


TEL.EGRAMMAS 

"DELREY, 
NOVA - LI M A" 

TE!i,..!SPHO N!õ 

N OVA L IM A. L.D.2. 

Illmo.Snr.Dr.Oewaldo Soares, 
• M.D.Director Geral da Secretaria do 

Conselho Nacional do Trabalho, 
Minieterio do Trabalho, Induetria e Commercio. 
RIO DE JANEIRO. 

Fresado Senhor, 

Dou em meu poder o vosso officio n. 1-1.513/36, datado 

1 

de 3 do corrente e recebido a 9 do mesmo mez, acompanhando a copia 

authenticada do accordão proferido por esse Conselho nos autos do 

processo referente a João de Sousa Netto. 

Juntamente remetto a v.s.s. o inquerito administrativo 

instaurado contra o mesmo senhor João de Sousa Net,to, para os fine 

de direito. 

os meus protestos 

" DIRECTOR. 

.. .~; 

n 
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1~ova Lima, 1 de vezembro de 1936 • 

• 
~mo e Illmo ;':)nr. residente do ~onselho 

~acional do rrabalho. 

João de Souza 1 etto , abaixo assignado , empregado da t>aint 

John d:B-lRey Mining ompany, injustamente dispensado do serviço dessa 

empresa, vem dizer a • Exa.que a referida procedeu de seu modo e de ma 

neira arbitraria ao inquerito administrativo,referente ~o meu caso. 

1 esse inqueri to não consegui ser ouvido, nem minhas teste 

munhas , por isso que o praso a mim conferi o foi materialmente insuff.

ciente para fazer minha defesa . 

desse momento , requeri á Junta de t,;onsiliação e Julgamento de .... Bel lo 

norizonte, a instauraçãodo processo regular acerca da injustiça contra 

m~m perpetrada pela companhia, e por isso , respeitosamente reque iro 

a v. ~a. que o inquerito enviado pela Gompanhia sÓ seja julgado por 

esse M.!Vi. Conselho quando a emle chegar o processo que 

Junta de conciliação e Julgamento. 

Fede deferimento . 



Recebido em 12/12/36. 

Antes de autuar o presente do-

cumento, proponho seja ouvido o Protocol

lo Geral> para que informe si deu entrada 

ne s ta Repartição o inque r ito admini s trat! 

vo a que allude o r ec lamante. 

Ao Sr. Director da Secção,para 

os fins convenientes. 

lA(,~~~:.... (UJ . \l~J I \ . ~ 
Rio, 12/12/3~ 

~ ~li"IMA, ~Q v VI . ~ t/t(M.A,U(À. • 

2Q Official 

• 



; 

Em cumprimento ao despacho do Sr. Director desta ses 
ção, proferido a !ls. ~iv., appenso, nesta data, aos presentes au-

tos o Processo n~ 6.396/34. 

~~oa;::~l~ ~:~ 
2i2 Of ficial. 

,., 
- INFURMAÇAO -

N 

Allegando nao ter sido ouvido no inquerito adminis-

trativo instaurado pela Saint John del Rey Mining co., JOÃO DE 
SOUZA NETTO, com o requerimento de !ls. i~ , pede que o alludido 

inquerito só seja apreciado por este conselho após o recebimento 

~o processo que, sobre o mesmo assumpto, será instaurado na Jun

ta de conciliação e JUlgamento. 
Propondo se aguarde o pronunciame nto do interessado 

acerca do o!!icio de fls. ~~ , pelo qual lhe !oi concedido vista, 
nesta Secretaria, dos autos do mencionado inquer1to, passo o pre

sente processo ao sr. Director desta Secção, para os devidos !ins. 
Rio, 8 de Janeiro de 1937 

OJ{~ ·~ ~.~ ~~~. 

~~~la~-\-~ 
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1~ova lJ1. a ~ 18 de Janeiro de 1937 • . 

~~no . e 1 o. ~nr . 
Pres ente do tJOnselllo 1 cional ao 11rabalho . 

João de ~ouza Netto , abaixo Rss ado , tem a 
a v. · a . o ofíicio do :no. nr . uirector Gerr11 dessa SE. 
7 G.O cor· n e mez , ob o 1g 1- 25/37-15 . 7'56 , MA/SSB~, . 

o·1ra "e r esponder 
L.tarla , atado e 

Nr~Jse o ic1o , que oi recebido por mim no dia 14 do corrente 
mt. , ._)e L conmunica qUE:. ten o dez dias rara apresentar de e~a , nura p;;,eu
do inqueri to c ntra mim 1nc:: t um rela vompan lia do Morro VeL~o . 

A 1° de Dezc~bro de 1936 , tive a opportunidade de env u a 
v. ~a . um offi cio do teor se§,uinte:-

mo . e 11 no . ~nr . 
Presidente do ~onselho Nacional do Trabalho . 

João de !::>ouza Netto , abai o ass anado , empregado da n 5aint 
,John d• 1 H.ey M1nin r vonpany I' injustament e d1spensauo uo serviço dessa 
empreza , vem djzer a v.~xa. qu~ ~ re er1Ja ~0npanh a procedeu , a seu modo 
e de mane ra arbitraria , referente ao meu caso . 

Nes ... b lnquerito , não cnnsegu ser uvid.o , nem minhas testemu
. nhas , por isso que o pra~o a mim con erido o mlterialmente 1nsu ic en-
te par , azer minh za . 

1'1 ste momento , regue ri á Junta dE. vJnciliação e Julr;amento de 
. H llo norizonte , a instauraçao d processo rec_,'Ular ace ca l~li injustiça 
c~ntra rni n perpetrada pela ~o~1panhia , e ror isso , rL .... r i tosamer.t\,; , equei
ro a v .~xa . que o inquer ito envi· do pela vo.npanhia ~ó seja Ju1~ado por 
esse M. M. consclho.t. quando a e1le cheJ;ar o processo que se inst aurará na 
Junt a de Gonc11iaçao e Julgamento . 

~ede deferimento . 

li. ~o de i'40vembro de 1~36 , enviei ao J~..JCmo • .'jnr . 1J1rector da 
"w'1.1nt John D1 f.. l ney Minlna c. · td . " , a s intc carta :-

1-;ova Li • , o d 1 ovembro e 1 So . 

~xmo . e llmo . nr . Dlrector da C)1panh1a do Morro Vell1o. 

saudações 

a 13 do corrente mez recebi um convite pa a , no dia segulnt , 
isto é, á 1~ , levar minhas testemunhas perante a C0 m~sGã0 de Inquerlto . 

Nco1panhia tem o prazo de dez dias pa n ~azer a prova das 
suas alle açoes - e só me deu o prazo de um dia ara procurar e convocar 
minhas testc"l1Uni•a .... . 

, N 

"' c~no tatural , em tao poucas hora~ , isso me ~ oi mpossivel , e 
nao tendo cu co~parecido com el las , recebi d ~ ~gdo do mesmo ia 14 o cor
rente mez , uma c~rta do secretario d,l C() mn1s("ão , comnunicando -me que o 
processo correria , c ntra mim á rev~lia. 

vO no se vê , oi friamente cerceado meu sagrado d rei to de ·.le
re~ , pnr 1~~o , r solvo deixar seguir esse inquerlto de accordo co o 
arbltrio da co1"'i~sao ~ para em reves dias , requerer meus d1r~tos á Jun
ta de G01c 11açao e JulJ~ nto d~ Bello HOrizonte . 

om toda a consideraçao despe e-se . 

D V.'::J. 
E .... ) JO~) ~t ti u a Netto . 

( l,;ont .) 
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Junto 
cart e 
ret o 

e vio a • uthentico e 13 ~ 10 , o e 
NOV • lo ~nr . José f re de ~ uto , se-

al esse snr . e co Ga u o "' <..1. ~ sao 
in uer to ... u corri o 

o~correu que , doi dia apó b1 s Mandado , endo eu 
ons~uuido reunir min as estemuru1a , leve - s de deporem no in ueri-

to , mas oram rejei a as , por 1s o a· e ntuito a emprez era just men-
te obt r a revelia , como se o •• v nselh ~ac1onal do 'l'rab lho o se 
composto de ingenuos ca azes e 1r o arr st~o de uma vem anb1a que usa de 
expedientes dessa ordem p r prejudlc r pobres oper rios . 

• N 

" s nao, esse vnnselho tem dado as maiores pr vas de sua c n~-
cienc1a de supre justiça. 

~010 v. a . sa e , anto nos pr cesso crimin L~ , c mo s ocesso 
c1ve1s , o r zo m1n1mo ra se apres ntar estem1. nll' ,;) 6 de tr s dias . 

Oru , recebi o dado no dia 13 ~ +arde , como poder1 eu rcunlr,du-
rae,t\J a noite , testemunhas para de rE::~ 1 dia se nte ás 8 horas da ma
n a t 

u .l'JI.and do reza 11 companhado das t te unhas que possa o!f recer em 
sua t tza ... 

' claro que as m1ru1as test mu as ã~ op rarios d~ ~ sma e preza . 

c nte e , porém, que a e~preza tem 
istante as outr s \ a mais proxlma dista 

LO bln a 6 or s ~e automov&l), e ua 
trabalho , estavaM em legar QUL eman a , 

m a n va 1 o. . 

em c ploraç"'o , u s 
lnutos e bo1 e a~ 1~ 
as te temunhas , h men e 

aois Jlas , para c eoa-

c o po a eu trazel- · s , r J e u a n~"~ t , dcp r~m no nquerl-
to 'I 

sa 
n 

a . 

os 

t v 
n nguem - te 
o e pos vel . 

"' ccor a0 , 

u j ~ 

r cesso, 

-ré - el a que. conh c e -
r ns ul o, aa 1ttln o 

; 

~..- a 1"1 n re a, o que 

J t ..... 
1 m nte , 

J ' s tlça. 
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Nova Lima , 14 de Novembro de 1936 • 

Il1mo. Snr. 
JOAO DE SOUZA NETTO 
Nesta. 

N!otendo v. s. em cumprimento ao mandado de 

intimaçao que lhe foi feito, do qual a segunda via se acha em 

seu poder, comparecido á audiencia marcada para o dia 14 do 

corrente mez, ás 8 horas, a Commiss!o de Inquerito aguardou a 

sua presença até ás 9 horas. 

Como porém v. S. n!o justificou sua ausencia 

nem mandou representante para acompanhar os trabalhos, comnu-
' nico-lhe que foi iniciado o processo relativo á falta que lhe 

é imputada, o qual está correndo á sua revelia. 

Saudações • 
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N A .D o Dr. tas·· niél o - ........ --
·aint John y lining • Com any I.imi ted e 

>residente da Commiss·o de Inquerito con ti-....... . 
. ~ 

tuid para ap ração d s faltao de que a c cu-

s ao .q x-op r rio Jo~o d . ouz etto, etc • 

. A N D O ao flecret rio da Comm1 ... o que, em cum rim nto 

deste, indo ,por mim a sign do· e paos do m virtude d portaria 

expedid p lo nr. Diroctor da Companhi o que f'icou delibe-
' I 

rado conta da acta dn inctalln -o, s dirija n ta illa, on

d for encontrado o accu a o Jo o d ·o za etto e o intime a 

comp recer no salão do "Escriptorios V lh et• Companh , 
no dia quatorze (14) do corrent , mau-

ncia qu se realisará, com o fim d ~ c apurarem a faltas que 

lhe são im)utadas, isto , deixou o tr balho em Iovembro de mil 

novoc ntos e trinta e tres (1933) por ter r cusado xecut r o 

que lhe tinha ido deternin elo por ordem do ncarregado d ser-

px-opr o o u r 

po aa de f 

ao t ~temunh s Juvenal Alves Pires .Villel , 2ar no i lo e 

Jo do njo H rcheoini, po.r darem us depoimentos sobr o 

r cto. !ando ainda, que se forneç ao a c cu o co ia deste ino-

tr ento, to ando-lhe o c ent " n primei r vi , ou dar• 

de tudo conhecimento ao l" aiden te da Caixa Aposent doria e 

Pensões do Pe oal da . in o de Morro lho, m· for da lei, 

fie ndo, ind~, notificado o inte es a o d pod r' ser aoom-

pa hado d u adYogado, s r a sistido p o ndvog do ou re-

nresentant do yn H c to · ue pertenc Jr, sen o feito o >roces o 

com a eua pre ny u • u r vel1a. D d e pa sad.P. nesta Villa 

... 
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f\ ~ /(;II!LJ! 
DOS MINEIRO v SYNDICATO UNIÃO 

DA MORRO VELHO 

@#<:ia % ... ?}./... ...... ~.
/ '{ . 

.o . e 1: ' lmo . nr . ~"'residente d 
~ nsell1o , <lC on· 1 do ·J.·t·ab · lho . 

u 

- E -

CLASSES CONNEXAS 

---1-1---
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INFORMAÇAQ -

com o requerimento de fls . l~/~ João de Souza Netto 

I faz diversas considerações acerca dos motivos que o impediram de 

depor e de apresentar suas testemunhas no inquerito administra-. 
tivo instaurado pela st . John del Hey Mining co. Ltd., para apu-

rar a falta que lhe é attribuida . 

Accrescentando já ter solicitado á Junta de concilia-
~ N 

çao e Julgamento a instauraçao de um pro~esso para apurar a irr~ 

gularidade do acto da Empreza, requer o reclamante, afim de que 

possa apresentar sua defeza nos autos do presente pro~esso, o se 

guinte: 

lQ) - que tli seja considerado como tendo cor

rido a sua revelia o 1nqueri to instaurado pela Empreza ; 
2~) - que volte o referido inquerito á séde da 

Cia., em Nova Lima, afim de serem ouvidas as suas teste

munhas, mar~ando este conselho o prazo para que as mes

mas se apresentem para depOr . 

N o Syndicato uniao dos Mineiros da Morro velho, com o 
officio de fls.30, solicita providencias a este Instituto, no sen 

tido de ser cumprido pela st . John del Rey Mlning co . Ltd ., o ac

cordão do conselho Nacional do Trabalho , de 23 de outubro de 1934, 

confirmado pelo de 3 de Setembro de 1936 (Proc. 6.396/34, appen
so) que determinou a reintegração de João de Souza Netto no car-

go que occupava naquella companhia. 

A respeito do assmnpto em apreço, cumpre-me informar 
N 

que o alludido accordao de 23 de outubro de 1934, determinou a 
""' "' reihtegraçao de Joao de Souza Netto nos serviços da St . John del 

Rey Mining co . Ltd., resalvado a esta o direito de mandar apY[ar ~ 

mediante inquerito, a falta attribUida ao reclamante. 
Aproveitando-se de tal facUldade, a Empreza instaurou 



o competente inquerito administrativo que, submettido á aprecia-
"' çao deste Instituto em Novembro do anno p . f indo, tomou nesta se-

cretaria o nQ 15.756/36. 

Afim de que a douta Procuradoria Geral se manifeste . 
sobre a pretensão do reclamante , passo os presentes autos ás mãos 

"' do sr . Director desta secçao, para o respectivo encaminhamento 

áquella autoridade. 

1etardado, por accumulo de serviço a meu cargo . 

QAI io , 11 de F vereiro ~ h~937 

'I' ~OJtÁ,o,. ~ d.!M 'VI L~ cw.dA . 
Off . Adm . Classe "I". 

/~ele- ~uu'to r 
y~f:) ~~~~~ 4 
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t-832/3?-15 .758/36. 

s . Dlrector e st . John del 

orro elho ~ Jov L1ma 

n1o 

r i ir c ar este con el o, 

7 

... 
se s o 

de de Abril ultimo , conve teu e dil1 0ncin o julg cnto 

do inQuer1to inst r do por essa fJUprezn contra o runcclo-

n rio tToã.o de ouz ot o, afi m do que j t cul t do ao 

ccusodo pleno direito de d es , no ter ,os s nstruc,·Õc 

b 1 d s por e te onselho, em 5 de Junho e 197l3. 

Te~ t s co 1 1çÕes , cumprin o o deter: ti n o P• 

l r ter1 
~ ~ r esoluç o, co o r esente p sso s voss s os 

os ~utos o r reri o nouer1to p r cuJa r sp;c t v< com· ~ 

AI 

o . r que novo )r zo , n o 1n1'crlor :3 dl ~, pa 'Udl-

nci o acctsa o, ru1 o-lhe, outros , , lo t a s peç .s e 

po - 1tos do mos .o 1nqu ri o, ) os ntlo no::; t os dos 
... 

~ rt • 8 , D e l O d s r t r1úos Ins .rucçoes , sent n o, 

t !1 l , novo r cl to rio , P' r· Vi 
N 

preclaç o e te con· 

solho . 
,.. 

t t n 1 s ;:) s· u 'lÇOes 

(J . B. rt1n c s t11 o) 

1recto . "" c Secç o, p pc 1 omto do 

ircctor Ger 1 
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TELEGRAMMAS 

"DELR E Y, 
NOVA - L I MA' ' 

TELEPHONE 

NOVA L I MA. L. D . E. 

---~l _____ .d..e ____ .J.JJ..lhQ ______ Q._e_ 

Exmo. Snr. Dr. Oswaldo Soares, 
M.D. Director Geral • 

Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho. 
Rio de Janeiro. 

__./fL.3.1 

Dando cumprimento ás instrucções reguladoras do inquerito 

administrativo , approvadas por esse egregio Conselho, tenho a honra 

de enviar-vos o processo annexo, referente ao inquerito administra

tivo que esta Companhia mandou proceder contra o seu operario João 

de Sousa Netto. 

Reitero-vos os meus protestos de elevada estima e distincta 

consideração, tando-vos minhas 

~ciosas saudações. 

lfL_._:_fk~ 
• 



1 9 3 6 

SAIN 11 J O H N D E· L R E Y 

MINING COMPANY L I M I 'l' E D 

Accusado : 

,.,. 
J O A O D E S O U S A N E T T O 

AUTUAÇÃO 

Aos doze (12) dias do mez de Novembro de mil novecentos e 

trinta e seis ( 1936), autuo a portaria, act~ e [ dE'm es pe

ças do presente processo, O Secretario, jo.1L JM-yc J... ~ 

§§§§§§§§§§§§§ 

• 



9l frn cd/ 3f7 ~~'? ~nra?7 Ym~~d 
JÍtMo PJ~ -J/Ca 9::/la 

~taa0 cd ~'na~ 

O Director da Saint John del Rey Mining Company Limited, ten-

do em vista a decisão do Conselho Nacional do Trabalho, no processo 

de reclamação promovida por João de Sousa Netto, em virtude de sua 

dispensa dos serviços desta Companhia, em Novembro de 1933 e atten

dendo a que esse ex-operario foi despedido ou deixou o trabalho, 

porque recusou cumprir ordens 'dos encarregados de serviço, negando

se a executar o que lhe tinha sido determL~ado e proprio de seu 

officio, - determina a abertura do competente inquerito administra

tivo, com os fins de se apurarem os factos ·que deram logar á sua 

sahida, uma vez que conta o alludido empregado mais de dez (10) 

annos de serviço, para o que nomeia os Snrs. Dr. Massaniello Lo

pes Cançado, presidente, Antonio Alves Nogueira, vice-presidente 

e José Pires do Couto, secretario, os quaes constituirão a com

missão que fica incumbida do referido inquerito, de accordo com 

o art. 53 do Decreto n. 20.465, de 1~ de Outubro de 1931, modi

ficado pelo de n. 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932 e na con

formidade das Instruoções approvadas pelo Conselho Nacional do 

Trabalho, em 25 de Maio de 1933 e mandadas executar por aoto de 

5 de Julho daquelle anno 9 devendo ser inquiridas as testemunhas 

Juvenal Alves, Nazar no Millo e José dos Anjos Marohezino. 

lt 

DIRECTOR. 
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Aos doze dias do mez de novembro de mil novecentos e 

e seis, em uma das salas dooescriptorios da Saint John del 

Mining Company Limited (Cia. do Morro Velho), nesta cidade de 

Nova Lima, Minas Geraes, reuniu-se, ás oito horas, a commissão 

nomeada pelo Snr. Director da Companhia e constituida dos se

guintes membros: Dr. Massaniello · Lopes Cançado, presidente, 

Antonio Alves Nogueira, vice-presidente e José Pires do Couto, 

secretario, conforme a respectiva portaria que dá inicio a es

te processado, que tem por fim apurar as faltas de que é accu

sado o operario João de Sousa Netto e constantes da mesma por

taria. Installados assim os trabalhos, deliberou-se designar o 

dia 14 ( quatorze ) do corrente mez para a audiencia, ás oito 

(8) horas, no salão dos "~scriptorios Velhos" desta Companhia, 

tendo o Snr. Presidente ordenado a expedição do mandado de in

timação ao accusado, dito João d~ Sousa Netto, assim como das 

testemunhas Juvenal Alves, Naza~no Millo e José dos Anjos 

Marchezino, para que compareçam no dia, logar e hora supra 

referidos, devendo constar do mandado ou instrumento de inti- • 

mação as faltas a se apurarem, conforme a portaria, e a decla

ração de que o accusado poderá fazer-se acompanhar do seu advo

gado, ou ser assistido pelo advogado ou pelo representante do 

syndicato a que pertencer. O secretario fará as intimações, 

dando segunda via do mandado ao accusado e tomando deste o 

"soiente", datado e assignado. Havendo recusa ou opposição do 

i~timado, usará das cautelas legaes, testemunhando o facto e 

levando tudo ao conhecimento do Presidente da Caixa de Aposen

tadoria e Pensões do Pessoal das Minas do Morro Velho. Nada 

mais havendo a tratar, foram encer~ados os trabalhos da presente 

reun~ão e convocados os membros da commissão de inquerito para 

a audiencia no dia designado~ Eu, José Pires do Couto, lavrei 

esta e subscrevo. Nova Lima, (Morro Velho), aos 12 dias do mez 

de Novembro de 1936- ~ 

o Secretario,-}9~~
1 

SEj '~~~~ • "" 
O Presidente,~b~--~~~---~~----~- ~-~~~~~~~~~ 
o Vice-pres ident , · ~ ... .,. ~ J 

• 
• 



Dr. Massaniello Lopes Cançado, advogado a 

Saint John del Rey Mining Comrany Limit~ 
Presidente da Commissãd de Inquerito con1ri 1~ 
tuida para apuração das faltas de que é accu

sado o ex-operario João de Souza Netto, etc. 

M A N D O ao Secretario da Commissão que, em cumprimento 

deste, indo por mim assignado e passado em virtude da portaria 

expedida pelo Snr. Director da Companhia e do que ficou delibe

rado e consta da acta da installação, se dirija nesta Villa, on

de for encontrado o accusado João d Souza Netto e o intime a 

comparecer no salão dos "Escriptorios Velhos" desta Companhia, 

"no dia quatorze (14) do corrente mez, ás oito (8) horas, em au

diencia que se realisará, com o fim de se apurarem as faltas que 

lhe são impuDadas, isto é, deixou o trabalho em Novembro de mil 
I 

novec ntos e trinta e tres (1933) por ter recusado a executar o 

que lhe tinha sido det~rminado por ordem do encarregado de ser

v tço e proprio do s u officio, acompanh do dee testemunhas que 

possa offerecer em sua def sa, ficando desde já t mbem intimadas 

as testemunhas Juvenal Alves Pir s Villela, Nazareno Millo e 

José dos Anjos archesini, para dar rn seus de cimentos sobre o 

facto. Mando ainda, que se forneça ao accusado co ia deste ins

trumento, tomando-lhe o 11 sciente" na primeira via, ou se dará 

de tudo conhecimento ao President da Caixa de Aposentadoria e 

Pensões do Pessoal das .Minas d Morro Velho, na forma da le , 

ficando, ainda, notificado o interessado de que poderá ser acom

panhado de seu advogado, ou ser assistido pelo advogado ou re

presentante do syndicato a que pertencer, sendo feito o processo 

com a sua presença ou á sua revelia. Dado p ssado nesta Villa 

Nova de Lima, aos treze (13) dias do mez de Novembro de mil no

vecentos e trinta e seis (1936). 



. 
! ' 

f! -l ,2, i-;,! 
- Dr. Massaniello Lopes Cançado, advogado ~~ 

Saint John del Rey Mining Company Limite~l f 
Presidente da Commissão de Inquerito consti

tuida para apuração das faltas de que é accu

sado o ex-operaria João de Souza Netto, etc. 

M a n d o ao Secretario da Commissão que, em cumprimento 

deste, indo por mim assignado · e passado em virtude da portaria 

expedida pelo Snr. Director da Companhia e do que ficou delibera

do e consta da acta da installação, se dirija nesta Villa, onde 

for encontrada a testemunha Juvenal Alves Pires Villela e a intime 

a comparecer no salão dos "Escriptorios Velhos" desta Companhia, 

no dia quatorze (14) do corrente mez, ás oito (8) horas, em a au

diencia que se realisará, com o fim de se apurarem as faltas que s 

imputadas ao ex-operar,io João de Souza Netto, isto é, deixou o 

trabalho em Novembro de mil novecentos e trinta e tres (1933) por 

ter recusado a executar o que lhe tinha sido determinado por ordem 

do encarregado de serviço e proprio do seu officio, fazendo igual 

intimação ás testemunha~ Na zareno Millo e José dos Anjos Marchesin 

para darem seus depoimentos sobre o alludido facto , tomando-lhes o 

"Sciente" , assignado e datado. Dado e passado nesta Vila Nova de 

Lima, aos treze (13) dias do mez de Novembro de mil novecentos e 

trinta e seis (1936) . 

L/ { 4ol-~·tfP f.~ .• ~'U-/ r?::172l;_ ( 
~~~...;......;....J/'f";.....:;;..; .. f.4;.._;_,;~~~~, :I',; li 
~~~~~~~~~~~~~~-~~,~~ y, 

~ f_yJ. Ó!Jp cí\>"0QA ,AJ "'1 w.y-' fJ~ 11-) ~ 

• 



CER'l'IDAO: 

Certifico que, em virtude do mandado do Snr. Presidente 

Commiss!o de .Inqueri to, expedido aos treze ( 13) dias do corren

te mez, a elle dei prompto cumprimento, transportando-me ao lo-

cal onde se achava João de Sousa Netto; e sendo elle encontrado 

por mim, fiz-lhe a leitura do mandado, de cujo inteiro teor se 

declarou elle ficar sciente, . asslgnando-o e datando-o, tendo 

eu lhe entregue a segunda via. O re ferido é verdade e delle 
f 

dou fé. Nova Lima aos treze (13) de Novembro de 1936. ~o~.e. 

j~~ G\o, ~ , Secretario da Commissa.o. 

CERTIDAO: 

Certifico que, em virtude do mandado do Snr. Presidente da 

Commissao de Inquerito~ expedido aos trez (13) dias do cor

rente mez e pelo qual sao intimadas as testemunhas auvenal 

Alves Pires Villela, Nazareno Millo e José dos Anjos Marche

zini, para· comparecerem em a .audiencia que se realizará no 

sall!to dos "Escriptorios Velhos", no dia quatorze (14) deste, 

ás oito (8) horas, afim de prestarem seus depoimentos sobre 

o facto constante do mesmo mandad , por mim lhes foi apresen-

tado di to instrumento, no ql}.al lançaram os respectivos "sc·i-
• 

entes" datados e assignados. O referido é Yrerdade e delle dou 

fé. Nova Lima, aos treze (13) dias do mez ·de Novembro de 1936. 

r~ k.w ,do Co~ ' Secretario da Commiasllo • 

• 
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TERMO DE AUD IENC IA 

Aos quatorze (14 ) dias do mez de novembro de mil 

e trinta e seis (1936), em os escriptorios "Velhos" da Saint John 

del Rey Mining Company Limited, nesta cidade de Nova Lima, Minas 

Geraes, presentes os Snrs. Dr. Massaniello Lopes Cançado, presi

dente, Antonio Alves Nogueira, vice-presidente, commigo Secreta-
. 

rio abaixo assignado, reuniu-se a commisslo de inquerit9, que tem 

por fim apurar as faltas imputadas ao operario João de Sousa Netto. 

Aberta a audiencia, ás nove (9) horas, ( audiencia esta marcada 

para oito horas, segundo consta do mandado e prorogada de uma hora, 

por motivo de . tolerancia), por mim Secretario foram apregoados o 

accusado e as testemunhas Juvenal Alves Pires Vilella, Nazareno 

Millo e José dos Anjos Marchesini, arroladas na portaria que dá 

inicio a este processado, tendo comparecido todos, excepção do 

accusado que, apezar de ter sido intimado, lançando o "sciente" 

no respectivo instrumento, do qual lhe foi entregue segunda via, 

deixou de comparecer e nem se fez representar por advogado ou 

representante do syndicato a que pertence, pelo que correrá este 

processo á sua revelia, passando-se, em seguida, ao interrogatorio 

e inquirição das testemunhas de accusação, supra referidas. Do que 

para constar, 

subscrevo com 

lavrei este termo, por mim dactylog:raphado e que 

da ~oA>.:Z. ~;,rM &.., Gz....t, 
\d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' Presidente, 

PRIMEIRA TESTEMUHA- Juvenal Alves Pires Vilella, portuguez, casado, 

com 64 annos de idade, residente nesta cidade de Nova Lima , emprega

do da Saint John del Rey Mining Company Limited desde 1899, sabendo 

ler e escrever, aos costumes disse nada. Testemppha juramentada na 

forma da lei, prometteu dizer a verdade e somente a verdadê do que 

soubesse e lhe fosse perguntado felativamente á falta imputada a 

João de Sousa Netto; sendo inquirido pelo Presidente da Commissão, 

respondeu:- que é o depoente encarregado dos serviços da Olaria, 

, 
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da Olaria, mantida pela Companhia do Morro Velho, subordinada á 

repartição denominada "Shpps"; que esta repartição comprehende secções 

varias, como Fundição, Carpintaria, Serraria, Ferraria, Machanica, 

Regos, Compressores, Secção de Aguas, Constructores e a propria 

Olaria, conforme já disse e dá qual é o depoente responsavel; que 

estas diversas secções têm, sempre, "valleiros", para attender a 

serviços pesados, taes como transporte de peças de machinas, 11m

pesas, movimentação de vagões para transporte de barro e outros; 

que tendo necessidade doe serviços de quatro (4) homens para a re

ferida Olaria, então desprovida de trabalhadores, solicitou-os. da 

Chefia da Repartição, no que foi attendido, pois que um outro ser

viço havia terminado, encontrando-se quatro operarias, entre os 

quaes João de Sousa Netto, sem occupação; que ordenada a apresen

tação desses operarias, compareceram elles ao serviço no mesmo dia, 

mas alli permaneceram tres, porque um se declarou doente e foi man

dado a outro destino; que esses tres operarias somente trabalharam 

naquelle dia, pois no dia seguinte se apresentaram para declararem 

que não continuariam em tal serviço; que o depoente e Nazareno Mil

lo, este ultimo feitor dos alludidos operarias, disseram aos mes

mos que osseus serviços eram necessariós na Olaria, onde havia fal

ta de homens e, mais, que somente alli podiam ser aproveitados, por 

ufalta de outro trabalho, pois os serviços que antes estavam execu-

~ tando, numa caldeira, estava terminado, achando-se paralisada dita 

caldeira; que os operarias não se conformaram, deixando de obedecer 

a ordem e porque outro serviço não havia para elles, consideraram-se 

despedidos, retirando-se cada um para a sua casa; que o trabalho de

terminado para esses operarios, entre os quaes o accusado, era o de 

se\IOfficio, isto é, trabalho commum de operario denominado de "val-

o leiro"; que esse facto se deu em 14 de novembro de 1933, quando 

accusado deixou os serviços da Saint John del Rey Mining Company 

Limited ( Companhia do M&rro Velho); que o accusado João de Sousa 

Netto antes já havia trabalhado mais de um periodo, nesta Companhia, 

mas, sempre relapso no cumprimento de seus deveres e perturbador do 

trabalho de seuà compahheiros, prejudicando a boa marcha dos serviços; 



dos serviços; que, de uma feita, foi elle surprehendido pelo Chefe 

de serviço, durante as horas de trabalho, no meio de 'uma roda for

mada por operarios contando historias e fazendo gracejos; que João 

de Sousa Netto, ao deixar os serviços da Companhia, em 1912, reti

rou-se desta localidade, por algum tempo, voltando, depois, e sen-

do readmi:ttido; que, mais tarde, em 1·925·, trabalhando na repartição 

já mencionada, foi despedido por faltas commettidas; que, em 1931, 

foi ainda uma vez readmittido, permanecendo no trabalho até 14 de 

novembro de 1933, quando se deu a falta de que é accusado; que a 

Companhia não costuma despedir empregados seus sem motivo justo, mes-

mo porque tem necessidade delles e só mesmo uma falta grave e reite

rada poderia leval-a a esta medida; que João de Sousa Netto deixou, 

como ficou dito, de cumprir as ordens do chefe de sua repartição, 

recusando-se á execução dos tra~alhos que lhe eram destinados, sem 

razão. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Eu, José Pires do 

I/ Couto, dactylographei este, que, depois de lido e achado 

subscrevo, indo assignado por 

GUNDA TESTEMUNHA -- Nazareno Millo, brasileiro, casado, com 37 annos 

de idade, residente nesta cidade de Nova Lima, com a profissão de me

chanico, sabendo ler e escrever; aos costumes disse nada. Testemunha 

compromissada na forma legal, sendo inquirida pelo Presidente, ás suas 

perguntas respondeu:- que é empregado desta Companhia, ha 26 annos, 

trabalhando na secção de Mechanica; que, em novembro de 1933, era o 

depoente encarregado de uma turma de operarios, da qual fazia parte 

o accusado João de Sousa Netto; que este e mais tres companheiros tra

balhavam numa caldeira de fornecimento de ar comprimido, alimentando-a 

com fogo e transportando para esse fim a necessaria lenha; que o tra

balho desta caldeira não era permanente e, po~ isso, naquell~occa

sião, foi paralisado, ficando os quatro operarias sem serviço; que, 

tendo o encarregado da Olaria, á qual pertence a mesma repatição, 

solicitado o serviço de quatro homens, o depoente ordenou a João de 

Sousa Netto, ' seus tres companheiros que se apresentassem áquelle 



áquelle encarregado; que os ditos operarios cumpriram a deter

minação, mas um regressou, desde logo, allegando molestia, pe 

que foi mandado a outro serviço, embora aquelle fosse do seu 

officio; que não havia outro serviço para esse ~perario, mas o 

motivo allegado levou o chefe geral da Repartição a condoer-se 

delle e deixal-o quasi sem obrigação; que, no dia seguinte, vol

taram os tres outros, inclusive João de Sousa Netto, e disseram 

ao depoente que não continuavam na Olaria e para lá não maia 

voltavam; que o depoente lhes ponderou não haver outro serviço 

e não ser possível attendel-os, por isto, se aquelle trabalho 

não lhes agradava, o recurso unico seria considerarem-se des

pedidos ou desligados do serviço; que João de ouaa Netto se 

retirou e não maia voltou ao trabalho; que um de seus companhei

ro , algum tempo depois, foi trabalhar na mina, onde ainda per-

manece e o outro, que esteve em casa sem trabalhar, durante dois 

meses, obteve depois trabalho na mesma repartição, onde ainda 

está trabalhando, sendo o seu nome José dos Anjos Marchezini; 

que João de Sousa Netto não é, nunca foi bom empregado nem cum

pridor de seus deveres e não tinha motivo para recusar o traba

lho que lhe era destinado, por ser de seu officio, como simples 

valleiro ou operario commum, que é; que a Companhia não tem por 

habito despedir empregados sem motivo justo; que, assim sendo, 

pode affirmar que o accusado incorreu na falta que lhe é impu

tada,conforme expoz. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Eu, 

José Pires do Couto , dactylographei este, que, depois de lido e 

subscrevo, indo assignado todos os presentes. 

~~~~~~~· 

com 28 annos de idade, residente em esta cidade de Nova Lima, saben

do ler e escrever, trabalhador braçal e empregado da S~ John del 

Rey Mining Company Limited, ha mais de 14 annos; aos costumes dis

se nada. Testemunha compromissada na forma da lei, prometteu dizer 

a verdade sobre o que soubesse e lhe fosse perguntado relativamente 



relativamente á ~alta imputada ao operario João de Sousa Netto. 

Inquirido pelo Presidente, ás suas perguntas respondeu:- que era 

companheiro de serviço de João de Sousa Netto; que ambos traba

lhavam em 1933 numa caldeira, a qual funccionava na falta de 

força electrica que fazia trabalhar os compressores fornecedo

res do ar para a mina; que di t a caldeira era mantida com fogo, 

estando o depoente e mais outros companheiros encarregados de 

mantel-a accesa, quando necessario, transportando tambem a le

nha para isto destinada; que João de Sousa Netto fazia, com o 

depoente, este serviço, mas não era sempre, por isto eram elles 

,! aproveitados em outros affazeres; que o accusado, nessa epoca, 

era valleiro, da mesma ~orma que o depoente; que valleiro é 

emprego comprehendendo toda a sorte de serviço commum a qual

quer trabalhador braçal, a saber, trabalho& ordinarios , como 

perfurações, conducção de materiaes, excavações no barreiro 

existente nas Quintas e donde é fornecido o barro para os ser

viços da Olaria; que não raro acontece ficarem os valleiros 

desoccupados, num barracão, á espera de ordens determinando

lhes o serviço; que,numa dessas occasiões, receberam o de

poente e mais tres companheiros, de nomes Americo de Sousa, 

Alcides Costa e João de Sousa Netto, ordem do encarregado da 

secção, a que pertenciam, para irem trabalhar na Olaria, uma 

vezque esta secção, como costumava sempre fazer, em caso de 

necessidade, pedia trabalhadores ao chefe da Repartição; que 

cumpriram o depoente e seus tres companheiros a determinação 

superior, que os mandou para lá, e se apresentaram ao en

carregado da Olaria para trabalharem; que lá chegando, veri_ 

ficou estar a mesma desprovida de homens e ser grande o acu

mulo de serviço; que um de seus companheiros disse estar doen

te e foi mandado a outro serviço; que elle e os demais trabalha

ram naquelle dia e no dia seguinte ou dois dias depois, voltaram 

todos trea e disseram ao feitor Nazaremo Millo que não continua

riam na Olaria e para lá não queriam mais voltar; que lhes foi 

dito então não haver, no momento, outro serviço de accordo para 

elles e se o trabalho na Olaria não servia, o recurso era se 



se considerarem desligados dos trabalhos da Companhia; que isto 

lhes foi dito sem azedumes; que diante desta resposta, retira

ram-se para casa, não mais voltando ao trabalho; que algum tem

po depois soube o depoente ter um destes companheiros, o de no

me Americo, pedido serviço na Companhia, sendo collocado nos 

trabalhos da mina, onde permanece até hoje; que elle, depoente, 
. 

depois desse facto, estando desempregado ha mais de dois mezes, 

quiz tambem ir para a mina, mas o pae não consentiu e solici

tando, então, outro emprego na Companhia, foi elle collocado 

no.s serviços de linhas, onde aind~ permanece; que esse servi

ço não tem tarefa determinada, isto é, comprehende fincar pos

tes, abrindo b~acoa, fazer picadas, esticar fios e outros tra

balhos g~osseiroa; que reco~ece não ter and~do direito, quando 

foi reclamar contra sua permanencia na Olaria, até mesmo porque 

sabia ser por pQuco tempo, isto é, emquanto durasse o aperto de 

se•viço na dita Olaria; que este serviço não era estranho nem 

ao depoente nem ao accusado e proprio á cathegoria delles, ROr 

serem valleiros; que sabe não ter João de Sousa Netto, depois 

que se retirou naquella occasião, procurado na Companhia ou

tro serviço, como fizeram o depoente e Americo; que sabe tam

bem não ser costume da Companhia despachar homens, o que s6 

acontece quando ha motivo fundamentado; que o accueado, em

bora nunca t±vesse brigado com elle, depoente, era comtudo um 

tanto brigador, tendo tido diversas rixas com outros companhei

ros nas horas de trabalho. Nada mais disse e nem lhe foi per

guntado. Eu, José Pires do Couto, dactylographei este, que, de-

pois de lido .e achado conforme, subscrevo, por 
( 



L1 , 14 

o ndo v, • n c nto o nd do o 

in ti O qU lhe oi t ito, o u l a ee ,. d· Vi oh m 

co p r oido " ud1 nc1 as pu :r o . do 

a, 8 hor o d Inqu r1 o ou 

fi) t~ 9 ho a. 

Como . • o s. o ju t1f1oou u t:U n 1 

du p oon t pa. r o t lho, co u-

n! q oi I l ti o f lta -u lh 

u a, o qu 1 e cor do re 11 • j ;, 

ç • 



rg;o/z-. ~c& ~na. G. ~ 2 . 

~c/ ._9';/. "9ed~:' ~a ~?na. 

Jf;{;_.a 9-~a, ff:éacl{, ~ ~act. 

~atJL 

......................................................................... -7'.9.3. ..... .. ... . 

CERTIFICO conforme cousta do registro p1roprio que Jo o 

de Souza Netto trabalhou na St. John del Rey Mining Company Limited 

nos seguintes periodos : De Maio de 1907 ~ Outubro de 19]2, na rep r 

tiçao de Transport, retirando-se nesta ultima dat , por sua esponta

nea vontade ; De Dezembro de 1919 a Janeivo de 1924, na repartiçao de 

Propried des (Estate) sendo, 
. '· 

1924 para .. · ~:· .. repartiç o "~bops", onde ~ermaneceu ·a.té ·1925 e da: 'qu~l fo 
..... :'···. '• . . :·· ··· . 

despedido .Porque alem de )~ao : trabalhar,.. prejudicava a bOa ma cha dos 
.: · ~ · . . . 

serviços desviando. ~· a att~hça~ dos. comp.anheiros e amante da ocioaid . .;_ 
. ' ·. 

de; Foi depo'is rea.dmi ttido em 1931 , na qual esteve até 14 de Novembro 

de 1933 , quando recebendo ordem de seu superior para trabalhar n Ola 

ria, sem dar qualquer explicaçao e sem motivo" largou, logo depo~s, 

o serviço e se retirou para casa. · 

Seccao de Registro, 16 de Novembro de 1936-. 

Jo C .. Kirby 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

C E R T I F I C o, a pedi~o verbal do Sr.Altino LIMA, 

que revendo o Livro de Pagamentos desta Prefeitura delle cons

ta, á folha 58, que o Sr. JO!O DE · SOUZA. NETTO trabalhou pa

ra a Municipalidade de janeiro de 1934 a abril do mesmo anno, 

recomeçando a trabalhar nesta Prefeitura de outubro do armo. 

supra referido (1934) atá a presente data. Era o que se con

tinha no referido Livro e que aqui fielmente Iiz copiar, con

feri e achei conforme. nou fé. 

Nova Lima, 
m=~: 

~ ~J\Á) cU lf3~b . 
i M ~.· M.C\...-
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CERTID.ltO: 

Certifico que, de ordem do Snr. Presidente da Commissao 

Inquerito, fo± por mim providencíado junto á repartiçao 

petente da Saint John del Rey Mining Company Limited, o for

necimento da certidao .de tempo de serviço de Joao de Sousa . 

Netto, na mesma Companhia. Nova Lime, 16 de Novembro de 1933. 

Eu, José Pires do Couto, secre~ario, escrevi e aasigno.~ 
.~g& 4o G& . 

'l'ERMO DE JUNTADA: 

Certifico .que, nesta mesma data, juntei a certidao supra re-

ferida ao presente processo.Nova Lima, 16 de Novembro de 1933. 

~ J~L0 Jo ~~ ,secretario. 

CERTIDJtO: 

Certifico que, de .ordem do Snr. Presidente, providenciei junto 

á Prefeitura Municipal desta cidade o fornecimento da certidao 

de tempo de serviço de Joao de Sousa Netto naquell rep rtiçao 

publica, que me prometteu fornecer, nesta mesma data, a referi

da certid!!o. Nova Lima , 17 de Novembro de 1936.~~ J ,;,-10 J:, 
G~, secretario. 

TERMO DE JUNTADA: 

Certifico que,nesta mesma data, foi por mim junta ao presente 

.processo, a certidao que me foi fornecida pela Prefeitura Mu

nicipal. Nova Lima, 17 de Novembro de 1936.~~ J~.NJ cb Cowfó , 
secretario. 

DATA E CONCLUS.ltO: 

Aos dezoito (18) dias do corrente rnez, fiz os presentes autos 

conclusos ao Snr. Presidente. Nova Lima, 

~o.Jl l;u;, .do co~ . secretario. 

• 18 de Novembro de 1936 



R E L A T O R I O. 

Em cumprimento da portaria de fls.2, do Snr. Director da Saint John 

del Rey Mining Company Limited, e á vista da decisão do egregio Con

selho Nacional do Trabalho resalvando á Empresa o direito de promo-

ver o presente inquerito para apuração da falta imputada ao empre-

gado Jo!o de Soua Netto, reuniu-se à Oommissão nomeada, installan-

do os seus trabalhos no dia doze (12) do corrente mez, tendo sido 

designado o dia quatorze (14) para a audiencia a que deveriam com

parecer o accusado e as testemunhas, ás oito (8) horas, no predio 

denominado "Escriptorios Velhos", desta Companhia. Foram expedidos, 

logo, os instrumentos de intimação ao accusado e ás testemunhas arro

ladas na portaria de fls.2, tendo sido esta diligencia levada a bom 

termo, como se vê das certidões de fls. 6. No dia e hora designados, 

reunida a Commiss!o e presentes as testemunhas de accusação, aguar

dou-se, por espirito de tolerancia, por mats ·uma hora, a chegada do 

accusado. Este por~m, apezar de ter tomado conhecimento da intimação, 

não compareceu, n!o se fez representar, como determinam as instrucções 

baixadas pelo egregio Conselho Nacional do Trabalho e nem apresentou 

qualquer motivo de impedimento. Ante sua manifesta desistencia de apee

sentar qualquer defesa, deixando, desta forma, correr o processo á re

velia resolveu a commissão, aliás em cumprimento do art.6Q das mesmas 

instrucções , proseguir nos trabalhos tendo sido o accusado informado 

por carta, de que assim se estava procedendo. Mais uma vez se mostrou 

desinteressado de acompanhar o desenrolar do processo, pois não procu-

rou a se avistar com a Commissão, a qual lamenta a esquivança do accu

sado e a ausencia completa de provas por parte da defesa e teria, ain

da nesta phase, lhe proporcionado opportunidade de se defender. Mas, 

nem mesmo respondeu á carta do secretario. Por isso passou-se ao in-

terrogatorio e inq~irições das testemunhas arroladas na portaria de 

fls. , cujos depoimentos, tomados em separado, foram rçduzidos a 

termos, (fls.f.~S. t . 9. ). Um exame, ainda que rapido destes depoimentos, 

faz resaltar desde logo que a favor de João de Sousa Netto nenhuma 

prova foi encontrada. Vejamos, pois, as declarações da primeira teste-
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munha, Juvenal Alves Pires Villela. Em seu depo i mento, declara ser ~í 

responsavel pela secção da Olaria e que, necessitando dar andamentof/ 1 ' 

urgente nos serviços, requisitara, como sempre costumava fazer qua-

tro homens á repartição competente. Foi attendido tendo lhe sido en

viados quatro trabalhadores pertencentes a uma classe de empr egados 

denominada "valleiros", sem funcção determinada e que , quando desoc

cupados , são distr ibuidoa pelas d i versas secções onde ha falta de ho

mens. Dentre os quatro homens para lá mandados, se achava o accusado. 

Quando este e seus companheiros reclamaram contra a permanencia nos 

serviços da Olaria, procurou o depoente J~venal Alves, ass im como de

pois o fizera o encarregado da turma a que pertenciam, convencel-os 

de que eram necessarios alli. Fez o depoente ainda resaltar a conve

niencia de ficarem, porquanto em nenhum outro logar estavam precisan-

do dos ser?iços delles e além do mais se o trabalho na Olaria coaduna

va com o officio que lhes era proprio, isto e; de operario commum - val-

leiro,- não via motivos para a discordancia dos recalcitrantes contra 

a ordem de lá trabalharem. Não querendo attender a estas ponderações, 

foi-lhes então dito que a solução era considerarem-se despedidos, por

que não havia outro logar em que pudessem ser aproveitados, com o que 

concordaram, porque se retiraram para casa. Este facto , segundo declara 

Juvenal Alves, occorreu em 14 de Novembro de 1933. Em data anterior , 

porém, já o accusado tinha demonstrado á saciedade a sua pouca dispo

sição para o trabalho, mostrando-se "sempre relapso no cumprimento de 

seus deveres e perturbador do trabalho de seus companheiros" ; sahira 

espontaneamente em 1912, retirando-se desta cidade, para onde voltou 

ma i s tarde e, readmittido nos serviços da Companhia, foi demittido em 

1925, por faltas commettidas. Seis annos mais tarde, ap6s o seu desli

gamento, res olveu pleitear de novo collocação nesta cidade e foi ainda 

na Companhia que pediu emprego. Esta mais uma vez o acceitou como seu 

empregado, talvez por tolerancia para com elle , porquanto já era t empo 

de se verificar que João de Sousa Net to não possuia qualidades que o 

recommendassem como bom empregado, á vista de seus antecedentes. 

Este depimento e o das outras testemunhas , acordes com o primeiro, 

demonstram a verdade dos factos referidos na portaria de fls. 

A segunda testemUnha, Nazareno Millo, foi a que transmittiu ao 
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accusado e seus tres companheiros a ordem de 

pois, o encarregado da turma a que pertencia 

f· ! 7 !Jt '!)_ 
trabalhar na Olaria. E~ 
João de Sousa Netto, co~_/ '

1 

~ 
petindo-lhe fazer a distribuição das tarefas. Estava parada a caldeira, 

onde trabalhavam os quatro homens, que foram mandados para a Olaria. 

Ninguem melhor do que elle, Nazareno Millo, se achava em condições de 

ordenar a ida desses homens para a secção que os solicitara e somente 

esses quatro poderiam ir, porque os outros estavam occupados. Trata

va-se de serviço urgente e proprio de "valleiros", o qual estavam 

acostumados a executar, não havendo pois razão para o accusado não 

querer fazel-o, como o demonstrou, retirando-se da Olaria com os seus 

outros companheiros e indo reclamar. Deante desta reclamação, não ten

do para elles outros serviços, pois o da caldeira estava paralisado 

e em outro logar não careciam delles, por haver sutficiencia de ho

mens, Nazareno Millo disse ao accusado e seus companheiros que não 
' 

havia então outro recurso senão se considerarem despedios. E foi 

assim que se retiraram- & para casa e não mais voltaram ao serviço, 

com o que revelou o accusado a intenção de abandonar a Companhia, 

porquanto não mais procurou voltar á secção a que pertencia. 

A terceira testemunha, José dos Anjos Marchezini, merece ser ou-

vida com cuidadosa attenção, porque, compamheiro de serviço de 

João de Soua Netto, fo i um dos quatro determinados para os ser-

viços da Olaria, juntamente com o accusado. Diz ella: "que ambos tra

balhavam, em 1933, numa caldeira, a qual funccionava, quando faltava 

força para os compressores fornecedores do ar para a mina, mantendo 

o fogo da caldeira e carregando a lenha necessaria; que este serviço 

não era permanente, por isto eram aproveitados em outros, porque eram 

elles "valleiros" e valleiro é trabalhador braçal, que faz toda a sor

te de serviço commum; que os valleiros, quando desoccupados, ficam num 

barracão, aguardando ordens de serviço. Foi, então, numa dessas oc

casiões, quando lá se achavam, que receberam elles ordem para tra

balhar na Olaria e para ahi seguiram elle, João de Sousa Netto, Ame-

rico de Sousa e Alcides Costa, porque necessitava a Olaria de Homens, 

conforme verificou ao chegar ahi. Um dos quatro, dizendo-se doente, 

não ficou e os tres permaneceram trabalhando aquelle dia e não mais 

voltando no dia seguinte ou dois dias depois, quando procuraram o 



encarregado Nazareno Millo e lhe disseram não quererem mais trabalhar 11~~ 
na Olaria, tendo lhes sido dito que não havia outro serviço, natural-~ 
mente porque o da caldeira estava paralisado e os outros serviços acha

vam-se providos de homens; que elle, José dos Anjos Marchezini, não tem 

queixas do encarregado que assim lhes fallou e reconhece não ter anda-

do direito indo reclamar contra a sua permanencia na Olaria, até mes-. 
mo porque ser i a por pouco tempo, emquanto durasse o acumulo de servi-

ço, reclamação esta, conforme disse, que foi seguida da retirada im

mediata para casa; que, depois disso, ficou desempregado e resolveu, 

então, a exemplo do que havia feito o seu companheiro Americo, pedir 

tambem emprego na Companhia, onde ainda permanecem ambos". 

Dahi, a conclusão de que desejava elle e bem assim o seu companheiro 

Americo continuarem na Companhia, como seus empregados, temdo promo-

vido, como o fizeram, os me i as para alcançarem este desiderato. 

Já o mesmo não podemo s dizer de João de Sousa Netto, que, uma vez sa

hido, não mai s procurou a Companhia, parecendo não lhe convir a per

manencia no quadro de seus empregados. E effectivamente é esta a ver

dade dos factos, porquanto, na certidão de fls • .ffl, fornecida pela Pre

feitura ·Municipal des ta Cidade está esclarecido que era mesmo seu 
J 

intento abandonar os serviços da Companhia, tendo se empregado nes

ta repartição publica ao mesmo tempo que seu ex-companheiro José doa 

Anjos Marchezini , reingreaaava na Companhia. Da mesma certidão, 

deprehende-ae que é habito seu a pouca assiduidade ao trabalho. Co-

mo costumava fazer, quando empregado na Companhia, na propria Pre

feitura, deixou de trabalhar se i s mezea, logo depois que para lá foi 

como funccionario e onde ainda permanece. Pela certidão de fls. 
' 

passada pela Empreza, verifica-se que João de Sousa Netto nunca es

tava contente com o serviço actual. A sua retirada em 1912, parece ter 

sido com o intuito de tentar melhoria de sorte, fora daqui,- o que é 

natural- mas não para vir, como effectivamente ve i u, sete annos maia 

tarde , 1919 , pedir , de novo , emprego, allegando serviços antertormen6e 

pres t ados • • Trabalhando, pela segunda vez, de 1919 a 1925, foi elle 

aproveitado na repartição de PropEiedadea, tendo sido nesta ultima da-
~-~ ta, por faltas commettidas. Readmittido em 1931, esteve na Companhia 

• 



até 14 de Novembro de +933, quando se deu a falta a que se refere a ~~ 

taria inicial. Accresce, ainda, salientar que se a João de Sousa Net~ v 

interessasse mesmo o cargo que vinha occupando, teria um meio de fazer 

valer o seu direito, reclamando contra o acto do encárregado junto á 

Directoria da Companhia, que sempre attende, na medida do possivel, ás 

reclamações de seus empregados. Se outra opportunidade não houvesse ti-

do, ainda agora, quando foi scientificado da resoluçAo da Companhia man

dando fazer este inquerito , poderia elle, se quisesse, apresentar as ra

zões de defesa, a mais ampla, provando que tinha sido victima da injusti

ça, por parte dos encarregados de serviço. Mas não o fez, talvez por achar 

inutil, uma vez que não lhe interessava mais trabalhar na Companhia, já 

estando collocado na Prefeitura. Recorrendo para o egregio Conselho Naci

onal do Trabalho, lançou mão de meios insubsistentes e não confiante no 

resultado final, foi tratar logo, um mez e meio ap6s ter sahido do servi-, 

ço da Saint John del Rey Mining Company Limited, de arranjar emprego na 

Prefeitura. Terminando, vemos que João de Sousa Netto, desinteressando-se 

por completo de acompanhar o presente processo, tem como acceita e defini

tiva a situação actual, motivada pelo seu abandono aos serviços da Compa

nhia e immediata collocação na Prefeitura local, onde ainda permanece. 

Pelas provas produzidas, a CommissAo de Inquerito nomeada na portaria de 

fls.2 é, pois, levada a concluir que houve por parte do accusado João de 

Sousa Netto, a falta caracterisada quer por indisciplina e insubordinação, 

quer por abandono de serviço, descripta neste processado e enumerada no 

art. 54, letras "e" e "f" do Decreto n. 20.465, de H~ de Outubro de 1931. 

E' o que nos cumpre relatar. Nova Lima, 18 de novembro de 1936 • 

... 
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D E O I S A 0: · 

Adaptando as conclusões a que chegou a commissão de 

Inquerito, relativamente á apuração das faltas commetti

das pelo empregado desta Companhia, João de Sousa Netto,

remetto ao Conselho Nacional do Trabalho o presente pro-

cesso, para os devidos f ns. 

Nova Novembro 

DIRECTOR • 



COPIA. 

Conselho Nacional do Trabalho. 

Rio de Janeiro, 28 de Maio de 1937. 

NQ 1-832/37-15.756/36. 

Sr. Director da St. John del Rey Mining Company. 
Morro Velho- Nova Lima. 
Minas Geraes. 

A Primeira Camara deste Conselho, em sessão de 

6 de Abril ultimo, converteu em diligencia o julgamento do inqueri· 

to instaurado por essa Empreza contra o funccionario João de Souza 

Netto, afim de que seja facultado ao accusado pleno direito de de

fesa, nos termos das Instrucções baixadas por este Conselho, em 

5 de Junho de 1933. 

Nestas condições, cumprindo o determinado pela re

ferida resolução, com o presente passo ás vossas mãos os autos do 

~eferido inquerito para que a respectiva commissAo marque novo pra· 

zo, não inferior a 3 dias, para a audiencia do accusado, dando-lhe 

outrosim, vista das peças e depoimentos do mesmo inquerito, pro

seguindo-se nos termos dos arts. 8,9 e lO das referidas Instru-

ções, e apresentando, afinal, novo relatorio, para a devida apre

ciação deste Conselho. 

Attenciosas saudações. 

(a) J.B. de Martins Castilho. 
Director de Secção, no impedimento do 

Director Geral. 

CONFERE CO~ ~- ORIGINAL, A QUE ME REPORTO. 

de Inquerito. 
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OI F I I r\ IS lli!S f:Ol\1\EIOS E T E I.EG ll \ l'H OS 

A' vista da decia o proferida pelo Egregio Conselho 

Nacional do Trabalho, nos utoe do inquerito administrativo em que 

sois parte interessada, cumpre- e ecientificar- voa que o processo 

foi convertido em diligencia , afim de que poseaes comparecer a 

nova audiencia. 

Essa audiencia , para a qual estaes intimado a comparecer , 

real izar-e -á no dia trinta (30) do corrente , ás oito (8) horas da 

manhã, podendo-voa fazer acompanhar de vosso advogado ou serdes 

assistido por advogado ou representante do Syndicato a que perten-

cerdes . 

Communico-vos, outrosim, que, por determinação do mesmo 

Conselho, atá aberta, desde já, vista das peças e depoimentos do 

processo, par vossa devida apreciação , devendo inqueri to pro-

seguir sua marcha nos termos dos arts. a, 9 e lO d a Instrucç~es 

baixadas pelo Egregio Conselho Nacional do Trabalho, em 5 de Junho 

d 1933. 

Attenciosas saudaç~es. 

Massaniello Lopes Cançado. 
Presidente da Commiss o de Inquerito • 

• 



Nova Lima, 23 de Junho de 1937. 

Illmo. Snr. João de Souza Netto. 
Nesta. 

A' vista da decisão prof~rida pelo Egregio Conselho 

Nacional do Trabalho, nos autos do inquerito administrativo em que 

sois parte interessada, cumpre-me scientificar- vos que o processo 

foi convertido em diligencia, afim de que possaes comparecer a 

nova audiencia. 

Essa audiencia , para a ~al estaes intimado a comparecer , 

real izar-se-á no dia trinta (30) do corrente , ás oito (8) horas da 

manhã , podendo-vos fazer acompanhar de vosso advogado ou serdes 

assistido por advogado ou representante do Syndicato a que perten-

cerdes . 

Communico-vos , outrosim, que , por determinação do mesmo 

Conselho , otá aberta , desde já, vista das peças e depoimentos do 

processo, para vossa devida apreciação , devendo inquerito pro-

seguir sua marcha nos termos dos arts. a, 9 e 10 das Instrucç~es 

baixadas pelo Egregio Conselho Nacional do Trabalho, em 5 de Junho 

de 1933. 

Attenciosas saudaç~es. 

Massaniello Lopes Cançado. 
Presidente da Commiss!o de Inquerito. 

• 



'r ERMO DE JUN'rADA: 

Certifico que nesta data foi por mim junta ao presente pr·ocesso , 

a copia do of'ficio nQ l-832j37-15 . 756j36 do Conselho 1·racional do '1' ·aba-

lho , communicando que a Pl·irneira e amara do mesmo Conselho, em sessílo 

de 6 de Abril ultimo , converteu em diligencia o juleamento do inquerito 

instaurado pela Cia . do Mor•ro Velho (St . John del Rey Mining Company, 

Limited) contra o oper·ario João de Sousa Netto , afin de que seja facul

tado ao accusado pleno direito de defesa. Nova Lima , 23 de Junho de 19m. r- ~W., L U , Secrctal'io . 

CER'riDÃO: 

Certifico que dando cumprimento ós instruççOes contidas no officio . 

nQ l-832j,37- 15 . 756j36 , o Snr • . residente da Commissão de Inquei·ito ins 

taurado contra o operario João de Sousa Netto , intinou-o a com_urecer 

á audiencia marcada para o dia 30 do corrente , ás 8 horas da manhã, nos 

Escriptor·ios Velhos , scientificando-lhe c1ue o processo acha-se a sua 

disposiç o p~ra avista das peças ydepoimentos. Nova Lima , 23 de Junho 

de 1937. \~ ~ ~ , Secretario. 

'l'J<:RII10 DE JUN'u DA: 

Certifico c1ue nesta data foi por mim junta ao l)resente processo 

a copia da ca1•ta endereçada ao operaria João de Sousa Netto 

cado de registro nQ 3346 . Nova Lima , 23 de Junho de 1937. 1../.J 

~G-k , secretario. --7f~~~ .......... ...__ _ _ 

CERT IDÃO : 

Certifico que aos vinte e tres dias do mez de Junho de mil nove

centos e trinta e sete, foi por mim dada vista das peças e depoimen-

tos deste pro?essr do, ao advogado da defesa . Nova 

de 1937. ~ l~~' Secretario, 

Lima , 23 de Junho 
• 
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~~o . e Illr o. --nr. 1resiJente Ja comrllissão 

·e inruer to. 

o ab~ixo ~ssl~na o, 8d eado de Jo~o de s uza 

~etto, errt sua defesa, ve!Tl .dizer a essa ill1stre C"rnmis

são· que o ope rarto oão de ouza 1e to foi demi tt ·do, 

injustamente, elo serviço da comp nhia uo .~or o elho, 

na qual t rn ba ll1ava lla 20 arm os , m2is ou menos ; o mo 1 vo 

d .. , demissão .5 njusto or~ ue o empre ad foi dispensado 

por doença an riada no serviço : enfermidade 

causada pelo o exccr so e calor na bocca das 

ga o, 

rnalha . 

Con orme attestam as cstenunhas '1 enferm da-

"' de uo accusado era amda, r a .1.0 pela cur~ 1 se a oaia con-

siderar passage~ ra . 

~ão era. essa, por certo, urra razão justa de J is

pensa o ser iço de um operario c m r ais de vinte annos de 

serviço na empreza. 

derfliss:to lo accu"'ado por elce rrot vo injusto 
/ f , , 

que em s ru favor , era de f0rça maior - ds no :10 al 

de jus ti ic:1r a rerd de v nte e ta t s ann s de self'Viço , 

som certo q le o accusado esta an ves en1s e obter o 

tempo . n ra . l")sen ta 'o r • 

• 1. lei de previdencia dos oper rios de mais de 

dez nnos de serviQo , cr1 seu a t. 53 prescrc"O lC ,.... ope

rartn :ó ""oae ser demitt. do por falta 0 .ve apura, em in

queri t n administrat v . 

rr a doença a ·uda anun.r· ada em ser iQO , n boc-
.. 

va das ornalhas d . companhia ---n"'o é fé 1 ta grave . 

Cabe tinda declard.r 1 e ara to os o de "lOim ..... nt ... 

d ~ testcrnunh· s de accusaQão , neste recesso , o accusa o e 

teve ·usente , elo os r:J.ples rnt•v e ue c. l .. ... om ssão , 
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"' u ata venia" , nao Jhe deu tempo parc.t. comparecer . 

o cole do c • • ~ . T. ja to ou conheci re rrto dessa in-

regula ade e eterminou c t..e se dé~se novo prazo ao accu-

s o , o q u o r a se faz . 
"' "' os de t • ment os de accusaçao sao nullos, por.que o 

pr"pr1ô C. N. T. reconh ceu a mposs1bilidade e o ueixosn 

comparecer áquella au iencia • 

. .1as o ·erto é que , t o o accus Jo ncerrauo o ser

viço na lJoccn as · 1 eira fo 1 rran a o trabalhar em lo~ar 

frio , na olaria , · tn: nsitar p:;lo o barro e a runas al-o . 

o calor da fo m lha anniqu llou-11 a 01.nde . oen-

te j;.Í cançaJo de fre uent1r o hospital e ame nu ntm o pelos 

# ' 1.lcs "' e fi.,.a o e r .ns, pediu ao • encélrregado e t lrma" 

' e lhe o ss, etc nina o trabr1lmr em outro 1 1 uer lo · 

u 11e n"'o fosse pr ... jud c al : ..;au~"~e, c0mo a lana o b rro 

para. o 1'3. r i . 

Em resposta ouviu cbs chef"'s de ser1iço 11e e t~.. va 

~mittido . . .. ccre sce d zer que sompanhia o • rro v lt o 

de 1ittiu o accu~ado 
, 

em ualquer forma de inquerito , cont 

o ~ tern s do a t . 53 l i de previ enci 

o acc:usa o só tres mos após a demissão , tere not1-

ci3. de eue iL. ser berto in uerito . o JUeixoso , ue pra 

j'' c._,t~ em condições de tmbal~j(,v , esp ra ue o . ~ . C. N. T. 

de te rn1ne a sua r... tcomção no serviço, e u e a emprcza lh 

in e:nnisc o sa r os atraza os dat d "' , a emiss o &t ho-

j • 

a a ven a" , o ccusado pede ~ln C. N. T. ue n0 venc 

ravcl ac:ordão , çn ~ l c ta a obr1 0 aç;',., da anprvza e 

inde~ni ar o~ sal rios atr· zados , porq1e ella até hoje se ter 

ro ., LlO a cunpr r essa ex g nc a da lei . 

o accusado re e sua re integ 1ç "'o por io s motivo: : 

1.c ) o r ue a causa d 

pre· 1sta em lei . 

a dem ss~o é injusta e n1o 



-

(6) 

Razão pc 1::1. 

2,Q) lOrq e é jurlsprudencia ant ga doc .. r .'r . 

ar.d r reintegrar o op r r: o, co as v 

ta o s da lei, c 1an o este ' demlttido 

sem in ueri to ad 1nis trativo, c mo foi o 

ueixoso: 

) )• ue tem :na s de ez annos de s rviço 

n- mp .... n ia .... o ·or o clm . 

'".o) • 'UG 0 otivo da demiss"'o f 1 c..ocnça 

a uda e rassauoira, ad u ·ri a no serv ço 

da mesna emp eza. 

3 ) • u e era bom opernrio . 



• 

I11mo. Snr. 

J.KirbJI 

Chefe da Sec. de Ferias 

NESTA· 

Em attençAo a sua carta de 2 do cor~ente mez, tenho o prazer 

de me dirigir a v.s. afim de informar que a Caldàira a Vapor do 

Compreesor N~. 5 tuneciona temporariamente como reserva para conser~ 

var a agoa da Lag8a Grande, acha-se porém, actua1mente parada e 

já tunccionou nas seguintes epocas:-

De 3 de março de . ' ~932 a,·l2 '.de agosto de 1933. 

" 16 de maio de 1934 a 18 de agosto de 1934. 
• 

" 13 de novembro de 1934 a 18 de fevereiro de 1935. 

" 16 de julho de 1936 a 15 de fevereiro de 1937. 

Sem outro motivo apresento saudações attenciosas. 

3 de julho de 1937. 

de Shops 



Ao Snr. Encarregado 

da Secção de Ferias. 

NESTA. 

1 

Demonstração doe dias de serviço do opera~io João de Sousa 

Netto durante o anno de 1933, nesta repartição, e , bem assim, das 

suas faltas no mesmo periodo:• 

Dias de serviço. 
i 

1933 - Janéiro 27 

Fevereiro 26 

Março 27 

Abril 24 

Maio 27 

Junho 26 
I 

Julho 26 

Agosto 26 

Setembro 22 

Outubro 24 

Novembro 12 

Total 266 

Faltas:- Em Setembro de 1933, 4 faltas, sendo 2 por motivo 

de doença e 2 não justificadas. 

Em Outubro de 1933, 2 faltas não justificadas. 

Em Novembro de 1933, 1 falta não justificada. 

Trabalhou até o dia 14 de Novembro de 1933. 
(J, ~ fr,_:;et;- rP 

Chefe da repartiç 

2 de Julho de 1937. 

de " Shop s" 



NQ 781 

/ ; 

-

MINISTERIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMÉRCIO 
Inspetoria Regional do 13Q Distrito (Minas Gerae 

Bello Horizonte , 28 de Maio de 1934 --------- ---~----------

Sr. Director da St. John del Rey 

Mining Company Limited 

Morro Velho- Nova Lima 

Tendo o sr , João de Sousa Neto , em requerimento diri

gidoao Sr . Ministro do Trabalho, Industria e Comércio , recl amado 

contra o áto dessa Compania , que o dispensou dos seus serviços , 

solicito-vos informações a respeito, adiantando-vos que o recla

mante alega , entre outras cousas , que trabalhou efetivamente nessa 

Companhia , de 1900 até 1926 , época em que diz ter obtido , por tempo 

indeterminado , uma licença verbal, da qual se utilisou durante 40 

meses, tendo em seguida trabalhado mais 23 meses, findo os quais di 

ter começado cerrada indisposição contra a pessôa do reclamante , cu 

minamdo com a sua dispensa dos serviços dessa Companhia. 

saudações 

(a) João Fleury 

Inspetor Regional . 



TERMO DE J UNl'ADA: 

Certifico que nesta data foi por mim junta ao presente processo , 

a informação fornecida pelo Chefe da Repartição "Shops" , sobre o 

funccionamento da caldd ra a vapor do compressor nQ 5. 
~ , / r 

d~ Julho de 1937. , O~ W:. ~ ~ Secretario . 
I 

Nova Lima , 3 

TERMO DE JUNTADA: 

Certifico que nesta data foi por mim uunta ao presente proces

sado uma carta do Chefe da Repartição "Shops", demonstrando os dias 

de serviço do operario João de Sousa ~etto durante o anno de 1933. 

Nova Lima , 3 de Julho de 1937. )~ \vU-, ~ , secretrio. 

( . . 

TEHMO DE JUNTADA: 

Certifico que nesta mesma data foi por mim junta a este 

proces sado a copia do officio nQ 781, de 28 de Maio de 1934, do 

8~. Inspector Regional do Trabalho, endereçad~ á Cia. do Morro 

Velho. Nova Lima, 3 de Julho de 1937. ~ \~ ~ Secretario. 
{) 

• 



• 

N.sJN 

. fo·Ç/ 
~b -
~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

.!JZ:wa .. B:nw, 15 de julho de 1937 . 

D claro qu, o Sr. João DE SO Z.'\. N~TTO foi admit-

tido como auxlliar de bmmbet:ro desta J):bef ' itura em jru .iro d 

1934, :p Jrmanecendo nest careo 1a 1!é a pr sent de ta. 

• 

L 



TERMO DE JUNTADA: 

Certifico que nesta d a ta foi por mim junta a este processado , 

a declaração do Snr . Prefeito Municipal sobr e a natureza do cargo 

que João de 

15 de Julho 

Sousa Netto e~er~e na Prefeitura Municipal. Nova Lima , 

de 1937. ) .6?-': ~ vJ 2 ~ , s""re t a r i o. 

-DATA E CONCLU8AO : 

Aos quinze ( 15 ) dias do mez de Julho corrent e , fiz os presentes 

a~to s, con€lus os ao Snr . Presidente. Nova 

~ «~ ~Ce.-wt.,élecre tario. 
() 

Lima , 15 de Julho de 1937. 
I 

I 

.. 



R E L A T O R I O 

I 

O egregio Conselho Nacional do Trabalho determinou a es t a Commissão 

incumbida do pr esente inquerito a apresent ação de novo relatorio , de ac

cordo com o resolvido pela Primeira Camara desse Conselho e communicado 

ao Snr. Director da St. John dei Rey Mining Company Limited (Cia. do Mor

ro Velho ), em officio de 28 de Maio p. p. 

Reunida a Commissão no dia 23 de Junho findo , deliberou marcar o dia 

30 do mesmo mez para audiencia do accusado , a quem foi remettido o officic 

de fls., sob registro , tendo o presidente recebido um telegramma do advo

gado da defesa solicitando f osse realizada a audiencia ás 9 horas , no que 

f oi· attendido. 

A partir do dia 23 ficaram os autos com vista á defesa até 5 do cor

rente, quando foram ouvidas outras testemunhas arroladas pelo accusado e 

que, pelo adeantado da hora, não puderam ser inquiridas no mesmo dia 30. 

Nesta data, apresentou o advogado da defesa suas razões. 

----···---... 
Antes de entrar propriamente na apreciação das provas, torna-se ne

cesaario esclarecer o procedimento desta Comm.1ssão, quando da intimação 

que fez ao accuaado para comparecer á primeira audiencia. 

Se concordou, assignando o mandado e recebendo a 2a. via, com o pra

zo de 24 horas, somos levados a crer que se achava preparado para a au

diencia, porque ainda lhe cabia o direito de solicitar prorogação, o que 

não foi feito. 

DAS PROVAS PRODUZIDAS 

Diz a defesa em suas allegações que são nullos os depoimentos pres

tados pelas testemunhas de accusação, "porque o proprio C.N.T. reconheceu 

a impossibilidade de o queixoso comparecer áquella audiencia". Mas, jus

tamente ao contrario do que allega a defesa, foi o egregio Conselho mes

mo ~uem determinou se desse vista desses d~poimentos á parte, o que vale 

dizer-prevalecem-, para effeitos de contestação por parte dô accusado. 

Não se valendo entretanto desse direito, regeitou a defesa liminar-

mente esses depoimentos, arguindo-os logo de nullidade, pelo facto de nãc 

ter o accusado comparecido á audiencia. 
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Acceitando o valor desses depoimentos, como o faz, a Commissã 

que devem ser levados em conta, não vendo razão para despresal-os, antes 

os tem como firmes e valiosos na pesquiza para um julgamento imparcial do 

facto, que deu motivo á abertura do presente inquerito. 

----···---... 
Do confronto das provas testemunhaes das partes resaltam como ele

mentos principaes a investigar os seguintes pontos: 

1~ 

se o accusado exercia emprego quetinha como tarefa serviços certos, quo

tidianamente os mesmos, ou, ao contrario, se suas actividades eram incer

tas, variando de accordo com as necessidades do momento; 

no caso da segunda hypothese, se o acousado podia ser aproveitado no ser

viço da caldeira a vapor, ou em' outro qualquer julgado necessario; 

se em dias do mez de novembro de 1933, foi o accusado e mais companheiros 

enviado para trabalhar na Olaria, secção da repartição a que o mesmo per-

tencia; 
4Q 

se elle e os companheiros concordaram com a ordem do encarregado, desta

cando-os para a Olaria e se lá permaneceram; 

~~ o accusado se recusou a permanecer na Olaria por se achar effectivamen

te doente e em uso de remedios; 

se, finalmente, a dispensa do accusado se deu em razão da doença angaria

da no serviço:enfermidade do figado causada pelo exeesso de calor na boc

ca das fornalhas. 

Focalisados estes pontos, passemos a analysal-os, de accordo com os 

depoimentos existentes. 

O encarregado da Olaria Juvenal Alves e Nazareno Millo, feitor do ao

ousado, informam que João de Sousa Netto pertencia á classe de empregados 

sem occupação determinada, razão pela qual são taes empregados aproveitados 
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em serviços variaveis de accordo com as necessidades. Era, pois, o 

sado "valleiro", como attestam e o confirma um de seus companheiros de 

serviço na Olaria,- José dos Anjos Marchezini, depondo:-"que eram ambos 

aproveitados em outros serviços, (porque a caldeira nem sempre funccio

nava), uma vez que eram valleiros e "valleiro é emprego comprehendendo 

toda a sorte de serviço commum a qualquer trabalhador braçal, como per

furações, excavações, etc", o que é corroborado pelo proprio accusado, 

quando diz "que o seu serviço não tinha tarefa certa" e ainda pela sua 

propria testemunha Eloy Jorge, que divergindo em varios pontos das ou

tras testemunhas, affirma, no entanto, que trabalhou por mais de um anno, 

em diversos períodos, com o accusedo na secção de montagem e "que esta

vam fazendo serviço de extracção de um cano" ••• . •. 

São, portanto, contestes as declarações acima confrontadas, o que 

11llOS leva á certeza de que o ac.cusado ora trabalhava nesta, ora naquella 

secção, sendo-lhe ordenada a execução de tarefas variaveia, compativeis 

com a sua condição de valleiro e consoante o exigido pelas necessidades 

dos serviços da Repartição. 

Se João de Sousa Netto não tinha invariavelmente a mesma tarefa, con

forme ficou demonstrado, é certo que dentro de sua propria Repartição po_ 

dia elle trabalhar ou na caldeira a vapor, ou na extracção de cano, ou em 

perfurações ou outro qualquer serviço commum, po~que a Repartição a que 

~lle pertencia, tem sempre esses operarios-valleiros, que se podem consi

derar avulsos, tendo em vista os pedidos frequentes de auxilio feitos pe

las suas diversas secções. 

E tanto existe esta classe de empregados no "Shops", imposta ·pelo 

complexo de seus serviços~ que o accusado mesmo a confessa, quando affir

ma que: "recebida a ordem, seguiram logo (elle, Americo de Sousa, José 

Marchezini e · José Alcides)". 

Não fossem elles valleiros, não estivessem esses quatro operarios 

acostumados a esta variabilidade de tarefas, motivada pelo maior ou menor .. 
desenvolvimento dos trabalhos nas secções da referida Repartição, e razão 

teriam para reclamar logo, immediatamente depois de recebida a ordem. 

Mas não. Seguiram logo, quer dizer, nem sequer apresentaram objecção 

ao que lhes ordenara o superior, muito menos discutindo a sua ordem. 
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J. 

Já vimos (2Q) pelas proprias declarações do accusado que foram elle e 

mais tres companheiros enviados para os serviços da Olaria e todas as tes

temunhas dizem que antes trabalhava elle em uma caldeira a vapor, em uma 

machina grande, etc., conrorme Juvenal Alves (rls. 7v), Nazareno Millo 

(fls. 8), José dos Anjos Marchezini (fls.9), Joaquim Argemiro do Prado 
. 

(fls. 26), Americo de Sousa (fls.!Z1t? e Eloy Jorge (fls. ) , silenciando 

este ponto apenas a primeira testemunha de defesa João Hilario dos Santos. 

E cessando o funccionamento dessa caldeira, (pois ella trabalha ape

nas provisoriamente), foi o accusado,-conforme attestam sem discrepancia 

~atas testemunhas-, enviado para a Olaria, juntamente com seus tres ou

,tros companheiros de nomes Americo de Sousa, José dos Anjos Marchezini e 

José Alcides ou Alcides Costa. 

A transferencia do accusado 'e companheiros para os serviços da Ola-

1ia se deu em dias do mez de novembro de 1933. E' o que informa, com pre

cisão, o encarregado da Olaria Juvenal Alves:"que esse facto de seu em 

14 de novembro de 1933, quando o accusado deixou os serviços; etc"; e do 

mesmo modo Nazareno Millo:"que em novembro de 1933, era o encarregado de 

uma turma de operarios •...• ; que naquella occasião foi paralisado o tra

balho desta caldeira, tendo então ordenado a João de Sousa Netto e seus 

tres companheiros que se apresentassem ao encarregado da Olaria; José dos 

Anjos Marchezini: "que ambos trabalhavam em 1933 numa caldeira"e que esta 

caldeira nem sempre funccionava, por isto eram aproveitados em outros ar

fazeres, etc., o que é ainda referido, embora mais vagamente, pelo pro

prio João de Sousa Netto:"que ha tres annos mais ou menos trabalhava numa 

caldeira a vapor, no serviço de alimentação da mesma, quando, tendo ter

minado o seryiço desta caldeira, foi mandado trabalhar na Olaria, em com

·panhia ••.• etc.; e pela testemunha Americo de Sousa: 11 
••••• João de Sousa 

Netto foi demittido da empreza, não se recordando bem quando, mas •julga 

que ella ( demissão ) se deu entre 1933 e 1934". 

Assentado este ponto do aproveitamento do accusado nos serviços da 

Olaria, em novembro de 1933, por motivo de paralisação da caldeira junto 

á qual exercia ultimamente suas actividades,- é certo, indubitavel que 
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por este ou por aquelle motivo nem João de Sousa Netto nem seus c 

nheiros quizeram continuar nos serviços da Olaria, o que está exhuberan

temente provado tanto pelas testemunhas de defesa como de accusação. 

Diz a primeira testemunha de accusação: "que tendo necessidade dos 

serviços de 4 homens, para a Olaria, solicitou-os da Chefia da Repartição, 

no que foi attendido, pois que um outro serviço havia terminado, encon

trando-se 4 homens, entre os quaes João .de Sousa Netto, sem occupação; 

que compareceram os quatro, mas um se declarou doente e foi mandado a 

outro destino e que os tres restantes somente trabalharam naquelle dia 

(em que receberam a ordem), pois no dia seguinte se apresentaram para 

declarar que não continuariam em tal serviço" etc. 

A segunda: "que os ditos operarios cumpriram a determinação, mas um 

regressou desde logo, allegando molestia ••.• ; que no dia seguinte, volta

ram os tres (que Unham sido enviados juntamente com o outro que adoeceu) 

e disseram ao depoente que não continuariam na Olaria e para lá não que

riam voltar" etc. 

A terceira: "que cumpriram elle depoente e seus tres companheiros a 

determinação superior, que os mandou para lá (Olaria), onde, chegando, ve

rificou estar a mesma desprovida de homens e ser grande o acumulo de ser

viço; que elle e os demaes trabalharam naquelle dia e no dia seguinte ou 

dois dias depois voltaram todos tres e disseram ao feitor Nazareno Millo 

que não queriam mais voltar para a Olaria" etc. 

Silencia João de Sousa Netto este ponto e ao se referir á reclamação 

(que por todos tres foi feita e não somente por elle), elimina delibera

damente a presença dos demaes companheiros e apparece então elle, exclu

sivamente elle, para dizer: "que trabalhou somente naquelle dia em que 

recebeu a ordem do encarregado e allegando est~~recario de saude •••• ; 

que o encarregado Nazareno Millo disse-lhe ( e não a todos ) que não ha-

via outro serviço" etc.etc. 

Mas a intenção com que procura afastar a presença dos companheiros 

não resiste á coherencia e uniformidad~ das affirmativas de suas proprias 
• 

testemunhas, que fazem surgir novamente os companheiros de João de Sousa 

Netto, afastados inopinadamente. 

Assim, diz João Hilario dos Santos, a primeira: "que foram os quat~o 

operarios mandados para a Olaria cedo e que na hora do almoço um delles, 
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cujo nome o depoente não sabe, não mais voltou" 

Trata-se naturalmente daquelle que lá não poude permanecer, por se 

achar effectivamente doente, segundo tambem affirmam as tres primeiras 

testemunhas. 

Joaquim Argemiro do Prado: "que recebida a ordem, seguiram logo 

(accusado e companheiros) e depois dist.o, "nada mais sabe informar", 

mas em seu auxilio vem a terceira testemunha do accusado- aquelle mes

mo que com este e mais companheiros (Marchezini e Alcides) seguiu pa

ra a Olaria:- "que foram mandados quatro ou cinco empregados da repar

tição para trabalharem na Olaria, incluindo-se entre estes o accusado 

e o proprio depoente (.Americo de Sousa) e que " chegando lá e vendo o 

serviço, acharam que era uma picardia ou desafôro e não queriam tra

balhar" e, como que arrependido desta affirmativa, faz surgir então o 

accusado como sendo o aconselhador prudente, emendando: " •••• não que-

riam trabalhar, mas João de Sousa Netto os aconselhou a trabalharem". 

Ante as affirmações claras e insophismaveis destas testemunhas, 

a alternativa se impõe: ou João de Sousa Netto foi um dos dissidentes a 

reclamar contra a permanencia na Olaria, ou se conformou com o serviço, 

lá permanecendo. 

A segunda hypothese deve ser afastada de todo, ante as palavras 

mesmas do accusado9 permanecendo, portanto, a primeira, que deriva lim

pidamente das declarações testemunhaes, já mencionadas. 

Está demonstrado á saciedade, pelos depoimentos destas mesmas tes

temunhas, que os empregados enviados ao serviço da Olaria, incluindo-se 

entre elles o accusado e sua testemunha Americo de Sousa, não ficaram 

na Olaria, por "acharem que era uma picardia ou desafôro" depois de te

rem visto o serviço. Não fez Americo exclusão de nenhum companheiro. 

A expressão "acharam" refere-se evidentemente aos quatro ou cinco 

empregados de que falla, tornando-nos plenamente convencidos de que . . 

João de Sousa Netto foi um dos tres que se apresentaram ao encarregado, 

reclamando collectivamente contra a permanencia na Olaria. 

Dos quatro ou cinco empregados, de que nos falla Americo de Sousa, 

e que,- segundo indicam os outros depoimentos- eram de facto quatro ape

nas,- um foi mandado da Olaria por se achar doente, depois do almoço, 
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no dizer de João Hilario, de accordo, aliás, com Juvenal, Nazarend je 

Marchezini. 

Juvenal assim depõe: ••••• "mas ali permaneceram tres, porque um se 

declarou doente e foi mandado a outro destino" --- Nazareno: "mas um 

regressou desde logo, all~gando molestia ••• "--- Marchezini: "que um de 

seus companheiros disse estar doente e foi mandado a outro serviço" •••• 

Dos quatro operarios, ficaram, pois, na Olaria apenas tres, e, se

gundo tudo parece indicar,- o que lá não permaneceu, muito embora nenhu

ma das testemunhas a elle se refira nominalmente, foi Alcides ou José 

Alcides, quem "depois do almoço", segundo João Hilario, ou "desde logo", 

na expressão de Nazareno, se retirou effectivamente doente da Olaria, sem 

reclamação ou queixa de qualquer especie, tão só por este motivo. 

Não foi Marchezini, nem Americo ou o proprio João de Sousa Netto 

quem se retirou, porque os dois primeiros- testemunhas neste processo

~ · foram os companheiros do accusado na Olaria e ambos declaram que tra

balharam todo o dia em que receberam a ordem. 

Tambem não foi João de Sousa Netto, porque é elle mesmo quem affir

ma haver trabalhado "somente naquelle dia em que recebeu a ordem do en

carregado", no que está tambem de accordo João Hilario dos Santos:-

"que o accusado trabalhruo dia em que para lá foi mandado" tendo antes 

mencionado:- "que os quatro foram cedo para a Olaria e que na hora do 

almoço, um delles cujo nome o depoente não sabe, não mais voltou". 

Do exposto, se vê claramente que não foi o accusado aquelle que se 

retirou doente da Olaria, mas, ao contrario, trabalhou o dia todo, como 

vinha fazendo anteriormente, e só depois, no dia seguinte ou dois dias 

depois é que apparece elle para com seus dois outros companheiros recla

marem contra os serviços da Olaria, com a intenção deliberada de lá não 

permanecerem, "por acharem que era uma picardia ou desafôro" ••••• 

E aqui convem salientar a contradicção da 4a. testemunha do accusa

do, (Eloy Jorge), ao affirmar em contrario de todos os depoimentos, "que 

o accusado foi transferido para a Olaria depois do almoço" ! •••• 

5Q-

Passemos, pois, a analysar a parte das declarações que trata do 

motivo allegado na defesa, para exhimir o accusado de permanecer na Olaria 
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Affirma João de Sousa Netto: ••.• "allegando estado precario 

saude, disse ao Snr. Nazareno Millo para mandar um substituto e que 

elle não recusaria trabalhar em outro serviço compativel com a sua 

saude", declarando em seguida: " que por se achar com o tigado in

flammado e acommettido de colicas, foi que deixou de attender ao 

serviço que lhe f8ra destinado". 

Evidentemente uma pessoa com o figado inflammado e soffrendo de 

colicas não p6de trabalhar, não se acha em condições de "trabalhar em 

outro serviço compativel com a sua saude", não poderia mesmo trabalhar 

um dia inteiro, como o fez o acousado, em companhia de seus dois com

panheiros. 

Seu companheiro Alcides, como já vimos, tinha sahido da Olaria, 

por se achar realmente doente. João de Sousa Netto pretexta o mesmo, pa

ra justificar a sua não pe~anencia na Olaria. Sendo, por certo, os ser

viços dessa secção mais pesados, exigindo maior dispendio de energia do 

que a reclamada pelo serviço da caldeira, estranhou o accusado a mudan

ça e dahi, somente por este motivo, a sua reclamação. Mas, se elle re

clamou, -conforme já ficou provado-, não foi somente elle, for~m todoe, 

conjunctamente, que reclamaram contra a permanencia na Olaria, rebel

lando-se contra o serviço, considerado por elles como uma "picardia ou 

desaf8ro". 

Admittamos, com as testemunhas de defesa, que o accusado se 

achava effectivamente enfe~o e neste ponto, estão de accordo todas as 

suas testemu:tlhas, muito coherentes e uniformes, declarando que "o accu

sado se queixava de fortes dores no figado, rins e cadeiras; que estava

em uso de remedios; que effectivamente se achava doente" etc. etc. 

Nenhuma porem diz de quanto tempo até áquella data o accusado se 

achava em tratamento; "elle já vinha doente desde o trabalho na forna

lha, e, ao passar para o serviço na Olaria, a sua molestia peiorou",

affirma Americo de Sousa. Mas não informa nem elle nem outra qualquer 

das testemunhas ha quanto tempo elle já vinha doente e Amerfco mesmo 

declara que "a sua molestia peiorou, ao passar para o serviço da Olaria" 

Mas que molestia é esta, á qual elle, depoente, nem de longe se 

refere antes ou depois e como podia a sua desconhecida molestia peiorar, 
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ao passar para a Olaria, se João de Sousa Netto apenas trabalhou , um(di~~v 
assim mesmo em logar secco, onde não havia humidade e num serviço mais 

~, conforme testemunha João Hilario dos Santos? 

Podia de facto acontecer que João de Sousa Netto,- conforme elle 

e suas testemunhas declaram- estivesse em uso de remedio, e somos leva-
' d'os a crer que assim fosse, mas concordar . com o que pretende a defesa 

em suas allegações, quando diz:-"as testemunhas attestam que a ·enfermi

dade do accusado era aguda, razão pela qual se a podia considerar pas-

.- sageira"- não nos parece logico, primeiro porque nenhuma testemunha o 

declarou e em segundo logar porque o acousado já vinha tomando rem~dios 

de ha muitos mezes anteriores, frequentando o hospital, etc., como muito 

bem attestam essas mesmas testemunhas invocadas pela defesa. 

Assim é que diz a sua segunda testemunha:-"que por umas tres vezes 

teve de substituir o accusado, afim de este poder ir ao hospital se tra-
) ·• 

tar; que por outras vezes anteriores, o encarregado .da _turma Nazareno 

Millo determinou que outros operarios substituissem no serviço o accusa-

do, nas opportunidades em que este ia ao ho,pital se tratar ••••• " . e , 
a terceira: •••• " que João de Sousa Netto estava effectivamente doente, 

porque algumas vezes, teve opportunidade de acompanhal-o ao hospital". 

Se muito antes de ir para a Olaria, se quando trabalhava na secção 

de montagem-(repartição Shops), ou se quando trabalhava junto á caldeira 

J~ão de Sousa Netto estava em uso de remedio, quer isto dizer (admittindo

se como verdadeiras a sua declaração e as de suas testemunhas) que não era 

tratamento simples, rapido, de poucos dias apenas, porque João de Sousa Net

to, quando trabalhava na caldeira, já frequentava o hospital e áté muito 

antes desse periodo, "em outras vezes anteriores" vinha o encarregado Na-

zar~no Millo permittindo que elle se retirasse, indicando-lhe substitutos, 

conforme diz Joaquim Argemiro do Prado. 

Podia bem ser que estivesse com a sua saude um tanto abalada, mas 

não ao ponto de impedil-o de trabalhar, porquanto era assiduo ao serviço, 
• 

conforme demonstra a sua ficha, durante o anno de 1933. (Vide doc. de fls 

33~ ), o que nos leva a crer que não estava elle soffrendo de molestia aguda 

e grave, mas sim que o atormentava alguma molestia chronica, destas que per

seguem aos mais avançados em idade, mas que, de modo algum, são de natu-
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reza a impedir a continuação habitual de suas actividades, 

apenas ao habito inveterado de fazer uso de remedios. 

Acostumara-se João de Sousa Netto com o serviço ultimamente lhe 

confiado, isto e; a trabalhar junta da caldeira • 

. Não sendo este serviço continuo- porque era apenas carregar a lenha e 

deixar a caldeira funccionando- tinha tempo de ir ao hospital quantas 

vezes lhe approuvesse. Seus proprios companheiros o favoreciam nestas 

sahidas e o encarregado Nazareno nisto consentia, uma vez que no serviço 

da caldeira poderia ser occupado até um homem somente. 

Uma de suas testemunhas, Joaquim Argemiro do Prado, é quem affir.ma:

"o encarregado da turma Nazareno Millo determinou que outros operarios 

substituissem no serviço o accusado nas opportunidades em que este ia ao 

hospital se tratar". Emquanto a outra, Americo de Sousa, declara:- que 

ouviu dizer ter sido o accusado dispensado dos serviços, porque, .sendo 

1
. forçado a tratar de sua saude, não conseguiu licença para ficar em casa 

para o referido tratamento" •••••• 

Nada nos autoriza neste processo a .acceitar como verdadeira esta 

affirmativa de que o accusado tivesse solicitado licença para ficar em 

casa, afim de se tratar, porque esta nunca lhe seria negada. 

Ao contrario, o que se vê logo é que sempre estava trabalhando, que 

era assiduo ao serviço, tão assiduo que trabalhou até no primeiro dia em 

que foi mandado para a Olaria. 

Foi depois desse dia que se lembrou então da doença, agora invocada 

por a defesa, para excusar o accusado da participação no movimento de re

beldi~ contra a permanencia na Olaria. 

E' commum dentre os 7.000 empregados da Cia. do Morro Velho o habito 

de, por qualquer indisposição ou mesmo scisma de doença, irem procurar o 

hospital. Explica-se esta facilidade com que, ás vezes, abusam de consul

tas e remedios, porque a Cia. sempre teve abertas as portas de seu hos

pital para todos os empregados ou membros de suas familias, sem que lhes 

custem a minima despesa as consultas ou remedios fornecidos. 

Basta ver o espectaculo que se offerece de uma verdadeira romaria de 

homens, mulheres e creanças que ao hospital vão ter em dias de consultas, 

para se chegar á conclusão de que a maioria destas pessoas não soffre de 
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molestias que reclamem um tratamento serio. 

O uso de remedios em horas de serviço é commum. 

Um resfriado, um tratamento ligeiro de estomago, rins ou fígado, 

qualquer doença emfim de natureza a não prostrar o paciente, podem exi

gir que se tome remedio a hora certa, mas isto não quer diz er, ás vezes, 

que o paciente se veja obrigado a interromper suas actividades habituaes. 

E' esta insophismavelmente a situação do accusado João de Sousa Netto, 

Estava em uso de remedios, como querem suas testemunhas, mas traba

lhava normalmente. Trabalhou até o primeiro dia em que foi mandado para 

5 Olaria. 

LA então teve opportunidade de verif i car quão diversa era a nature

za da oeeupação que lhe fora determinada, tanto que pediu ao encarregado 

Nazareno que lhe desse outro serviço compatível com o seu estado de saude. 

Sentiu bem a differença:- na ·caldeira, o serviço era mais suave, com 

~~brigação apenas de mantel-a accesa, obrigação esta que estava ainda re

partida entre dOe e seus companheiros;- na Olaria, suas actividades te 

riam que ser mais determinadas, pessoaes, intransferiveis, muito embora 

estivesse em situação privilegiada em relação ao s demaes companheiros, 

ante o motivo que allegou, pois que lhe fôra dado s erviço mais leve e 

secco. 

A quem compete a responsabilidade de dirigir homens, operarios 

sem especialisação e muitas vezes exigentes, não assiste o direito de 

transigir, porque, do contrario, esphacelada estaria a disciplina e não 

haveria diques capazes de conter os caprichos de cada um, que, uma vez 

attendidos, acarretariam o desmantelo geral, em prejuizõ de todos. 

Eis porque os encarregados de serviço, os feitores de turma e tddos 

quantos têm uma pequena parcella de autoridade .são, por mu i to subordi

nados, vistos com antipathia e animadversão, sentimentos es tes que João 

de Sousa Netto experimentou em relação ao encarregado do serviço, a 

quem attribue a culpa de sua demissão. 

Porque necessitasse Juvenal Alves do auxilio de 4 empregados, afim 

de satisfazer sua obrigação, e porque era grande o acumulo de serviço na 

Olaria, for~-lhe enviados os 4 homens que se achavam, mo momento, desoc-

pados. As tarefas foram distri buídas, tocando a João de Sousa Netto ser

viço mais l eve e em logar secco; um delles s e retirou, na hora do almoço, 
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ou mesmo antes e não voltou; os tres restantes continuaram tr 

até o fim do dia e no dia seguinte é que foram ao encarregado reclamar 

contra o serviço. "Não queriam continuar na Olaria" é esta a reclama

ção dos tres operarios, seguida da resposta do encareegado e immediata 

retirada delles para casa. 

O encarregado e o feitor ainda procuraram convencei-os de que eram 

necessarios na Olaria e não o conseguindo, disseram-lhes então ( e não 

apenas a João de Sousa Netto) que não havia outro serviço para elles, 

já que não queriam continuar na Olaria. 

~ Desta forma, chegamos á conclusão de que o accuaado não foi dis-

)~ 

pensado em razão de doença angariada no serviço, como pretende a de

fesa. 

Reclamou contra o serviço, pelo mesmo motivo por que tambem re

clamaram seus dois outros companheiros. 

A todos foi dada a mesma resposta, sem outra explicação mais do 

que esta: "não havia outro serviço para elles". 

E assim temos como respondido o ultimo ponto a ser examinado (n. 

6~- pag. 2) . 

Não sabemos em que termos roi feita a reclamação do accusado ao 

Exmo. Snr. Ministro do Trabalho e á Inspectoria Regional de Bello 

Horizonte , mas não nos parece tenha elle invocado naquella occasião 

o motivo agora apresentado como sendo a causa de sua dispensa. 

De accordo, porem, com os termos do officio do Snr. Inspector 

Regional, de 28 de maio de 1934, o que se vê é que o reclamante, após 

haver se utilisado de uma licença durante 40 mezes (?), tendo em 

seguida trabalhado mais 23 mezes, notou que contra elle havia começa

do uma "cerrada indisposição", culminando com a sua dispensa dos ser-

viços da Companhia. 

Elle que roi sempre assiduo ao serviço, conforme sua folha de ser

viço, elle que sempre trabalhou, sahindo nas hor~s de serviço para ir 

ao hospital e a quem o encarregado protegia, licenciando-o para sahir 

em horas de trabalho e indicando-lhe até substitutos,- quando, ajós o 

incidente na Olaria, sahiu , em 14 de novembro de 1933, notou a "cer

rada indisposição" contra el1e havida, a ponto de culminar com a sua 

demissão dos serviços da Companhia. 
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E' commum em grandes empresas,- onde se move numerosa massa à 

operarios- esses pequenos incidentes entre empregados e patrões. 

Resolvem se, entretanto, quasi sempre, sem maiores difficuldades, 

sem ultrapassar mesmo os limites circumscriptos dos entendimentos en

re o operario e seu immediato superior. Não chegam nem ao chefe da 

repantição e muito menos ao conhecimento da Directoria. 

Mas, conforme já vimos, João de Sousa Netto não quiz entendimentos 

pessoaes, não voltou no dia seguinte com intenção de harmonizar as 

,-- cousas, nem tão pouco com a de pedir collocação em outras repartições, 

preferindo emprestar ao incidente resolvido logo pelos seus dois outros 

companheiros de uma maneira satisfactoria, (pois ambos continuam nos 

serviços desta Companhia)- uma caracteristica de gravidade, da qual 

quer agora se valer. 

Ninguem lhe vae negar esse direito, mas tambem não se pode admit

tir como idoneo architectar planos menos dignos, em seu proveito, -

passando-se como victima de perseguições, supportando até a injustiça 

maxima de não pder ir se tratar, porque não conseguiu licença para 

ficar em casa. 

se estava, pois, effectivamente doente, deixasse de comparecer ao 

serviço, porque ahi razões de sobra teria para reclamar contra a sua 

demissão, se esta de facto se verificasse. 

Mas, se tinha comparecido ao serviço- o que vinha fazendo de ha 

muito tempo- cumpria-lhe desempenhar a tarefa que lhe estava reserva

da, tanto mais que ainda foi elle tratado de modo especial, á vista 

da allegada doença, não tendo sido de modo algum obrigado a trabalhar 

em logar frio, na Olaria, nem a transitar pelo barro e amassal-o. 

CONCLUS~O: 

De todo este apanhado, colhido nas proprias declarações teste -

munhaes, chega-se ao seguinte resultado: 

-que Joãõ de Sousa Netto não se achava effecti vamente accomfuettido de 

doença aguda e grave, que o imposs ibilitasse de trabalhar, muito em

bora se possa affirmar que estivesse em uso de remedios; 

~que João de Sousa Netto foi assiduo ao serviço durante o anno de 
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1933, tendo trabalhado tanto na caldeira, como em outros serviços 

-que João de Sousa Netto não aconselhou seus companheiros a traba

lharem, quando chegaram á Olaria, e sim foi um dos tres que reclamaram 

contra a permanencia lá; 

-que João de Sousa Netto não solicitou licença para tratamento de sua 

saude, mesmo porque esta nunca lhe poderia ser negada; 

-que não nos convenceram as r azões apresentadas para modificar a con

clusão a que chegou o relatorio anterior, o qual permanece; 

-queJoão de Sousa Netto, valendo- se do incidente havido na Olaria, 

achou opportuno o memento para a realisação de seus desejos de sahir 

da Cia. , certo de que lhe caberia no caso indemnisação por dispensa, 

não havendo se collocado logo na Prefeitura, talvez para não chamar 

attenção. Se por certo lhe interessasse continuar na Cia. , ap6s o 

acontecimento da Olaria, teria de novo sido acceito, como o foram 

seus doia outros companheiros, que, como elle, se consideraram des

pedidos, retirando-se para casa. 

-que, finalment e, s6 pelo facto de ter noticia da proxima installação 

da Caixa de Aposentadoria e Pensõ.es , arependeu-ae de haver deixado a 

Companhia e vem procurando atirar a outDem a culpa de sua sahida, com 

o objectivo de uma reintegração, embora esteja evidenciado o contrario. 

Por estas razões, somos levados a manter a conclusão a que chega

mos em nosso relatorio anterior. 

E' o que nos cumpre relatar, enviando os presentes autos ao Snr. 

Director da Cia. do Morro Velho, para sua devida apreciação. 

Nova Lima, 19 de Julho de 1937: · 
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A propria defesa do accusado é contraria ás suas primei

ras declarações e as testemunhas que fez depor tornam evidente essa 

contradicção. 

A culpa do accusado parece fora de duvida, conforme sa

lienta o relatorio. Remeta-se este processo ao Egregio Conselho 

Nacional do Trabalho, por intermedio Snr. Dr. 

Director Geral da Secr 

piRECTOR. 
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IIIISTUIO DO TIABALHO, 
IND~IIRI~ E COMIIERCID 

C. N . T.-2li 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO ~· ~~ 
Proc . 15.756/36 

ACCORDÃO 
......... la .•........ Secqão Ag/CS 

19 ... ª .... 7 ....... 

Vistos e relatados ~s autos do p rocesso de inquerito 

administrativo instaurado pela ST. JOHN DEL REY MINING COMPANY contra 

o funccionario JOÃO DE SOUZA NETTO:-

Considerando que , em tempo , JO O DE SOUZA NE~l~TO reclamou a es

te Cons lho contra sua demissão da referida Empreze, com inobservrm-

eis do disposto no art . 2Q do Dec . 22.096 , de 16 de Novembro do 1932, 

provando que á data da mesma dispensa já contava mais de 10 a11nos do 

serviço (proc. 6 . 394/34, em appenso ); 

Considerando que a Terceira Oamara, lJOr accordão de 23 de ou

tubro de 1934, confirmado, em gráu de embargos, por sentença do Conse

lho Pleno , de 3 de Setembro de 1936, julgou a referid reclamação prQ 

cedente e , em canse uencia , determinou a r eadmissão de JOÃO DE SOUZA 

NETTO , com todas as vantagl·ns legaes , fie ndo resalvado é EmprezH o -

direito de apurtn' ern inqucrito administrativo a falta grave attribui-

da ao referido empregado , e C8pi t ulada , segundo a Empreze , na alínea 

f do art . 54 do Dec . 20. 465 , de lQ de Outubro de 1931; 

Considerando que a ST · JOHN DEL REY MINUG COMPANY, de confor..:.. 

mid de com a f aculdade contida na parte final da citada sentença, fez 

instaurar inquerito administrativo contra seu ernnre(!aào , inqucrito es 

se que 6rt-~ é sub1nettido á apreci ação deste Conselho; 

Considerando que, nos termos da Portaria de fls. 19, ao empre

gado em questão é attribuida a fa.L ta grave de haver abandonado o ser

vi ço, depois de se recusar a cumprir ordens dos encarr gados de se1~i .. 
ço, negando-se o executar o que lhe tinha sido dete rminado e -pro rio 

de seu officio; 

Considerando que o inquerito, depois de sanadas as falh s ini-
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M . T. I. C. - CON SELHO NACIONA L D O TRA B A LHO 

Proc . 1 5.756/ 36 

cialmente aP.ontadas pelo ccusado , ficou re~llarmente organizado , 

segundo as normas traçadas nas "Instrucções'' deste Conselho , ten-

do sido facultado ao Bccusado pleho ireito de defesa; 

Conside r ando que o relatorio de fls . 56 usgue 69 , apresen

tado pela Commissão de inquerito apr ciou perfeitamente a especie 

em julgam nto , deixando demonstrada a procedencia da accusa .ão tn r 

muleda contra o accusado; 

Considerando, com effeito , que está provado nos autos , que 

este ultimo praticou falta grave capi tulo.da na alinea f. do art. 54 

do Dec . 20. 465, citado; 

Considerando, assim, que cabe ser autoriz da a demissão so 

licitada pela Empreza, p evalecendo , porem, as conclu~s do ac co~ 

dão de 23 de Outubro de 1934, mantido pelo Conselho Pleno , até a 

data da instauração do -presente inquerito , formalidade substancial 

~ demissãp e s6 então pree1whida; Isto posto , 

{( 
R'esolvem os membros da Primeira Cemara do Cons~ 

lho Nacional do Trabalho julgar procedente o inquerito administrª 

tivo e autorizar a demissão de J OÃO SOUZA NETTO , condemnando a E~ 

p reza ao pagamento dos vencimentos , ao accusado , da data que del

les ficou rivado até a de instauração do inquerito& ij 

Rio de Janeiro , lf- de Dezembro de 1937 

Relat or 

Fui presente : Geral 

Publicado em 



M . T . I. C . - CONSELHO NACIONAL 00 T RABALt-10 

SSB 4 ar o 

1•296/38-15.756/36 .. 

... 

Diretor da st. John del H y Mln1ng Company Di t d 

Morro Velho - Nova Lima 

Transm1 to-vo , ara os d Vido t1ns, copi 

autenticada do o6rdão pror rido pela 1metra c ......... 'L.-.._ 

do conselho Nacio 1 ~o Trabalho, em sessão d 13 d 

Dezembro do no p. !indo, nos utos do processo e 

que consta 1 uérito administr t1vo 1nstau do or e -
· ,., 

Em r~sa contra Joao de Souza Netto. 

At nc1osas sauda Ões 

e 

Diretor de Secção, no impedi mento do 

D1r tor G ral 

/ 



M . T. I. C .- CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

SSBF 4 arço e 

1-297/38-15.766/36 
' I 

p 

til' ' 
I 

• N • 

Sr. Joao de souzs .N tto • 

Levo ao vos o eonhea1mento que a 1m 1ra ca

mara do Conselho Nacional do Trabalho, apreciando os au

tos do processo em' oue const inquérito d infstr tivo 

contr v6 instau do ela St. John del y ining co -

any, Limite~, resolv u, essão de 13 d Dezembro do 

ano p. a s do - (ac6r~ão pu licado no Di rio Oficial de 

8 de Fevereiro ultimo) - jul~r procedente o r rerido in

quérito autor1z r a vos ~omissão, conden ndo, porém, 

a Emprêsa ao gamento dos venc1wentos que deixastes de 

desde data em oue ~Ales !ica tes r1vado at~ 

<1 in t ur ... o do 1nquér1.t o. 

, 
Atenciosas saud çoe 

,., 
Dfretor de Secçao, no 1m ed1mento o 

Diretor Geral 
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- I N F O R M A Ç Ã O -

Apreciando os autos do processo em que consta inqué-

rito administrativo instaurado pela "St. John del Rey Mining co • 
... 

Ltd." contra Joao de souza Netto, a Primeira camara do conselho . 
Nacional do Trabalho, em sessão de 13 de Dezembro de 1937 (acór-

dão publicado no "Diário Oficial" de 8 de Fevereiro p.findo), re-

solveu julgar procedente o aludido inquérito e autorizar a demis

são do acusaao, condenando, porém, a companhia ao pagamento dos 

vencimentos devidos ao mesmo, a partir da aata que deles ficou 

privado até a data da instauração do inquérito • 
... 

nessa resoluçao tiveram ciência a Empresa e o acusa-

do por oficios nQ§ 1-296 e 1-297., de 4 de Março ultimo, respecti

vamente. 

,.. 
Em requerimento dirigido a este conselho, Joao de So~ 

za Netto sol~oita as necessárias proVidencias no sentido de ser 

a "St. John del Rey Mining co. Ltd." notificada para dar cumpri

mento á decisão da Primeira camara, visto a mesma declarar que a 
... N ... 

publicaçao do acórdao no "Diário Oficial" nao a obriga a indeni-

zar o suplicante dos vencimentos atrazados a que tem direito, o 

que só fará mediante "uma ordem escrita deste conselho". 

De acOrdo com o estabelecido no § 4~ do art. 4~ do 

Regulamento aprovado pelo Decreto n~ 24.784, de 1934, assiste á 

"St. John del Rey Mining co. Ltd." direito de oferecer embargos á 
N 

âecisao da Pr1meira camara, dentro do prazo de 60 dias, contados 

da data da publicação do acórdão no "Diário Oficial" (§ .9~ do c:t

tado art. 4t'). 
N N 

Nessas condiçoes, nao tendo ainda transitado em jUl-

gado o acórdão de fls. 73/74, penso não ser possivel a este con

selho notificar a companhia para dar cumprimento á decisão da Pri

meira camara, proferida em sessão de 13 de Dezembro de 1937. 



No entanto, tendo em vista as alegações do ihteressa

do, parece-me conveniente se oficie á companhia em apreço, soli
citando inforn~ções a respeito do cumprimento dado á já mencto~ 

,., 
nada resoluçao da Primeira camara, salvo melhor juizo da douta 
procuradoria Geral, cUda audiencia proponho. 

' ,. 
Ao sr. Diretor désta secçao, para os devidos fins. 

Rio de Janeiro , 5 de Abril de 1938 

~~ ~IA % dÚP: fh1foa,udq 
O f. Adm. - classe "J". 
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sr. Diretor 

o presente documento prende-se ao Processo n°.15756/36, 

que foi encaminhado á. ·rocuradoria Geral em 7 do corrente mes. 

~ io de ~aneiro, ll de Abril de 1938 

~~rLr:~~~ 
Oficial fidmi. da classe l 

I N F O o 

João de Souza Neto não se conformando com a resolução d 
Egregia Primeira camara do conselho Nacional do Trabalho, cons-

tante do acór ão de fls. 73/74, oferece ~ mesma as razões de em

bargos de ns. 80/2, dentro do prazo regulament r. 

consoante a praxe seguida por esta Repartição, proponho, 

preliminarmente, seja facultado a "St. John del Rey Min1ng 

company" vista o presente processo, nesta Secre te ri:h pelo 
prazo de lO dias, afim de que apresente aos efe 1 ói embargos 

"' a contestaçao que entender . 

.. 

"' Ao Snr. Diretor desta secçao, pa 

r~/111# ~~ii$119 
Of. Adm. Classe "K" 

s de direi to. 
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M. T . 1. C . - CON SELHO NACIONAL DO TR A BALHO 

c /m'. 13 10 8 

l-699/38•15.756/36. 

Sr. Diretor da "St John del R y Mining Compa.ny Ltde". 

Morro Velho - Nov Lima 

Minas Gerais 

comunico vos será cone d1do, nest secr ta

ria, pelo prazo de 10 d1as, vi ta dos utos do roc so 

referente ao in u rito dm1n1strat1vo in aurado por ! 

· Emprêsa, contra o empregado João de Souza Netto, !1m 

de qu apresentei conte t çNo aos embargos opostQ/ elo 

referido acusado 
., 

resoluçao d Primeira Camara do con-

selho N c1onal do Trabalho proferida nos mencionados ~ 

tos. 

) 

Diretor da s cr tar1 , Interino 

I 



L~ cit ~...wro.k 
' 

1{~ ~~!~o_ 
~. 4 !í f 0 ~ ~ 1 _o +w 
~u , , 

1 
otcrfOcc,e,; ~ o M -

~.~~5~3~ • 1 ~~ . 

~M 1 )$5'q3E . 
M ~ ~()_ . dJM. ~ Vt IMAdA 

l2t . (l~ . tef41-( ,, t 

• 



• 

• 

- ., 
r 11 

.9lfo~- -~/' f?Íry , ~tti7J7 ?:::~~;11('/IY~ 
~ovto c./)f;,J ~ ónaJ 

. ···---·-----------------?_7 ___ 9,~ __ -A.b rj,l__dJL_/ tL3_8. 

Exmo .Snr.Presidente do Conselho Nacional do Trabalho, 
Ministerio do Trabalho, Industria e Commercio, 
Rio de Janeiro • 

Senhor presidente, 

Dando cumprimento á parte final do accordão proferido pela 

Primeira Camara dess e Egregio Conselho, nos autos do processo de in

querito administrativo instaurado contra o ex-empregado João de Sou

za Netto, - (Proc. 15.756/36) - esta Companhia promoveu a vinda do 

._ mesmo aos seus escriptorios para recebimento da importancia que lhe 

era devida, - os vencimentos a partir da data em que foi demittido, 
I 

14 de Novembro de 1933 até á da instauração do inquerito 12 de No

vembro de 1936. 

Entretanto, allegando em carta de 20 deste mez, que "so

mente houve inquerito a 30 de Junho de 1937", recusou-se a receber 

seus vencimentos, como indemnisação, de 14 de Novembro de 1933 a 

1 de Novembro de 1936, quando, de facto, foi instaurado o referido 

~ 'inqueri to administrativo. 

~ ~ Em resposta á referida carta, enviei ao mesmo J~ de Souza 

, ~f \) ~ :tto a carta, cuja copia annexo á presente. 

' Fazendo-voa esta communicação, valho-me do ensejo para a-~1 

I 

resentar-vos os meus protestos de elevada estima e consideração. 

Attencioaas saudações. 

(A.H.Millett) 
DIRECTOR. 
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TEL.E.GRAMM AS 

"DELREY, 
NOVA - LI MA" 

Tet..EPHONE 

NOVA LIMA.I,...D. Et 

9 J~dd~~m~ ~~ta?~~d. 
~ .,;~ fÇ'WP 

vllina4 9&tae<? !?4tCUJd: 

- COPIA -
___ ___ .a6 __ dtL..Abrll._d _________________ / fJ._ a 

' 

Illmo nr. o o e Bouz tto. 
NOVA LI tA. 

A c ando o oobi nto d u o rta d 20 de lt , oo. u-

n1co-lh , • ta, qu o 1nqu ~1 to que V. o. r .pond u, foi eff-

ctiv nta 1 t ur do 12 d ov bro e 1 36, oontorma ort ri 

cue d 

v. ~. 

d t d 
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inicio o 

p rt 
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d 1937, 

1·o 

o improc d nt nullid de nll 
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olllo pr t nd t• ... , - t un Q.U 

11 ·ano1 o julg · 

n do roe sa ao nccu o. pro ndo-

10 d Inot açe ,- co unico-1 qu 
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IWU~t. .... QÇ e 

as. A. H. MILLE'.L'T 
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I N F O R M A Ç Ã O -

A "St. John del Rey Mining Co. Ltd.~ tendo em vis

ta a decisão proferida pela PrimP.ira Camara do Conselho Nacio

nal do Trahalho, em sessão de 13 de Dezembro de 1937 (fls. 73/ 

74), comunica a este Instituto não lhe ter sido nossivel dar 

cumprimento à parte final da aludida decisão, em v1sta dare

cusa do interessado - João de Souza Netto - em receber os ven

cimentos atrazados , a nartir de 14 de Novembro de 1933 a 12 de 

Novembro de 1936. 

Havendo esta Secretaria, nor oficio de fls . S~ , con 

vidado a St. John del Rey Mlning co . Ltd . a oferecer contesta

ção aos embargos onostos por João de Souza Netto ao acórdão da 

Primeira Camara , proponho aguardem os nresentes autos, nésta 

Secção, o pronunciamento da mesma a respeito do assunto, salvo 

melhor .uizo da autoridade superior, a cu,as mãos nasso este 

f 

nrocesso, nara os devidos fins. 

Rio de Janeiro, 18 de ~aio de 1938 

~an@ ~ ~· ~ ~Vc~ 
Of. Adm. - Classe "J". 

.. 



JUNTADA 

Neste date, junto aos pre ente• eutoa ume de 

João de Souze Netto, prot9colade 

Ot'. Adm· Claaae "K" 

• 



E.xrno. e Ill.rOO. snr. 
Dr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalh~. 

RIO DE JANEIRO 

processo no 15.756/36. 

Em additamento ao recurso que enviei a esse colemo c. 
N. T. em :nns de Março de 1938, venho expor e requerer a V. Exa. 
o seguinte: 

com data de 20 de Abri~ de ~38, enderecei ao snr. Dire
ctor da companhia do Morro Velho, a seguinte carta:-

Nova Lima, 20 de Abri~ de 1938. 

·xmo. snr. 
A. H. M1llett. 
D. n. u1rector da companhia do Horro Velho. 
N S TA. 

Respeitosos cumprimentos. 

A 14 do corrente me~, fui chamado ao escript~rto afim, 
de receber a 1ndemnisaçao prescripta pelo accordao do 
conselho Nacional do Trabalho! relativo ao processo n• •••.. 
15. 756/36t publicado no ••Diar~o Of'f'icial•• de 8 de Feverei
ro de l93e, a pags. 2266. 

o referido accordao, assim tennina:-
" ••• condemnando a empreza ao pagamento dos vencimentos, 

ao ace~sado, da data que delles ficou privado até a da 1ns1 tauraçao do inquerito". 
FUi dem1ttido a 14 de ovembro de 1933, e o inquerlto 

!; 
foi instaurado a 30 de JUnho de 1937. 

~ o que consta do processo. 
No entanto, foi-me, a 14 do corrente mez, apresentado 

~ um recibo, segundo o qual esse inquerito foi instaurado a 
~ 14 de Novembro de 1936. · 

~ Ha evidente engano:- s6 houve 1nquerito a 30 de JUnho 
\\ ' de 1937. 
~ X X . 

X 

A 14 de Novembro de 1936, houve---apenas---a minha ci
tação para um inquerito o qual não se realizou, por ter 
sidoNimpossivel realizai-o nas condições i mpostas pela com
missao. 

Nenhuma culpa tive, na não realização desse inquer1to 
e tanto ~ verdade, que tendo eu recorrido ao ~onselho Na
cional do Trabalho, contra a revelia allegada, o Conselho 
Nacional do ·1•rabalb.o detenninou que se fizesse o 1nqueri~o, 
o qual foi feito a 30 de JUnho de 1937, pela simples razao 
de que a 14 de Novembro de 1936 nenhum 1nquerito houve. 

ASsim so11ci to a v. Excia. detenninar que me seja pa
ga a 1ndemnizaçao, do espaço que vai de 14 de Novembro de 
1933 a 30 de Junho de 1937. 

~em mais, com toda a consideração, despede-se de v. 
Ex c ia. 

~------------------~----~--------~-------------------





Grdo. as ordens. 

,., 
Joao de ~ouza Netto. 

E!!ectivamente, a 14 de NOvembro de 1936, por um golpe de 
violencia conforme consta do processo, houve, apenas, um s~ 
lacro de inquerito, porque sem que eu me pudesse apresentar a 
elle, como opportunamente ficou e~licado a esse colando c •. N. 
T., a Gompanhia fez ouvir as suas testemunhas á minha revelia. 

A simples consulta ao processo revelará que so houve im
querito regular, com citaçi,o ou intimação regular, a 30 de JU-
nho de 1937. · 

Disso resultou que me ne0'Ue i a receber da empreza a quan
tia de 5:400, 000 (cinco contos e quatrocentos mil reis), pelo 
simples moti~o de que essa quantia foi arbitrariamente f ixada 
pela companhia, de vez que, pela data do verdadeiro inqueritQ, 
tenho direito a mais 7 mezes e 16 dias de salario 1ndemnisaçao. 

ASsim, alem do recurso já,.,e~iado ao c. N. T., requeiro, 
á gu1za de embargos de declart?Çao, que o c. N. '11

• deten 1ne 
qual dos dois inqueritos (sendo o 1° delles uma phantasia de 
1~querito) servirá de base á f1Xaçao da d~ta para a 1nde nnisa
çao nos termos finaes do venerando accordao, publicado no Dia
rio Offic1a~", de 8 de v~verei[O de 1938t á pags. 2566. , 

~6 apos essa discr~inaçao ei 1mmeaiatamente, irei a em
preza buscar a 1ndemn1saçao que el a me deve. 

pede Deferimento. 

v a 
de 19~ ., 

• 



.,.. 

I N F O R M A Ç l O 

João de Souza Netto, em e~amento aos embargos de fl • 

80/82, oferece os eacl~ recimentos constantes da petição ora 

apensada e este processo. 
... 

Em face do expediente cuja copie ae Te a fle. 

ponho aguardem os presentem autos 

del Rey Mining CompAny Limited". 

Ao Snr. Diretor desta Secç8o, per~ 

Of. Adm. Cle ae "K" 

? "-0/1. c(, -"" «• ao~ """' "' 
cPs- __Ânúr 9 .P 

~df/(Ã) /~t?~·a_,, ~~ 
L 

.. 

pro

"st John 

fins. 
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JUNTADA 

Nesta dcta , junto aos presentes sta.-

"' çao de embargos oferecitla pela"S't . John del comp y 

L1m1te u" . 

r;,;wec"' fl/Ít//t 
Of. Adm . Classe "K" 

I 

• 



PROVARA: 

Em cumprimento ao offici 
15.756736 do Con elho Nac o 
balho, contestando os emba:·1hllho..»Joo' 
sentados por João de Sou ~~-~,--
processo n. 15.756/36, e 
reclama contra a indemnis 
cida de accordo com a part fin 
Accordão de 13 de deEembró u imo (D. 
Official de 8-2-38 ) , como ain soli
cita reintegração na Em~resa, diz, por 
seu advogado abaixo ass1gnado, a Saint 
John del Rey Mining Company Limited 

E. S. N. , 

1) Que jamaes, em tempo algwn, na sua vida secular de empreza de mi
neração no Paiz, teve em mente desrespeitar as leis e actos emana
dos das autoridades e poderes publicos do Brasil, mas, ao contra
rio, sua norma de conducta tem sido sem~re pautada dentro do mais 
estricto respeito ~s leis, ordens e dec1sões dessas autoridades; 

2) Que tal desrespeito e desobediencia, no caso dos presentes embar
gos, só existe~ de facto; na phantasia do embargante~ quando che
ga ao extremo ae allegar, sem provas, que a Empresa aes.respeitou 
e desobedeceu o Conselho Nacional do Trabalho, que, por üulgados 
de 23 de Outubro e 5 de Setembro, respectivamente de 1934 e 1956, 
infructiferamente, determinou que o supplicante fosse readmittido 
ao serviço, consider ando o requerente gravíssimo esse desrespeito 
aos dois accordãos do Conselho Nacional do Trabalho; 

3) Que realmente gravíssimo seria tal desrespeito, si desrespeito 
houvesse entender a Empresa ~ue não lhe seria vedado embargar, 
(como ora o faz o reclamante.), nos termos 'Claros do decreto n. 
24.784, de 14 de Julho de 1954, taes decisões. E este ponto, aliás, 
já está tão extreme de duvidas, que basta ver o resumo do caso, 

....., consubstanciado nos "consideranda" do accordão ora embargado, onde 
se acha recapitulada toda a materia,- para se ver então que o des
respeito ás auas decisões do respeitavel Conselho só mesmo na igno
rancia ou má fé do embargante p'de encontrar justificativas; 

' 4) Que, na 2a. parte de seus embargos, protesta o requerente contra 
aquillo que diz. er uma violencia: "o facto de a commissão que a
preciou o seu caso ser constituída de funccionarios da St. John 
del Rey Mining Company Limited, pafos, 'por ella e que si não fi
zerem contra o operario nessas arõ Írar!edãdesft, a Empresa o de
mittirá, os persiguirá, etc, etc . ". -E' simplesmente estulta, il-
legal e sunmamente injusta tal accusação, porquanto as commi sões 
de inquerito, que se têm constituído para apuração de faltas de 
empregados da Cia. do Morro Velho, têm-no sido dentro das estrictas 
normas · das Instrucções approvadas pelo Egregio Conselho Nacional 
do Trabalho em 5 de Junho de 1935. E, realmente, quem tem a facul
dade de nomear dita Conunissão a não ser a Directoria da empresa, 
nos termos claros do art. 1~ das alludidas Instrucções? 
Affinnar o contrario é dar mostras de muita ignorancia ou requin
tado espírito de maledicencia. 
De lado o direito que assiste á St. John del Rey Mining Company 
Limited de nomear a commissão de inquerito para apurar faltas de 
seus empregados, direito esse decorrente das proprias Instrucções, 
taes commi sões,- ao que se sabe- têm sido sempre compostas de em
pregados das empresas que fazem instaurar ditos in~ueritos, e, de 
qualquer modo, ou seja este ou aquelle, sempre sera .um empregado 
da mesma empresa e si é empregado, tem que ser pago pela mesma em
preza onde trabalha, a não ser que sejaempregado pelo prazer de 
trabalhar de graça •• • 

No caso de Morro Velho, acresce ainda uma outra particularidade: 
Si a Companhia nomeou os membros da Commissão que apreciou o caso 
do reclamante e contra a qual lança este as suas investidas, cer
tamente assim procedeu por ser notorio que, embora tendo no seio 
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de seu operariado muitos elementos dignos e ponderados1 não se acham• 
todavia, affeitos a trabalhos dessa natureza, por se v~rem dedicaado 
exclusivamente ao serviço braçal. Basta ver a difficuldade com que 
luctam para assignar apenas o proprio nome e ter-se-á uma idéa do 
meio intellectual reinante na massa operaria da Companhia do Morro 
Velho, como, em geral, acontece tambem em qualquer outra grande 
empresa, onde o numero de quasi analphabetos constitue a maioria. 

5) Que as commissões de inquerito constituidas em Morro Velho têm sido,em 
todos os casos até aqui apreciados, compostas de funccionarios inte
gres imparciaes, livres e independentes em toda a amplidão de suas 
attr!buições, sem qualquer pressão por parte da Directoria da St. 
John del Rey Mining Company Limited, não ha a negar. E mais: que têm 
sito até benevolas, condescendentes, ao ponto de se terem dado casos 
em que o operario citado para a audiencia e a ella comparecendo so
sinho, haver a commissão suspendido dita audiencia e dar ao accusado 
liberdade para procurar antes o seu advogado, que, quasi sempre, é o 
advogado do Syndicato dos Mineiros da Morro Velho, o Snr. Dr. Davy
doff Lesse., residente em Bello Horizonte, es~erando sempre que esse 
advogado chegue para acompanhar desde o inic1o o desenrolar do pro
cesso, tambe~ é outro facto que não se pode negar. E a prova de·ta 
condescendencia mais uma vez ainda se patenteia no presente ca~ ~ em 
que o accusado, ora embargante, João de Sousa Netto, fôra intimado 
para a audiencia do dia 50 de Junho de 1957, ás oito (8) hora, e .tal 
audiencia somente se realizou ás nove (9) ~oras, porque o seu advo
gado Dr. Davydoff Lessa, nas vesperas, telegr phara ao Presidente da 
Conunlssão ped1ndo fosse essa audiencia rea+izada ás nove (9) goras, no 
que foi attendido. Isto consta do ~recesso. - Releva ainda notar que 
a apreciação de casos submettidos a apreciação das commissões que têm 
sido nomeadas para averigual-os, sempre foi isenta de qualquer laivo · 
de paixão ou torcimento da verdade, em detrimento de quem quer que seja; 
a conclusão a que · chega baseia-se sempre nas provas colhidas no~ au
tos, sejam as oriundas da accusação, seJam as da defeza, sendo gnomi
niosa calumnia do embargante a affirmaçao de que tal commi ão faça -
insinuações ás testemunhas de defesa, que . sempre, como no caso pre
sente, se apresentam á hora da audiencia e são apenas ouvidas e fal
Iam á vontade ••• Na hypothese, entretanto, absurda, de que a commis
são de inquerito fosse facciosa e insinuasse as testemunhas da defe-
sa, - negue então o accusado se não lhe foi facultada, por intermedio 
de seu advogado Dr. Davydoff Lessa, a mais ampla liberdade de reinqui
rir as testemunhas de accusação, contestar e protestar depoimentos ·pre 
tados ( as Instruçções facultam a inquirição por parte do accusado, de 

1 ~ modo simples e synthetico) e negue que não tenha inquirido á vontade 
as suas testemunhas trazidas á audiencia. · 
Que, em reforço d suas tendenciosas allegaçõe , prove, pois, o embar-
gante o contrario!... ' 
Outro ~onto que merece a attenção do Egregio Conselho Nacional do Tra~ 
balho e a participação do advogado J. Avila Oliveira, como advogado da 
Empresa. - Ainda aqui se mostrou infeliz o embargante nas suas allega
ções. Se o dito advogado reinquiriu algumas de suas testemunhas para 
esclarecer resposta obscura ou contraditaria, elle o fez e lá esteve 
tão só porque são as proprias Jnstrucções que lhe facultam tal direito. 
Não vale a pena discutir tae pontos, são tão claros e quer . apenas o 

embargante lançar confusão para della tirar o seu proveito. 

6) Que o embargante affirma "terem muitas testemunhas, inclusive a la., ' 
.João Hi!ario, alto funccionario da Empreza, sustenta-do que o suppli
cante nao abandonou o serviço, mas apenas deixou de ~r trabalhar na 
lama e na agga, !>Or se achar doente, em uso de remedios". 
Primeiro: João H1lario não é alto funccionario da Empreza. Elle mesmo · 
diz na sua qualificação que não passa de um simples operario, encarre
gado , de serviço na Olaria, para onde fo' o embargante mandado a tra
balhar. Nem está mais na Empresa. Sahiu ha varios mezes. Vej~-se o 
processo, onde ha provas em contrario. Segundo:- E' o propr1o embargan
te que está desmentindo, com a declaração acima, as suas mesmas tes
temunhas e sobretudo a João Hilario, porque este não disse que o accu
sado, ora embargante, "deixou de ir trabalhar na lama e na agua, por 
se achar doente, em uso de remedio" 

e sim, disse" que dera a João de Souza 
Netto um serviço na Olaria, onde não havia humidade; um outro serviço 
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mais leve e onde não havia humidade, porque o accusado ao ch_...,..'>J'l 
Olaria, queixou-se que estava doente e que o accusado, ao 
mesma Olaria, trabalhou durante o dia em que para lá foi a 
que, depois desse d1a, o depoente nada mais sabe informar' 
Não é preciso repisar mais estes pontos, tudo isto já ~ 
damente debatido, sufficientemente esclarecido no proce 
examinar as provas existentes nos autos e nas quaes, desa 
damente, serenamente, se fundou a. conclusão do relatorio, 
ver que se está chovendo no molhado. 
Tudo isto já foi estudado e examinado efficientemente por esse Egregio 
Conselho. 
Tambem não vale a.llega.r que trabalhou na empresa 28 annos. Lá está, no 
processo, a certidão exacta de seu tempo de servi ço, com todos os de
talhes, e que não soffreu contestação, porque a verdade está nella con
tida; lá está a certidão de iUando começou a trabalhar na Prefeitura de 
NoTa Lima. e está demonstrado insoiphismavelmente que o seu arrependi
mento ·de haver deixado a Companhia decorreu exactamente do facto de 
ter noticia da proxima installação da Caixa de Aposentadoria e para 

- esse recurso estremo appella agora novamente, no sentido d~ mover á 
compaixão, quando sabe o embargante, perfei1;amente, que pode ingres
sar como associado da Caixa, nos termos do art. 55 do Decreto 20.465, 

· ~ ) ~ois isto já lhe foi communicado no escriptorio da Cia. do Morro Velho, 
lSt. John del Rey Mining Co. Ltd), quando lá foi chamado para receber 
a indemnisa.ção a que tem direito e que recusou, allega.ndo ter direito 
a mais. 
Que o requerente proteste contra os termos do relatorio, - que não se 
conforme com a decisão do respeitavel Conselho Nacional do Trabalho 
julgando tal relatorio perfeito,- é admissivel e é um direito seu. 
Já disse e não se nega que a Commissão foi composta~de empregados da. 
Cia.. do Morro Velho, pagos por ella como quer ( e e verdade) o em
bargante. Mas por esse facto concluir-se que o relatorio pela. mesma 
apresentado é suspeito, suspeitissimo, - é ir além do contido pas 
instrucções, é ultrapassar o direito do Eroprio Conselho Nacional do 
Trabalho, porque só este respeitavel Orgao da Administração tem di
reito de dizer se o inquetito foi feito com observancia das Instru
ções e afinal julgar "de meti tis" a especie então apreciada pela 
Commissão de Inquerito. 

6) Que, finalmente, o SUJ;lplicante pede que no Egregio Conselho N. do 
1Tabalho envie ordem a empresa para lhe pagar a indemnisação deter
minada pela parte final do accordão, porEtue ella não quer pagar á 
vista do accordão e o requerente está sem trabalho e a dever aos 
í'ornecedores". Nada mais falso do que tal affirmativa por parte do 
embargante. Uma vez recebida a copia do accordão, a St. John del Rey 
Mining Co. Ltd. mandou chamar logo o embargante ao seu escriptorio 

r para lhe fazer o pagamento da indemnisaÇão que lhe cabia. Não quiz 
o embargante receber a importancia de Rs. 5:400$000, que ~ quanto 
lhe deve a Companhia. Não quiz, dizendo que tinha direito a mais e 
~ que iria consultar primeiro o seu advogado e que depois voltaria. 
1oltou, de facto, pela 2 • vez, par~ dizer que somente receberia a 
indemnisação, si esta abrangesse o perido de 14 de Novembro de 1955-
quando se deu a. sua demissão- a 30 de Junho de 1957: 
E com essa recusa, os dias foram se passando, até que a 20 de Abril 

ultimo, dirigiu ao Snr. Director da Companhia a carta que ora addita 
aos seus embargos de 2 do mesmo mez, e na qual diz que a 14 do cor
rente foi chamado ao escriptorio para receber a indemnisação, etc." 
esquecendo, todavia, de dizer que antes tinha sido já chamado para 
esse fim e que 'se recusara terminantemente a receber a indemnisação . 
offerecida,· em cumprimento dlo contido na parte final do citado accor
dão. Não resta, portanto, a menor duvida que o embargante reclama. 
indemnisação maior do que a que a Empresa, sem necessidade de "ne
nhuma outra ordem escripta desse Egregio Conselho", lhe offereceu. 
" A Companhia do Morro Velho- diz ainda o em·barga.nte a fls. 7'7- af
firma que não se nega a fazer tal pagamento, mas diz que a referida 
publicação no Diario Official do Paiz não obriga a cousa nenhuma e 
que só realizará o pagamento, mediante ordem escripta deste respei
vel Conselho"- Tamanha. impudencia não merece exame, quando é o pro
prio embargante que vem desfazer taes insinuações. Elle mesmo diz 
~ue foi chamado , sem nenhuma. ordem escri~ta, senão em obediencia 
a decisão contida no referido accordâo puõ!icado no Diario Official 



de :a de Fevereiro de 1958, aos escriptorios da Companhia para receber 
a indemnisação e que somente não a recebeu, porque não quiz, por jul
gar que tinha direito a mais do que lhe fôra offerecido. 
Tal accordão, porém, é muito claro, não deixa permanecer a menor duvida. 
Determina o pagamento da data da demissão (esta se deu em 14 de ' Novembro 
de 1935) data da instauração do inquerito e esta, não ha a menor duvida , 
foi a 12 de Novembro de 1956 e não a 50 de Junho de 1957, como pretende 
o embargante. Basta examinarem-se os autos, são a melhor prova • 

importanci a correspondente ao período acima está de ha muito, desde o 
recebimento da copia do accordão, á disposição do embargànte. Disso o 
Egregio Conselho já tem sciencia, por communicação que lhe foi feita pela 
Empresa, e ·que consta dos autos . 
Si a duvida, pois, do embargante está em se precisar a data em que foi 
instaurado o inquerito a que res~ondeu e no qual está demonstrada suffi
cientemente a sua falta grave, ja devidamente apreciada por esse Egregio 
Conselho, requer, pois, a requerente que o Egregio Conselho Nacional do 
Trabalho se pronuncie afinal, esclarecendo ao embargante que o inquerito 
fpi instaurado a 12 de Novembro de 1956, conforme é evidente inequivoca
mente dos, autos, e nao como pretende o embargante que tal inquerito te
nha sido instaurado somente a 50 de Junho de 1957, requerendO ainda sejam 
despresados os embargos do reclamante, por contrarias á verdade )e á 

J 

jfiJ],{il 

JUSTIÇA I 
..l . 

Nestes termos, 
P. J . e Deferimento 
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RIO DE JANEIRO 

cpubh·ca Cfórma 
Estado Unidos do Bras • (Armas da 

Folhas N Aoventa e oito . r i meiro 

pelo seu 

( 

legal ~nr . Arthur Harrison illett, na :f:ortna abaixo . 

quantos este virem ue no ano do Nasci nto de osso enhor 

~ us Cri to de mil novecentos trinta e oito ao vinte (vin 

te) dias do cnez de maio nesta cidade de .N . L1 a. , Comer a de 

Sabará , ... stodo Min s Ueraes , perante mim tabelião , em m u 

Gartorio, d1f1c1o do .trorum ,' comp rece como out or ante a 

wa1nt John del Rey M1n1ng Uompanhy 1mited , re resentada pe 

lo seu diretor e reprl!>sent ante leg 1 ~nr . Arthur Harrison 

Millet , inglez, aior , cas8do , industricl , residente nesta 

cidade , reconhecido pelo proprio de que trato e das 

nhes abaixo assinadas e estas conhecidas de mim do 

fé ; erente ele e lo mesmo uut orgen te f oi d 1 to 

documentos , emberger , decisÕes das Camaras 

contestar em.bar .os , c Clloorà"' r , discordar , tr8llsig1r, 
. 

tra itar alega Ões de arcas 1nteressad s nos utos 

ri to , dar de su.s e1 to ua o fOr , 1 t or uaa e e 

o ra instan ia u r or, tudo rnaH .. que nesta are a 
. 

omitido , adendo ainda sub tabele er esta co~ o~ irn re sos 

qu9 r ti ice , o ue dá por fir e valioso . o verso se-

guiem-se o 1m rassos fore ses e encerranento s.... inte : 
---~------~-- ------ -~~-~~-~--~--~---~----~---~~~-----~-~~ -
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-------------~ - ~ -~-- ------~~-------~-~----- ---------
concede todos os poderes em direito pe~itidos , ar que em . 

nome dele outorgante , como se rese~te fosse , p~sa e 

ou fora dele , r equerer , alegar e defen de,r todo o seu 

e j ~sti a , em uaes uer causas ou àemen as civeis ou 

movidas ou or over , em u e ele outorgante for auto 

em um ou outr foro ; fazendo citar , oferecer a Õas , libelos 

exceçÕes , ernbarc;,o.., , sus 9içÕes e outros artiõos ; contradite 

pruâuzir , in uerir , rein uerir e contestar testemunha 

de suspeito a quem lh'o for ; jurar dao ·soría e su let 

mente n e. de lle ut cm·g 1te; fazer dar t es j urament_...,,, ... , 

quem convier ; as istir eos ter~os de inventaries e pa 

c orn as c i t aç Õe s par a ele assinar auto.;;, , re querfment o~ , pr -

te tos , contra protestos e termos , ainda os de confis ão , a 

rirmação , 1ouvação e desiste ncia ; apelar , agravar ou embar

gar qualquer enten a ou des ~ ho e seguir esses recursos a 
... 

te naior alçada ; fazer e trair sentenç , re querer a execu a 

delas e sequestres ; as istir a uaesquer atO'"' judiciaes ar 

os quaes lhe concede poderes ilimitado~ ; pedir recatorias ; 

tomar po se ; vir com embargos úe terceiro senhor e possui 

dor ; juntar documento e to.ttnor a· rec ebe -lo ; . variar de a Õ s , 
' · ... 

e intentar outras de novo; odendo substabelé ~er e~ta em um 

ou mais procuredol"aa e os substabelecidos- -em outros , f'ican

ào-lhes os mesmos poderes em vigor e revo~ . e.l-os , uerendo ; 

seguindo suas cartas de ordens e aviso~ particulares ue , 

senão preciso , serão considerado como parte desta . , tudo 

quanto assim fo~ feito elo dito seu procurador ou ub taba 

leciào , prometa haver por valioso e firme , reservando pare 

sua .pessoa tode o nove cite ão . Assim o disse d ue dou fé e · 

peài este instrumento que lhe e as testemunhaG, e , achando-
.•. 

conforme , ec eita e assino com as testemunhas abaixo , rec o-

------------------------------ ------------~----~-~-----~~-
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RUA DO ROSARIO N. 115 - Tetephoae 23·5529 
:E:ND. TELEG. "ROQUETTE" . O .UXA. POSTAL 1826 

RIO DE JANEIRO 

cpublica Cfórma 
reconh c1das de 1m, ~abe11ião ue escrevi , o f 

ima , vinte da maio de mil novec ntos trinta e oit o . 

(a) a undo Fe reira da Fon eoa. ( a) Arthu llar ison 

Antonio oreira de 1randa e Jose da 

~stavam col das e devido~e te 

federaes no velo de doi mil 

e "" • e e.áde . a a me.i c nti ha 

instrum llto ue fi e l•n9nte traslade i , à ou f~ e es ino 

pub ico e re~o . ova i ".c , vinte de meio de mil novecento 
I 

trinta e oito . m testemunho ( ign 1 publico d ve dade-

oymundo Ferreiro da ~·onseca . arirnbo do Tabellião . 

a :f:ir e signal ay undo Ferreira da Fonseca . io 

de Janeiro , vinte e cinco de cinco de il novecentos trinta 

e oito . m testernunho( igne.l publico da verdade- li 

nei o de Mendon e.. Carimbo do te.belliÜo . o que e cont 

em o documento a ima transe ri to , à o ua dou fá e do ue..l , 

por me haver sido pedido , fi z extrahir a pre ente ublioa 

forma ue , de ois de lide. , co ferida e ache. de. oonf rne , 

crevo e as igno em publico e r o , ne ta cidade do 

neiro, vinte e seis de !aio de mil novecentos 

-
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Proc. 15.756/36 
/DE. 

Assunto- St. John del Rey Mining Co. Ltd. reme
te inquerito administrativo contra João 
de Souza Netto • 

.P A R E C E R 

Antes do exame dos embargos, cabe acentuar uma irregulari

dade da Empreza . Como se vê da portaria á fls . 19, o presidente do 

inquerito administrativo foi o Sr. Dr. Massaniello Lopes Cançado, 

que apresentou o relatorio de fls . 38 á fls. 51. 

No entanto é esse mesmo Presidente que foi constituído 

advtgado da Empreza (fls. 93,( e assinou a contestação de fls. 91. 

E ' ele impedido de representar a parte quando foi presiden-

te do inquerito. 

.... " 

A fls. 80 o ir_teressado declarando que embarga o acordão, 

não faz mais do que pedir o cumprimento do mesmo, como se vê á fls. 

82. 
"O supplicante, respeitosamente · pede que o Egre

gio Conselho N8cional do Trabalho envie ordem a 

Empreza para lhe pagar a indemnisação, determina-, 
da, pela parte final do accordão, porque ella 

não quer pagar á vista do accordão, e o reque

rente está sem trabalho e a dever a os fornecedo-

res. 

Requer que seja tornado por termo o presente . 
embargo e que o caso seja submettido a Conselho 

Pleno. " 

O que o acordão decidiu foi o seguinte: 

"Resolvem os membros da Primeira Camara do Conse-

lho Nacional do Trabalho julgar procedente o 
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inquerito administrativo e autorizar a demissão 

de João ouza Netto , condemnando a Empreza ao 

pagamento dos vencimentos , ao accusado , da data 

que delles ficou privado até a da instauração do 

inquerito . " 
O inquerito foi instaurado a 12 de ovembro de 1936 , fls . 

Opino seja marcado a empreza o prazo de 15 dias para cum

prir o acordão . 

Rio de Janeiro , 2 de Agosto de 1938 
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I 

.. 

C /MP. 

_, 1- ].337/38-15.756/36. 18 de Agosto Oe 1.938. ' .. 

• 

• 

Sr. Diretor da St John del Rey M1n1ng Co any Ltde. 

orro Velho - Nova Lima. .. 

W.nas Geraes • 

De ordem do ·Sr. reSidente e de con

formidade com o reouer1do pela Procuradoria Ge

ral dest onselho, os autos do processo referen 

te ao 1n0uer1to adm1ntstrat1vo instaurado por essa 

Comnanhia contra o empregado JoNo de Souza Neto, 

flca pelo presente not1 icada essa Emprêsa,para no p~ 

zo de 15 dias, contados do recebiment o deste, ~ r 

cumpriment o á resolução da la. Câmara do conselho 

Nacional do 'T'rabalho, publicada no "Di ário 0!1c1al", 

de 8 de evereiro do corrente ano, que condenou e! 

sa Cornpantüa o pagamento dos vencim~ntos do acusa

do, da data que ~êles ftcou privado até a da lnstau 

nação do 1nquer1 to, isto é, até 12 de 1:cvembro de 

1 .936. 

Atenciosas 
N 

Salldaç oes. 

. ~~-~~~~~~-
Diretor da secretaria, Interino. 
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Y. c:fo/!n ~/~ ~nvr:? ~:~:~~a:~~ 
./~/pO ~ 

rg;~· ~a .::z.;na . G . §'. 2. 

~L 3:/ " Se~ey: ~a 
~rõ .Y!ína, fj;éa.a0 e/e ~zt:UJ. 

a{adr./. 

................... 2.<P. ... ..c~~ .. .Ae.o.!'?..t9 .... 9:~ ... ~9J. ... ª····· 

Exmo. Snr. Presidente do 
Conselho Nacional do Trabalho, 
Mi.nisterio do ~,raba ho, InduRtria e Commercio, 
Rio de Janeiro. 

Accuso o recebimento de vosso officio nQ 1-1337/38-

15 . 756/36 , de 18 do corrente, notificando esta ~ia. a pagar ao 

seu ex-empregado João de Sousa Netto, os vencimentos atrasados 

da data de demissão até a da inAtauraç o do inquerito, isto é , 

até 12 de Novembro de 1936. 

Em resporta, cumpre-me communicar-vos que reportan-

do-me carta que vos foi dirigida a 27 de Abril ultimo, o aJ-

ludido operario tem até aqui se recusado a receber os seus ven

cimentos, como indemnisação, de 14 de Novembro de 1933 a 12 de 

Novembro de J936, tAndo-Jhe sido enviada a 29 do corrente a car-

ta cuja copia tenho o prazer de vos enviar em annexo . 

endo o gue me cabe informar-vos , prevaleço-me do 

ensejo para reiterar-vos os meus protestos de elevada estima 

e distincta consideração . 

Attenciosas saudações. 

DIRECTOR INTERINO. 
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C O PIA 

Sf. )rb c/e/~JP ~nw;? Ylfon:0-a~~ ~ded 
</'~'Z-'Z-t? ~ 

pg;~· ~a ~na. G . .@f 2~ 

~d 3;/, "0e4: ~ 

Illmo. Snr. 
Jo o de Sousa Netto 
Ne s ta. 

wna. 

.Y;rt-a;, ~éa-4 de ~~
,qj{a<JL 

. ......................... 29. .... d.e .... As .o.e.to .... df7 9J .. . ª······ 

De accordo com o officio 1-1.337/28-15.756/36, da-

tado <le 18 do corrente e recebido a 27 ultimo, do Conselho Na-

cional do Trabalho, do qual v. S. poderá ter vista, convoco-o, 

mais uma vez, a vir aos escriptorios desta Companhia, para receber 

a importancia de ~.5:400$000 ( cinco conto s e quatrocentos mil reis ), 

que, desde o recebimento da copia authenticada do accordao de 13 

de Dezembro ultimo, se acha á sua dispo~içao, como jR é de seu 

conhecimento. 

Recusando-se, porém, v. s. a receber tal import ancia, 

nos termos de sua carta de 20 de Abril ultimo, sob fundamento por 

V. s. allegado de que tinha direito a maior indemnisaçao, communico

lhe que esta indemnisaçao, conforme decidiu o Conselho 1acional do 

Trabalho, e de accordo com o que lhe tinha sido offerecido, abrange 

somente o periodo decorrente de 14 de Novembro de 1933- data de sua 

demissao- a 12 de Novembro de 1936- data da instauraç o do inquerito. 

Conf er e com o or iginal 
~~ 
Escripturario. 

Saudaçf5es. 
(a ) ~~r i c Jav iP.s 

DIRECTOR INTERINO 



M IN IS T éR IO 00 TRAB A L H O , IN D Ú ST RI A E. CO M é r>C IO 

CONS E LI-10 NAC IONAL 0 0 T R A B ALHO 

.R~.G .. , ...... ~ro .... §./ .fl/.Q;;a ..•................................................................................................... ........................................ ...................................... 

........................................................................ ~ ....... I N F O R M A Ç Ã O ....... : ............ ·-·························································· 

............................................... T~.D.~9. .... ~m. ... Y.l:ª.t .fJ. ... .9 .... Pªr.~.ç-~r...J~.e .... .!..l.â.!L.. Q§/.fl?..~. ..... Q.a .... Pr..o.c.u.~ ... 

. r..ª_4.9.r.+ª····@.r.ªl. ... g.9 ... .09.D.? ~J.h.9 .... .Nªç +.9.nªl .. 4.9 .... r.r.ªº·ª.l.hQ . ., ..... ~.ê.~J~ .... Sºç·r.ª.t.·ª-~·-· 

.. r.1.a .... no.:t.1!1c.o.u .... a ..... ~~s.t ..•..... Jo.hn ..... de.l .... ReY .. M1.n1ng ___ .company, ..... L1m1.t.e..d.!~ .... Pa~ 

.. r .a •..... de.n:t.ro ..... õ.o .... P.r.az.o .. .. õ.J~ .... .l.P ..... <t.1.a.s .•.... co n.t.a4.o.s. ___ do. ... .r..e.c.e.b1men:t.o ....... JlO...... . . 

.. o.!1.c.1o .... n ~ ..... 1.:-l .. Jt_;;;;'J .•..... õ..e. ... .l.6. .... õ..e ... ,Ago.s..:t.o .... !1nd.o., ..... ~lar. .... cwnpr1.me..n..t.o ..... ao ....... . 
.. ac.ó..r._q_Õ..o .... g.ª···.lª. ~·-···CJw.m.r.a .... Q.e.ê .. t.e 111s ~.1 t:u to., .. __ q1,1e. .. qe "t.e.r.m.t.n..o.Y. .... o .... p_agç;~---

.. m~n.t.9. .... 4.9.ª · ···y~:m_ç_+~~-P-~-º-~ ·-···q~y-~9:~.~---··ª···· "-ºª~--- -9:~ ..... $.9~.ª- -·· ·N~.~-~~-- '--- ··-~-~-?. .~~----·~·-······ 

.. da.t.a .... qu.e .... d.e.l.e.s. .... !1c.o.u ... p.r.1.v..a.4o .... ª:t·~ ·-··ª····º'ª ····t..n..s. .ta:tJr.ªç·ª-º····4º-... J.n.q:q~.r..+:-... . 

... to ..... a .... que ..... o ... m.e.s.mo ..... r.e..s.pomle.Y .... .n..aq\Je.l .a .... EmP.r.ª.$ª··································· ...................................... . 

.......................... ...................... Info.r.ma ... .a .... me.~?m.a ... c.omPMh1.a.., ..... e.m. ... .r.e..s.poê.:t.a. .... a.Q .... G.1.:t. .ª~º--······ 

... oficio ... que., .. co n.t.orm~ ... j á .... G.QIDY.Pl.C..Q\J. ···ª· ·J~ê.t.ª· · ···C.9Dê.ªJ.h.9 .•..... ~ID. .... ?.7.. ... 4.~ ........... . 

.. A'P.r.ll. .... qª·-~:r~-~---· ·ª'-º-º ·• ·····J-º.ªº·····º'~---·SQ.~ .. ~ .... N~ .. t~.9 ..... ª~·-···r.~.ç-~·ªª····ª····r.·~ -~-~~~-~---···-º -~---···· 
... ven.c1.men.:t.o.s. .... G.o.rr.e. .s.pon.g_~.n.t..e. .s. .. .J~'!o. ... w.r.l..o.qQ .... 4.~ .... J.4 ..... qe .... NQ.V.~mQ:r.9 ..... g.~---········ 

... 
.. 1.933 ... a ... l2 .... de .... No.vembr.o ..... ue ..... 1.9.36.., .... r..azao ..... po.r. .... que .... lhe .. fol .... d.1r1g1d.a ... 

... a. .... c..a.rta ... JWl.t.ª •..... P.Q.r.. .. Ç9.Plª'····Jt . .r.~.ê .. ~ ... ..A .. o..J.A~.êJ~ª-····ª~-~º-ª-~·-············································· 
.................................. sat1sfe.1 ta.,. .... .ass1m., ..... a ... .Cl111ge.nc.1a ... r.e.q.ue.r.1.da .... Pela. ........... . 

.. Pro.c.urad.o.r.l.a ..... ~.ra.l.., ..... P.ª·ª ·ªº··· -º ·ª·· · · Pr.~.ê.~~-~~-ª-···ªY..~º--~- --- ·~§ ..... ~9.§ ..... ~-~---~~-~9.: ... . 

.. .r1.dade ..... sup.er1o.r..,. .... :par.a .... o.s .... !1ns ..... c.o.nve.n.1.e..n..'!f.e.$. .•.................................................................... 

.. .. ..... .. .. ........ ..... ............ ............... .. .... .r.1m.e1r.a ... se.c.ção., .1.5 .... a.e .... s.e.t .e. :b.r.o ..... õ..e. .... l~.~---···················· 

- -- ---···· .................. ~~12c~,cte1A L11~CI.M.dQ -
....... ......... .......................................................... QfL_.Ag.ffi.! .... : .... G.~ªê.ê.~ .... ".J. .'.' .~·-·· ......................................................... . 



.......................................................... Q .......... U2, ......... ~-----····--··6?~ ..................................................... . 
I 

f)k:_'l.l ............. ........... : ·'· --~--·--· .... "· .......... ...... ... .. ......................................................................... , ........................................... . 

~------·----~~-~-:::::u_:-~_::~~-~----~-~----_-_-_-d·.---~·:_-__ -tz.:;;,~:;;.·::.:_: .. :_--.. :: .. : .. ::·:·_·:-.. :·::::·:· 
............................................................ ...... . ........ : ·---------~-------- .... . ....... r ..... . -- .... .. . / 7-.Jtfi?.. .... ......... -----·-------------····----- . 

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

............................................................................................................................................................ ................................ .... t--· ........................ ~--------· 

~;J h 0' 
-.~--~••••••••••••••••"• ••••• 04o• •o••••••••••••·•••••· 0 0,, 000000000 0000 00 oooooooooooooooooouoooooooooo •••••• ••••••••••••••-••••·-·•-••• --•••••••0 ._, •·••·••••••••••••••O.••••••• •• oo ouo••••••••••••••••o•••••••••o•• 



MINIST ~RIO D O TRABA L H O. INDÚSTRIA E CO M~t~C IO 

CONSE LHO NAC IONAL 00 TRABALHO 

........................................... .......................... A.2 .... Qfi..c. 1ª.1 ... !-.:ª.r..i .ª .... Alc.i.nª ... J~i.m.nda., .... .. ~ . 
• .. ....................... ~E.~.:r. ..... ~ ..... ~.:X.:.l.?.~.q.t..~.P.. ~.Y .. QJ:'C}ena elo . ............ ....................................................... ............ ............... . 

= ~: - ·:· ~ : r-~1w.r ~J~t:: tlro / , f-WV. . 
............................................... ................ ...... ..... . .................... ~.>L .. c ... ..... Dire tor .... dª .. .la ...... .S.e.cç.ã.o ..................... ....... . 

., ......... .. ........ .......... ........ .... ....... ...... ............ .. .............. .... ... ................................ ;·· ·· .. ···"':······"""······· .......................... ....... .. ..... .,. .. .. ..... 7 ....... ....... .. .. .. ... ..... . 
- :· ~~Jo.b~tr85l 

•••••••••:•••••••••• •••• ••• • ••• • •••• • • • • • ••• • •• • • • ••• • • --•-: • • • ••• ••••·· •••••• ••••••••••···· ····~-~'L:~~ ---•· 
... ........................ ............... ......................................................... ........... .. ...................... ................................. ..................... ..................................................... 

'. 

•••••••••• •• •••••••• • •• •••• ••••••••••• ••• •• ••• ••••• •• ••••• ••••••• • • •·• •••••••••••••••••••••••••••••••••••· ••••••••••••••••••••• •••·•••••• ••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• -.&:.• ••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••H•••••••• • 

···· · ···············•·····•·······••oo•••""'''''""'"""'''''"''''"'"'''"" "'"''""'''""'""''' '' '"'"''''''"'''''''"' ' ""''""'""'"' """""'''t .... ......... .. ........... . . . . .. . . ... . . . ....... . ... . ... . . .. . ........... . 

.. ................... .. .. ... ................................... ...... ........... ........ ........ .............. ..... \ ....... .. ... ....................... .... ... ................................................................ ........ .. 

. 
'

0 00 0000
'

0 0
' " ' ' ' ""'""' O'"' " '''' " "" ' ' ' '"''''''''"'"' ' ''' ' "''''" ' oooo o o o ooooooo>OOOo • O•ooooOoooooooooooooooO Oo •oOOOOoo•••Oooooooooooooooooooooo o oooo OOo••• '"' ' ""'"'' " ' o oooo oooooooooooooon oo oo• '""'"""'""" """""" 

.. .. .. . .............. ...... ...... . ... . .. . ..................................................................................................................... ............ - ... . ..... .. ... . . .............. ~ .... . .... ......... . . . .. 0 .... . . .. ...... .. 

.... 
. ...... ................. ... ...... ................................. ................ .............. ....... .. ...... ................... _ .. ............... ... ............ ............... .................................................. ...... . 



M . T. I. C . - C ONSEL H O NACIONAL 00 TRABALHO 

I . . 

1-2. 288/38.- 15. 756/36. 22 e De7 bro de 1 . 938 

• 

.. . 

... 

.., 
~r. Jo o de Souz eto 

A/C ~ Calx de A osent dor1 e Pensões dos 
.., 

Serviços <1e neraç o, em orro elho. 

Incluso vos remeto , de côrdo com 

o re~uer1do pel Procu dort Ge 1 , co 1 s 

devi mente · utent1cad s de dois documentos 

orerectdos pel St John del y 1n1ng Com

ny L1m1ted , nos t os do · recesso referen-

te ... voss' recl m ç o, fim de rue , no p zo 

de 20 diRs, vos pronunciei s r spe1to dos 

mesmos. 

... 
ntz o 

Outrossim, comunico-vos rue a 1nde

cue tendes direito é a clt d nos 

menc1on dos documentos. 

Atenc1o s ~ u 
.., 
o s 

( J . • de . rt1n"" c t1lho ) 
• D1.retor d Secret r1 , Interino • 
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EXmo . e Illnn. snr. 
nr. presidente do c nselho 

rabalho . 
Nacional do 

:~:l:=O==D==A===J===N:=~~fF=K:=• 

enho a hon a de respon<ler o o ficio l-2.888/38-lb.756/.36, 
desse illustre conse o, datado de .~-12-1~38 . 

snr. presid te:-
t hoje tenho rGc ' anado o que ju o se r meu direito. 
,u nto ao merito da uestão, tudo 11e convence 'lUe i UJ a 

vitima das pessQ.as encarregadf'ls de ler aprova teste"'l nhal do pr0ces~ 
s as pessoas nao fizeram a s, juizes jUldadores a exata lli~rrativa da 

prova, po~ue esta convence que s6 a doença i a causa do dese ntun'i-
mento entre mim e o chefe de se rviço. 

r. J cia. sabe ue a um homem doente deve slr relev~da a fal· 
ta leve, uan:lo a hover. 

ro neu caso, her1 essa falta leve, existiu. 
JUl e, por isso, una vitima. 
~~ s pl1srwnte in creditavel que se tenha aniquilado um pas

sado , que é um patri•1onio, de ?8 ~vinte e oito) anms de serviço , por 
urna causa sem 1mportnncia , quer material, quer moral. 

')eclaro • ':::xcia. ( ue tenho 28 annos de serviço na cia. ,do 
~~orro velho , H..;sses 28 annos de s.~rviço, "barantida a 1inha c1e 11 issao 
pelo colemo c. 1• rr ., são postos fóra, na v 1la commu•1 as cousas cul 
padas. vinte e oito armos sem urJ.a falta, vinte e oito .annos de sacri
flcios pela empreza. 

TUdo pory_ue não se leu a prova os autos t · 
,. ~·xcia. ha de me desculpar a amargura das- 1rJ. inhas expressês 

mas ella e o grito e uma vitima. /. 
·ora, alem uessa desgraça , a empr eza ue~·t irar-t."le uase 7 

,,,ezes de indemnização , e, neste ponto, passo a responder o sufra refe
rido officio:-

Hove dois inqueritos · um a 12 de ovembro de 1936 e o outro a 
3o de ~unho de 1937. · 

primeiro foi violento, tumultuaria e nelle não fui ouvido, 
nem 'flinnas t stei'Tlunhas, por cul~a da empreza. 

,6 a 3o de JUnho de I9 1, o c. N. T. conse, in que se fize sse 
um inquerito regular. 

Assim , "data l'!enia" , protesto contra mais est a arbitrarieda
de da uia. do orro velho. 

al interpretação da er1preza é mais um assalto ao meu patrlmo· 
n1o . o C. • T. mmdou inder1nizar-me até a data do inquerito: r1as o 
inquerito v811do, foi o u1t1 1o, e não o prlffieiro. 

nr . residente. 
rrequei ro ao • ,.,~ . conse o nacional dq .rabalho _ ue, na horri 

vel hypothe se de eu ser pôsto, injustamente, fora da empreza, ao menos 
ue me sejª concedido o direito.t de fazer parte da a1Xa de posentado· 
'la e pensoes , aflm de que eu nao perca, totalmente, os meus sagrados 

28 annos de serviço , que representam o sangue"'das pessoas que sustento, 
rte ueiro mais , que nara a indemnisaçao , seja considerado a 

ultimo 1nquerito . 

pede de fcr1J 'lento . L 

~~J~ 
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DATA DA SESSAO 
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RESULTADO DO JULGAMENTO 
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CONSELHO NACIONAL DO TRABAL 

IIRISTERIO DO T~lBlLHO, Pro c . 15 • 7 56 6-
IIDUSTRIA f COIIERCII ACORDÃO 

_ §M.J:~ .Seco6.o ~ ,r' / 
(CP-461) 

19_;3~ ........... . 

VISTOS ~ RELATADOS os autos do presente processo referente 

ao inquerito administrativo instaurado pela "St. John del Re.y Mi

ning Company"contra a ernprêgado João de Souza Netto: 

CONSIDSRANDO que a Primeira Câmara , pelos fundamentos con§ 

tantes do ac6rdão de 13 de Dezembro de 1937 (fls . 73/4), autori

zou a "St. John del Rey IJ ining Company11 a demitir o empr~gado J o

ão de Souza Netto , em virtude de falta grave apurada devidamente 

no inqueri to administrativ,o então instaurado , reconhecendo , entr~ 

tanto , ao acusado o direito á indenização dos vencu1entos atraza

dos , da data em que deles ficou privado até a em que foi instaur~ 

do o inquerito; 

CONSIDERANDO que , procurando cumprir essa decisão , a Empr~ 

sa convidou o empr gado a receber os ver cimentos que lhe eram de

vidos , mas João de Souza Nett o não aceitou e apela ag6r a para es

te Conselho julgando~se com direito á importancia maior da que 

lhe quiz pagar a Emprêza; 

CO N.3IDERANDO que a Procuradoria Geral , em seu Parecer de 

fls . 106 , observa que a indenização que a Empr~sa pretende pagar 

ao referido ex-emprêgado está exáta , nenhuma razão assist indo á 

reclamação que este oferece ; 

CONSID~ Armo , ainda , que , em atenção aos argumentos apre-
f sentados pelo reclamante , cabe acentuar que nos termos do art . 53 , 

§ 3Q , do Dec. 20 . 465 , de 193l , a êle á facultado continuar como a§ 

sociado da Caixa de Aposentadoria e Pensões , desde que contribua 

em dobro ; • 



. . 
HÇM/

Proc .l5.756/36-

M . T. I. C. - CON SE LHO NACIONAL DO TRABALHO 

RESOLVE o censelho Nacional do Trabalho, em sessã 

na, indeferir a reclamação de fls. 61, oferecida por João de Souza 

Netto. 

Rio de Janeiro, 17 de Abril de 1939. 

Presidente 

Relator 

Fui presente Pro c. Geral. 

Publicado 11Itiario Oficial" em 1"1 Ô"" I 89. 

• 



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

c 1 se 

l-1.157/39-15.756/36 9 de Junho de 1939 

N • 

snr. Jo e souz eto 

A/C ua c xa de Aposent dor1a e 
N N 

Pensoes os Servtços de 1neraçao 

em orro Velho. 

Cidade de "NOVA L "- Est. !nas Gerais 

De ordem do snr. Pr s1d.ente, levo ao vosso conhec1mcnto,para 

os devidos !ins, ue o Conselho Nacional do Trabalho , aprec1 o 

(
o processo reterent ao 1n uérlto dm1n1str t1v~ a ue respondes- , 

tes na sr. John del Rey 1n1n comoany, em sessao p ena de 17 de 
,., 

Abril do corrente ano, resolveu 1nde!er1r a vossa pet1çao de 25 

de ato do ano passado, elos fUndamentos o acórdão publicado no 

"Diário 0!1cial" de 11 de alo !1n o • .. Atenciosas s udaçoes 

(Oswaldo Soares 

Diretor Geral da Secretaria 

• 



M. T. I. C.-CONSELHO NACIONAL DO TRA9ALH0 

CN/ C 
1-11 /~9-lr. .7o6/36 d JW1h0 193 

s ire to r .Jt.Jo d l ey 

1r 1 oomp y - orro Velho 

' 1d.ncte <1 'NOVA L u 

'!::" t o 1n Ger 1s 

T ns 1to-vos, or m do snr • . )reslde.nte, có 1 , <1 vt-

nte aut nt1ca a, o cór ão prorer1 o pelo cons lho ae1o

nal v r b lho, em s suao plena e 17 d br11 o corrente 

o, no processo r .terent no 1nq ér1to a 1n1 t t1vo lnstau-

·o por ess r o prega o João Souza to~ 
... 

Atenc1os s saudaçoes 

(Oswal o soares) 

Diretor Geral da Sec 

.. 
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