilegal. QUinto - Que 
.... 

ao t~po da sua demissao, percebia o suplicante o ordenado m~ 
- A sal de trezentos e cincoenta mil reis, mas entao, digo, mas este 

,., 
nao se acha consignado como manda a lei, na carteira pro!issi~ 

nal do suplicante, els aue em a dita carteira figura, apenas, 

o seu ant1go salário de duzentos e cincoenta mil reis. sexto-

Que,por tal f6rma prej udicado e ofendido em seus dire1tos, pe

diu a digna Diretoria da suplicada, em recuerimento de dez do 

!indante mês, sob o numero vinte e treis mil duzentos e dezoito 

(documento numero - ) houvesse por bem mandar certificar cual 

> a importancia do salário mensal aue recebia ao tempo de sua d~ 

missão, sendo tal re~uerlmento indeferido, conr6rma despacho 

constante do "0 Radical" que junto oferece. setimo - rue e'Il da_ 

ta de cuatorze de Novembro de mil novecentos e trinta e cinco, 
. 

recebeu o Sindicáto a aue pertence o suplicante a carta constan 

-te de !olha sete dos autos da justit1caçao em aual a signatária 

declara não "Poder aceitar CO!IIO valido o atestado de rolha o -

da justificação, por não constar dos assentamentos do reclaman 



M. T . I. C.-CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

reclamante, existentes nesta ~prêsa, tal temoo de serviço, d~ 

vendo assim, o interessado razer prova em juizo ae ~ue traba

lhou durante dez anos. (sic). Ditavo.-Que deant~ de tal exlgen 
AI 

ela, o suplicante promoveu e.n juizo a jus ti fi caçao que ora ore 

rece, arim de rovar, como de táto provado está, ue tem em seu 

favOr ma1s de dez anos de serviços resta~os á su licada - o -

~e lhe garante a esta~lidade no cargo. Nono- ue, assim sen 

do, o sup~icante, homem pobre, modesto chefe de ra~ilia, apela 

para alta autoridade dêsse Egreglo Tribunal de Justiça Traba

lhista e ede provimento para a presente reclamação, ar1m de 
~ ~ 

cue seja ordenada a sua reintegraçao no cargo de que !oi tao 

injustamente afastado, ou em outro eoulvalente e condenada a 

referida Emprêsa Lloyd BraSileiro a lhe agar integralmente 

todos os ordenados dêsde doze de Setembro de mil novecentos e 

trinta e ctnco, data, de sua demissão ilegal e Violenta, até 

o dia em que !ôr efetivamente readmitido. E se êsse Egregio 

Tribunal assim proceder, terá feito ao suplicante, pobre op~ 

rarto, chefe de numerosa !amilia, homem pacato e or1e1ro oue 
,. ... 

luta com dificuldades, um ato de intei ra e sa Justiça. B1o, -

Vinte e seis de Agosto de mil novecentos e trinta e seis. (A! 

si nado) por procuração - Antonio Vianna de Souza. Estavam c_2 

ladas e devl~a~ente inutilizadas treis estampilhas Federais 

no vaôr, d1go, no valOr total de quatro mil reis e dois selos 

de Educação e Saúde de duzentos reis. (Documentação ofereci

da): - a)uma just1!1cacão testemunhal. b) uma caderneta de m~ 

trtcula na Cal, dlgo, na Gaoitania do Porto. c) uma Carteira 

ProfisSional. d) - uma Carteira de Slndlcalisado. e) um reci

bo do Protocolo da Seccão de Exnediênte do Lloyd BraSileiro. 

!) um jornal - "0 Rad.l.cal". g) uma caderneta de identi ncacão 

fornecida nela ~rêsa, digo, ela empregadora. PROCURA"ÃO DE 

FOLHAS - SETE. ryor êste público, digo, nor ~ste instrumento 
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instrumento de meu pronr1o punho, nomeio e constituo meus ba~ 

tantes procuradores os Doutores Antonio Vianna de Souza, Ana:!_ 

bal de B1ase e Arthur de Brito, brasileiros, solteiros, Advo

gados, com escrttorio nesta cidade á praea Floriano, numero -

sete - <lec1mo segundo andar sala m11 duzentos e doze, aos 0ua1s 

/ confiro poderes para o rôro em geral, oualnuer juizo, instancia 

ou tribunal, podendo propor oual~uer ação, defender-me na~uelas 

em que rôr réu e especiais para produzirem uma justi!icacão P! 

rante a justiça Federal do tempo de serviço em rue, como gar

çon e encarregado lntertno do Restaurant, central do Lloyd Br~ 
~tleiro, trabalhe! para aouela Ernprêsa, no ueriodo de prtmet-

ro de Janeiro de m11 novecentos e vinte e seis a trinta de Se-
~ 

tembro de ~1 novecentos e vinte e oito, para o oue poderao os outro 

outorgados agir em conjunto ou separadamente e praticar todos 

os átos necessários ao cabal desempenho do presente mandato, 

inclustve substabelecer. Rio, treze de Mar o de mil novecentos 

e trinta e seis. (Assinado) Avel1no Ferreira Salgado. Colada 

e devidamente tnut111sada, estava uma estampilha Federal no -
A # _ ~ I valor de dois mil rets e resrect1vo selo da Educaçao e Sêllde. 

Reconhecimento de Firma-. Reconheço a !irma e letra de Avel1-

no Ferreira salgado. Rio, trinta de Julho de mll novecentos e 

trtnta e seis. Em testemunho (sinal público) da verdade. Hanoel 

Ar1m1o Costa. OFICIO Á ElmRtSA - FOLHAS - VINTE E CINCO. Dez~ 

seis de Setembro tte mil novecentos e trinta e seis. Oficio -

Um - Mll duzentos e noventa e treis - Ano trinta e seis - Pr~ 

cesso - Dez mll oitocentos e treze - Ano trinta e seis. Senhor 

or1c1o a 
Empr.!ls. 
25 

Diretor da ~ornpanhia oe ~avega<;'ão Llovd BraSileiro. - Havendo 

Avel1no Ferreira Salgado reclamado a êste ;onselho, por 1nter

medto do stnatcáto dos EmPregados em Armazens, Trapiches e Escrtt6 

rtos de Estaleiros, F~prêsas e Agencias de Navegacão Nacionais 

Bstrange1ras, contra essa~companhla cue o dem1t1u, sem jus-
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justa causa, nãoo, digo, não obstante contar mais de dez anos 

de serviço, solicito vossas providências no sentido ~e ser es 

ta Secretaria informada a resoe1to do assunto, de~tro do orazo 

de dez dlas. OUtrossim, ciênt1f1co-vos, rue o aludido emprega 

do fo1 de"itldo en doze de ~etembro de mil novecentos e trin

ta e cinco, do cargo de servente do Escritório central dessa 

Co~~anhia. At enciosas saudações. (ass1nado) Oswal~o Soares. -

Diretor Geral da Secretaria. RESPOSTA DA EMPR~SA - FOLHAS -

VINTE E SEIS. Companhi a de ?-íavega~ão Lloyd Brasileiro. Oficio 

Treis mil ou1nhentos e oitenta e sete. S.J. I G. M. Rio de Ja 

neiro, vinte e seis de ~etembro de mil novecentos e trinta e 

sels. Senhor Diretor. Em resnosta ao vosso oficio numero Um -

mil duzentos e noventa e treis - trinta e seis, de dezesels 

do corrente temos a informar que Avelino Ferreira salgado foi 

eliminado do serV1co Jesta ~o~panh1a nor !alta de assiduidade 

ao servtço. Na data de sua demissão contava aouele empregado 

rue tão mal desempenhava suas funções de servente pouco mais de 

sete anos nos diversos serviços e~ 0ue se emnregou nesta com 

pa~hla. o reclamante oue sempre se revelou um máu e~pregado 

exerceu nesta Emprêsa os mlstéres de operar1o, ta1fe1ro, Vi

gia e servente. saudaçÕes. ( ass1 nado) Graca Aranha. Abaixo,

(ijhancela) Feraclito da r,raca Aranha - Vice-Almirante-Diretor. 

Proc. do PROCTfRACÃO DO AU"OGADO DA E.lfPREZA RF.CLA.'lADA - FOLHAS - TREZE. 
Advg. da 
Empr.re-) Rua do Rosario, cento e ou1nze. Fone - dois - treis - cinco -
clamada 
ns.l3 cinco - dois - nove. Rio de Janeiro. Endereço (l'elegrarico -

Roouete. Caixa Postal - mil oitocentos e vinte e seis. enen

te coronel Eduardo Garneiro de Emn, digo, Carneiro de Mendon

ça. - Tabelião - do Dec1mo Oficio de Notas desta Cidade do -

Rio de Janeiro, capital dos Estados Unídos do Brasil, sucessor 
,.. 

do Doutor Joao Roouette carneiro de .~endonça. Certifi co nue -

revendo o llvro numero duzentos e trinta e nove de procuracões 

nêle a folhas cento e vtnte e dols verso consta o instrumento 
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,., 
· instrumento seguinte: - Estados Unidos do !3ras11. ~rocuracao 

bastante aue raz ~ompanhla de Navegação Lloyd Brasileiro - sa1 

bam 0uantos este virem, rue no ano do Nascimento de Nosso se

nhor Jesús Chrlsto, de mtl novecentos trinta ctnco aos v1 nte 
A N N um dias do mes de Agosto nesta cidade de sao ~ebastlao do Rio 

de Janeiro, Canltal dos EstadJs Unidos do Brasil, perante mlm 
,., 

tabeliao, comparece cartorto como OUtorgante companhia de Na-

vega~ão Lloyd Brasileiro, ~nrêsa de Navegação com séde nesta 

Cidade á rua do Hosarto numeros dols a vinte e dois, renrese~ 

i.. tada por seu diretor Almirante Heracli to da Graca Aranha, no-

mea.do por Decreto do Se..,l'lor PreSldente da RepÚblica na "">asta 

.da Viação e Obras núblicas, datado de dezenove, dtgo datado -

de doze de Julho do corrente ano. reconhecido pelo nroprio -

das testemunhas abal xo assinadas e estas reconhecidas de rnim, 

oue dou fé, r~rante elas pelo mesmo outorgante me foi dito -

oue por êste ~dblico instrumento, nomeia e constitue seu bas

tante procura<1or uedro Cybrão, Adaucto Luclo Cardoso, Carlos 

Garcla de Souza, José Joaquim da Gama e Silva, brasileiros, 

advogados, reSidentes nesta Capital, com poderes 1n-sol1dum 

para represe~ta~em a outorgante no rôro em geral, cuer local, 

cuer federal, sem dependenc1a de instancia e nerante as auto

r1~aoes federais e locais, onde ouer 0ue com esta se aoresen 

tem, alegando o oue fôr a b~7. dos interesses da outorgante, 

> podendo transigir em Ju1~o e fóra dªle e especiais para rec~ 
" ,.. ,., ber em Juizo ou fora dele ou em ~enartlçoes Federais ou MUni . -

N 

c1pa1s 0ua1souer ~uant1as, dando e recebendo quitaGao, usanao 

aos noderes nesta impressos, os ~uals ratifica e a1naa para -

reauererem rale~c1a e renresentarem a outorgante em todos os 

átos, pode nao, substabelecer, ficando pela presente ratifi

cados todos os átos até esta data praticados ~elos outorgados 

no mesmo sentido; estando os adbogados, digo os advogados in~ 

crttos sob o numero, digo sob os numeras, novecentos, mil e 
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e doze, mil cento e setenta e cinco e dois mil duzentos e -

quatorze, concede todos os uoderes em Direito permitidos, pa

ra que em nome dêle outorgante, como se presente fosse, pos

sa e'Tl Juizo ou r6ra dêle, renuerer, alegar, defender todo o 

seu d1relto e justiça, e~ qua1sruer causas ou demandas c1veis 

ou Crimes, moVidas ou por mover, em cue êle outorgante rôr -

Autor ou Réu em um ou outro !ôro; tazendo citar, o!erecer a-
h - N 

çoe~ .• libelos, excepçoes, embargos, suspeiçoes e outros quais 

ouer artigos, contrariar, produzir, ,1nouerir e renerguntar -

testemunhas, dar de suspeito a quel, digo, suspeito a ouem -

lho fôr; jurar dec1soria e supletoriamente nalma dêle Outor

gante; razer dar~ ta1s juramentos a ~uem eonvier; assistir aos 
,., ... 

termos de Inventarias e ~rtilhas, com as citacoes para eles; 

assinar autos e requerimento, protestos, contra-protestos e 

termos ainda os de ~con!issão, louvação e desistencia; auelar, 

agravar ou embargar aualouer sentença ou despacho e seguir -

estes recursos até ma1or alçada, razer extraír sentencas, re

querer a execução delas e seauestros; assistir aos átos de ce~ 

ciliaçãO, para os oua1s lhe concede poderes ilimitados; pedir 

precatortas; tomar posse; vir com embargos de terceiro senhor 

e possuidor; juntar documentos e torna-los a receber; variar de 
,.. 

açoes e intentar outras de novo, podendo substabelecer esta 

em um oú mais procuradores e os substabelecidos e~ outros; -

) ftcando-lhes os mesmos poderes em v1gôr; e revoga-los, OUPreg 

do, seguindo suas cartas de ordem e avisos particulares, que 

sendo preciso, serão considerados como parte desta. E que tu

do qau, digo, tudo ouanto assim fizer o seu Procurador, ou -

substabelecido, promete haver por valioso e !lrme reservando 

para sua pessôa toda a nova citacão. Assim o disse, do nue -

dou ré, e r:ne pedi este instrumento, Que lhe li, ace1t- e assi

na com as testemunhas que a tudo est ~ veram presente, sôbre es 
... 

tamnilhas de dois mil e duzentos reis selo fixo e de Educaçao 
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Educação. Eu José de Alencar Tostes ajudante a escrevi peran

te o Tabelião Eduardo carneiro de uen~onça. E eu, ~duardo ~ar 

ne1ro de Mendonça Tabelião a subscrevi. H. Da Graça Aranha. -

H. Cas~elo Branco. Oswaldo G. Passos. Selos de dois mil re1s, 

) 

digo mil e duzentos reis 1nut111zados. Extraída por certidão 

aos vinte e c1nco de Sete.'Ilbro de mil nov~centos e trinta e -

cinco, por mim (rubrica) ileg1 vel. E eu, Tabelião Eduardo r;a!. 

neiro de M~n<lonça a subscrevo e assino. Eduardo Carne ro êle -

-~endonça. Estava deV1 da'nente selada. ACó"::DÃO DO COTTS:U.RO NA- Acórdão do 
~. ~J. T. ns 

CIOt~t.L DO TRABALHO - FOLHAS - 't'tiTNTA E T~S. Conselho fac o- 33 

nal êlo Tr~balho. Processo - dez mil ol tocentos e treze - tr.tn, 

ta e seis. Acórdão. Mll novecentos e .trinta e sete. - Vistos 

e relatados os autos do processo em oue Avelino Ferreira Sal 

gado, por 1ntermed1o do Sindlcáto dos Empregados em Armazens, 

Trapiches e Escritórios de Estaleiros, Emprêsas e Agencias de 
N N 

Navegaçao acionais e Estrangelras, reclama contra sua demissao 

da --:ompanhia de Navegação Lloyd Brasileiro: Cons _derando ~ue 
• 

dos autos ficou perfeitamente provado documento de folhas, oi 

to, nove e dezenove - oue o reclamante, ouando !oi dispensado 

em Setembro de mil novecentos e trinta e cinco, já gozava do 

d1re1to de estabilidade funcional, consubstanciada no artigo 

oitenta e nove do Decreto numero vinte e dois mil oitocentos 

e setenta e dois, de mil novecentos e trinta e tre1s; Consl-
... 

derando, outrossim, que o reclamante nao roi d1snensado ex -

virtude de falta grave, deVidamente apurada em inruérito ad

ministrativo, nos te~os do c1tano artigo oitenta e nove do -

Decreto numero Vinte e dols mil oitocentos e setenta e dois; 

Consi derando, ainda, oue as simples alegaçÕes oferecidas pe-
... l a Companhia, no sentldo de que o reclamante nao contava dez 

anos de serviço, não podem destruir as provas apresentadas -

pelo suplicante; Resolvem os membros da Terceira Câmara do -
... 

conselho Nacional do Trabalho julgar procedente a reclamaçao 
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reclamação de tolhas tre1G, para o !1m de ser Avelino Ferrei

ra Salgado reintegrado nos serViço, digo no serviço da Comna

nhia de Navegação Lloyd nrasileiro, can todas as vantagens le 

ga1s. Rio de Janeiro, dezeseis,de 'rC'o de mil novecentos e

trinta e sete. (Ass1.mdo) Amertco Ludolf - Presidente. (Assi

nado) Oscar Saraiva - Helator. Fui presente: (assinado) ater 

ela da Silveira - Se~Jndo Adjunto do Procurador Geral. uhli

ca~o no Diário Oficial ern cinco de Julho de mil novecentos e 

~nc.á Elnpr. trtnta e sete. OFICIO A EMPRESA - FOLHAS - TRINTA E ,., ATRO. -
0.!=' '34. l 

Doc,de 
!ls.a 

Quinze de Julho de mil novecentos e trinta e sete. 0!1cio-

Um- 1.il cento e dezesete - Ano - trinta e sete - Processo -

Dez mil oitocentos e treze - Ano - trinta e seis. 3enhor Dire 
... 

tor da ompanhia de "lavegaçao Lloyd Brasileiro. ua do ··osarto 

numero doj_s. Distrito Federal. Transrni to-vos, para os devi dos 

fins, cópia autent1c&da do ac6rdâo proferido pela Terceira -

Câmara dêste conselho, em sessão de dezeseis de Mar o do cor

rente ano, nos autos do processo em ue são partes: Avelino 
• 

Ferreira Salgado, como reclamante, e essa Cornnanh1a, como re

clamada. Atenciosas sauda~ôes. (Assinado) J. B. de Uarttns -

Jastil o - Diretor de Sec ão, no impedimento do Diretor Geral. 

DO~ rrc DE FOLHAS - orro - (Documento citado nelo acórdão) 

Companhia de Navegação Lloy~ Brasileiro. Diretoria. Declara

mos €ffi solução ao pedido do senhor Avellno Ferreira Salgado, 

ex-operario desta companhia, em reouerlmento data~o de Vinte 

e seis, digo datado de vinte e oito de setembro de mil nove

centos e trinta e cinco e protocolado na mesma data sob nume

ro vtnte e dois mil ~uinhcntos e sessenta e seis, ~ue dos seus 

assenta~entos, existentes nesta Emprêsa, consta o seguinte: -

Dezesete - seis - novecentos e dezenove - admitido como aju

dante da Oficina de Construção Naval, com a diária de Reis -

sels mil reis. Vinte e oito - ctnco - novecentos e vinte -

transferido para a turma de Vigias das ilhas com o ordenado 
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ordenado ~e Reis dyzentos mil reis; Vinte e oito - oito - no

vecentos e Vinte - dispensado a pedido. Tempo de serviço: um 

ano, dois mêses e onze dias. Rio de Janeiro, nove de OUtubro 

de mil novecentos e trinta e cinco. Companhia de Navegação - . 

Lloyd BraSileiro. (Assinado) Antonio Dantas Lima. Secretario 

-Geral Em Com1ssao. Estava deVidamente reconhecida a firma su-

pra, 'Pelo Tabelião - V. R. ·Faria. Selado com uma nstamp1111a 

Federal no valôr de seiscentos reis e respéétivo sel o da Edu-

cação e Saúde. DOCtnffi\liTIQ DE roLHAS NOVE. (Documento em C'Ue se 

fundou a decisão do Conselho Nacional do Trabalho). companhia 

de Navegação Lloyd Brasileiro. Diretoria. Declaramos, em so-
., 

luçao ao pedido do Senhor Avelino Ferreira Salgado, ex-taifei 

ro desta companhia, em reouerlmento datado de trinta de Março 

de m11 novecentos e trint a e cinco e protocolado na mesma da-

~ ta sob o numero sete m11 e cincoenta e dois, rue o referido se 

nhor conta ("luatro anos, sete mêses e dez dias de embarque efe

t i vo como taifeiro nesta Emprêsa, sendo oue em vinte e ouatro 

de outubro de m11 novecentos e trinta e tre1s !oi nomeado ser 
vente desta companhia e posteriormente serviu nos Restauran

tes Central e das Ilhas por tempo oue não nos é poss1vel pre

cisar por absoluta falta de elementos. Rio de Janeiro, deze

nove de Agosto de mil novecentos e trinta e cinco. ~omnanhia 

~ de Navegação Lloyd Brasileiro. (Assinado) Antonio Dantas Lima. 

Secretario Geral em Comissão. Achava-se deVidamente reconheci-

• ·da a !lrma supra pelo notário V. R. Faria • . colada e devidamen-

te 1nutillzada, uma estampilha Federal de seiscentos reis e -

respéct1 v o selo da Educação e Satlde. DOCUMENTO DE FOLRP.S DEZE

NOVE. - (Carteira ~trtcula do Reclamante citado pela decisão 

do conselho Nacional do 1rabalho). Companhia Navegacão Lloyd 

BraS1leiro. NUmero no Lloyr1 - seis· mil novecentos e setenta e 

tre1s. Nome - Avelino Ferreira Salgado. j"dade - vinte at1os -
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anos em m11 novecentos e on7 e. Naturalidade - Rio de Janeiro. 

Numero da ~~tricula - doze mll auinhentos e auarenta e sete. 

Capitania onde é Matriculado - Pará. Categoria - Tatfeiro. Nu

mero da folha do livro de socorros. Residência. atrtcula do 

pessoal feita em vinte e oito de Agosto de mil novecentos e -

onze na fórma do artigo cento e dezenove do Decreto numero -

seis mil seiscentos e dezesete de vinte e nove de Agosto de -

m11 novecentos e sete. Numero doze mil cuinhentos e uarenta 

e sete. Nome - Avelinn Ferreira ~algado. Filiação - Filho de 

José Luiz Ferreira salgado. Nacionalidade - Brasileiro. Natu

ralidade - Rlo de Janeiro. Idade - vinte anos. Côr - branco. 

Rosto - comprido. Nariz - Atilado. Assinatura do Matriculado

Avelino Ferreira ~algado (assinado). Sinais - Cabelos - casta 
,., 

nhos. Olhos - Idem. Barba - nao tem. Estatura - regular. Es-

tado - solteiro. Hestdencl a - Belém. ?roftssão - t a1!e1ro. 51 

nais particulares -. Secretar1a da Capitania do Porto, do Pa

rá, vinte e oito de Agosto de mil novecentos e onze. O Canitão 

ô 

do ~orto (assinado) Ilegivel. Colados e devidamente inutilizados 

- selos ~staduais, digo selos Estadual no valôr de dois mil e -

duzentos reis. (Assinatura) ileg1vel. Segue-se temoo de servi-

ço do reclamante apurado da carteira acima referida oelo Ser

Tempo !:ierv. Vlço Tecnlco Atuarial c.to <.;onselho Nacional do Trabalho. - TEM-
Reclte. -
fls.30 PO DE 5rnVT"0 DO ~ECLAMANTE APURADO P]LO SERVI';O TE:NICO A'IUA-

RIAL - FOLHAS - rRINTA. Processo Dez mil oitocentos e treze. 

Ano trinta e seis. Assunto: - Reclamação de Avelino Ferreira 

Salgado, contra o Lloyd Brasileiro. Tempo de serViço. De deze 

sete - seis - mil novecentos e dezenove a vinte e oito - oito 

mil novecentos e vinte - Um ano - dois mêses - onze dias. De 

cuatorze - nove - mil novecentos e onze a ouatro - dois - mll 

novecentos e doze.- ruatro mêses - Vinte e um dias. De um -

cinco - mll novecentos e doze - a ctnco seis - mil novecentos 

e doze. Um mês e ctnco dias. De treze - seis - novecentos e 
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novecentos e doze - a treze - dez - novecentos e doze. Q~~tro 

mêses. De trinta - onze - novecentos e doze a trinta e um -

um - mil novecentos e treze - doiz, digo, dois mêses e um dia. 

De dez - ouatro - mil novecentos e treze a onze - sete - rn11 

novecentos e t reze. Treis mêses e dois dias. De Vinte e nove 

ruatro - mil novecentos e r.uinze a cinco - quatro - mil nove

centos e dezese1s. onze mêses e seis dias. De cinco- ouatro-

mil novecentos e dezese1s a onze - ouatro - mil novecentos e 

dezeseis. Sete dias. De vinte e oito - tre1s - mil novecentos 

e vinte e dois a Vinte e oito - seis - mil novecentos e vinte 

e dols. Treis mêses e um dia. De nove - doze - mil novecentos 

e vinte e dois - a Vinte e cuatro-um - mil novecentos e Vinte 

e trels. Um mês e dezeseis dias. De olto - ouatro - mil nove

centos e Vinte e nove - a Vinte e treis - cinco - mil novecen 

tos e Vinte nove. um mês e dezeseis dias. De cinco - doze -

novecentos e Vinte e nove a sete - um - mil novecentos e trig 

ta. Um mês e treis dias. De Vinte e dois - um - mil novecentos 

e trinta a nove - sete - mil novecentos e trinta. Cinco mêses 

e dezenove dias. De vinte e uatro - doze - novecentos e tr1n -
ta a Vinte e cinco - ~uatro - mil novecentos e trinta e um.

r-uatro mêses e dois dias. De dezoito- cinco- mil norecentos 

e trinta e um a vinte e trels - dez - novecentos e trinta e -

um. Cinco mêses e seis dias. De vinte e oito - onze - novecen 

tos e trinta e dois a dezoito - ouatro - mil novecentos e trig 

ta e treis. ouatro mêses e vinte e um dias. De vinte e ouatro 

dez - novecentos e trinta e treis a doze - nove - mil novecen 

tos e trinta e cinco. Um ano - dez mêses e dezenove dias. To

tal - Sete anos - seis mêses e um dia. Ma1s:tempo constante -

de justificação de !olhas dez e onze, de um - um - mil novecen 

tos e Vinte e seis a trinta - nove - mil novecentos e vinte e 
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e oito. Dois anos e nove mêses. Tempo total - Dez anos - treis 

m~ses - um dia. Rio, um de Marco de mil novecentos e trinta e 

sete. (Assinado) Gilberot, digo, (Assinado) Gilberto Lyra da 

Silva - Actuárto - Adjunto. EMBARGOS OFERF.CTnOS PELA E'rT)R~A

FOLHAS - rtJARENTA E tn'. t>or embargos ao acórdão proferido no 

Processo dez mil oitocentos e treze - trinta e seis, diz o -

Lloyd BraSileiro contra Av~lino Ferreira Salgado. E.S.N. nor

Que - digo. P. Que ao ser demitido o embargante por falta gra

ve caPitulada no artigo oitenta e nove do Decreto Vinte e dois 
,., 

mil oitocentos e setenta e dois, letrn ~' nao contava dez a-

nos de serviço; ~. rue, se tivesse o embargante aruele te~oo 

de serviço, teria o embargado ordenado a abertura do comoeten 

te in~uérito oue viria comprovar a falta ge, digo, a falta~ 

ve atribuida ao embargante, oue era um empregado relapso. ~. 

Que o temoo de serviço que o embargante pretende oue se leve 

em conta, para assegurar-lhe o direito de estabilidade no cargo, 

e oue não consta de seus assentamentos, não lhe uode aprovei

tar; P. rue os empregados aue serviam nos restaurantes constl 

tuiam um auadro a parte, por isso oue passavam a servir ás or 

dens dos arrendatarlos do restua, digo dos restaurantes. Assim 

sendo, espera o embargado rue sejam os presentes e~bargos re

cebidos e afinal jul~dos nrova.dos para o efeito de ser julgada 

improcedente a reclamação. ~1o de Janeiro, treis de setembro 
1 de mil novecentos e trinta e sete. Por procuração (assinado)-

,.. 
Contestaç Carlos r.arcia <le Souza - Advogado. OFERECI'.fENTO D~ CONTF.S'l"ACAO 
de Embarg. 
!1~.44 AO Et.'BAPGOS DA P.ECLAMADA - FOLHAS - Q.UARENTA E QUAT~O. Exce-

lenttsstmo ~enhor Presidente do Conselho Nac1ona1 do Trabalho. 

Avel1no Ferreira Salgado, por seu atlvogado, no processo numero 

um - m11 nuatroce~tos e c1ncoenta e oito - trinta e sete e dez 

mil oitocentos e treze - trtnta e seis, em oue figura como em 

bargado, sendo embargante o Lloyd Brasileiro, reouer a Vossa 
... 

Excelencia a juntada da inclusa contestaçao aos e~bargos onos 
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op6stos ao Venerando acórdão oue julgou procedente a reclama

ção apresentada pelo suplicante. Nestes termos, Pede e ~spera 

Deferimento. ~io de Janeiro, vinte e ruatro de Setembro de -

: mil novecentos e trinta e sete. (Assinado) Arthur carvalho Br1 .. 
to, ~or procu~ao. Estava devidamente selada com dois mil e 

duzentos res1s, digo, duzentos reis. ( CONTESTAÇÃO ) Contes

tando os embargos oo6stos pelo Lloyd Brasileiro ao acórdão da 

Terceira Câmara do Cor:selho Nacional do 'l'rabalho, diz Avelino 

Ferreira Salgado: - Primeiro - Os embargos oferecidos pelo -

~ Lloyd Brasileiro são um amontoado de inverdades, atingindo ás 

ralas da má ré, com o objet1 vo uni co de prej.udicar um operario 

0ue, oor mais de dez anos, lhe prestou bons serviços. Segundo

~ oportuno, inicialmente, mencionar-se a confusão entre embar-

gante e embargado feita pelo primeiro nas razões do recurso -

oue apresentou, confusão oue bem mostra a precariedade de suas 

escassas e falsas alegações. Terceiro - Tamanha é a contusão 

da embargante oue, ao envez de citar o artigo noventa do Decre 

to Uinte e dois mil oitocentos e setenta e dois, invoca em seu 

_, ravôr o artigo oitenta e nove oue, longe de benetlcia-la, vem 

e~ socorro do direito certo e incontestavel 0ue tem o embarga

do á estabi lidade em seu emprego, de que s6 poderia ser demiti

do por falta grave devidamente apurada em inruérito adm1n1~tra 

tivo, digo, em lncuér.tto, - o que não rol feito, e nem a pro

pr1a e~bargante o ~ega. Quarto - ~ue o embargante afirma ter 

sido o embargado um empregado relapso, mas não apresentou qual 

quer prova rue, se exlstlsse, teria de resultar de um incuérito 

em r6rma regular e não se baseasse em simples alegação. ruinto

rue, durante o nertodq em oue o embargado serviu no restauta, 

digo, no restaurante <lo Lloyd BraSileiro, este era exolorado 

pelo propr1o embargante, s6 vindo este arren~&-lo auando o em

bargado j<t estava trabalhando a bordo do "Comandante R1 ner". 
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Riper". Sexto -Mas, quando assim não fosse, mesmo após o arren 

damento os empregados subalternos do restaurante eram indica

dos pelo proprto e~hargante e pertenciam ao seu quadro. seti

mo. Tanto isto é certo nue, nuando o embargado requereu ao Di

retor do Lloyd Brast leiro a contagem do seu tempo de serviço, 

< mandou êste oue o embargado justi ncasse o temoo em aue serViu 

no restaurante. Oitavo - ~e dando cumprimento ao despacho rer~ 

rido, o embargado promoveu rerante o Jutzo Federal da Segunda 

Vara a justlf!caGão ~ue se encontra junto aos autos e oue o -

Lloyd BraSileiro não node impugnar, pois cue rol feita com a -

ass!stencia de seu advogado, e contra a mesma nada se opoz. -

~or esses motivos e pelo multo nue suprirá o Egreg1o Tribunal, 

espera o embargado oue sejam regettados os embargos opostos ao 

Venerando Acórdão, que deve ser mantido por seus justos fUnda

mentos. Rio de Janeiro, vinte e nuatro de Setembro de mil nov~ 

centos e trinta e sete. (Assinado) Arthur de Carvalho Britto-
... 

por procuraçao. stavam coladas e devidamente inuti lizadas -
' duas estampilhas Federais no valôr de quatro mll reis e res

Acórdâo do pect1 vo selo da Edcuação e Saúde. ACORDÃO DO COf.IS'ELHO NACIONAL 
c , . 'f.'!ls. 
5 DO TRABALHO - FOLHAS - CINCOETfrA E DOIS. Conselho Nacional do 

Trabalho. Acórdão. Processo - Dez mil oitocentos e treze - A

no trinta e seis. Mil novecentos e trinta e oito. Vistos e Re

lata<1os os autos dêste nrocesso em oue são partes: "o Lloyd -

• Brasileiro", como embargante, e Avelino Ferreira Salgado, como 

embargado: Considerando oue, por ac6raão dexdezeseis de marco 

de m11 novecentos e trinta e sete, a Terceira Câmara dêste con 

selho ulgou procedente a reclamação oferecida por Avelino Fer 
N A reira salgado contra sua demlssao da rereri ~a empresa, aten-

dendo a oue o reclamante estava amparado pelo dtsoosto no ar

tigo oitenta e nove do Decreto numero vinte e dois mil oito

centos e setenta e dois, de mll novecentos e trinta e tre1s. 

e, bem assim, oue a sua dispensa não !oi precedida do comoe-
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competente innuérito ad~inistrat1vo; Considerando cue a essa 

decisão, publicada no Diário Oficial de cinco de julho de mil 

novecentos e trinta e sete, onõe enbargos o "Lloyd Brasileiro" , 

com fundamento no paragrafo . uarto do art1go r.uarto do regul~ 

mento anexo ao decreto numero vinte e ruatro mil setecentos e 

oitenta e ruatro, de 11 novecentos e trinta e auatro; Consi

derando que, con!6rme raz sentir o parecer de folhas quarenta 

e nove verso, àa ?rocuradoria Geral, e~b6ra ditos embargos -

tenham sido oferecidos dentro do prazo legal e aue se refere 

o paragrafo nono do citaao artigo ouarto, todaVia não artlcu

lam matéria nova nem conseguem destruir, outrossim, as provas 

documentais constantes dos autos e oue demonstram estar o em

bargado amparado pelo direito de estabil1da~e funcional; Re

solvem os ~embros do Conselho acionai do Trabalho, reunido 
,. 

em sessao plena, conhecer dos embargos para despreza-los, e, 

em conseouencia, manter a decisão da Terceira Câmara, Rio de 

Janeiro, dez de março de mil novecentos e trinta e oito. (As

sinado) Luiz Augusto de Rego Uontei ro - Vice Presidente, no 

exercicio da ryresidência. (Assinado) Eduardo v. Pederneiras -

Helator. FUi presente: (ass1nndo) J. Leonel de Resen1e Alvlm

Procurador Geral. nublicado no "Diário Oficial" em treze de 

aio de mil novecentos e trinta e oito. NOTIFir-AcÃo A EM?Rt- Notlr. a 
En~r.ns. 

~ - FOLHAS - CINCOENTA E f"UATRO. Dezo1 to de llaio de mil no- 54. 

vecentos e trinta e oito. O!lcio - Um- Setecentos e dezoito -

Ano - trinta e oito - recesso - Dez mil oitocentos e treze -

Ano - trinta e seis. senhor Diretor do "Lloyd Bras1le1 ro'' -

Patr1monio Nacional . Rua do Hosarlo, dois. Rio de Janeiro. -

Para os deVidos !lns, inclusa vos re~eto c6nia deVidamente 

autenticada do acórdão proferido pelo Conselho Nacional do -

Trabalho, em sessão :Plena de dez de MarÇo ultimo, nos autos 

do processo em oue são partes essa Emorêsa, como Embargante, 

e Avel1no Ferreira Salgado, como embargado. Consoante o reso1 



M. T. I. C.-CONSELHO NACIONAL D O TRABALHO 

( 

Reqto.da 
Carta Sen 
tenc;a fls. 
5fi ~ 

I 

resolvido, f1ca essa Diretoria notificada para, ~entro do Pro! 

zo de dez ·d1as, contados da data do recP.birnento da "'resente, 
~ . 

promover a re1ntegracao do referido marltlmo, com as vantagens 

legais, tendo eo v1sta o estabelecido no Regula~ento anexo ao 

Decreto Vinte e nuatro mil setecentos e oitenta e ruatro, de 

~~1 novecentos e trinta e ~uatro. Atenciosas saudações. (As

Sinado} J. B. de lsrtins castilho - Diretor da Secretaria, -

Interino. REQUERIMENTO DA CARTA DE SENfJ'ENÇA - FOLHAS - CTN

COENTA E CTilCO. Excelent1ss1mo Senhor Presidente do Conselho 

. ~acional do Trabalho. Avelino Ferre~ra Salgado, no processo 

numero dez mll oitocentos e treze - trinta e seis, em oue fi-
,. 

gura como Reclamante, sendo Reclamado o Lloyd Brasileiro, nao 
~ N N 

tendo este atendido a 1nt1maGao para cumprir a dec1sao do Con 
,. . 

selho, aue ordenou a relntegrac;ao do suplicante, com as vant! 

gens legais, ref'uer a Vossa Excelencia rue em seu ravôr se -

expeça a competente carta de sentença, para os ere1tos da exe-
,., 

cuçao na Justiça. Termos em rue - Pede e Espera Deferimento. 

Rio de Janeiro, Vinte e oito de Setembro de mil novecentos e 

trinta e oito. (Assinado) Por procuração: Antonio Vianna ~e -
... 

)espacho Souza -Advogado - 1nscr1cao mil se1scentos e trinta. DESPA-
to Sr. ?res. 
'1 s.57 CHO DO SENHOJ:l ?'RESIDENTE ... FOLHAS - CIN'COENTA E SETE. De!1 ro 

) 

o "Oed1do de carta de sentença. Rio, dezesete - doze - trinta 

e oito. (asSinado) FranctPco Barbosa de Rezende - Pres.ldente 

do Conselho. - Era o ou e se contfnha nas referi ('ja,s peças anUi 

bem e fielmente transcritas, constituindo a presente carta de 

sentenca. Em Virtude do oue, tendo-se tornado causa soheran~ 

mente julgada os acórdãos transcritos, é esta extraída para 

o fim de sere~ à1tos acórdãos executados, nos termos dos ci

tados paragra!os treis e ouatro do a.rtjgo ('Uinto, combinado 

com o artigo trinta e sete do regula~ento aprovado pelo Deer~ 

to numero vinte e guatro mil setecentos e oitenta e quatro, 
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uatro, de cuatorze de julho de mil novecentos e trinta e -

uatro. Rio de Janeiro, vinte e sete de Junho de mil novece~ 

tos e trinta e nove. EU, (a). Maria Alcina M. de Sá 

Y.iranda - 0!1c1al Adrr.1n1strat1vo da Classe "J" lavrei a -

presente a oual é datilografada por (a). Mario Pires da 

Silva, - AUXiliar de Escrita dn r imelra Classe ontratado. 

EU, B-:1chare1 Alvaro Fig1e1 redo - (a ). P1retcr da Primeira se~ 

.ão, conrerf. E eu. (a). Oswaldo ~oo.res - Diretor Geral da -

Secretaria do ~onselho Nacional do Trabalho, a subscrevi. 

(a). Francisco Barbosa de Rezende - Pres14ente 

(a).Eduardo v. Pederneiras - · Relator 

(a).J. Leonel de 1esende Alvim- Procurador Geral. 
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IN FO q H ACÃO 

I 

Em cumnr:tmento ao despacho de fls. 57, e na con

formidade do disposto nos §§ 3 e 4 do art. 5, combinados com o 

art. 37 do qeg. aprovado nelo ~ec. no. 24. 84, de 14 de Julho de 

1934, extraí a carta de Se~tenqa re0uer1da a fls~~ dêstes autos. 

Isto nosto; sub~eto os presentes autos á aprecia

ção do sr. uiretor desta Sec~ão, propondo o arru1va~ento dos mes-

mos • 

Rio de Janeiro, 9 de Agosto de 1939 

c;;;;~~.,j f(~.~ 
r- Aux. Esc r. la. c; las. Contr. 



• 

• 



•• MtNIST~RIO 00 TRA BALH O, INDÚSTRIA E COM~RCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

) ·····--·······-·······-··-············--··-·············--·······--··-·-·-··········-·-····-·---·-··-········· .. ················································-·····-·-···--- .. _ 

-·••••••--••-••o•onooooooo-•••••••••••••-••••••••••OOOOOO•••••••o••••••••••-••••-•••-••-••••-••••••----••••••••••O••••••••••••••••-•••••••••••o••,.•••••••••oOOooo•••OO-•••-• ... -•-·•••••o ooou OUo• . 



o ,,,,_,.,,, .,,. ,,,,,._,,,,,,,,,, -u-••••••••• ... _.,,,.,_.., ... ,, .. \.._ ... 

······-----~·-·· ··················································· ... ························••-.······························ 

.......... __ ······-·,··················-···-··--················~·-··· ·····h· .. ················-·~········ -········---···-·-·-··········-···········-············ \ 

·······-···········-··--·········-·······-·····.;:--···· .... ·· 

-·································· ...... _ ............................... -............................... - ..................................... _ .............. : .......... ~ .. -~. 
# ••••••••••••••••••••••••••••-••••• •.-•••-•••••••••-•••••••••••·~·••• .. ••••••••••••••o•u•ooooooo_.__,~-·~••.__••••••••-••-• ·····························~······ ..... ·-· ···················--·-····· 

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

.......... ;············-·····-· .. ········--·· .. ···· .. -·····················----~-

........................... _ ................................................................................................. ~ . 

................................. ,., ......... . 

···-···.: .. _r .. 
·, 

............. - .... ····y···· 

................................ _ ....... - .......... _ ......... 7 ....... . 

........... _ ................................... _.~---.. ·· --·:····--
............. ................. , 



I 

I 

- .( 

' 
~ 

' I -
L r I 

~, 

, ... 
~ . 

\ 
. 
' 
•' 

Ex c mo. !:>p. 
CON~ELHO NACIONAL DO TRABALHO. 

.. 
• 

.. 

' 
AVELINO FERREIRA SALGADO,. abaixo assinado, reclamante 

nesse Conselho, em processo n~ 10.813/36, como a sua reclamação seja 

coisa passada em JUlgado e Já se tenha extraído carta de sentença, 

reauer a V. Exa. que se sirva de determinar sejam desentranhados do , 

os seguintes documentos, indispensaJ 
' 

autos e entre·gu~ s ao requerente 

veis ' a ... sua vida profissional. 
J 

a)- caderneta matrfcula da Capitania do Porto 

b )- c~rteira profi.s :üonal. 

Termos em que 

. p. deferimento. 
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C ~/NSC 

1-2 . 175/~-- P. 10.813/38 31 de OUtubro de 1939 

Snr. AVel.1no Ferreira Salgado 

A/C do Dr. Arthur de carvalho Br1 to 

Praça Floriano 0° 7•12•a. sala 1.202 

Rio de Janeiro 

COII.lftieo-vos, para os devidos nns, aue o snr. Pres1dert-

. -te deste Conselho, tellf.t> e vista a pet1çao na qual so11c1tQ1S 

-(!evoluçao de dois document os, constentes do proeesso em que re-

elas1s eontra. o Lloyd .BraSileiro - Patrimônio c1onal - em 30 

de Setembro Último, exaroo o se!DJ1nte despacho:" Atenda-se, •

Q1ante recibo, te1ta oportuna juntada Q.O proces!Kl no 10.813/36, 

hoJe despachado". 

-Atend. osas swdaçoes 
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Excmo . Sr . Presidente do Conselho Nacional do Trabalho . 

AVELINO FERREIRA SALGADO , abaixo assinano, re

clamante no proc. n2 10 .813/36 , que é coisa passada em julgado , 

requer a V. ~xa . que se sirva de deterninar sejam desentranha~os 

dos autos do referido processo e devolvidos ao requerente os se-

guintes docwnentos : 

a) -autos da justificação do tempo de s~r~iço , 
· feita pelo reclamante no fÔro desta Capital ! 

b) - carteira de identificação da Cia . de Navega
ção Lloyd Brasileiro e 

c) -carteira sindical . 

Termos em que 

P• deferi~ento . 
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sr. vellno lgdO 

s1dente Mate Conselho, tena.o vlata o vooea pet1ç!o Ge 115 de 

brU pr6xlmo peosnGo, autorizou, por 4eepaoho de 18 do corrente 

mie, devoluçllo 4ae c~1rne constantes do processo em re-

c ais contra o Lloyd mstlelro Patr1m&n1o Racional, 41ante 

recibo. 

Atenc1o s sau&lçiSea 

( Oewaldo 

Diretor Geral da ecre vn.a.·,.-a 

• 
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TRAB .J..,H 

AVELLI'\0 FERREIRA ..J :LGACO , para prova bastante Co 

seu tempo de serviço superior a lG anos na ilr:prôsa de l':ave

gação Lloyd Brasil eiro perante êste Z. Co~~elho Nacional do 

Trabalho - processo no. lG. 813/3ô-, foi obrigado com dispen 

dio de ret:ular soma ern dinheiro de procecler judicialmente a 
IV 

uma J u s t 1 f i c a r Po . 

. '. vista ão aludido docwnento e de vários outros o

~erecidos pelo ~uolicant~ , ~ui sábiamente se pronunciou êsse 

: . Cor..selho, deter inando por .r~.cór~ão de 10 de i\,arço ãe 1c3a 

a sL.a reinte ração con a oercepção de toà2.s ss vantar;ens le

gais. 

_challdo- se findo o aludido processo, e consequente

mente ~rquivado na Fri~neira .;ecção desto vecretar1a, espera 

O vUplicante q_ue V • .ixcia . Se c:i[!1e de n:andar restitUir O· doc. 

Ectma referido , atendendo a que se trata de Docwnento Farti

CUlõr oferecido pelo requeren~e, e sôbre o qual futurarrente 

berará a sua aposentaaoria. 
\ 

Atento ao exposto, e de acôrdo com o alto espírito 

ae justiça que te~-u pautado todos os átos de V. Exc1a., pede e 

espera Deferimento como é ce inteira 
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...... . . . . O .t»nr. AVELINO .F:ERREIRA ... SALG.ADO, ~a petição .dirigid.a.l 
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M. T. I. C.- .J. T . - CONSEL.HO NACIONAL. 00 TRABAL.HO 

Em 16 Jul1o de 1941. 

Snr. A ·el1no Ferreira Sal~ado 
/c do Dr . A~tbur do ~orvalho 9r!to 

Praça Flori no n2. 7 - 1211 anànl~-snla 1202 

#o 

~ so uçao ao que requercstes e 19 de fe -

verei~o Últ1 o~ solicito vooe~ co parec~ento à Secção 

de D:ss! ios ndividun 3 7 dests Divisão, nf de vos se 

rem r st.ituidos o. nutos da justificação quo fizestes 

perante o Juizo Federal da 2a . Vara, desta Capital. 

SaudaçÕes 

( vS\.aluu tlOarco) 

Diretor d~ ivi~ão de Proc aso 
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LRFL 
M. T. I. C.- CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA DO TRABALHO 

Eml6 de outubro de 1941· 

Sr. Diretor. 

~ 

Attm de que seja procedida a oobranQa do selo devido, 

junto voa remeto a certidão que foi extraida a requerimento de 

Avelino Ferreira Salgado, o qual, embora notiticado 1 deixou de 

comparecer à esta Repartição. para e~etuar o reterido pagamento. 

Saude e fraternidade. 

Bernardo Ce~ar de Berrêdo Carneiro. 

D1I-ttor • 

.. 

Ao Sr. Diretor da Recebedoria do Distrito Federal. 
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AD/IJJ.PL 
M. T . I. C. - CONSELHO NACIONAL 00 TRAB A LHO 

TO JUS IÇA DO !RABALHO 
' 

O •lO 813/,6-SDI..L./~1 /l:l. ~de out\1bro 4• 1941. 

Sr • .t.veltno err lra Salpdo. 

A/O do Dr. thv de Oana1ho Brlto. 

Px-a.oa Ploztlano 7 - 12 andar • aala 1202. 

TA. 

de 16 de jUlho prÓx paaaado, em solução ao QU. requereatea • 

19 de fevereiro Últ • ao11olto Yoaao com9areo1mento à S•oçio 4e 

· Dléa!d1oa Ind1v1dua1a. deata Dlv1aão, at1m cSe voa ••r reat1tu1 • 

doa oa autoe da Juat1t1cação que f1&eataa perante o luizo e4era1 

da 2• Vara, de ata Oap1 tal. 

.. 
Sauda9oea. 

D1re!ar da Dlvtaão de 
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(Doc. de fls. 7 do Proc . 10.813/36 

M. T. 1. C.- J . T . - CONSEl.HO NACIONAl. DO TRABAl.HO 

Por este "nstrUMento de eu propio punho , nomeio e const tou 

meus bastantes procuradores os Drs. Anton'o Vianna de Souza, Ann bal 

de Biase e Arthur de -~ ·~ o, bras le ros, solteiros, Advogados , comes

cr tor o nesta cidad~ 8 •raça •loriano, nº 7 - 122 andar sala 1212, 

aos quais comfiro poderes para o foro em geral, qualquer ju zo, ins

tancia ou tribunal, odendo.propor qualquer ação, defender-.me naque

las em que for reo e especiaes para produzire ume j ustificação peran

te a justiça Fe~eral do t~mpo de serviço em que, como garçon e encare

gado nter r-o co Restaurant , Central do Lloyd Bras~leiro, trabalhe 

para aquela Empreza , no perldo de 12 à e Janeiro de 1926 a 30 de Setem

bro de 1928, para o q"e ""oderão os outorgados asir em conjunto ou se

parndament9 e prat car todos os atos necessar o ao ce.hs.l desAmp~nh'J do 

presente mandato, nclusive substabelecer. 

Rto , 13 e arço de 1936 

a) Avelino Ferreira Salgado 

CONF cn " ,.. o G NA L. 

Efv f h t ·~4.1_ 

~~~ 

~M zfit ... ? 

~'i!J ~ & ~ .• MJJ..<L 
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(Doc . de fls . 8 do Prnc . 10. 813/ 36 
M. T. I. C .- J. T -CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

DECLAR~dOS, em solução ao pedido no Snr . AVELINO FERREIRA SAL
'T.ADO , ex- operario desta Companhia, em requerimento da'ado de 28 de Se

tembro de 1935 e prot ocollado na 111esma da ta sob N2 225ft , que cios seus 
assentrumentos , existentes nesta EmpresA , consta o seguinte : 

"17- 6- 919 - admittido como ajudante da Offic i n'"" de Construcção 
N~val , com a d1arla de Rs. 6~000 ; 

28- 5- 920 - transferido para a tt~~a de vigias de s Ilhas, com o 
ordenado· de Rs . 200~000; 

28- 8~ 920 - dispensado ~ pedi do . 
Tempo de serviço : 1 (um ) anno , 2 (dois) meses e 11 (onze) d 'as. 

Rio de Janeiro , 9 de Outubro de 1935 · 

COMPAHHIA DE ·~AV'X~ "-:,'1\0 

I.LOYD DRASILEJ;RO 

a) Antonio Dantas Lima 
SECRET.~IO GERAL EM OOMM IS8AO . 

CONFERE COM O ORIGINAL 
VISTO 

• Er [b _f 1--/194 -

i~ Q,J,.OJ 11·4 ~ 
EM .l.~tL! t94..L 
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(Doc. de fls. 9 do Proc. 10. 813/36) 
M, T, I, C . - J. T - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

DECLARA OS , em solução ao pedido do Snr. AVELINO FERREIRA SAL

GAO , ex- taifeiro desta Companhia, em requerimento datado de 30 de Mar

ço de 1°35 e protocollado na mesma data sob n2 7052, q~B o referido se

nhor cont~ 4 (quatro) enno1, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de embar

que effectivo como taifeiro nesta Empresa , sendo que em 24 de Outubro 

de 1933 foi nomeado servente desta Companhia e poster orm n~e serviu 

nos ~e ... tauro.ntes Central e das Ilhas .... or tempo que nã'> nos f. ~oss vel 

precisar por absoluta falta de elementos . 

Rio de Janairo, 19 de Agosto de 1935· 
COMPAl HIA DE NAVEG · .ÃO 

LLOYD BRASILEIRO 

A) Antonio Dantas Lima 

Secratarlo Geral em Commissão . 

VISTo 
EM I.G 1-L I 4/ 

~~L-;_ 
Chofo-d~~ 
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(Doc . de fls. 10 do Proc . 10.813/36) 

M. T. I. C. - ..J. T . - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

AT'l.'E3T ~OS que o Sr. . AVELINO FERREIRA SALGADO, ta feiro d9. Compa

nhia de Navega ção LLOYD BR SILEIRO , trabalhou no Restaurant Céntral da lne s

ma Companhia , de l de .J9J1eiro de 1926 a 30 de Setembro de 1928 e é matri 

culado na Cap tania dos Portos sob n2 12. 547 e ident,ficado no LLOYD BRASI

LEIRO sob numero 6973 . 

Rio de Janeiro , 21/9/935 

a) Roque Rl pol Rodriguez 

Gilberto Peçanha. 

!CONFERE COM o o~'G' AL 

4 I I EM ih I j I IC ( 

~~~iAf'~~~ 



(Doc. àe fls. 11 do Proc . 10.813/36) 
M. T. I. C . - J. T . - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Rio de Janeiro, 14 de Novembro de 1935· 

SE-495/179 

Illmo. Snr. Presidente do 

SYNDICATO DOS m.~ .. :>REGADOS EM ,.t..,R •!A7.ENS , TRAPICHES 

E ESCRIPTORIO'"' DE ESfJlALEIROS, EMPRESAS E AGENCIAS 

DE NAVEGA.ÇÃO NACIQl.TAES E ESTR!;'\1-TGEIRAS 
Rua da Quitanda, 201 - 2º andar 

RIO DE JAUEIRO 

- Snr. AVELD~O .' . ~:..LG~DO -

Em referencia ao seu officio nº CE.137, de 23 ne Outubro ulti

mo , comunica~os a V.S. que infelizmente não podemos attender ao ped!üo 

resse Syndic~to para readmittir o Snc. AVELINO FERREIR~ SALGADO, ser

vente dispensado desta Comp~~ie por faltar constantemente ao tra~albo, 

sem motivo justificado, co~ prejuizo dos serviços , sob a allegação de . F 

que o mesmo .]á contava mais de dez annos de serviço nesta Empresa, ,t10r 

isso que nÃo pode.os acceitar como valido o attestado fornecido áq~elie 

ex-servente pelos Snr~. ROQUE RI~POL RODRI~TlliZ ~ GILBERTO PEÇANHA, fun

c onarios desta Companhia , por não constar dos assentamentos de recla

mante, existentes nesta Empresa, tal tempo de serviço, devendo,assim, o 

interessado fazer pro~ra em Juizo de que realmente trabalhou durante o 

periodo em questão, afim de que possamos, então, deliberar a respeito. 

Saudaçães 

a) Heraclito da Gna~a Aranha 

Vice-Almire~te-Diretor 

CONI='"" "': C,- • .J ORIGINAL 

EM .A.~./~ ... 1. ... / 194.1.. 

VISTO 



(Doc. de fls. 12 rlo Proc. 10.813/36) 
M, T, I, C.- J. T , - C O N SELH O N A CIO N A L 0 0 TRABALHO 

Certifico, que int mel o Dr. 1º Procurador da Republica , 

o Almirante G~aça Aranha. Dirernr na Companh"a de fave~ação Lloyd 

Brasi~eiro, Gilb~rto Peçanha e Roque Ripo1 Rodrigues como te temu

nhas, os quaes ficaram sciente de todo o conteudo da pet ção e da 

d"'l•d gnação, e receberam contra ré. O referido é verdade de q11e dou 

ré. 

CONF 

Rio em 31 de Julho de 1936 

a) officia1 Alvaro Sá Carvalho 

- Cv ·' O o•·u~· AL. 

VIST() 

EM lfi, .. z ... 
-'-ª·-····- ~ ... 
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(Doc. de ls. 13 do Proc. 10.81~/~6) 

M. T. I. C.- J. T . - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

CERTIFICO que revendo o livro Ng 239 de procurações nele 
a fls . 122 V. consta o nstrumento segu nte : Estados Un dos do Bra
sil . 

Procuração bastante que faz Companh a de Navegação Lloyd 

Brasileiro 

SAIB~' quantos este v r am, que no ~~no do Nascimento de Nosso Senhor 

.Tesus Chr s to , de m 1 novecentos trint a c i.nco aos v in te um d as do 

me z de Agosto nesta cidade de S . SeQastião do R o dA Janeiro , Capi 

t al dos Estados Un.i.dos do Br.., sil , pere.ntE" 1, ·- tabell ão , comparece 

Cartº como Outorgante ,o~~anhia de Navegação Lloyd Brasileiro , Em

presa de Navegação com séd"' nesta Cidade á r11e. do Rcsar o ns . 2 a 22 , 

rep~esentada por ~eu Director Al~irante Here.c l ito da Gr aça Aranha , 

nomeado por Decreto do Snr . Presi dente da Republ ca na Pasta da Via

ção e Obras Publicas, datado de 12 ce Jul ho do corrente anno . 

reconbec do pelo proprlo das dua~ t estemunhas abaixo assignade.s e 

~stas reconhec l d~s de mim , que dou fé ; perante ellas pel o mesmo Ou

torgante me fo dito que por estP. Publ :fco instrument o , nomeia e cons

t.ltue seu ·bastante procurador Pedro Cybrão , Ade.ucto Lucio Cardoso , 

Carlos narcia de Souza , José J oaquim da Gama e Silva , br.esil eiros, 

advogados, res dentes nest a gapit~l, com poderes i n - solidum 
4
ara re

presentarem a outorgante nr~ foro em gerl:l l, q11er local , quer federal , 

s'm dependencie. de ns~~~cia e perante as au or dades federaes e lo-

caes , onde quer que cor 
, 
r~ta se arresentem, allegando o que for a 

bem dos interesses da outorg~t~, _,adendo transi 7 1r em Juizo e fora 

del le e esr eciaes para receber em Juizo ou fora delle ou em Repart -

ções federaes ou municipae s quaes uer qu ntias, dando e rcceoAndo 

qutta~ão , usando dos poderes nesta impressos, os quaes ratifica e a n

da para ~equererem fe.l l encia e representarem a outorgante P.m todos 

os actos , ... ':>f .,.tdo substal ecer, ficando pela presente r a ti.ficados to

dos actos a t é esta dat a praticados pelos outorgaàos no mesmo sent do; 

estando os advonsdos ~nscriptos sob ns . 900 , 1012, 1175 e 221~ . 

concode todos os poderes em Dire to permitt1dos , psra que em nome dol 

l e 6utorgante, como se pr esent e foq se , possa em ju zo ou fÓra delle, 

requerer , allegar, defender odo o s eu direito e ~11stiça , em quaes

quer o a usas 011 demandas c i vei s ou Crimes , movidas ou por mover , em que 

ellA Outorgante fÔr Autor ou Réo em um ou outro fÔro; fazendo cmtar , 

offerecer acqões , 1 bellos, excepçõe s, embar~Áos, suspeições e outros 

quaesquer artigos , contrariar , produzir , inquer r e reperguntar tes

te~tJ''fÊ~&:- dar de suspeito a quem lh ' o fÔr ·vti8t;e,l; dec sori ~ e supple-
E' COM o 0 .., OINAL I I 

E~ 10 1 1 ~~ 
~&tt. ' 



(Cont. no doc . de fls. 13 ~0 Proc . lO.Pl3/~6) 

M. T. I. C.- J. T . - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

torirumente n ' alma delle Out.or2ante; faze~ nsr taes jur~~entos a quem 

convier; assj ~tir aos term0s de In~Tentarj os e PartiU' as, cem as c:!. ta.

ções para elles; ass1erar autos~ requerim~ntos, protestos, contra pro

testos e termos ainda os de confissão , louvação e desistencia; appel 

lar, agzravar ou emb~rgar ualquer ~~~ten~a ou despacho e seguir estes 

recursos até maior alçada , fazer extrahir sentenças, requerer a execu

ção dellas e sequestro; assistir ao~ actos de conciliar:ão, para os qua s 

l~e concPde poderes illimitados; ,edir Precatorias; t omar posse; vir 

com embargos de terceiro senho_· e possuidor; juntar doc~mentos e torna

los a receber; var ar de ac~Õos e intentar outras de no~o , podendo subs

taoelecPr esta em um ou mais Procuradores e os substabelecidos eM ou

tros; ficando-lhes os mesmos poderes em vigor; e revoga-los, querendo, 

seguindo suas cartas de ordem e avisos particulares, que sendo preciso, 

serso consêderados como parte desta . E que tudo qu~nto ass m fizer o 

seu Procurador, ou !'5 ub s tc.1>elecido , pno•nette , haver p0r ve.lioso e firrr1e, 

re~ervando para sua pessôa toda a nova cita~co. Assim o disse, do que 

dou fé, e me pedi este instrumento, que li, acceit e ~sslgr.a com as 

testemunhas que a tudo est veram prP.sente, sobre estampilhas de 2~200 

sello fixo e de Educação. Eu José de Alencar Tostes ajudante a escrlvi 

perante o Tab. ~duardo Carnelro de ~a~donçe. E eu Eduardo Carne1ro de 

MendonÇEt Tabellião a subscrevi. H. DA GRACA 1\RAEHA. - ~:r. Castello Bre.n

co . - Oswalti.o G. Passos . - Sellos dois mil duzentos reis inut liza.dos. 

Extrahida por certid~o aos vinte cinco de ~etembro de mil novecentos e 

trinta e cinc o> por mim. E eu, Tabellião 

a) te. Gel. Eduardo Carneiro de Mendonça 

a subscrevo e assigno . 

a) Eduardo Carneiro de Mendonça 

CONFERE CO'' O o o ·G' NAL 

E~ ._.lb._J f_ 1 : . ( .. 

~~, Ut y;;~.tM4 L 

VIs;-o 

fí~tf 
-



(Doc. rle fls. 111 do Proc . 10.813/36) 

M, T. I. C . - J. T - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Assentad!l 

Aos tres de Agoste dP m' l novecentos e tr nta e se ' s, n~sta Cidade do 

Rio de Janetro. em a sala de despachos do Juiz Federal da Segunda Vara, 

onc1e mesmo se [).chave. , Senhor Doutor LTo ( de Castro ~unes, comm' go Es 

criv~~ de seu car5o ad ante declarad0 , á hora des nada compare~eu o 

justlflcant~, rBpresentado or seu advogado , Doutor Arth-~ 4 P Brito, 

que apresentou as testemunhas adiante quallf cadas e i nquiridas na for 

me ad ante e com assls~enc a da Compa~hie de -a~egação Lloyd Brasilei

ro, reprAsenta.da por seu advoe;ado, Doutor Josá Joaquim da Ga."Tl:l e S lve., 

e do Doutor Themistocles Brandão Cavalcant!, r melro Procurador da 

Republica. Do que lavro este termo. Eu, (tleetvel) , escrevente jura

mentado , o dactylographei. eu,Pedro.. dê oá_ ,Escr vão, o subscrev . 

1• testemunha : Gilberto Peçarilla , natural do E~tado do Rio de Jane -

ro , com quarenta e lli~ annos de idade, casado, funcctonar o do Lloyd 

Bras leiro, r~sldente á r ua Noro~~a Torrezão numero quatrocentos e de

zenove, em ~ ctheroy , e sabendo ler e escrever . Aos costumes d sse na-

da e inqu1rido sob o conpro sso legal, di~se : que conhece o justi-

ficante desde quando este era garçon do Restatwant Central, do Ll oyà 

Bras lelro; que o justif car+e começou a trabalhar no Restaurant Cen

tral, da Companhia de Naveg~~ãJ Lloyd Brasile ro logo apÓs a SUA ~9u-
... 

guraçao, em Dez~mbro de mil novecentos e vinte e cinco; que por isso 

calcula a inicio das nctivtdades do justificante no dito restaurant nos 

prime ros dlas de Janeiro de m 1 ~ovecento s e vinte e seis; que o ~us

tlficante trabalhou como garçon até fins de Setembro de m 1 novecentos 

e vinte,eigo·, que o justificante trabalhou como garçon até flns de 

Setembro de mil novecent.os e vinte e oit0; que o depoente reconhece co

mo sendo de sua autorie o attestado do tempo de serviço do justificante 

no restaurante Central do Lloyd Brasileiro e que figura nestes autos co· 

mo documento numero quatro; que ignora qual a data da deMlas~o no justi· 

ficante da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro. E mais não disse. 

Dada a palavra ao advogado da Companh a de Navegação Lloyd Brasileiro , 

reinquerida a testemunha , disse: - que se recorda d'ls datas antes re"'e

rldas por ter rememorado os s.contec:imentos na occasião em que lhe fo 
pedido o attestado , conversando com o pr melro s gnatarlo do attestado , 

que era o encarregado do restaurant, naquell a epoca; que os numeres de 

ident ficação do justificante, constant es do refer do docu~ento , foram 

attestados pela testemunha diante das informações do justificnnt~ e não 

porqu1 QS co~~ecesse anter ormente . nem lhe foi pergun-
CONFERE C"" oq GINAL 

tado . 
Etv1 ;llk f A .. 

!(~!t~J..L-



(Cont. do Doc. de f il.s." :t:4 ao Pr oc . i.0813/36) 

M. T. I. C.- J. T . - CONSELHO NACIONAL 00 T RAB A LHO 

Pelo advogado da Compan~ta de Navegação Lloyd Brastlei~o, foi dito que 

contesta o depoimento da testemunh~ por motivos que d~rá 1pportunamente. 

Pela testemunha foi dito que susten ta o seu depoimento por ser a expres

são da verdade. Dada a palavra ao Doutor Procurador da Republtca, rein

quirida a testemunha, disse: - que sabe dos factos ·acerca dos quaes vem 

de prestar o seu depoimento ~orque é empregado do Lloyd Brasileiro ha 

dezenove annos e teve occas 1 ~o de ser servido pelo justificante, na qua

lidade de garçon do restaurant do Lloyd Brasileiro. Lido e achado con

forme, assignam com o Doutor Juiz. Eu, (1llegivel) , escrevente juramen

tado, o dactylo&faphei. E eu, ~edro ae Sá, ~scrivão , o subscrevi. 

9.) - J"o~é de Castro Nunes 
a) - Gilberto Peçanrq 

a) - Arthur de Br to 

a) - José Joaquim da Gama e Silva 

a) - Temistocles Cavalcanti 

CONF-~ ... Cor.. O 07'G'NAL 
r· 

Ef\ . A~ , t ~4 A .. 



(Doc . de fls . 15 do Proc . 10 .813/36 ) 
M. T . I. C. - J . T -CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

21! testemunha: - Roque R pol l Hodrigues , natura] da respenha , com sessen

ta e sete annos de idade, viu~ro , marit mo, res :t.dentf' : rua Laranje "ras 

numero duzent os e dezesete e sahP-ndo ler e escrever . Aos costumes disse 

nana e nquir do sob o compromisso lewal, dlss<S : - que como encs.rregado 

que foi do Res aurant Central da Companhia de Navegação Ll oyd Brasileiro, 

pode afjrmar que o justificante nelle trabalhou como garçon de pr rneiro 

de Janeiro de m~l novecentos e v nte e seis ~ tr nta de Setembro de mil 
novecentos e v i nte e o to ; que reconhecà como õo sua autor , a o attestado 

-apresentado nestes autos co o documento numero uatro; que oo pode pre-
c i sar em que data o justiflcante toi demitt1do da dita companhia , porque 

trabal havam em secções differ entes . E mai s não d i sse . Dada a palavra ao 

advogado da Com.anhlg de NaveeaJ~o Ll oyd Brasileiro, r einquirida a test e 

munhA, disse :- que o depoente ~õo se r ecorda, no momento , dos numeres de 

identificação do justificgnt na Oapitania dos Portos e no Ll oyd Bras -

1 1ro; que tampouco tem cons ~o qualquer apont amento rel ativo á actuação 

do justificante no Restaurant Centrel , tendo guardado de rn~moria as datas 

anies referidas . E mais não disse . Pelo advogado do ~loyd Bras1,e 1 ~o ro · 

dtto que contesta o depoimento da testemunha por m' tivos que dirá oportu

namente. Pel a testemunhe foi d to que sustenta o se11 de" ciMento !)O:e ser a 

expressão da verd de. Dada a palavra ?O Doutor Procurador da ~epu lica, 

reln ulride a testemunha , d sse: - que sabe dos factos acerca dos quaes 

vem de prestar o seu depoj~ento porque trabal ha no Lloyd Brasile'ro desde 

mil oitocent os e noventa e quatro, tendo serviço j unto com o justificante . 
E mais não disse . Lido e achado conforMe , assignam co~ o Doutor Ju z. ~ , 

(ilegivel) , escr<Svente ~uramentado , o dactyloe;raphei . E eu , P.edro "de ~ á, 

- Escr vão , o subscrev·. 

a) - J aé de Castro Nunes 

a) - Roque Ri poll Rodrigues 

a) - P~tl ~ co Britto 

a) - Jo~É Joa.qulm da Gamo. e Silva 

a) - Them s bocles Cavalcanr.i 

CONFERE COM O OQ'GliNAL 

Vts 0 
EM / Ç·l 8 ~ I 

. EM /b f -{ 
~ t~ 

~-
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( Doc. de fls . 16 do Proc . 10.813/~~) 

M. T. I. C.- J. T . - CONSELHO NACIONAL 00 TR ABALHO 

CO"'WLtrS .,.l.O 
(Carimbo) 

E as faço conclusos ao Meritissimo Juiz Federal , Sr . Dr. José 

de Castro Nunes do que fiz lavrar este t ermo. Eu, Pedro de Sá, Escrivão 

o subscrevi . 

Conclusos em 13 à e Agosto de 1936. 

Vista ás partes . Rto, 13/8/36 . 
a) Cc.stl"o Nunes . 

TER!1f0 DE DATA 
(Car mbo) 

Aos trese dias do mez de Agosto de mil novecentos e tr1nta e 

seis, nP.sta c ~ane do ~io de Janeiro , em cartorio , de parte do Mera

ti s~Hmo J uiz Federal me foram entregues estes autos com o despacho 

supra do que f z lavrar "'st~ termo. E , eu Pedro de Sá , Escrt'tT;O, o su

hscrevõ • 

TERMO DE VISTA 

(Carinho) 

Aos trese dias do mez de ftgosto de m 1 novecentos e trinta e se

is, faço sobre autos com vista ao Dr . José Joaquim da Gama e Silva, de ue 

fiz lavrar este termo. Eu, Pedro de Sá, Escrtvão , o subscrevo . 

A 

Nada a opor, sem preju zo do meu direito de aprecjar a presente 

quando exibida como documento. 

r 

Rio , 13 de Agosto de 1936. 

a ) José Joaquim da Gama e Silva . 

CONF- CO'' C' O~IGINAL 

EM 10./ t I ~4A D 
~c&&, L~ 

Advogado . 

VISTO 
EM / fL'J_ .. l I 



(Doc . de f l s . 16 do Proc . 10 . 813/36 - Cont . ) 

'I'RRl O DE DATA 
( Carirr1bo) 

Aos t rese dias do mez de Agost o de m51 novecentos e trinta e 

se1s , nesta cidade do Rio de Janeiro, em cartorio , de parte do Dr . José 

Joaqu m da Gruna e Silva , "118 foram entregue s estes a1 J.'bos com o parecer su

pra, do que f:tz l avra.r est e t e rmo . E, eu Pedro de Sá, Escr i vã() o subscre

vo. 

(Doc . de fls . 17 do Proc . 10 . 813/36) 

'PE~~ro DE VISTA 
(Cari mbo ) 

.Aos trese dias do rnez de Agosto de mil novecentos e tr..i.nta e 

~~ s , faço sobre autos com via ta ao Dr . 1 º Procurado1 da Repub1ica , do 

que .:'iz lavrar este termo. Eu, Pedro de Sá , Escrivão , o subscrevo. 

P. ! . com o protesto de apreciar o merito se esta me for apre

sentad.a. c om el ementos . 

ftio, 19 de agosto de 1936 . 
a ) ( ilegivel) 

TEltMO DE DATA 

(Carimbo) 

Aos dezenove dias do mez de Agosto de ~~1 novecentos e trinta 

e seis , nesta cidade do Rio de Janeiro , em cart.or ~ o , de parte do Dr . 1 º 

Proc"Ül.radoB da Rer>ublica me foram entregues es t es aut-os com o par·ecer su

pra, no q~e fiz lavrar e s te termo . ~ , eu Pedro de Sá, Escr ivão , o subs
cr evo . 

segu ' rã.o 
Pagou de sellos de f olhas e termos , lnclus ve os tres que se 

7 ;:200 
Jrtlr;am""nto 2<ll>ooo 
Educa~ão e Saude - 12 = 2$400 

Vt -- 1 
CON FFr-E CO~! O ORIGINAL 

~Lb:Pti~h~ 
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(noc . de fls . 18 do Proc . 10.813/36) 

M. T. I. C . - J. T . - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

CAli.TCLUSÃO 
(Carimbo) 

E as fa~o conclusoo ao Meritiss1mo Juiz Federal~ Sr. Dr. Jo

cé de Cas6-ro Nunes do que flz lavrar este termo . Eu, Pedro de Sá, ::s

crivã~ o subscrev . 

Cc~~lllS()S ms 20 de Agosto de 193(. 

Vtst0s 

Jtugo por sentAnça a presente just1fice~Ão para que produaa 
os seus deviãos efeitos nos termos de dtréito; sendo, antes entrégues 
a.o justiflcante sem trasJ 9.do, conforme rE"g_uer, paeas as custas. 

Rio, 20/8/36 
a) José de Castro ~unes . 

~'gR,..O DE DATA 
(Car mbo) 

Aos vinte dias do mez de Agosto de mil novecentos e trinta 

e se s, nesta cidade o Rio de Janeiro, ~m cartorio, de parte do ~ . M. 
Juiz Wederal me foram entregues estes autoa com o despacho supra do 

que P " z lavrar este termo . E, eu Pedro de ·á, Escr~v: , o subscrevo. 

TER~'O DE E1\TTREGA 
(Carimbo) 

L faço entreea destes autos ao just f" cante do que, para cons

tar, fez lavrar este termo. Eu, Pedro de Sá, Escr vao o sulscrevi. 

Entregues aos 20 de Agosto de 1936 

CONFERE COM O ORIGINAL 

EM (tL I f I ""4.,t_ 

~_u.)I~&v-4-_ 

VISTO 
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(Doc. de fls ?1 db Proc. 10 . 813/3~) 

M. T. I. C . - J. T . - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

SY1IDICATO dos E PREGADOS EM ARM/I.ZENS, TRAPICHES e E3CRITORIOS 

DE ESTALEIROS, E n>R::!ZAS e AGE C IAS de NAVEGAÇÃO NAC IONP.IS s 

ESTRANt1EffiJi..S . 

Nesta fls. c0r..sta um talão com o n° 23.218 de 10 de agos

to à& 1936 no qual e~tá escrito o nome de Aveliao ~erreira Salgado. 

Documento referente ao requiremento feito pelo suplican

te e constante de clausula VI desta pet ' toria. 

E~ sevu da consta um carimbo do mesmo Sindicato. 

V1s~0 
_fi./..1! ,7 '"I_ 

c 



(Doc. de tls. 5 do Proc. 10.81'/'6) 
M. T. I. C.-.). T . - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

( REG. A • 2v 1936 
• 

' 
I 

AL D 2• VARA - DISTRIC O FEDERAL 

JUIZ - Dr. Caatro unea SCRIV O - Dr. Pedro de Sá 

JUSi'IFIOAÇÃO 

AVELil O Em SALOADO - JUSTIFIO TE 

Ao tres de :.go to de Blil novecentos e tr1n a e sela nest cida
de do Rio de J elro, cartor1o, autuo a p tição e doe entos adianta. 
Do que 1 vro eate termo. Eu, Rub na ( leg1vel), escrevente jur e tado o 
eacx·ev1. E eu, Pe ~ro de S #, escr1 vão, o aub crevl. 

RE Co ~ 0 o~,GIN.A.L 
C()NFE 

Efll I h .. I t .. I 194 { 

t~~~ 



-- M. T. I. C.- J . T.- CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Exm.o. Snr. Dr. Juiz ua Vara l'&deral 

AVELI O FERR IRA SALGADO, maritimo, reaideate nesta Capital a 
rua da u1tanda na 201-2a andar, para que poaaa co pletar a documen
ta~ão que possue e razer# asatm, prova perante a Diretoria da Compa
nhia de avegação Lloyd Braallelro e autoridad•s do Trabalho, quer jU8-
t1t1car perante V. Exc1a. o seguin te : 

I 

Que. alem do tempo de aorv1ço prestado ao LloJd Braa1lelro co
mo operar!o. ta1~elro e aervente, constante• doa documentos ora orre
rec1dos sob nos. 2 e '~ lato é. sete annos, oito me&ea e dez dias 
o juat1t1cante serviu ainda como garçon e encarregado interino do Res
ta.urant CentraJ. da mesma Companhia no perlodo de 1 de Janeiro de 1926 
a 30 de Sete rode 1928. oomo se vê! do attestado annexo (doc. na4}, 
f!r ado por tuncc1onarios da meama Companhia empreg dora, pra arrola
doe como testemunhas. 

II 

ue, aaetm sendo) é de dez annos, cinco mezee e dez dina o to
tal do tempo de serviço prestado pelo j ustirlcante á dita Companhia. 

III 

ue a presente juat1f1ca~io $ promovida diante da 1mposs1b11 -
dade llegada pela referida Companhia em prec1n r por falt de ele en
toa, o temoo exato em que o just1t1cante trabalhou e seus r stauranta, 
eontorme ae verifica da parte final do doc. ~ e destina a instruir 
o s u pedido de re1nte~raçéo no logar de servente do Escr1ptorlo Central 
do Lloyd cargo de q,ue to! 1llegal e injustamente deml tt!do em d ta de 12 

Setembro de 19,5· 
AaaLm. requer a V. Exo1a. que apoz designação de dia e hora 

pelo Sr. t sor1vão, para t er lagar o te1to, aejam intimados o Snr. D1-
reotor d Companhia de Navegação Lloyd B~as1le1ro e o Procurador d 
Republ1ca que V. Exci a houver por bem designar para aaslatlrem ao de
poimento das teatemunha3 ab 1xo arroladas, e, ainda, que lhe seJam os 
autoa respectivos ntregues independente de traslado para lhe servir 
de documento. 

Rio de Janeiro, 29 de Julho de 1936 
a) Arthur de Jl~1 to 

Rol de testemunhas: 

v 
\! 

1- Gilberto Peçanha - Rua do R~z ~lo - Llofd Eraslleiro 
2- Roque 1pol Rodrlguez - Rua do ~~~ - Lloyd Brasileiro. 

1611 



(Doe. do tls. 7 do Proo. 10.81~/36 
M. T. I. C.- J. T . - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Por este natrumonto do ou propio punho, no elo e conatitou 
meus bastante• procurador s oa Dra. Antonio Vlanna do Sou&a. Ann1bal 
de Diaso e Arth~ d Brito, br a11 iroa, a\)lteiroa, 
er1tor1o nesta e1d de ' q 'lo~1en , na 7 - 12 

dvogados, co ea

ndar s la 1212, 
aos quais oomfiro poderes p ra o foro em goPal, qualquer juizo, 1ns
tanc1a ou tribunal, odendo propor qualquer a~io, detende~me na ue-
1 a em q e tor reo e espoc1 s paro prodU%1re juat1t1eação peran
te justiça Fe~eral do tem, 'b de sorv!l(o em que, co garçon e enc re
gado interino do Re t urnnt, Centr 1 do Lloyd Braatlelro, trübalhel 
para quela E r za, no ~ rido de l g 4e Janeiro de 1926 ;o de Sete -
bro de 1928, par o que oder~o os outorgados ag1r em conjunto ou se
par dacenta e pr t1car todoa os atoa noceasar~o ao cabal d~a mponho do 
preaento dato~ incluslv sUbetubelocer. 

1o, l~ de r eo d 19~6 

) Aveltno e~re1r 3 l gado 

CONFERE Cr\ 11 O OR'GINAL 

Efol tG 1 1 , · ~ r 
t~~~~ 
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M. T. I. C.- J. T , - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

DECL.AR os I aolu<;ão ao pedido do Snr. AVELUTO ER EIRA SAL-

GADO, ex-operaria desta Companhia, om requer~ento datado de 28 de Se

tembro de 1935 e prot oeolledo n es data aob Q 22566, que •os aeua 
assentamentos, existente nvsta Empresa, consta o seguinte: 

a17- 6- 919 - admitt1do como ajudante da Oft1e1na de Conatrucoão 
Navnl, com a d~arla de Ra. 6 QJO; 

2B- 5- 920 transferido para a turros de v1g1aa das Ilhea, eo o 
ordenado de R5. 200 000; 

28- s- 920 - ~!spensado a pedido. 
Te po de serviço: l (um} &Iu1o, 2 (dois) meses e ll (onze) dlaa. 

... 
R! de Janeiro, 9 da Outubro de 193'5. 

CO A 'lHA l.}E HAV .GAÇÃ\1 

LT.,OYD l.lR. SII. IRO 

a) Antonio Dantas L !.mA 

SECRE?MIO GERAL EJ.t COmliSSlO .. 

CONF:>:>E C0·. I O 
G "14.L 

(~~ 



(voe. de tla. 9 do Proc . 10. 813/36) 
M, T. I. C. - J. T.- CONS!!L.HO NÃCIONÃI.. 00 TRÃBÃI..HO 

DECLARA OS, e aoluc;ão ao pedido do Snr. AVELINO F RREIRA SAL

GADO, ex-ta1te1ro deata Co panh1a, em re uer1m nto datado de ;o de 
ço de 1935 • protocollado na ••• 4ata sob n2 7052, q e o referido se
nhor cont 4 (quatro) annoa, 7 (aete) uesea e 10 (d z) dlaa de embar
que etteottvo como ta1fe1ro ne ta pr aa, sendo u 24 de Outubro 
de 1933 to1 nomeado servente desta Comp~lb1a e posteriormente a rv1u 
noa eataurantea Central • daa Ilhas por tempo que não noa é poaaivel 
precisar por abaoluta falta de elementos. 

CONF 

H1 de Janetro, 19 de goato de 1935· 
CO P 1B D- NAVEGAÇIO 

LLOYD BRASIL IRO 

A) Antonio Dant a Lima 

Secratario Geral e Commia ão. 

• f"' Q";l GI NAL 

7 194 { 



(Doe. de fla. 10 do Proe. 10.81~/36) 
M. T. I. C.- J. T . - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

ATTESTA OS que o Sr. AVEL O IRA S/~ > • ta1fe1ro da Co 
nh1a de av gação LLOYD BR ILEIRO, tr lhou no Restaura"Qt CC!tral mea-

Com· 1 do Janeiro d . 1926 a ?0 de Set bro de 1928 • é tr1-

culado na Cap1 tW'li:. do Porto sob na 12.54-7 e !dent•tieado no LWYD nRASI

LE O ol> n aro 6973· 

R1o de Ja~ 1ro, 21/9/9~5 

a} Roqu 1 ol odr1gu z 

G!lb rto P çanha. 

CONFE!:!~ C"'', ; QPtGINAL 

~E~~;~ e~ 
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M, T. I. C.- J. T . - CONSEL.HO NACIONAL. 00 TRABAL.(J;OC • dG tla. 11 dO rOC 0 10. 81,/}6) 

Rio de Janeiro, 14 de ov •bro de 1 ~5· 

SE-495/176 

DIRETORIA 

IllmD. Snr. Presidente do 
SDID CA O DOS • REGAD S AZB S, APICHES 

E ESCRIP'f-QRIOS D ALRIROS , E PRESAS E AGE CIAS 

DE AVEOAÇI O ACIO AES E EST A GEIRAS 
Rua da 
RIO D 

t~da, 201 - 2g andar 
J ~mo 

reterenc a ao aeu otr1c1o n CE.1,7, de 23 de Outubro ult1-
o, comunic oa V.S. que ~el1z ente n·o podemos ttend r ao pedido 

doase Syndic to p r r a 1ttir o unr. AVEti o FERREIRA SALGA O, ser

v nt d1apensado d sta Companh por faltar constante en e ao t rabalho, 
se motivo ju tiflc do, c preju1zo dos serviços, sob a allegação de 
ue o amo já cont v 1s de ôez annoa de rviço ne ta mpr sa, por 

isso qu não pod os acce1tar co o valido o a•testado fornecido áqu•l•• 
ex-servente p los Snr • RO UB RI:PPOL RODRIG Il.'Z GILBERTO P Ç ffiA, tun
c onar1oa desta Co panh1 , por não conatar dos aaaentam ntoa de recla-

te, xiatentea nesta presa, tal te po de eer.lço, devendo,aaa , o 

1ntereaaado tozer prova e Juizo de que realmente trabalhou &urante o 
per1odo ue tão, af1 ãe que poaaamoa, então, deliberar a r ape1to. 

Saudaçiea 

a) eraolito da Gaaça anha 
Vie - 1rante-D1retor 

CONFERE COM O ORIGINAL 

E . ( b t , 94 (_ 

t~~aL.t~L.~ 



(Doa. de tla. 12 do Proe. 10.813/3:) 
M. T, I, C.- J. T . - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Certifico, que 1ntimel o Dr. 1 Proc~ador da Repub11ca, 
o Almirant Graça Aranh ~ Diretor d C~panhta de ~avegnç~o ~loyd 

Dras1ielro, Gilberto Peçanha o Roqu Ripol Rodr1gu a co o testemu
nhas# oa uao f!c r ~ciente da todo o contoudo da petição e da 

deoignação~ e Poceberaa contrc ré. O roter1do é verdade de que dou 
ré. 

· Rio em 31 de Julho de 1936 

a) o!fic1ol Alvaro Sá Carvalho 



(Doc. de fls. 13 do Proc. 10.813/36) 
M. T. I. C.- J. T -CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

CERTIFICO que revendo o 11 vro NO 239 de procara~õea Dele 
a tla. 122 • consta o 1natrumento ae nte: ata4oa Unldoa do Bra
all • 

Procuração bastante ~ ~az Companhia de avegaçio LloJd 
aall lro 

SAIB u toa eate Y1 , que no ADno do aac1 ento de Noaao Senhor 
Jeaua Cbrlato, de mil nowecentoa trinta olnco aoa vinte diaa do 
aea de Agosto neata cidade de o . Sebaatião do Rio de Janeiro, Capi
tal doa Eatadoa lâoa do r a1~, perante ~ tabelllio, c parece 
Cart.l ooao Outorgante Companhia de aYegaçio LloJd Braallelro, -
preaa de avegação com aéde neata Cidade á rua do Roaarlo na. 2 a 22, 
repreaen ada p~r eu Dlreetor Alalrante Heraclito da Graça Aranha, 
nOMado por Decreto do Snr. Prea1dente da Republloa na aata da Via
ção e Obras Publlcaa, datado de 12 de Julho do corrente anno. 
reconhecido pelo propr1o daa duas teat.-unhaa abaixo aaalgnadaa • 
estaa reconhecidas de mim, que dou tê' rante ellaa pelo amo Ou
tox·gante ae tol d1to que por eate Publico lnatrUJMDao, nOM1a e cona
t1tue aeu bastante procur•dor Pedro CJbrão, Adaucto Luclo Cardoao, 
Oarloa Garcia de Souza, Joaé 3oaquta da a ... e S11Ya, b~aa1le1roa, 
a4Yogadoa, resldentea neata Gapl tal, .com poderea 1n-aol1dum para ~ 

preaentar .. a outorgante no toro ea geral, quer local, quer tederal, 
depeodencla de 1natancla e peraate •• autor1dadea tederaea e lo

caea, onde uer ue co éata ae apreaentem, allegando o ue tor • 
b .. doa 1ntereaaea ca outorgante, podendo tranai tr .. Jul&o • tora 
delle e ea ec1aes par receber .. Juizo ou tora delle ou .. Reparti
ções tederaea ou munlcipa~• quaeaquer qusntiaa, dando e rece endo 
u1tação, usando doa poderea neata 1mpreaaoa, os quaea rat1t1c • aln· 

d para ~quererem tallenc1a e repreaentarem a outor te em todoa 
oa actos, podendo aubatalecer, ticando la preaante ratlt1cadoa to
doa actoa até eata data pratlcadoa los outorgaloa no ••amo aentldo; 
eatando oa advogados lnacr1ptoa aob na. 900, 1012, 1175 e 2214. 
cone de todos oa poderes em Direito perm!ttidoa, p ra ue em na.e del· 
le Outorgante, co~o se proaente toase, poaaa .. juizo ou tóra delle, 
re uerer, allegar, detender todo o a u direito e j atiça, em quaea
quer cauaaa ou. demandas c1Yela OU Cr1mea, IIOV!daa OU por mover, ea q'UI 

elle Outorgante tôr utor ou Róo •• ua ou outro tôro; taaendo c6tar, 
otterecer 
quaea uer 
t .. unhaa, 

acçõea, 11belloa, excepQÔea, embargos, auapel~Õ•• e o troa 
art1goa, contrariar, produzir, inquerir e reperg'..mtar te a
dar de auape1to a quem lb'o tôr; Jurar dec1aor1s e aupple-

CONFERE COM O ORIGINAL 

E H , ( b t / 194.J 

Mwa&~.~L 

V1ST0 

_)jliif 
c r 
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(Cont. do doc. de tls. 13 do Proc. 10.813/36) 
M. T. I. C.- .J. T . - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

torlamente n'alma delle Outorgante; fazer d r taes juramentos a quem 
convier; aaa1at1r aos termos de Inventario e Partilhas. com aa c1ta
çõee pax-a elles·; ss1gnsr autos e requex-imc.Jntoa, protestos, contra pro .. 
teatos e termos ainda oa de oon1'1asão, louvação e c:1ea1atenc1a; appel
lar, aggravar ou embargar qualquer sentença ou despacho e aegulr eat s 
recursos até malor alçada, razer extrahlr sentenças, requerer a esecu
qão dellaa e sequestro; asalst1r aos aotos d$ oonc111ação, para oa quaia 
lhe cone <1e poderes ill1m.ltadoa; {Jed1r Precatoriaa; tomar poaae: vir 
com e argoa de terceiro senhoP e possuidor; juntar documentos e torna
los a receber; variar de aoções e intentar outras de no110# -poden4o auba-
tabelecer esta em ou mata Procuradores e os substabelecidos e ou-
tros; t1oando~lhea oa meamoa poderes em v1gor; e revoga-loa, querendo, 
seguindo suas cartas de ordem e av1eoa partloularea, que sendo preolao, 
serão coDBideradoa como parte desta. R que tudo quanto aaata ti&er o 
a•u Proo~ador, ou aubstabelee1do, pDometto. haver por ?el1oao e ti 
reservando para sua peasôa toda a nova citação. A e1m o disse, do que . . 
dou re, e ms pod1 este instrumento, que 11, aoce1t o asalgna co a 
testemunhas que a tudo e tlver presente# sobre estamp1lhus de 2 200 
aello t1xo e de Educação. Eu José de Alencar Tostes ajudante a eacr1v1 
perante o Tab. Eduardo C•rnelro de donça. B eu Eduardo Carne~o de 

, 

endon«;a Tabelllio subacrev1 .. H. DA GRAÇA AR.ItiBA. - B. Oastello Bran• 
co. - Oswaldo G. Paaaoa. - Selloa dois mil duzentoa rola 1nut111zadoa. 
Extrahlda por eert1dão aos vinte c!nco de Setembro de mil novecentos e 
trinta e cblco, por mim. E eu, 1'abel11ão 

a) ete. Cel. Ed rdo Carneiro de Mendonça 

a aubacrevo e assigno. 
a) Eduardo Carneiro de endonça 

CONFERE COM O ORIGI NAL 

J~tt~~~~~ 



(Doc. de tle. ~ do Proc. 10.01}/;6) 
M. T. I. C. - J. T , - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Assentada 
Aos trea de Agoate de 
nto de Jan 1rv, m 

11 novecentoe e trinta e seie, nesta Cidade do 
sala de deap ~hoa do Juiz ederal d Se da ara, 

ondo o esmo se nch va, Senhor Doutor José de Castro unes, co o a-
cr1vP.o de seu cargo d1 nte declarado, á hor d si da oomp receu o 
juat1t1oante, r pr sent do ~r a u advo ado, Doutor Arthur de 1to, 
que presentou as t ate s ad1 nte qual1t cad s e 1nqu1r1daa na ror-
ma adiante a co ss1stonc1a da Compa~ de veg ão Lloyd Praa1le1-
r , repressnt dn >or s u advo ado, Dout r Josó Joaquim ~~ o Silv , 
e do Doutor e stoclos nrnndio Cov lcantl, Primeiro - rocurador da 

Reptibl1oa. Do ~ue lavro ate termo. Eu, (tle~!v 1) , escrevente Jura-
ent2.do, o d ctylogr ho1. eu, l?edl:o ae Sá ~acrivão;, o aubacrevi • 

. 
1• testemunha: 9 lberto 
ro, com quar nt e 

r 31le1ro, res1d nt 
no 
r.ua 

Peçanha, natural do at do do Rio de Janei
de 1dade, cas do, tuncclon r1o do Lloyd 

oronh T rrez- n· .oro u trooontos • de-
zeno e# em 1ctberoy, screv r. o costum dla na-
da e 1nqu1r1do sob o co o le 1, d1o : que conh co o just1-
f1c te d de u do te ~r arçon do H~st ur nt Cen 1, do Ll yd 
rsa11e1ro; ue o just1f1cant co cçou tr b lb r no taurhnt Cen-

tral, da Co panh de vegação Lloyd ras!le1ro logo spÓs sua in u-
gur ção, e D z bro d 1 novec ntos ~ vinte e cinco~ e po~ 1aao 
calcula a 1n1c1o d nct1v1dad s do just1f1cante no d!to reetaurant noa 
primoiros dias do J ne1ro d mil novoconto e vinte e seis; qua o tua
t1f1canto tr hall1ou co o garçon at' t1ns de ete~bro de 1 no•ecentoa 
e v nt , digo que o j, ti 1c nte r bal u co o g rçon até tina de 
8et mbro de mil npv centos v1nt e otto; que o d6poent reconhece co-

o sendo d ua utor!a o ttest do do t ~o de serviço do juatitecante 
no restaurant Central do Lloyd Bra 1le1ro e que jgura nedtea auto• co
=o documento n ero tro; que 1gnor qu 1 d ta da d missão do Juat1-
f1cante da Cómponh1 de vag ção Lloyd Hraaile r • E ma1a não dtsae. 
Dad a pal v r ao dvo do da Co panb1 d v ação I loyd raa1le1ro, 
re1nquer1da a te temunha, disse: - que a recorda a datas antes ref e
rid & por t~r re emorado os conteeiroent.os n ocoas!·o e quo lhe toi 
edido o att at o, conver ando com o pr e!ro e1 1 tario ro a~t••tado, 

ue ra o encarregado do restaurant, naquell epo~a; que os n eroa de 
1dent1f1oaç-o do just1f1cante, oónatantea do referido doe ento, toram 
ttestados p 1 t ate unha diante das lnto r.õ a do juat1r1cante • não 

porque oa conhecesse anter~ !!t~ Ema1a não disse nem Uíe to1 pergun-
coNFERE c oM VISTO 

EM • ~ d / I 1- ~ ' 
-~~tv~~~ 

tado. 



(Cont. do Doo .. de tla .. J..4 dO Proc. 10813/36) 
M. T. I. C. - J , T - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Pelo advogado da Oom anhia de Navegação f.~lofd Eraaile!ro, to! d1 to que 
contesta o depo nto da testemunha por motivos que dirá opportunamente. 
Pele teatemunba to1 dito que auetant~ o $8U dspofmento por ae~ a exp~••
aão da verdade. Dada a palavr ao Ilouto:r rocu.rador da Republica , rein
quirtaa a t~atemunba, d1sae: - que aabe dos raetos acerca doa quaea vem 
de prestar o eu depo! ento po~que é emP-regado do. Llold aa1le1ro ha . ~ 

dazenove anno3 teve occaelão de ser servido pelo just1t1c~te, na qua-

l.ldade de gar~on do rostaurant do Lloyd Brasileiro. Lido e achado con-

\ rorme, as 1gns com o Doutor Jui~. Eu, {1lleg!vel) , · escrevente juramen
tado. o d~etylog Pbe1. E eu, Pedro de Sá, Escrivão, o aubsorev1. 

a) - José de Castro Nunes 

a) - trllberto Peçanha 

a) - Arthur de r1 to 

a) - José Jo qu1m da ü e Silva 
a) - ·em.is1;Qcl~s C valeanti 

,.. 



(Doc. de r~s. 15 do Proc. 10.813/~6) 
M. T. I. C.- J. T,- CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

2• tastemunh : - oque Ripoll Hodr1guea, natural da Heapanha. com seaaen-
: # 

ta e sete annoa de idade, v1uvo, mar1t1mo, residente a rua Laranjeiras 
n~ro duzentos e dezeaete e sabendo ler e escrever. Aoa coat ea dlaae 
na~a e inquirido ob o compro 1aao legal, disse: - que como encarregado 
que foi do Reataurant Centr 1 da Companhia do avegação Lloyd Eraa1le1ro, 
pode atirmar que o just1tieante nelle trabalhou como arçon de prl lro 
de Janeiro de 1 novecentos e vinte e seis a trinta de Setembro de m11 

~ 

novecentó• e ~1nte e oito; que reconhect como de aua autoria o atteatado 
apr sentado nestes autoa co .o documento numero quatro; que não pode pre
o1aar em que data o Juat1tiaante fo1 dem1tt1do da dita companhia, orque 
trabalhava e secçõe d1tterentes. E maia não disse. Dada a palavra ao 
a4vogado da Comparibla de N~vegação Lloyd Dras11etro, reinquirida a tes~e
munha, d13se: - que o depoente não se ~eooroa, no mo ento, doa numeroa de 
1dent1t1cação do juat1E1oant na Oap1tan1a dos Portos e no Lloyd Erae1-
l c1ro; que tampouco tem consigo qualquer apontamento relativo á actuação 
do juat1t1can'te no Reataurant Central, tendo guardado de mor1a as dataa 
antes rererid a. E mais não disse. Pelo advogado do Lloyd Brasileiro to1 
dito que contesta o depoimento da testemunha por mottvoa que dirá oportu
n ente. Pela testemunha toi dito que sustenta o · seu depoimento poe ser a 
expressão da verdede. Dada a palavra ao Doutor Procurador d Republtca, 
re1nqu1r1da a teatemunh , d1ase: - que oabe dos tacto8 scerca doa quaea 
vem de preatar o seu·depo1 ento porque trabal. a no Lloyd Bra 1le1ro desde 
mil oitocentos e noventa e quatro, tendo serviço ~unto coa o juat1t1cante. 
E mais não diaae. Lido e achado conforme, aselgnam co o Doutor .Tutz. u, 
(tleg1vel), escrevente juramentado, o daotylographe1. E eu, Pedro de Sá, 
Bacr1vão, o eUbscrevt. 

a) - loaé de Castro Nunes 
a) - Roque R1poll Rodriguea 
a) - P~thur de Britto 
a) - Joaê Joaq~ da Gam e Silva 
a) - Them1s•ocl&s Oavalcant1 

\CONFERE COM O O~IGIN AI.. 

(~MtL-&~~ 



( Doc. de tls. 16 do Proo. 10.813/36) 
M. T. I. C. - J . T. - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

CO CLUB.XO 
(Oa~lmbo) 

R aa teço conolusoa ao er1t1s imo Juiz Federal, Sr. Dr. José 
de Castro ~unea do que fiz lavrar eate termo. Eu, Pedro de Sá, Escrivão 
o aubacl"ev 1. 

Concluso• em 13 4e Agosto de 19,6. 

Viata ás partos. Rio, 13/8/;6. 
aJ Caat:ro Nunea. 

U'ER O DE DA'l'A 
(Cari lho) 

~os traae dia do mo& de Agosto de 11 novecentos e trinta e 
seis, neotn cidade do Rio ne Jane1ro 1 em cartor1o, de parte do Mere

tissimo Juiz Fene~al e toram entregues estes autoa com o despacho 
supra do ue t1z lavrar este termo. ~ , eu Pedro de Sá, Escrivão, o su

bscrevo. 

'l'Elt .O DE VI3'1'A 

(Cer1m'90) 

Aoa trese dias do mez de AgostG de mil novecentos tr1nta e se
is, faço sobr autos co viata ao Dr. José Joaqulm da Gama e Silva, de que 
.r1z lavrar eate termo. Eu, Pedro de Sá, Escrivão, o subscrevo. 

Nada a opôr, a preju1zo do meu d1reito de aprec1ar a presente 
quando exibida como doe ento. 

Rio, l' de Agoato de 19~6. 
, 
a) José Joaquim da Gama e Silva. VISTO 

Advogado. EM.f.G...t_l 

J:~... --~11 
CONFERE COM O 0«=:> 1~'"4AL 



( oc. de fls. 16 do Proa . 10.813/36- Cont.) 

'f&R40 DE DATA 
(Carimbo) 

Ao li treao dias do ez de Agosto do trl 1 novooentoa o trinta e 
ae1a, neata o1dade do Rio de Janeiro, em cartor1o, de p rte do Dr. José 
Joaquim da Gama e Silva, me foram entregues uatea a~os cam o parecer au
pra, do que tlz lavrar este ter~. E, eu ?edro de sá, haorlvão o aubacre-
vo. 

'.I'ElUiO DE VISTA 
(Carimbo) 

Aos tr••• dias do mez de Agoato de mil novecentos • trinta e 
saia, taço sobre autoa oom v1ata ao Dr. lg Procura4or 4a Republ1ca , do 
que fiz lavrar este termo. Eu, Pedro de Sá, Eecr1vão, o subscrevo. 

P. J. oom o protesto do apreciar o merito se esta 
sentada com elementos. 

Rio. !9 de agosto de 1936. 
a) (1leg1vel) 

TEl O DB DATA 
(Carimbo) 

ror e.~re-

Aoa dezenove dlas do mez de Agosto de mll novecentos e trinta 
e seis, nesta cidade do Rio de Janeiro, em oartor!o, de parte do Dr. lA 
Proctrado~ da Republioa me ror.m entregue& eates •ut.oa com o parecer •u
pr~do que t1z lavrar eate termo. K, eu Peu~o de lâ, Escrivão , o subs-
orevo. 

seguirão 
Julgamento 
Educação e 

Pegou de eelloa de tolhaa 

7'!t200 
2$000 

Saudo - 12 = 2$400 

COM O o~·GINAL 
COf'IFEPE 

EM j(1.. I 1... .... / ( 1 .. 
[ ~- ' _· 

e termo•, 1nelua1ve oa tres que se 

VISTO 



(Doc. de fls. 18 do P~oc. 10.813/.~6) 
M. T. I. C. - .J. T . - CONSELHO NACIONAL 00 TRA BALHO 

C0110LUSÃO 
(Carimbo) 

E ns taQo conclusos ao l er1t1S$ .o Juiz edera1, 81'". Dr. Jo-
# 

ae de Castro .unes do que ~iz lav~ar ste te • Eu, P dro de Sá, Ea-

crtvão o Ubacrev1. 

Cunelusos aos 20 ue Ago to d& 1936. 

Vistos 
Julgo por sontença a presente justlt1c Qão para que produaa 

os aeua devlàoa eteltos nos termos do dl~•tto; oendu, antea entregues 
ao juot1t1cante aam traslado, conforme requer, pagas aa cust • 

Rio, 20/8/36 
a) Joaé de Castro Nunes. 

TER O DE DATA 
(Cari:mbo) 

Aos vtnto d1 s do ez de Agosto da mil novecentos e trinta 
e eeia, nesta e1da~ -o Rio de ~snelro, em cartor1~, de _ te do •• 
Ju1z Federal ~o ntr egue3 eetee autoa com o despacho supra do 
que r1z lavrar est to o. E, eu ~edrQ d& Sá, 

TERt O DE E TREG.l 
(Carl bo) 

crlvão, o subscrevo. 

E faço entrega destes autos ao juat1f1cante do q~ para cona
tar, res lavrar ate termo. Ea_ Pedro de Sá, Escr1vão o subscr Y1. 

ntreguea ao 20 de gosto de 19~6. 

, . 

O ORIGINAL 
CONFERE c oM l 

Jt I -') / 194.'l EM..,aJV-1- ·:1.--
( · -·-......... .. 
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r 

. 
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(Doo. de tla 21 do roo. 10.813/36) 
M, T, I. C. - J. T - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

SYUDICATO doa EUPJmGADOS E AR~ ...... uS , ffiAPICHES e CRITORIOS 

DE ESTAL·IROS, R Z S e AG CI de NAVEOAÇIO CIO AIS e 
ESTR EIRAS. 

esta tla. eonata um talão com o nQ 23.218 de 10 de agos
to de 1936 no qual otá escrito o no e de Avaliao erre1ra r-algado. 

Documento referente ao require ento te1to pelo aupl1oan
te e oanatante da clau ul fi deata pet1tor1a. 

aegu1da consta 

O o o 
coNFE E C 

r- ~ ,Ab I 1 

aa~1 o do mes o l1nd1cato. 

VISTO 



.. 

... 

(Doc. de tla. 5 do Proc . 10.81~/~6) 

M, T, I, C.- J. T -CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

REG. A FLS. 20 19~6 

JUIZO FEDERAL DA 21 VARA - DIS'l'RICTO FEDERAL 

JUIZ - Dr . Castro J·unea ESCRIVÃO - Dr. Pedro de Sá 

JUSTIFICAÇiO 

AVELINO FERREmA SAI~GADO - JUSTIFIOANTE 

UTUAÇÃO 

Aos tres de Agosto de ~1 noyecentoa e trinta e se1• nesta cida
de do Rio de Janeiro, cartorio, autuo a petição e documentos adiante. 
Do que lavro este termo . Eu, Rubens (1legivel), e•creyente juramentado o 
escrevi. E eu, Pedro de Sá, escrivão, o aubacrov1 • 



(Doc . de f l s . 6 do Proa . 10. 813/36) 

M. T. I. C . - J. T . - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Exmo. Snr. Dr. Juiz da Vara Fedel'al 

AVELINO FERREIRA SALGADO, maritimo , residea te nesta Capital a 
rua da Quitanda ng 20l-2g andar , para que possa completar a documen
tação que possue e fazer, assim, prova perante a Diretoria da Compa 

nhia de Navegação Lloyd Braslle~ro e autoridades do Trabalho, quer jus
t ltiear perante V. Excla. o s eguinte : 

I 

Que, alem do tempo de serviço prestado ao Lloyd Brasilei ro co
mo operario , talfelro e servente , constantes doa documentos ora offe
r ec ldos sob nos. 2 e 3, isto á, sete annos, oito me&es e de z dia s 
o justi~lcante serviu ainda como garçon e encarre gado interino do Res
taurant Centt·al da mesma Companhia no peripd.o de 1 de Janeiro de 1926 
a 30 de Se tembro de 1928, com.o se vê, do attestado annexo (doc. ng4), 

firmado por f unccionarlos da mesma Com~anhia empregadora, pra arrola
dos como teste~has. 

I I 

ue, assim sendo, é de dez annos, cinco mezee e dez dias o to
tal do tempo de servi~o prestado pelo juat1f1oante á d i ta Co~panhia . 

III 

Que a present e justificação é promovida diante da 1mposa1b11 -
dade ellegada pela ref erida Companhia em precisar por falta de elemen

tos, o temoo exato em que o justif cante trabalhou em seus restaurants, 
conforme se verifica da parte final do doo. 3 e se destina a instrUir 
o seu pedido de reintegra ção no logar de servente do Escriptorio Central 
do Lloyd cargo de que foi illegal e injustamente dem1tt1do em data de 12 

Setembro de 1935· 
Assim, requer a V. Excia. que apoz a designação de dia e hora 

pelo Sr . Escrivão, para ter logar o t eito, sejam intimados o Snr. Di
r ec t or d a Companhia de Navegaçã o Lloyd Brasileiro e o i rocurador da 
Republioa que V. Excia houver por vem designar para adeiatirem ao de
poimento das testemunhas abaixo arroladas, e, a1nda 1 que lhe s e jam os 
autos respectivos entregues independente de traslado para lhe servir 

de documento . 

Rio de Jane!ro 1 29 de Julho de 1936 
a) A.rthur de Drlto 

Rol de testemunhas: 
1- Gilberto Peçanha - Rua do Rozario - Lloyd Brasileiro 

CONFER~-c~~~ ~q~LRodriguez - Rua do Rozario - Lloyd Brasileiro. 

EM L~ J f._, l t ,') 
T ~ 

VISTO 



(Doe~ de ~ls. 7 do Proc. 10.813/36 
M. T. I. C.- .1. T , - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Por este instrumento de meu propio punho, nomeio e const1tou 
meus bastantes procuradores os Drs. Antonio Vianna de Sousa, Ann1bal 
de B1aae e Arthur de Brito, brasileiros, solteiros, Advogados, com ea
cr1torto nesta cidade á praça Floriano, nQ 7 - 122 andar sala 1212, 
aos quais comtiro poderes para o f'oro em geral., qualquer juizo,. 1ns-. .. 
tancla ou tribunal, podendo propor qualquer ação,. defender-me naque-
las em que for reo e espe~iaes para produzirem uma justificação peran
te a justiça Federal do tempo de serviço em que, como garçon e encare
gado interino do Restaurant, Central do Lloyd Eraaile1ro, trabalhei 
para Aquela Empreza, no perido de 1~ de Janeiro de 1926 a 30 de Setem
bro de 1928, para o que poderão os outorgados agir em conjunto ou se
paradamente e praticar todoa os atos neeessario ao cabal desempenho do 
presente mandato, inclua1ve substabelecer. 

Rio, 1; ae Março de 1936 

a) Avelino Ferreira 5 lgado 

\/\S\0 
~ '1 I 19 

EM/re I ..f.··· 

-···~h.!o :;.~I. 



(Doc. do fls. 8 do Proc. 10.813/36 
M. T. l . C . - ..J. T - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

DECLAR OS, em solução ao pedido do Snr. AVELmO FERREIRA SAL
GADO, ex-oporar:lo desta Companhia, em requerimento datado do 28 de Se

tembro de 1935 e protocollado na meama data aob ND 22566, que •os seua 
assentamentos, existentes neata Empresa, consta o seguinte: 

"17- 6- 919 - adm1tt1do como ajudante da 0!!1c1na de Construcção 
Naval, com a diaria de Rs. 6 000; 

28- 5- 920 - transferido para a turma de vigias das Ilhas, com o 
ordenado de Rs. 200 000; 

28- a; 920 - dispensado a pedido. 
Tempo de serviço: 1 (um) anno, 2 (doia) meses o 11 (onze) dias. 

R1o de Janetro, 9 de Outubro de 1935· 

CO PM HIA DE NAVEGAÇÃO 

LLOYD BR.lS.IL15liRO 

a} Antonio Dant as Lima 
SECRE'P!UtiO GERAL E CO ISSÃO. 

, 
VISTO 

ICONFE E COM O O::? G1NAL 
EM /6 .7 

EM _10 J f ( 

~~_ft.t~~ 
' -~--~ ....... ~_,~ ... ,-~ 



(Doc. de fls. 9 do Proc. 10. 813/36) 
M. T , I. C .- J. T . - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

DECLARAMOS , em solução ao pedido do Snr. AVELDiO FERREIRA SAL• 

GADO, ex-taifeiro desta Companhia, Gm requerimento datado de 30 de Mar
ço de 1935 e protocollado na mesma data sob n~ 7052, que o referido se
nhor conta 4 (quatro ) a.nnos , 7 {sete) mases e lO (dez) d.laa de embar
que etfectivo como ta!fe1ro nes t a Empresa, sendo que em 24 de Outubro 
de 1933 foi nomeado servente de sta Companhia e !)oster1ormente serviu - , nos Restaurantes Central e das Ilhas por tsmP.O G.u.e nao nos e possivel 
precisar por absoluta falta de elementos. 

Ri o de J• netro , 19 de Agosto de 1935· 
COMPANHIA D l~AVEGAQÃO 

LLOYD BHASILETiiO 

A) Antonio Dan tas Li ma 
Secratario Geral em Gommisaão. 



(Doe . de rls. 10 do Proc. 10.81,/36) 
M. T. I. C.- J . T . - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

ATTESTA OS que o Ir. AVET,INO FERRP.mA SALGADO, taifeiro da Compa
nhia de Navegação LLOYD BR ILEIRO, trabalhou no Restaurant C6ntral da!DIIe•

ma Companhia, ge l de Janeiro de 1926 a 30 de ·Setembro de 1928 e é matri
culado na Capitania doa Portos sob n9 12. 547 e ident6ficado no LLOYD BRASI
LEIRO sob numero 6973· 

Rio de Janeiro, 21/9/935 

a) Roque Ripol Rodriguez · 

Gilberto Peçanha. 

co '=" r. O O""' GI NAL VISTO 



(Doe. da tls. 11 do Proc . 10. 81~/~6) 
M. T. I. C.- .J. T.- CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Rio de Janeiro, J.4 de novembro de 1935· 

SE-4.95/176 

DIRETORIA 

Illmo. Snr . Presidente do 
SYNDICATO DOS El REGADOS E l' ARr· 1\Z'E:J~S , TRAFICTIES 
E ESCRIPTORIOS DE ESTALEIROS, E. PRESi~ E AGENCIAS 
DE NAVEGAÇÃO NACIOUAES E ESTR.\NGEIRAS 

Rua da Quitanda, 201- 2g andar 
RIO DE JANSmo 

Em rorerenc1a ao seu officio n2 CE.137, de 23 de Outubro ulti

mo, cotrrunicamos a V.S. que inrel1zmente não podemos attender ao pedido 
desse ::;yndic to para readmi ttir o Snr . AVELD O FERRLIRA SALGADO, ser

vente dispensado desta Compnnhis por faltar constantemente ao traba~ho, 
aem motivo just1f1e~do, co~ prejuízo dos serviços~ sob a allegação de 
que o mesmo já contava mais de dez annos de serviço nesta Empresa , por 

isso que n;o podemos acceitar como valido o a•testado fornecido áquelle 
ex-servente pelos Snra. ROQUE BIPPOL RODRIGUEZ e GILBERTO PEÇANHA, fun
etonarios desta Companl.d.e., por não constar dos assentamentos de recla
mante, existentes nesta Empresa, tal tempo de serviço, devando,aas1m, o 
interessado fazer prova em Juizo de que realmente trabalhou 4urante o 
período em questão, afim de quo possamos, então, deliberar a respeino. 

Saudaçães 

a) Heraclito da Gaaça Aranha 

Vice-Almirante-Diretor 

"i 

VlSTO 



(Doc. de tla. 12 do Proe. 10.813/36) 
M. T. I. C.- J. T . - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Cert1t1c0 1 que intimei o Dr. 1a Procurador da Republ1c , 
o Almirante Graça Aranha, Diretor da Companhia de Navegação Lloyd 
Braa1le1ro, Gilberto Peçanha e Roque R1pol Rodrigues como testemu
nhas, oa quaea ficaram sc1ente de todo o conteudo da petição e da 
designação, e receberam contra ré. O referido é verdade de que dou 
ré. 

a} ott1e1al Alvaro Sá Carya~o 

OONFERE C0 ~ o O~IGINAL 

E Jb J t 94). 

~~JJf~i.~ 

VISTo 
tM /6./ 



(Doc. de fls. 13 do Proc . 10. 813/}6) 

M. T. I. C. - J. T - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

CERTIFICO que revendo o livro NQ 239 d~ procaraçõea nele 
a tla. 122 V. consta o 1natrumento seguinte: Estados Unidos do Bra
sil • 

Procuração bastante que faz Companhia de Navegação Lloyd 
Brasileiro 

SAIBA quantos este viram, que no Anno do N&ac1mento de Koaso Senhor 
Jeaua Cbristo, de mil novecentos trinta cinco aoa v1nte um dias do 
mea de Agosto nesta cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, Capi

tal doa E tadoa Unidos do Br sil, perante mlm tabell ão, co parece 
CartQ como Outorgante Companhia de Havegação Lloyd Brasileiro, Em
presa de Navegação com aéde nesta Cidade á rua do Rosario ns. 2 22, 

representada por seu Director Almirante Her.aclito da GraQa Aranha, 
nomeado por Decreto do Snr. Presidente da Republica na Pasta da Via
~ão e Obras Publicas, datado de 12 de Julho do corrente anno. 
reconhecido pelo proprio das duas testeàunhas abaixo aasignadas e 
estas recorihecldas de mlm, que dou téJ perante ellas pelo mesmo Ou
torgante me toi dito que por este Publico instrume~o, nomeia e cons
titue seu bastante procurador Pedro Cybrão, Adaucto Luclo Cardoso, 
Carlos Garcia de Souza, José Joaquim da Gama e Silva, brasileiros, 

advogados, residentes nesta Oapital, com poderes in-sol1dum para re
present8.l•em a outorgante no foro em geral, quer local, quer federal, 
s dependencia de 1nstanc1a e perante as autoridades tederaea e lo
caea, onde quer qu~ com ésta se apresentem, allegando o que tor a 
be dos interesses àa outorgaate, podendo transigir em Juizo e tora 
delle e especiaes para receber em Juizo ou tora delle ou em Reparti
ções tederaea ou municipa s quaeaquer quantias, dando e recebendo 

quitação, usando dos poderes nesta impressos, os quaea ratifica e ain
da para ~equerere fallencia e representarem a outorgante em todos 
oa actos, podendo substalecer, fic .~do pela preafnte ratificados to
dos actos até esta data praticados p•los outorga1\os no mesmo sentido; 
estando oa advogados 6nacriptos sob ns . 900, 101~, 1175 e 2214. 
concede todos os poderes em Direito permittidos, p ra que em nome del

le eutorgante, como se presente fosse, ~ossa em ~ulzo ou tóra delle, 
requerer, allegar, defender todo o seu direito e justiça, em quaea
quer causas ou demandas c1veis ou Crimes, movidas ou por mover, e que 

elle Outorgante rôr Autor ou Réo em um ou outro tôro; fazendo c6tar, 

ofterecer 
quaesquer 
temunhaa, 

acções, libelloa, exoepções, embargos, auapeições e outroa 
artigos, contrariar, produzir, inquerir e reperguntar tea
dar de suspeito a quem lh'o tôr; jurar dec1aorie e aupple-

CONF5~ C"'l'1 n O IOINAl. 
Vf~Tl) 

EM /fi 7 
EM ;{b / 1 I 4 Í 

\~~~f~[;~ 
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toriamente n'alma delle Outorgante; fazer dar taes juramentos a quem 
convier; assistir aos termos de Inventarias e Partilhas, com aa cita
ções para elles; ass1gnar autos e r e querimentos, protestos, contr-a pro
testos e termos ainda os de confissão, louvação e des1st&nc1a; appel
l ar, aggravar ou embargar qualquer sentença ou despacho e seguir estes 
recursos até maior nlçadu., fazer extrahir sentenças, requerer a execu
ção dellas e sequestro; assistir aos actos de conciliação, para os quais 
lhe concede poderes 1111mltados; pedir Precatorias; tomnr posse; vir 
eom embarr,os de teroeir. senhor e possuidor; juntar documentos e torna
los a receber; variar de scçõea e .tntantar outras de nono, pod-9ndo subs
tabelecer esta em um ou ~als Procuradores e os substabelecidos em ou
tros; ficando-lhos os mesmos poderes am vigqr; e revoga-los , querendo, 
seguindo suas cartas de ordem c avisos parttcularas, quo sendo preciso., 
serão considerados como parte desta. ?. que tudo quanto assim fizer o 
seu Procurador, ou suhstsil)eleeido, pDo:metttJ > ha.ver por valioso e firme, 
reservando para sua pessôa t?da a novo citaçQo. Assim o d1see, do que 
dou ré, o me pedi este lnstrumento, que 11, acceit e ass1gna com as . . 
testemunhas que a tudo "st1veram presente , sobre estampilh~s de 2 200 
sello fixo e de Educação. Eu .rosé de Alencar Toste·s ajudnnte a escrivi 
perante o Tab. Eduardo Carneiro de Mandonga . E eu Eduardo Carneiro de 
Mendonça Tabellião a subscrevi. H. DA GR!JÇA ARANHA. - R. Castello Bran
co . - Oswaldo G. Passo!. - Selloe dois mil duzentos reis inutilizados. 
Extrahida por certidão aos vinte cinco de Setembro de mil novecentos e 
trinta e oimao, por mim. E eu, Tabellião 

a) •te. Gel. Eduardo Carneiro de Mendonça 

a subscrevo e ass1&~o. 
a) Eduardo Carne tro de Mendonça 

t;• . 

CONFERE COM O ORIGINAL 

,] EMA.b. ... / ... t /lr.- 1 . 

i~kk~~l~ 
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Assentada 
Aos trea de Agoate de mil novecentoe e trinta e sela, neata' Cidade do 
Rio de Janeiro, em a aala de 4eapachoa do Juiz Federal da Segunda Vara, 
onde o mesmo se achava, Senhor Doutor José de Castro Junes, comm1go Es
crivão de seu cargo adiante declarado, á hora designada compareceu o 
juatificante, representado or seu advogado, Doutor Arthur de Brito, 
que apresentou as testemUnhas adiante qualificadas e 1nqU1r1daa na ror
ma adiante e com aasiatencia da Companhia de Navegação Lloyd Brasilei
ro, representada por seu advogado, Doutor Joa• Joaq~ d@ Gam~ • Silva, 
e do Doutor Them1a$oclea Brandão Cavalcanti, Primeiro Procurador da 
Republica. Do que lavro este termo. Eu, ( 1le'givel) , escrevente jura
mentado, o daotylographei. E eu, P~dr.ode sá,Escrivão, o subscrevi. 

1• testemunha: Bilberto Peçanha, natural do Estado do Rio de Janei-
ro, com quarenta e um annos de idade, casado, tunccionar1o do Lloyd 
Brasileiro, residente á rua oronha Torrezão numero quatrocentos e de
zenove, em Nictheroy, e sabendo le~ e escrever. Aos costumes disse na-
da • inquirido sob o compromisso legal, disse: que conhece o just1-
ficante desde quando este era garçon do Restaurant Central, do Lloyd 
Brasileiro; que o justifioante começou a trabs.1har no Restaurant Cen
tral, da Companhia de avegação Lloyd Brasileiro logo apÓa a sua inau
guração, em Dezembro de mil novecentos e vinte e cinco; que por. 1aao 
calcula a inicio das actividades do justitlcante no dito restaurant noa 
primeiros dias de Janeiro de m11 novecento s e vinte e sela; que o jua
titicante traba~ou como garçon até fina de Setembro de mil nowecentoa 
e vinte, digo · ue o juati~icante trabalhou como garçon até tina de 
Setembro de mll novecentos e vinte e oito: que o depoente reconhece co
mo sendo de sua autoria o atteatado do tempo de serviço do juatitecante 
no restaurante Central do Lloyd Brasileiro e que figura nestes autos co-

o documento numero quatro; que ignora qual a daba da demiasão do juat1-
~1cante da Companhia de avegação Lloyd Brasileiro. E .. ia não d1sae. 
Dada a palavra ao advogado da Companhia de Bavegação Llo7d Brasileiro, 
re1nquer1da a testemunha, disse: - que se recorda daa dataa antes ref e
ridas por ter rememorado oa acontecimentos na oocasião em que lhe foi 
pedido o attestado, conversando com o primeiro s1gnatar1o do attt~:Jt..t.J.o: 

que era o encarregado do restaurant, naquella epoca; que os numero• de 
identi~icação do juatiflcante, constantes do referido documento, foram 
atteatados pela testemunha diante das informações do juat1f1cante e não 
porque os oonheceaae anteriormente. Ema1s não diV} lf"aa l.he foi pergun
tado. CONFERE COM O o:;. G NAL 

EM _/(, , f L EM!~./ l )_ 

~~~~ ---~-~~-
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Pelo advogado da Companhia de Naveg~Q~o Lloyd Brasileiro, to! dito que 
contesta o depoimento da testemunha por motivos que d6rá opportunamente. 
Pela testemunha ~oi dito que auatsnta o seu depo~mento por aer a expres
são da verdade. Dada a palavra ao Doutor Procurador da Republ1ca, rein
quirida a teetemunha, diaae: - que sabe doa taetos acerca doa quaes vem 
de prestar o seu depoimento porque é empregado do Lloyd Braaile~o ha 
dezenove annos e teve occaa1ão de ser servido ~elo just1~1cante, na qua
lidade de garçon do restaurant do Llo7d Brasileiro. Lido e achado con
forme, asa1gnam com o Doutor Juiz. Eu, (llleg!vel) , escrevente juramen
tado, o daetylost-aphe1. E eu, Pedrode Sá, Eserivão • . o subscrevi .. 

a) - José de Cast~o Nunes 
a) - Gilberto reçanha 

& ) - Arthur de Br1 to 
a) - José Joaquim da Gama e Silva 
a) - Temi•toclea Cavalcanti 

VISTO 
CONFERE COM O ORIGINAL 

r. I EM Ab I -:r , ::' { 

~~ b~ 

IM I~J 7 
10 I ~· /-1- -_ 
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2& testemunha: - Roque Ri;oll Hodrigues, natural da Heapanha, com sessen
ta e aete annoa de idade, viuvo, maritimo, residente á rua Laranjeiras 
numero duzentos e dezesete e sabendo ler e escrever. Aos costumes disse 
nada e inquirido aob o compromisso legal, disse: - que como encarregado 
que foi do Reataurant Central da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, 
pode afirmar que o juatificante nelle trabalhou como garçon de primeiro 
de Janeiro de mAl novecentos e vinte e seis a trinta de Setembro de mil 
novecentos e vinte e oito; que reconhec• como de sua autoria o atteatado 
apresentado nestes autos como d~cumento numero quatro; que não pode pre
cisar em que data o justificante foi de~ttido da dita companhia, porque 
trabalhavam em secções ditferentes. E mala não disse. Dada a palavra ao 
advogado da Companhia de avegação Lloyd Brasileiro, reinquirida a tesbe
munha, disse: - que o depoente não se recorda, no momento, dos numeroa de 
identificação do justificante na Capitania dos Portos e no Lloyd Brasi
l eiro; que tampouco tem consigo qualquer apontamento relativo á actuação 
do justlficante no Restaurant Central, tendo guardado de m6mor1a as datas 
antes referidas. E maia não diaae. Pelo advogado do Lloyd Brasile1r.o foi 

# dito que contesta o depoimento da testemunha por motivos que dira oportu-
namente. Pela testemunha foi dito que suatenta o seu depoimento poB ser a 
expressão da verdade. Dada a palavra ao Doutor Procurador da Republ1ca, 
reinquirida a teatemunha, dtaae: - que sabe doa factos acercA doa quaea 
vem de prestar o seu depoimento porque trabalha no Lloyd Brasileiro desde 
mil oitocentos e noventa e quatro, tendo serviço junto com o juatirlcante. 
E maia não disse. Lido e achado conforme, aaaisnam com o Doutor Juiz. Eu, 
(1legivel), escrevente juramentado, o dactylographei. E eu, Pedro de Sá, 

•acrivão, o subscrevi. 

a) - José de Castro Nunes 
a) - Roque Ripoll Rodrigues 
a) - Arthur de Britto 
a) - José Joaquim da Gama e Silva 
a) Themia•oolea Cavalcanti 
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COlfCLUSXO 
(Carimbo) 

E as taço conclusos ao erit1aa1mo Juiz Federal, Sr. Dr. José 
de Castro unes do que t1z lavrar eate termo. Eu, Pedro de Sá, Escrivão 
o aubacrev1. 

Conclusos em 13 •e Agosto de 1936. 

Vista ás partes. Rio, 13/8/36. 
a) Caa tro unes. 

'l'ER O I>E DATA 
(Carimbo) 

Aos treae dias do mez de Agosto de mil novecentos e trinta e 
seis, nesba cidade do Rio de Janeiro, em cartorio, de parte do Mere
tissimo Juiz Federal e toram entregues estes autos com o despacho 
supra do que riz lavrar este ter.mo. E, eu Pedro de sá, Escrivão, o au
bacrevó. 

TERtO DE VISTA 
(Carimbo) 

Aostr.ese dias do me& de Agosto de mil ~ovecentos e trinta e se
ia, taço sobre autos com vista ao Dr. José Joaquim da Gama e SilYa, de que 
t1z lavrar este termo. Eu, Pedro de Sá, Escrivão, o subscrevo. 

,.. 
Nada a opor, sem prejuizo do meu direito de apreciar a presente 

quando exibida como documento. 
Rio, 13 de Agosto de 1936. 

a) José Joaquim da Gama e Silva. 
· Advogado. 



J 

(Doc. de fls. 16 do Proc. 10.813/36 - Cant.) 

TERMO DE DATA 
(Carimbo) 

Aos treae dias do mez de Agosto de mil novecentos e trinta e 
seis, nesta cidade do Rio de Janeiro, em eartorio, de parte do Dr. José 
Joaquim da Gama e Silva, me foram entreguês estes a~os com o parecer su
pra, do que tlz lavrar este t•rmo. E, eu Pedro de Sá, Escrivão o subscre
vo. 

(Doc. de fls. 17 do Proc . 10.313/36) 

TERMO DE VISTA 
(Carimbo) 

Aos treae dias do mez de Agosto de mil novecentos e trinta e 
seis , faço sobre autos oom viata ao Dr. lg Procurador da Republ1ca, do 
que fiz lavrar este termo. Eu, Pedro de aá, Escrivão, o subscrevo. 

P.J. com o protesto de apreciar o merito se esta me for apre
sentada com elementos. 

Rio, 19 de agosto de 1936. 
a) (1leg1vel) 

TElMO DE DATA 

(Carimbo) 

Aoa dezenove dias do mez de Agosto de mil rtoveoentos a trinta 
e seis, nesta cidade do Rio de Janeiro, em cartor1o, de parte do Dr. lG 
ProotradoB da Republica me foram entregues estes autos com o parecer su
pra, do que fiz lavrar este termo. E, eu Pedro de &á, Escrivão, o subs
crevo. 

Pagou de aellos de tolha a e termo•, inclusive os trea que se 
seguirão 7 $200 

Julgamento 2 , 000 

Educação e Saude - 12 = 2C4oo 
CONFEoE COM O ORIGINAL 

EM .. J-0. .. /.1 .... / '94·1_ 
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COlfCLUS10 
(Carimbo} 

E as faço conclusos ao Mer1t1sa1mo Juiz Federal, Sr. Dr. Jo

sé de Castro Nunes do' quo fiz lavrar este termo . Eu, Pedro de Sá, Es

crivão o subacrey1. 

Conclusos aos 20 r:'fe Agosto de 1936. 

V:tstos 
Julgo por sentonçn a presen te justificação para que produaa 

os seus devtsos efe1 tos nos t.e1•mos de dlriii to; sendo, antes ontregues 
ao just1f1cante sem traslado, conforme requer, pagas as custas. 

Rio, 20/8/36 
a) José de Castro !hmes . 

TERMO DE DATA 
(Carimbo) 

Aos vinto d1aa do mez de Agosto de mil novecentos e trinta 
e sela, nesta cidade oo Rio de Janeiro; em cartor1o, de parte do M. K. 
Juiz Federal me foram entregues eates autos com o despacho supra do 

que tiz lavrar este termo. E, eu Pedro de c~á 1 Escrivão, o subscrevo. 

TERMO DE EN'J~EGA 
(Carimbo) 

E ~aço entrega destes autos ao juqtif1cante do qu~ para cons
tar, fez lavrar este te~no. Eu, Pedro de Sá, Escr vão o subscrevi. 

Entregues aos 20 de Agosto do 1936. 

VISTO 



(Doc. de fls 21 d~ Proc. 10. 813/36) 
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SYJIDICATO dos EUPREQADOS EM ARMAZENS, TRAPICHES e ESCRITORIOS 

DE ESTALEIROS, EMPREZAS e AGENCIAS de NAVEOAÇitO NACIONAIS e 

ESTRANGEIRAS. 

l esta fls. consta um talão com o n~ 23. 218 de 10 de agos
to de 1936 no qual está escrito o nome de Ave l1mo erre1ra Salgado. 

Documento r e f ert•nte .ao requit•emento .te1 to pelo suplican

t e e constante da clausula VI d•sta petitoria. 

Em seguida consta um carimbo do mesmo l tndicato. 

CONFERE c,... I' o oRtniNAI.. '/" VJBf§ 
1 EM {i?./ } 1 l - r: ~.d' · '7 ~ ' 

r (4&~~~ ~:-~;~m /19 -
~~ Choro d• s. o. ,: ···· -·---

•. 
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Consta esta~ de uma :folJ1..n do jornal tto ffadinal" no qual, na seção de 
~tnha ercnnte, 16-ee o seguinte: 

ACT\>S D~ HO TB DO Dm'"<.TOR DO LLOYD BRASIL IRO 

Oono donda · s seguintes licenças: - 30 d1ae, co 60~ doa 

vencimentos, a llds Lopes Ferre1r ; 60 d1as: com 75~ doo ordena
dos a Dom1ngoa José Te1xe1ra de Far1a; ;o dias, oom 50~ doa aalar1• 
o , a Antonio Fernandes Earhoae; 15 d1as , com 60% r.as soldadas, a 
Octavlo Tavnres Carmo; 15 dias, com 75f. d s d1ar s a Gregot.1o r -
noel Fernandes; 20 dias, com 50~ doa v&ncimentaa, a Alder1co Cami
nha; 30 d1aa, com 50g ãos o_~enados, a Sebaat1io Fnloão de Souza; 
1? d1aa, oo.m 50% ,do8 ealarios, a Do .. 1.naos de eh" Lima; 15 d1aa, 
com 50% das aoldadae a Manool 'Ir j no de Alm&iãa' 6 di a, com 6oi" 
das d1 ri a, Jurandyr Potigunr de 'acedo; 60 d1 s, com 60" do 
vonciméntoa, a 0!-lando Cardoso; ;o d! o, com 60#' do orden doa, 

Josó d Barros Freitas; ;o dias. com 60~ dos salar!oa, José de 
Darroa ~oit a' ;o dtns, co 60~ daa soldadas a Aton1o Born dea 

Conce1çÜo; 60 dias, c m :o~ das d1 laa, n Pe~mo Alves Portel
la, e 'O dtaa, o~ 60$ doa vencimentos, n Emydio Damião Carneiro; 
Sylv!no d P ula Cavalcante, dofar1do; add~r á S •• o co~andante 
Josó Moreira V1nhea, Belmira do Jesus Lemos, autorizo o ee ento 
de 208 700; em raco das 1ntorma ~êes aos srs. 1nspeetoree ae enmara 
e sup9r1ntend no1a de Dtquao e 0ff1a1naa auto~1zo o pagamento men

sal ao arrendatar1o, s t1 tulo prov1oor1o, ao reet uraot •1a ll 

de ·ocanguâ; 550t, ao encarregado; 400 • ao cozinheiro; 500 , a 2 

zGa cozinlJetroa; 400 a 2 ajudante ; 300' a 1 paiol iro; a ll ta1-
fe1roa 200 cada um e 400,, e 2 copeiros (200 cada um); Vaa
eoncelloa Jun!oB, cono do ~ # Jos' Ro r!gues Izidro, Jndeterido: 
Al 1rQ Gnld1nê de Carvelho, aroh4ve-ae; Luiz Vicente, não ha o que 
tlef,er.ir; 1estor Ferrelr , 1ndet'er1do; $1 ll:r Veter .. atendendo o -
dido ela agencia de Roc!fe, for·neça=se por oonta c1 meew.a a paasa
gem de 3 classe Rio-Recife; 611ve1roe Poretra u1ntelln, 1odete~1-
do; Raul1no Y~vier G001es, autorizo volta ao trabalho; :anoel da 
Ooata Procop1o, om t cedo xpoato pelo S. T., concedo 50% e Aveli
no Ferre1ra Salgado, indeferido • 

... 
Ao alto <iaasa fls. le-se : Vid Clausula VI. 
Conata a:i..t,d 'UD1 carimbo do Sind. doe ill"eg. em Armazena, 

Trapiehea e Eacr1tor!os.. L VISTO o . ') o 
coNFE E c ·r A 

101 , ,lh I 1 I · ~ 
~~~1~ _. 

EMs4fit .Z 19 .L a / -
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Consta esta, de uma tolha do jornal no Radical" no qua~na seção de 
Marinha rcante, lê-ae o seguinte: 

ACTOS DE BONTE DO DIRECTOR DO LLOYD BRASILEIRO 

Concedendo aa seguintes licenqas: - 30 diaa, com 60% doa 
veno1mentoa, a Marilda Lopes Ferreira; 60 d1aa, com 75% doa ordena
doa a Domingos José Teixeira da Faria; 30 dias, com 50~ doa salar1-
oa, a Antonio Fernandes Earboaa; 15 dias, com 60% das soldadas, a 
Ootavio Tavares Carmo; 15 dias, com 75~ daa d1ar1as a Grego~io Ma
noel Fernandes; 20 dias, com 50% doa venc~entoa, a Alderico Cam1· 
nha; ;o diaa, com 50% doa ordenados, a Sebastião Falcão de Souza; 
15 diaa, com 50% doa aalarios, a Domingos de Meira Lima; 15 diaa, 
com 50~ daa soldadas a Manoel !~ajano de AlmeiãaJ 6 dias, com 60% 
das diariaa, a Jurandyr ~otiguar de 'aotdo; 60 diaa, com 60% aos 
venci ntoa, a Orlando Cardoao; ;o dias, com 60~ doa ordenados, a 
José de Barros Freitas; ;o dias, com 60% doa salarioa, a José de 
Barros Freitas; 30 dias, com 60% das soldadas a Atonio Bernardes 
da Conceição; 60 dias, com 50~ das diarias, a Hermes Alves Portel
la, e ,o d~aa, com 60~ doa vencimentos, a Emydio Damião Carneiro; 
Sylvino de Paula Cavalcante, deferido; addir á S •• o commandante 
José oreira Vinhas; Belmira de Jeaua Lemos, autorizo o pagamento 
de 208 700; em face daa informações doa ara. 1nêpectores de camara 
e superintendencia de Diques e Otticinaa autoriso o pagamento men
sal ao arrendatario, a titulo provisorio, ao restaurante da ilha 
de ocanguê; 550 , ao encarregado; 400 • ao cozinheiro; 500 , a 2 
2•• cozinheiros; 400 a 2 ajudantes; 300 • 1 paiole1ro; a 11 tal
te1ros 200 a cada um e 400 , a 2 copeiro (200 a cada um); Vas
concellos Junioe, concedo 20~; José Rodrigues Iz1Gro, indeferido; 
Almir(\ Galdir.~.~ de Carvalho~ archive.:ae; r .. u1z Vicente, não ba o que 
deíe tr.;, eator Ferreira , indeferido; illy Vater, atendendo ao pe
dido da agencia de Recite, torneça:se por conta da mesma uma paaaa
gem de 3• classe Rio- Recite; 6live1roa Pere1~a Quintella, indeferi
do; Raulino Xaviar Gomes, autorizo a volta ao trabalho; anoel da 
Ooata Prooopio, ~ tace do esposto pelo S.~., concedo 50~ e Aveli
no Ferreira Salgado, indeferido • 

... 
Ao alto doasa tls. le-se : Vide Clausula VI. 
Oonata ainda um carimbo do Sind. doa Empreg. em Armazena, 

Trapiches e Eacr1tor1Qa. 

CONFERE COM O O O N L 

~. E jfo f f f '" ~ 
~~~~~~ 
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Cnnst~. ':·stn, de 11111!.\ f0l },u do jn,..nnl 11 0 RaàlcaJ 11 110 rlu3.l, na :::w;~ - <1,. 

lnD.P i p}1a llicr0'-mtr-, J.Ô-f!~ o sec;uinte : 

Concech~r'à o '1.3 scc;u 1.n te s licen~as ; - 30 d.: <=~ s, COlll 6o% elos 

vencitnentos , a Mc.1, ld~ Lnpes Ferr'e"lr3 . .. r.-o die.B, C"lT' 75,Í do~ nrdena

doo a Domingos .Jo<3é 'T'e..t;q; ;_r~ rle. F~l" i ~~.: 30 dias, C01Tl so;:.l do"l !"2.l~.ri.-

J' os, P 1ntnn::." ?ern!\ncl "' "-' .... ,,..hoso.; 15 niae, com ')o:' d!:!.!1 "'nld ,,..,'='~, ::. 
Octav1.o '1'av~.ree C:;>.t'T'l'"': 1_5 dlas , co11. ?~- ~~ c'las àl.aT>i~s u Gresc:t.lo r~?. 

noe l Ti'ernandes : 20 dlPs, com 50,% el os vE>ncin:entof', 9 :lc1 e-:"i"'" ri~J., l-· 

nh.a; 30 nj_as, COI'I 50~ rlos or'd"Jn[1r1os, a_ S~bastJão 1-'c!lcão d~ Souza : 

1 5 dlas , eom 50% dos salur t nr~, a :Uo···dn.::;on de r.:T.- 1r•1 Ljrna; 15 ~.io.r: , 

com ~O~ daR sol dadas u Manoel 'T'rajono de Al meida ; ~ di ~ ~, "nm ~o% 

cl n"' r:l • ., r> ·i q s, :t Jur> e.m1 ~n_... P o t l ._} l~~.:r cl H i": a. c ~do; r; o cll:;~ CJ , ~"' nm f, o: d 0 , 

vcnoimentos , a Ol"''.Lendo ~~ .. PCioro: 30 dhts ~ ~orn ~O,~ d0::· ordC'n~cos, '1 

.Tosé OP Bt:~.rr os 1?1"'P.ite.s: 30 dla~, r'<::m 60~~ <'los f\' 1l'"J"i('l3, r Jn3Á rl0 

Barron ~<'re~. t~.s: 30 J i •;1_~, C'Om 6o;~ cb.s .:-olél.c1cles 8 P.t;on i o Er~rne.rdes 

da Concei~Õ.o; 60 dias, ~"'om 50% das diarie.s, o. Tierqrr Jl l. ,n ~ PnrtrJ 

la , e 30 dfuas, c"' 60% dns vcnctmentos , a Emyclio TJc.:rui~o f;a nclro; 

Sylvino de Paula Cav~lcante, deferido; u~diT> 

.José r.forcira Vi.nhao, Bo l niru de .Jesus Lemo o, 

do 20P~700; em fac das lnforma~5es dos srq. 

á c;. H. 0 

o.'lll_:nr i ~·o .j 

oal ao arrondatar1o, a titul o ~rovl o rest aurante rJ~ n.1_,o 
OCc?lV'U~ : c;50~~ '10 t;;J.'ll' .. f'.T'l'e• rr l • .. 

·w..., .. "" ··'-

2 ° 9 coz ; nheiron; J~OO';:· 

ftJi r os 200-' a r~ ada ,_ ·. 

·"' ··. · h i · r.:oo·'~ t , • 9. o c o z .L n e r n : ) . . , a 2 

. , 300~ a l pa101~ 5r0 ; 2 11 t~i

copE:iro~ (200~!: a c adn um) _; Yo.s-

concello::; .Tnn. ru 1 f" Q II cclo 20,(; Joc;. Rodrieues I7. dJro ' i ndoff}ri no: 
Pl1r.i.ro n..-fn ~ .-. 1"\ ti. e Carval ho , orrhi·e·~se : L1.Jiz Vi('cntr , não 1->? o {!1 '0 

d ~"<1r i•; lJ,-:,•·tor H'e.rrc'~,..e. , inrlef8T'icl f); ' v"l1.1.:r Vat er, atendendo eo r•0-

-í,~ do 1:.1 as;8nc i 2 ele Recj f e , fornr. t;a ..: se por conta rl.-1 mesma umg p:=.:w~··

""'om rlc 3[1. c l asse Rio-T:edf,.,._: (JliV0Lr0S PerAiT''1. · ~,_,_i ntcl.l8., .i ndPfAI : 

do; Raulj no X9.vler Gomos , aut orl zo a volt :.~. eo trabalho: ll!anool rl!l. 

C t .I:'" 0 · ,. on1 fc..ce n" oxnc1"to J:lC' l o S.'r . , ~onC'eêlo 50,1 e A.veli-o s ,a r oc p.t ') "'· J ·-' · ' /. ... .., _ 

no Fer re i ra Sal gado , indcf~ ~ido . 

Ao a l to dr- ' SSEl f l s. J. e - fle Vi de C lausul~ VI . 

Trapiches e Escritorinc . 
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