


MINISTERIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMMERCIO 

SECRETARIA ........ ............. ....................... 

2 . 109 ro ....... ................................. . 

• R.B. -4 . 336/936 . 

11. o INSPECTORIA ReGIONAL - ( BAHIA ) 

Cidade do Salvador, ...... .. +..4 .... de ................ .OP..t.JJ:1?.r.o. ............. ......... de 193 .... --º.~ . 

Smr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 

Rio de Janeiro 

Junto ao presente , passo ás vossas mãos, para os 

devidos fins , o processo fichado nesta Inspectoria sob nº 

4 . 336/9~6, o qual tem por base uma queixa apresentada pe 

lo Snr . Valdolino Pinho de Argollo , contra a Cia . 6essio

naria das Docas do Porto da Bahia . 

Saudações 

lt 

ccc o n 1. 

/ 
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CDelegacia do gcal>a(fio 
BAHIA 

eiilaéle do <Saloacloc, .... ....... .. .. ... de ......... 9.~t~.l.J1.T..C>....... ....... .... .......... de 19 

': ........... 1 .•. 3..,.!3 ....... 11.5. 

unr . In po c to 

nexo no r 1 ~ent , d volvo n e ·t n ct o n , o 

p roce o I.1bB . 1150 encnmin o.do n esto. ..:Je le cin or equivoco, pois 

truta - se do mnterin o.ttinente. no 'onsolh o lncionnl do iro.b lho, uni-

co orrnõ cox patente po.rn o. recear as i rre~ult rid a ~ do ~oc . 2U . 4b5 

d 12 ct Outnb o d 1931. 

· >nndnç Õe 

o nr. n poct or .. o · on."l.l do inisterio do ..~,rnbnlho. · 
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PROTOCOLLO 
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I .H. B.-1 . 150/ 936 . 

25 I. arçc • 

Sm .. • • Jup r .i.n nd nt da C a . C a iona.ria da 

Docas do orto da .e. h · a . 

,. 

pre e 1 u, l!..\ ,Go ,( vo cas "i' os , cr cc-

pi , puro. YOS'O 

a nopec 01 

nho d 

do de 

rgo o , s 

r n tc.. 

u ix ~~rescntada a e • 

. ' elo .. n • Valdo i; o Pi-

usa pro~id n~ia no anti

vida. d o~ co r f renc~a ao 

a. e es no. co sta te. 

" ndações 

In. ector R g'on 1 

... 

J' 

/ 

-



~\\\t>. CESSIONARIA DAs 
~\)~1?~ - oo - Doc4.g 

PORTO DA BAHIA ~id de do Salvad or. 28 de março de 
ADMINISTRAÇÃO 

Jl\ 

J.llmo. ~nr. F. UL >-UJJI TU'LJ..,J. 

H.D. J.nspcctor Hcgion 1 • 

.I!®. rcspost ao vosso officio N!:!' 473 datado de 25 do corrente, 

temos a honr de vos informar que o assumpto do mesmo n~o se entende 

com esta bupcrintcndencia. c sim com o engenheiro .l:{eprcsentnnte desta 

Comp nhi , quem vos pedimos cndcrcçal-o. 

Copia da queixa prescnt d pelo bnr. v ldolino ~inho de 

rgollo, contra cst Compnnhi·1.-

" 

od. n. 26 - 6000-2-985-0-2262 



t Jlr 
(Copia) Illmo . Snr . Dr . Inspector Regional do ~nisterio do 

Trabalho . O infra firmado , portador da Carteira Profissional nº -

13 . 936 , syndical isa do, tendo sido admEtido em 23 de Janeiro de 

1923 na Companhia Societé de Construcção do Porto da Bahia , emcam

pada pelo Cia . Cessionaria das Docas do Porto da Bahia no anno de 

1930 , onde c ontinuei trabalhando sem interrupção , o signatario da 

presente , até o dia 29 de Fevereiro do anno corrente quando foi 

dispensado sem motivo justo , vem a presença de V. S . afim de protes

tar contra esse acto por ser injusto e illegal sabido como é que 

taes Emprezas estão· sujeitas ao regimen do Decreto 20 . 465 , de 1º -

de Outubro de 1931 alterado pelo de nº 21 . 081 de Fevereiro de 1932 

e segunda a disposição do seu artº 53º , o empregado com mais de 10 

annos de serviço s6 pode ser dispensado por falta grave apurada em 

inquerito administrativo . Pelas razões exposta o req~rente pede 

a V. S . que se digne de solicitar daque l la Empreza os motivos pel os 

quaes foi dispensado o supplicante , uma vez convenientemente infor 

mado haja V. S . de remetter · o presente ao Conselho Nacional do Tra

balho para o devido julgamento . P . defetimento . Bahia , 16 de Mar

ço de 1936 . (Assg .) Valdol i no Pinho de Argollo . 

Está conforme o original 

Bahia , 25 de Março de 1936 . 

Inspector Regional 
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I .R. B. -1 .150/936. 

par :v o 

peotor1 

7 

snr. EngD 1 r derico Pont 

cri torio d Ci • Ce io 

Junto a.o pre t ' .e o 

o c on c e to , u i 

bril 

1 d a Doe 

v o a a m ' 
e.pr ent da 

contr a Soei t Con trv.cç do orto 

pel Snr. V lclolino P nho rgollo, olicitando 

do orto 

o r oopi ' 
e t Ino-

d 13 hi ' 
v o pro-

videnci o no sentido i cnt d d vi a d :feza com 
. 

referenci to d · t o c ,. -· 
c -· 

'· 

.. 





f Vulfi r 

.,r . D1 ector dt Co pan lo. ccs ... 11onar1 das Docas do 

Porto da .Bah1 • 

T n o em v1st os Butos do nrocesso m ue 

v l do . t . o 1nho de 1r ollo recln a contr o cto de 

so. comp nh1a ue o dem1tt1u do sorv1<;o, em 29 d J'c-
,., 

v lro do cor ·ente nno , ~er just~ ,; u a , n.o obst . 

te conta 1s d 10 nnos e eff ct1vo xercfc1o, s 

11c to- vos Oo 1nd1Jpcns·ve1s ·clr~ec mentos resp 

to d allu 1d 
,.. 

reclnm ç·o, dentro do pr zo d 10 dia 

... 
At tenc1or.~ s s u 1: "Oe 

(OS ALDO SO 'S) 

Dlrector Ger tl d s cret 1a 
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(' • t: 
.)...J I:'• 

·ovc bro 6 

,r. Vc 1< o.11ro P1 o do Argollo 

/ C do Synd1c to . da. cornp nh1a L;ess1on ri d oc 

do Porto da ~1 • 

A!1m de pod r e te consell o tor1 conh c1mer. 

to d 
.., 

vossa recl m ç o cont 
• d s Docas do , rto , solicit o voss s r v1den-

c1ns no cnt do de ser onc '111ho , dentro do pr zo de 

10 d1 s, n tn ~.cre rr1 , vos. cvrte1r pro!1 s1c 

n , na c,un pod r veri r o t mpo e acto de se! 

v1ç ~, re t do ~~ lla cor nl 1 • 

"' tt nct osns s u açoe 

Dlrector 1 d s cret rla 
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25 de Nov .. 

pon~er. 

Cicl...,c, do '..,1v .... ao ... : , 1 de De. ro c1 19..;6 . 

111 !. Snr!. Dr. O • ..,1fo ..;~o..,re • 

1~. :). Dir c~ or e ~1 d~ S ~r" ""' .. :i~ 
do 1

) 11 01 O 1 "Uj )11"1 O· 1.1rnbnl} o • 

.... n n ~ ~ A. ~ 1 o 

,. 

De oss d V/0 i..:;io n! 1 - 1.617/ .... 6 , de 

bro 1Ç36, e o r" r J . -

De ref r nci ... " o..,rt ir., ) i 1 11"1 Ct1 -
pr - m info mnr .., v. tte ., 'i.... ea ion ... i .... c..,< Doc .... do :Por o 

uer ~econtcc r o + o de erviço , 

pre t--ro n~ ocie Of Port B ... i~ , e or ..... ~enh sido 

1.-. ., i... • c i t !l d.... c o n o r e j ~ ' c o ·o n e c im n-

to d .-,se l ho , j~ o en+re .-.nto os ,.., t t"do., d~~ue11ns 

~!~~·~ze~en ..... ~ente n VOvS" 'Olici .,ç;o . 

L 
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Docas do Porto da Bahia 

SI!RVIÇO DI\ CONSTRUCÇAO DO PORTO 

N.o 

BAHIA. de 

:ATTEST.ADO 

neclare pele presente que • 

eu nas ~iversas embarcaçies 

~~~~~•~~~~~~K• machi a, ~ 1° ~· Julhe de 1g 

~••fte~si~e ~1epeasa~e em ce sequeaci 

Bahia, 5 de 

.. 

lO 

Tere tte 
... 
• 

, 



rllm0 Snr . _ ~. LOQ~ umb rt M, D. En o R ~r ntcnt {::· 
1 ~ 

SOCIE TE DE CONS TRUCTI N DU ro RT DE B 

-- -------
-- - - ··------

V l~in Pinho d m 1 t.ima.., 

1----t... ndo tr b f.lll~. _ n _ t _ Emp.r z d d A_bril d~ 19_2 '7 ' 1° d J ho d. 19Zl. 

B hi a b m d u ire 1 t ..Q r v m mui re p itc-

m nt olicit r d v.s. Q..\1 dign t t t r .o p é d t _ u t mp o 

d s rvi ·o n lludid Empr za • - '----------

N. ~ . P ._ D E F ~ , I 1. E N Q -----

B1?J~~:;: 

Attesto que o Snr Waldolino Finho de Ar~ollo trabalhou 
nesta 01&. na qualidade de Il!~itimo desde -r9·23 a Julho Q.e 1-g-31, quan
do os trabalhos da Construcç ao do :Porto :pa~saral!l a ser executa.~os 
directamente :pela COW?ANlli.r ElliSSlONARLA DAS DoCAS DO I)ORTO D BAHll 
nada mais constando a respeito. 

~ahia, 21 de Julho de 1936 

• 



I 
secretaria, 

.., 
- INFORMAÇAQ -

Accusando o recebimento do officio de fls. 43, desta 
ALDOLINO PINHO DE GO.LLO envia dois documenU!Ds re-

l ativos ao seu tempo de serviço nas companhias cessionaria Docas 

do Porto da Bahia e societé de construction du Port de Bahia. 

Não havendo, até á presente data, a ~ompanhia ces

sionaria Docas do Porto da Bahia attendido á solicitação constan 

te do officio que, em data de 25 de Novembro do anno p.findo,lhe 

foi dirigido por esta Secretaria, proponho seja o mesmo reitera

do, marcando-se o prazo de 15 dias para a resposta. 
"" Assim suggerindo, passo os presentes autos ás maos 

"" do sr. Director desta secçao, para os devidos fins. 
Retardado, por accumulo de serviço a meu cargp. 

2Q Offi cL al • 
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M. T. I. C. - C ONSELHO NACIONAL D O TRABALI-10 

A/ 4 Agosto 7 

1-1.320/37-13.968/36 

Sr. 1rector d Comn nhta Cess1onar1a das Docrs do Porto 

da n hia 

~or 

.l t ~ n~o os t~rmo~ do of!iclo n~ 1-1.616/36-

13.968/ 6, d 25 de O'~m ro O no rs ·do , SOlte tO-VOS 

pr ntaaos 

·s~a ec tarta , dentro do pr zo de 20 dias, os 1nct sp nsa-

v s escl r~c en os s e 1. 0 d' recl 
.., 

çao fo ~1 ~a nor 

' ' ldom ro Pinho d r ,o1 J o con ra. o c o dess Com nhl u 

o demittiu do serv os, sem u t caus , flm de ue o Con-
N se lho . acj oo 1 o 'tbalho noss apr cl r ou 1 e u st o 

... 
A t nctosas saud. o s 

1rector de secçNo, no 1mp ~1mento do 

irector Ger 1 

.. 
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.. ,~~\\Wt>. CESSIONARIA DAs Doc. 
~~' - DO - ~3 

PORTO DA BAHIA Ci dade d ~alvador, 13 de setomb o de 1937 
ADMINISTRAÇAO 

1 o 11\ 

N2 22o , 

I I1m2 . sr . D ... OIS . BI\RB ~ D~ R.J J ITE 

n.n. Presid nte do c ..,}!;.:UI NACI N DO illALH 

RIC D.Jj J o 

bldo na 1.• c o 

j 

Da o e nosco der vo ~ rficio nQ 1-1 .320/37-13 .968/36 , 
datado de 4 de o~ to ultimo, aq recebido e 23 d ci ·a o mez, 
olicitando esclarec entos a resJeito da reclo éÇâO rormulada por 

ralc.oi · r nh de Argollo , c~ntra o acto desta c m arihia que di.. .. se 
lhe ter de.ãttido d serviço se justa causa. 

N bu~ca minuciosa pr cedida no nosso archivo ~ara colher os 
ele ento< nece~s os o~ e~cl recirr~n os Dodidos , da encontremo ... ... 
r l~cionad0 co ~ ~ e oOa e ·Uestav , azao orque, vos )edi 1os se for 

OSoiV l, f'ornGC'P.r-nos J.elhores d<dOo Q.UG DOo ..~;eribitam tll. re ult dO 
atisí'·ctorio. 

D"' ssa b c 
te ~ seguinte info 

evada · eí'fei to nos :roi da ... 
a ao: 

:pel se c '"'o compe ten,.. 

Ex'ste ne t~ C illPanhi m r 
atr caç "'o, A DO IRO B BBOS 
servi o de 11 C nstruc a " e 
]?3S~OU no dia oeguintP , ,ara 

he ' ro fl ct..uante de 
Pn,m ue , di o:J ensado ~ o 
~8 de Fevereir de 193~, 

o ...,erviço de 11 E plor<:.:.çao 11 • 

... 
"Houve no servi ·o de 'Construcç~o u 

:pr ti n e de m" ch:i na e is )ens do , t os 
demai o.er r ios & e .• regados do alluQido ervic , em 
28 de F verei de 193~, por motivo de ternin~ç~o os 
tr<..<.ba hos d construcça deste porto". 

Bahi , 9 de Sete bro de 1q37 

a ) 
, 

• buss ... 
1 ngQ . Chefe da 3a Sec , o 11 

eumpre-noo esclarecer ~ue o vosso orficio de nQ l-1.616/36 -... ... 
6f}/36 a ue fazeis ref'e encia, nao chef.r mos a receber, razao por-
nao :roi o me~n.o re ondic o. 

('! rvimo-no · da o_p ortun·· onde p ra a re.·en tar•vos oJ n .. o ..)r -
de estimE e considera~ ão. 

Mod. n. 26 - 6000- 2-995 - G-2262 ---------------------
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I N F O R M A Ç Ã O 

A Comuanhia Cessionaria das Docas do Porto da R hia ,at

t endendo aos termos constantes do officio n~ 1.320/37, desta se

cretaria , i nforma oue q busca minucios~ procedida no seu archivo 

nada encontrou oue se' relaci~nasse c<lll a ·JEMSt1ca a.e Wal domiro Pi

nho de Ar gollo, adi ant ando oue onsegu1u a~en~s o seguinte:- cue 

existe na comnanhia '() marinheiro do fluctuante de atraca ão 'Valdo-, 

mi o Barboza inho ClUe , dispensado d.o servi co de '' '": onst ruc âo", 

em 28 de Fevereiro de 1936, passou , no dia immediato, para o ser

vi o de '''I:XPlor Pão' , e q e houve no servi~"o de ''L;onstruc ão" um 

1ra1domiro Pinho, nraticante de ma hina , di pens:1 do, ,1untamente , 

com os dem is operarias e empreg dos do alludido servico , em 28 

de Feverej.ro de 1936, por motivo de termim~câo dos trabalhos de 

construcção do porto . 

Segundo me foi dado ver1fic r dos autos,o nome do recla-

mante é yaldolino Pinho de Argoll o e não aldomiro Pinho de Ar gol

lo, por isso é oue as informa Ões óra prestadas não sati sfazem 

o recuerido pela douta Procur doria G-er 1 a fls. 18 verso. 

Tendo em vista, porem, o documento de f l s . 16, proponho, 

salvo meuwr .1uizo, se officie, novamente , á comp .nhia Cessionaria 

das Doe s do Porto da Bnhia esclarecendo-lhe nue o Sr. v ldolino 

Pinho de Ar gollo trabalhou como maritimo na antiga societé de -

8onstruction du Port de Bahia, encampada pela mesma em Julho de 

1931. \ 
E' possivel pois, rue em face desse esclarecimento pos

sa ser prestada a inform .qão solicitada no exnediente por copia 

a fl s . 12 e reiterado elo de fls. 16. 
Ao 3r. Director de eccão , para os devidos fins . 

Rio, 9/10/937 
S.J.:u.Ja_ ~..&>o~..t.JaA ;f~ .. 

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

'r.t.-1. 69 I 

CJ.If/CS 
18 Outubro 7 

Sr. Di otor d Co p 

B h1 

i on ri d s Doe do Porto d 

.. o elv dor 

vista do to t t do no vo. o officio 

nQ 220, de 1 te1 bl'O findo, cumpre-m 1nfo . 1 r-vo 

ue reol m con t nt n t Cone lho oon r 8 com 
p nhi • tormul d p lo funcc1on ri Vel olino Pinho Ar-

ollo, ue e rviu n nti aoc1 té de c n truo 1on du ort 

d B hi , ldomiro Pinho Ar o1lo como, por quivoco, 

oi mencinn , o no ofr io1o nQ 1-1.320/~7- 13.968/36, de 4 

de o to ul t1mo. 

con:form1d ' sol1c1 to voa e rovid n-

c i e no e n ido d a r m pr o t Secr t ri ' den-

tro d e eo di s . ria lnf'o - obre o r zo n o o çoe 

1 -l ç o e apreço. 

Att ncio s ud -o e 

(Osw 1 o o rea) 

Di r o to · d S o · t ri • 



~~~\\\to. CESSIONARIA DAs {) 
~~ - DO - ~~$ 

PORTO DA BAHIA 

AOMINISTRAQAO 
Cidade do Salvador , 3 de Novembro de 1937 

Jl\ 

NQ 250 

IllmrJ • 'Sr. Dr. OSW.ALro SO.ABES 

D.D. IQrector da Secretaría do Conselho Nacional do Trabalho 

RI O JJHJ JANEIRO 

Em res~osta ao vosso officio·nº l - l o693/37 - 13. 968/36 datado 

de 18 de Outubro ~. rindo e aquí recebido em 29 do mesmo mez, cum~re
nos, em additamento ás inrormações contidas no nosso ofricio na 220 
de 13 de Setembro do corrente anno, acrescentar mais as seguintes , que 
julgamos satisrazer os esclarecimentos solicitados : 

V.ALDOLINO PINHO 

Admittido no serviço da Cam~anhia, em 21 de Novembro de 1931 , 
como marinheiro da cabrea " .Adelaar" , com os vencimentos de $875 ~or 
hora . 

Em 19 de Julho de 1932, ~assou a servir no rebocador " THQ] 
D~ SOUZA ", como cabo de machina, com Rs :-7$000 diarios . 

Dis~ensado do serviço em 28 de Fevereiro de ·1936 , juntamente 
com os demais o~erarios , ~or haver terminado os trabalhos da construc
ção do Porto . 

No archivo da Secção em que trabalhou esse o~erario foi encon
trado um recibo de rerias subscri~to ~or Valdolino Pinho Argollo , em
bora nos demais documentos rigurem a~enas os dois ~rimeiros nomes . 

Servimo-nos da op~ortunidade ~ara a~resentar-vos as nossas ho
menagens de alta estima e consideração ~ 

Mod. n. 28 - 11000 -2-9811 - G - 2252 
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Respondendo ao officio junto, por copia, a #fls. 22, a Comp~ 

nhia Cessionaria das Doces do Porto da B'ahia esclarece que o ope

rario Valdolino Pinho Argollo, ou melhor Valdolino Pinho, como se 

assignave naquella Empreza, foi admittido em 28 de Novembro de 

1931 e dispensado juntamente com os demais operario, por termina-. 
çaõ dos serviços, em 28 de Fevereiro de 1936. 

I ato posto proponho seja o presente processo encaminhe.tfoa' 

Procuradoria Geral para a neces saria apreciação, visto como o re-

clamante allega o tempo de serviço prestado a Societe du Cone -

truction du Port de Bahia á qual succedeu a reclamada . 

c 
I 

la. Secção, em 22 de Novembro de 1937 

Càlaw-,dt',.., .. ~ a. at.. .. ·•7 
Escripturario "G" 
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proprietaria da fnbrica "Moka", de Borda da Matta, nnquelle 
E:.Lado, para iuncclouar aloll) da~ hot·as regulamentare~, bt;Jn 
como no~ dumiugos e feriados, que o Sr. ministro proferiu, 1:1. 
3 do coi'J'ente mez, sobre u a sumpto o seguinte d spucho: 
"Aulot· izo. de t: ccorclo com a informação do in,pector r •gionul". 

-Ao pre<idcnlc du 1' Junta de Conciliu~fto e Julgam 'lllO 
t.lo I>J<lri!'lo FedHal: 

. 1-E-1. 558 - Hemellendo, afim de ser aun .xudo uo 
principal c. em cguida, rcstiluido a e.sta dit·ectorJa geral, o 
JH'OC I'0 SO ' lll cruc LuiL. Fclippe .'\lm ndra é intcro sado. 

. ·. J -1~- J .5ú9 - 1\t'.rneLtcnt..lu, afim do ser· anncxado ao 
rmncJJ ~11 c, m .f'guida, re~liluiúo a c~ la dircclol'ia geral, o 
pruc· ·~os JJJ que ~Iandim & Comp. p •dem a avo ·açüo uo pro
ct· --u r••lal i\'o a r •clanHH:ü • apresc ntatlal> pot· João t'seulo 
(i un.c · l·' ill J . 

\o )JIT.'i dP nlc da ~· Junln de Conciliacão c Julgamento 
do I )ioLL'I ·lu l•'t•deral: 

~. f-L•. -f .úü:l - Hr mcll enrln, afim de et· anncxarlo ao 
Til inl'ipal f', cn1 "~' i;llida , rc lilnido a c la dii 'N'lot·in gl': ui, o 
IJI'U•'I'-"' IJ l' ll l lJlll' .1 . t<. Feldh,tu pede. avoca\iiiO do [JJ'u \! es ·o 
n. t\t>. J. :Ji\l- :J G. 

Segunda occão 

Juulw' do !OJO 

l'ndora do Porto da Bahia, foi a de fazer conslar quo a. 'o 
<.i ;tó Lli.:. CuntiLrucLiun u clla Cl'.llll empre as dll'croutc3, ll·~
linsta.:. e sem nenhuma liguoüo entro si, de maneira que a :::io
ciété, sendo de linada a um sct·viço temporario, cmqu:H•l• 
durasse a construcção do porto, certamente desappanh!t'.J'Ja 
nt Q:> teL'minado o prazo contr·actual, nenhuma ralilo ;q;·ll 
!I :tvondo para que ~o11s empregados Jo em in criptas nn Caixa 
da Cowpunhia exploradOJ'U. O simples exame dos docuJJll!lllu:. 
n,; fls. J;j, 14, 15, 10 c 17 do rccut· o n. 672, convencem de u111:• 
\eJ·dadc iuvct' a, porquo na 1·ealidade os serviços da :5ucid<: 
pa~sanun a .. er e.ffectuados pela co1ripanhia explonulot·a, nüu 
só pela doclam~ão extH'O u dose documento, como tlu ln 
fot'UJ(I~ão mais oloqucut , porqup spontanoa, tjue a l.'ut·pria 
l,olll pan li ia c e ~:;;. IJJaJ'i:> l•:xplorut..lot·a fez, PJD o! fi cio, ao Ex1••o. 
..·1·. tlit· ·clot• g ·t·ul do Jllini ·terio do Trabalho, áiJ fls. 1:! d•J 
pruc1: · ~ u n. 14. 7'H-35 (em appcn ·o). 1!.: porque duvida n:i" 
houve . • de q11o o. s J'vicos da 'ut:i ;Lé já eôtavatu Lruu>'J'• ·
J·ido á C01npanh ia Exploradora, n boa logica e o pru)P'JU 
J•te.cl'ilo legal (orl. 2" do rccut· ·u n. 20.1tü5, do i do ouLuL:·u 
r,o 1\131) lOI'lHli'Ulll CUS 1111H'Ogado a OCJUdOS obrigotOl'hl~ da 
Caixa. Pr .soa e n cortc7.a, offct·eci o parecer do :12 Llo jancJJ'Il 
de 11l33, que lt'llni'CI'e.vo: "A H:! do ,julho tle :1932, os l::>r . ilauul 
... \doue, VincenL Uot·vcgunl, Paul B nsi, Jllathia.s de Britto L' 

~o;xPI :un.N'J' E no sn. 11 Js•rno Fernancl 1ilcent requ reram á Caixa Lle Ajf.()seuladul'ia •· 
[J 1·occ ::o · dec1 ·achados Peu ·õe a . ua in cripl(ilo como a saciado , pedido que lhe. 1"11 . 

, deucgado u G tlo agosto, conforme a pelição e despaehu u., 
Dia 't d junl1o do HI:JG (utldilamcnto) n ·. ~. Adduzindo novoo at·gull1 nto , os intel'cssntlos roqul• .. 

Lnmpo1·t & trol t Li 11 •, Linlill'd, requet•endo 0 de ntl'a- rcram t·coc nsidcracüo do d~· pncllo 11. 10 de outubro do :1!.13~, o 
nh:tllll"tlu . rc. litui._. 1iu du ::> docum entos •m iúonm illglel qu l! IIP lhe · toi ind •l'cl'ido, poJ•quc a Junta, a 21 do mesmo 1111'/. 
o t•uconll·otii nu p1·oce ~ u J't' lalt\u uo seu peuidu do aulol'i- r~ nnnc. coufit·mou a decbão nntol'iOI', com apoio nQ par •t·er 

zuçf111 t•ara run1·eiouu1· no pa1z (IX.iE :IG.M:iü- O:J't ) . _ 111 _ •lo HJ·. enge.uiJcit·u J'Oll' ' ti •nlanlc da Compauhia onccssioual'la 
tll'l'nt•tdo, d<· ate l'llu cuu1 as iuformucõe~. (.\ · iuful'lnacüe a riu Uucu da Bahia, pare Ct' e o qu c oncoutra ás I1 ~. 
qu allude c::;te de-paeho ·üo u.-, .,; eguinlc~ : 1• " 0 :; tio- Cninu uüo conformaram com c.~.sa uova decisão, os inlct' · -
LLIIJII',Jtllls llJll'l' .· untadu· COIIlU [Jl'U\'<L de COll lilUit,'ãO !t•g:1! de :tdu:; ÍIILI'l'UUZOI'Hrn O lJI'O 0111•~. t'eCUl' O. Jtegula O Ca::iO d11 
11 111a wil'dad ·, c o!J rc 0 · quacs ;;c lJa ,.;Puu a uultH'ita~:üu r:o·J- Pl'' ·cnt' I)J'Ul!" o o dCCJ' Lo n. 20.465, de 1 d outubro do ~ 9:J l. 
l'l·dida pat·a 0 r1111eci 1,1liut1enlo na llcpu!Jiit:u, n:1o pod ,111 e (i ca:<o oll t'l'duz ao scguinl•: os vcticional'ius fot•um ndutitt1d1 • 
niiu di''''JIJ "''J' 1·Psliluidus uos iut1·1·c:;.-;adol>, 111 uilo elii!JC•L'.l 110 H'J'\'Jf.'O Llu :ociélé Llo Con Lruction du Po1't de .Bahia 
c:-. 1.,1a 111 11 u p1·r•et.', ~ u traduq;ii" . <lo:; 111 e:;mo . Dcv 'lll fica;· ar- :.clualm •ntu prrl~.nc<'ll1 á Cotnpatlhia Conccssionaria du.~ Do•:a:; 
chhauus, pat·a qiiL', a lodo t .1111,.0 , 5 • vo~~a ·et·il'icar a rc- uo Pol'lo da Ha!Jia, Isto porque aquella Companhia foi u,cut·
gulari•l<túe da 00111 · 1 · ;; .~ üo , ainda, pam que, na . IJO ~ ivoia rc- rJUruJa a ta. 1 esse modo, a Companhia Cone sionaria PI'U• 
ro 1·mas d. c• ·[alui.,:,, ~ailla a rcL)artil(üo eo1110 111.0 cctlJ••· em lica a expiOI'a<;üo do !Jorto e Conlinúa a sua construcçúo 
fr.co dos pedirlo~ rJ 1o, upp 1·ova..:ãu". 2• _ "Não süo de so res- decisiiu da Caixa ba eou-se no parecer do Sr. engenheiro r' 
Lituit· docurn •nlo.~ La ico:; do procl'sso, que us~im l'ical'ia mu- prc. ·pntalll • das Docas da Bahia, parecer quo esCã poL·fcita
tilndo, 11 ,sfalcadu du ·ua · peca.:; de maior valor; ficaria a re- Til nlo certo quanto á 1 mte doutrinaria, mas que não estuda o 
pa1·tH:iio dcsa.p 11 ,, u·pJii~ult~ a ev 1t ~ 1 · qualqu r sut•pt·esa, que nã14 t' ·~· olve o caso do re. urso. iniio vejamos. O processo di
possa oceot'l'rr 110., lerio1·1nenlc, subJ'l>, a cau a n que et·v!ram vid - ·e em duas partes: a primeira indica que o pessoal em 
de base. E' n IH'O\ u qu l •m a rcparLicão, para a de\' ida con- vregado no scrvi\iO do construcciio do porto não póde perteucrr 
slalar'io do Pm que 60 rundou paea a re prcliv;~ d ri siio. Nito u quadt'O peemauenle da ompanhia, porque por sua propl'ia 
são ducumculo d pouco valor pura a t•rova da d c i ' ão do natuJ·cza o s rvico de construcção do lJOrlo é r.()r_ tempo lH'O
<iov 1·110 : _ são documentos comtH'Obalorios da legalidatle. tlo visol'io, que acab~t·á .log~ que Lenha concluído oo respectivos 
acto '!.:\pedido.) l! · obulho~, p la fmallzuçao do .r:razo coutr~ctual, e segun-

Sj nrlicalo do. p rluarios da Uidade do alvador, Edado da, qu ~ómcnte ns companluas que SeJam <?rgamz.ad~s 
\a Bflhia, pNlindo sc,iam avocado · pelo t'. mini.slro, ns 1,1.0_ cu1': curacLor perma~Jeuto, para executarem serv1ço PlOVl

te& os H • c;>~ r ü7i-93.2, u. s í!l-\!34, 508-936 e t. 683-\J3G, r _ • or1o, ~?d ·m constdomr v ~ou ~essoal como perma
l.aliv'>s ao r Clll' os que Raoul Adone, Vlncente Ket-ve.ganl, 11 11Lu. ~a?. JUStamente essas ufftrm.aç~es do parecer em cau
Pnul Bcnti, l\lnlhias Brito e Fe.rnand Milccnt interpuzernm sa qu~ suJfragam e demonstrarp o. d1re1Lo dos recorrentes., 
àu de parl!o que lhe; negára 0 dir ito de se inscr ver m ,.01110 ~~ elles ~o~sem apen.as empregados ?a Socié~ de Co~ . -
c1'•t!rilluinlN:; da Caixa do Aposentadoria e f:lensõe.s d Por- tru~lwn .du l.ort do B.ahta e s1 esta. so~1edade petmanece ~r, 
tnariu,., da Bahia ([ 1g 3. i32-936 ) . _ 'l'ran.mitla- -· ao nes e coracter e fu.nccwn~mento até o fun d<? co~traoLo, ~et-
syndh:alu a informu~;ão da Procut·adoda do Con olh • a- ~am t~Le qua~do clla se t!Issolves o, pela te:m.maçao ~do ~:~zo, 
<~ional dCl 'rl'abnlho (A informac'io a que alludc este Ul'~parho m . 1 enov.acuo. do_ oontracLu, os us ~mpt gados uao tcuam 
· . , · , . ',, · . 1 b' .,. ~ .; 1 ,.. , un·ctlo a m t:rlp~u.o em nonhuma Catxa. · 
•· u MJUtnt ·. O a U 1.~P ? . . o .r~ quo versa a ?.1 - 1,0- ~ Dos auto , porém, c lá provado o contrario e está per
nlai'f!UI!ao ó sunples JU. cslá.. vu tualmon.te. solucwnado. 'lo- fuitamonle d monsLrado que a 'ociéLé de Coostruction du 
ri.av!a~ o gran<lo uum 't'o de IH ocesso obre o ~a. o, .c ~ mui- Porto de Bahia foi incorporada á Companhia Cessional'ia. da:; 
t.q~lJCJdade d rech:unante.! que reque~e.r.am In'C't'IPÇao na Docas do Porto da Bahia, sociedade de eXtPloracão e não do 
Ca1xa, é que .trouxe, em apparencla, a dtff!Culdad~ d_o exame; construccão do porto e que apenas se incumbiu da ,,ontinua
rnas, na realldade, Ludo e esclarece com a aprecwcao do 1\<S- cão da construcçúó porque acceilou a incorporação da Sociólé. 
eumrtf.o, sobre o seu caracler geral, o após o exam_, em de;;. Logo, os reclamantes não são empregados mais da SooiúP, 
t.aqu , de cada PJ'oce so. No ca:o Cf!l apreco, do~ sao o.s ron- sim da Companhia Ces·ionaria das Docas. Como esta é oni-
lo d~. recut·so, a s t~ll c r: a) a Hl 01'1!!\:aO, na ,a1xa. dr t~do os presa de exploracão do porto, os recorrentes para ell fran:f•·
empre.g::do" da ?CHHó de Conslruct10n. du Port Lle J?oai~In; IJ~ riuo· pa am a er empJ·cgados permanentes e, portanto, rotu 
uverbaçu~, nt\ a1xa, do tempo do .c;crvJ~O prE' la~o a ocJ.ól •, direito á inscripcão na caixa. O engano do parecer, ás fls. 9, 
untes de Janeiro de 1932 - - PI'OC<'. so n. 672-32- m - ·lá em con ·iderar os r COJ'l' nLes empregados ua. , ocirl; 
oripcão na Caixa - primeira reclamação de quo frz objecto porque com ella, pu aram á 'ompanh ia C sionarh da Do~ 
I) recur o n. ü72-32 é a de que Rnoul doue, Vinc~nt J( l'\'e- cas, mas justamenLe a incorporação das companhia é qtw 
gant, Paul Bc.n i, Malhias Britto e Fernand filcent J' que demon Lra que o recorrentes })as aram a empr gado; da Com
t·erarn a sua inscripção na aixa (le Aposentadoria e ~n õe;; panhia Ce · ionaria, que é de .·pJoru~íi . 
rios Portuarios da Comr•anhia ces ionaria dn. Doca do 1 orlo A certidão de fi. 1:1. dcn10n tra quo Haoul .. \!]nu e r 1i 
da Bahia, pcoclido qtll' lhes foi indeferido, .c;ob n allogn ãu dt) arlmillido na ,' ocirl{\ <I~ C:nn lru ·Lion em uuthi!Jru d•• 100\l. t' lll 
que foram ellr empregado.s da Companhia ociót rlc Gon. ln• - cuios ·et·vico · contill11i1U até J!IJl!'it·o rl c 1!1:l2. rprw 1 u111 I( ' I ' 
ction du PorL de Bahia e não da Companhia e.:; · ionat·ia Ex- a CoQmpanhia Cr -ionariil das J>o ·ns du 'Pot·Lo da }hhia llllliLHI 
ploradora do Serviço do Porto. Todo o trabalho cuidado n i o seevicos da Hociél c d1amou c so r•' L'UJ'L'I;lll ~ 1 :ti 'u " 
nos te processo, por parte da. Companhia Cessionaria o Expio~ seu crvico. Logo, ello, JUO era cmpr gado uc Ul11:\ empl'c.sa 
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de con~lrucvfío tlu porto, passou a set• otnpregado do uma cu1-
JII'esa do cxplot·ucúo do porLo, ~ornando-so assim purlua!'io, 
l•at·a ~ut.Jos os oH •tlos da lei das Uaixas. 

Pela ce!'Lidão de fls. 14, .l!'Cl'JlauLI l\lilceu~ prova que en
ll·ou [Jat·a os servi~ os da Iit·ma Cuign.cl & 1rossel iu, utpt·ei
IPit·u.s Ju con~:~Lruccâo do porto, em novembw <lo J007 , nló 
woio do 1908, quau lo a. ::3uC\oi '•Ló assumiu O$ \lHCut·gos ua con
~Lt·u uãu o conservou esse recut·t· ·uLo a~ó jauoit·o <,le i'fJ ·3~, por
quo unLão pa-ssou a ser empr gado du Uompanltia Ucssiouaria 
úas Docas, que assumiu o en •urgo da ~uc-iéló. 

O tlocumonLo de !ls. 15 prova que o rocot•t·eulo Paul 
l:lensi eslú nas tnestna o idculious conLliçõc~:~ de l·'ot•utmd Mil-· 
cuut. 

Pelo documento de fls. 16 está provado quo o recot•t•onto 
\'iuccnt Kervegant fol admiltido no s nicu da 1'oci<ité 0111 
1910 e perrnaue eu até j::meiro de 1932, passando a cmprogauu 
,;a Companhia Cess ionaria das Docas porque osLa fel-o eonli-
t,uur no servivo. . 

Nas mesmas condicõcs está o recon·cnLe Ma1.hius de H L' i t
l o, como prova r~ ·et'licliio de fls. 17. 

Dos autos, portanto, es tá evidente que os t·ecot·t·cul s 
;;fio empregados acLuatm nl da Co'lJlpuuhin C•~s .- ionadu da.,; 
J loca e do Porto da Bahia, lllLH' ·sa LI expl ração do porto 
que, em virtude do coaLracto lavrado m jan i1·o l Hl:.l~ . r; •J 
Jtl c.umbiu do et·vico de construcJ;ão do porto, quo liS tava !l
I regue a ~ociútó de Construction. 

Desde, porLauLo, janeiro tlo 1U32, na. mais e i ·te. llUl'a o 
l'im da lei das Ua1xas, a ::>ociété, que foi fundid.l, ann xada, 
mcorporada e substiLuida pela Companhia C :>siuuaria. Hi, 
desde janeiro de 19:3::!, os recunenLcs ~ão eutpregado:; da Cutn
panhia Cessionaria, têm !Les mais de 30 <lias df) srrv ir,: o; l go, 
são associados obrigatorios da Caixa de Apo entndol'ia lJen
sões, de accordo com os urLs. 2• o lt • do decreto n .... o. ·l!i5, 
ue 1 de outubr·o de 1U31. 

Assim sendo, os recorrontos têm todo o diroi l.o de recla
mar a sua inscripçã.o na Caixa, e a decisão da junt.n recusan
do-lhes essa pret.encão é de Hlmhum fundaincnto .imitlico 

Opino seja dado provimento ao recurso, para ser orde
uada a inscrtpção dos t'C(JOLTentes nas Caixas". 

Nã.o obstao~ a clareza. indiscutível do caso, demout;Lrn.rla 
procedencia rfo pP<iido oorn apuio nos documentos citados, 

lt~• lavia, o E egio Con ~~lho Nuciunal rio 'l'r·abalho. po1· ar1cor-
1no de 1 d m. I'\i O de lU'JI negou JII'OVll llP nto ao t'PC ~Jr·so. e, 

ll&Sim, ficat am · Ptnprcg:uh•:. j<í vrlhns no s•• rv il:o ao com
!llef.o desamparo. 

!Embarg dn, porém, n. dC'r-i:fío <'ILadn, fot a llli'~Jilit t Pfnr 
mada pelo accordão d(l li rll'\ ahril quA rrr·tmh<'r' 11 ao r,..cla 
••antAs o r:llrflilo t1 i'lc:l'l'lpç:io 1111 t.ai~a de p<J'!'t rL"dur'l1 o 

!'(•nsõos do Portnorio~ da Hulua (fi~. I íO). 

CaJ.Xa, •·om, drt" n.l" Jlt.ltça. o a pr.t•f Jl pr•J•'Ai lli'J.l 
uri líca tl c ordão, I'UJ lii'IIS LflntoiJ qu·Jlt[U\lr I'•'Cill v 

pol4'J offic1o n. 2 O, do !!li do JUI li• dl· l!l~a ,ti f i~, , li 1 uu 
I' tea t.e q e 1r·~ a1· mt'ilo cutuprutlf'Hlu a J Jllh.:atlo. 

Deste pro.ce ,,1 r. t.í Jli'O\ aôo, JWII l'''llJdilu de fls. 1 \ •Jlll' 
, ocíét 1e CL n I ·ur.Lion f1J1 quem an!Pt·iut'lll' ulc • iiiCtllllbiiJ 
dr todo., O. r 'I~'OS dO ~Xp!Ora•):iu <l(l putfo d,L J1.dllil, !'ll l \'l l' 
ltlrlo dP c nt .. to T:l -radu I!Ul ~I "'' 11 \f;mhru 'e HlJ3, 1 um , 
pelos dOCttnlt'n to;;. a fl . t3, 1', H'i, Hi " 17, lo r• L'ltl'~u IIU · 
maro 6'7:! ~elo ol t'tcto á, ·1. lU du Pt''J•· , n 11 1 í 7'J t. llll· 
h()s annexos , .. e vel'ifi a q u P, •lP tarn 11·n de I fi . '!. pm·;, ·á, o;. 
'*'l'Vi os CICtété de . lln. li'Ut• !11 11 pa~:.at'UDI a cat·go dJ. G• m
p!\nhia Cessi onaria de !f. ploJ'al,'àu . 

A:~sim, n nhuma duvida ex:istt> n1a1 ~ sobre :1 peocod13ncia 
11· in cripçüo dos empre.gudos do Hoci6té na Caixa. 

Processo n. 6.R49 - Em virtude de ler o Eg1·egio Con
. •l•ho ·Nacional do Trabalho proferido o accorrtão de 1 de mar~ 
t,; l) de 1934, o Sy;ndicato dos Portuarios da Cidad~ do 5\alvador 
··presentou reclamncÕPs tPndentes níi<l só a r·efot·r;at• o pfldido 
la emba.rgos de Raoul Adoue e demais recorronl ns, cto rec. 
t. 672, como a estender identicos pedidos de inscripciio para 

' ()fios os demais empregados da ociétó ele Construct ion, cuJo~> 
ervi!>Qs passaram para a Companhia Cessional'ia Explora
fora. 

O assumpto é o mesmo do rec. n. 672: tem o mP.smo vb
.foctivo e finalidade ; apenas não se rcstt·ingiu n casos con
ere·tos de determinados interessados, mas á 111ilS'>l gct·nl de Lo
dos os emp,regados que devam ser beneficiado9; e H instrui
do com documentação igual ll Já npt·ccindu c com n cópin 
do accor.clão de 11 de abril de J 93;;, . 

. Ot·a, desde que este accol'dão, que constilu caso julgado 
<' f1ndo. reconhrcr !li)S r.rnpi'Pgarlos d<l ~0cirló de C:onsf.J·ucl·ion 
ti dit· ito de inscript)Zio na Caixa. em 'i1·tude do art. z• do dr
c 1 • o n. 20. Hi5, de 1 de ouLubt·o de 1 9·31, a inseri IJ c:!io rJ to
(Jus independo do .pronunciamento do Egregio() Conselho por
que n materla jurídica já est..'i rlcfinida, uma vez que' rsses 

omvrogados são, como os cinco primeiros recorronLl's, nsso
cJauo::; ol.Jrigatorios da Oaixa. 

.\.junta náo 1JOlle se n.ter a um subterfu$io, pura evilaa"-lbes 
as iuscl'ipcõcs, La! como a espera da decisao do Conselho, por
quu uo ca::;u se trata do matcria de direi Lo e não do facto. 

duu Lri na fi !'ma da é a de quo todos os empregados tla 
suciélú vuüctu c uuvuJU sct· n.ssuciados obr ibatonos, sal v o os 
t!UC hajam <.l'c::~istido do cmprogu ou os quo foram dcmiW
uu::; ::; em a gul'Unlia de e:~tabilid udo. 

Ass iru, toda a matcria deste processo já é u:sswnpto re
solvi do, compeLindo á l:a1xa ousen·ar o julgado. lJ~;~ mauoi
l'U idcnLica deve sct• n.preciado o rec. 11. i. 730-36. 

J> ruc . 11. H. 7v'4 - llcl'o1'e-se es te processo á roclatuacão 
idoutiea, llUO al.Jl'Bllcn!a a Ur·dem ~o~ ConLa,Jor 's, a favor . tia 
seus sod os l•'crnaatl !llilccu L c M O.llnas de .Br!Lto, no sentJ,do 
de quo o Exmu. ' t'. ministro do 'l'rabalho obrigu a Caixa 
a dar Ôlllnpeim nlo ao aucordüo do Uooselho Nacional do Tl'a
.Ualltu do tl de a!Jril de 1035, para. J'Cconltecer a esses asso
ciado~ o direi Lu t.le inscl'il oõ.o, mas cuja cfl' rcLivar;âo vetll aent.lo 
procrasl.i nada e di 1'fit.:u llada pela. .Junta da Uuixa. sob a alle
gat:ào d • qu ni.io lia l't.:Sposla all1d:.t. para urrta cron ulta que 
J1zera uo Cunsrlhu Na ·ionut do Tt•nbalho. 

Como e.·scs dou:3 associai.los c ~ 1üo incluídos no rol .do3 
r cot'l't' IILes do rcc. n. 07 ~, o sc·11 dil'l'iLo já está reconhecido, 
faltautlu lJ te a insct·ipciio 11c cffec tue, com a a\'er!Jaoào do 
L('ntpu de .~ eL'vit;u, maLcria l!Ue visa objecLo de um o tudo no 
iLM.l segui n Lo. . 

B - ca•o da contagem o avcr!Jação de Lempo de seL'VlCO 
Proret"ido o oc·urdão de 11 de abt'il de 1935 (L·ec . G72 ) , 

e não tendo a aixa. delle recorrido, estava finda. a discussão 
souro o assumptu, e a J uula da Ca,i:x.a não mais Linha a fa
r.or seuão proceder á iuscripção dos recorrentes e do todos o~ 

•· ~mprcgados que passaram a llet·vü· á. Companhia Cessionarla 
de Exp loracão de Portos o que eram antes empregados da 
Sociélé de Constl'uctiou du PorL. 

Tal, pOL'élll, não i'cz a J_u~La da Caixa, usando .d~ um ex
pediente protelatorio injustlf1Cavel, como é o offtc1o de fo
lhas 145, aqui transcripLo: 

"I\ecebemos, em 25 deste, o vosso oftlcio n. 2. 733, de 
12 do corrente trunsmittindo-noe cópia authenticada do ac.
cor a.J prot'erÚÍo por esse Instituto, em sessão de 11 de abr1l 
ulttmu, nos autos do rcc ur·so em que são partes, comç> em
ba gantes, ltaoul Adoue, VincPnt Ket·veg nl, Paul Benst, Ma
Lhia d~ Ut·!llO e l<'ern!l'lld l'lhlcent, e, eml.!al'guda, essa Caixa. 

Para u oo~ su go .. erno, uma vez qut csLe pooLo não con~ 
sidcll'on w, ou1 r n1 ent.rntPntc e!!claJ'r•ctdu. vo pedimo o es
JIL'cla l L'b l'tlltJO de nu~ nfn 11111r com hl' \'Jdat.le, .afim de dar
lllus cutnt•l'll11t.: tl1o :w uet Hrtüw, si o lt'll lpo ele ser\ i(,'.o dos e!ll
h·u·•·anll'. dP,.,.. . ! t' UII 'Id ~ adu. parn tcd 1, os G!rr tlos, desde 
u da la 'da ::>ll n Pll f.l uda pa ra o 1'\er·vicd de G nstrucrciio do Porto, 
1111 ; t JHu·lit nuq ucllu t'Ill tllll' o me 10 sc• rviço passou a cargo 
ti Cu lli[l<Jllhtn t:c•,,.iunnr ia ti :.>~ Docas do l'ot·to da Bahia". 

() iiCClll' IIUO d t' 16 rl t dl'lt> JOb l'O d 1935, (flS. 148 dO re
('11 1' o a f\i.!J, tfal 1L Vl'1tiu, uão t•esolveu o assumpto, e re-
111u l l•R ra t{ Ca t a a colll[JPlt•nc la dp Sl)lucionar o prdido de 
t''J idag<'!ll lu ft·t npu 41e ·••ni<;o quC' prestnram â oclété. 

C• ·tlarnPnt•' n conlagen1 de témpo de servico determma
do ... rr,•cl t\ o, pre~tado a ~·el'la emprrza P em época indicada, 
a~sumpto que depl'nde de prova·, caberá á Junto da Caixa 
arH·eciar 1:' resolver. com r!'curso para o Egregio Conselho. 
:-Jo CllRO po1·rm. não s~> Lralava dr rcgistt·ar tempo de serviço, 
mas do se ~aher si o tempo anLeriot• de 6ervico restado pe
los asRociado , antes de janêiro de 1932, quando os serviços 
dn· Société ainda não osLav11m transferidós á Companhia Cet!l
slonaria. drvrm ou não ser averbados. 

No emtanto, esta queHão deve ser resolvida em prellnn
har. 

SI os Pmpregados da Soclété passaram a ser associados 
da Caixa, têm clles direito a contar Lodo o tempo de serv1co 
lntt>rino, porque na lei de providencia social não se conta 
Lt>mpo de serviço a partir ria inscripcão. mas todo o anterior, 
tantv que, aCJ ser publicada a primeira lei sobre as cnixae 
(lei 4. 682. de 24 de jnnriro de f 923) . Lodos os empregadot~ 
que já tinham 30 annos de serviço passaram a ser aposenta
dos . 

O mrsmo r.t•i(nt'io Coi sPguído na le i 5. t09, de 20 de de-
zembt·o do · 1920, no decreto n. 20.465, de 1 de outubro de 
1!)31. 

'Rm ohrdiC'n in ao ai. ~8 do d ct•clo 20.465. o empre
gado. qu ~:~ · vit>ram da Soc iété lêm dit'eito á avet1baoão do tempo 
de srl'v ico que preslat•am áquella companhia. 

Si a aver!Jacão de um tempo de serviço é uma simples 
indicação, cuJa validade dependerti. de provl! em momento op-



porLuno, nada JUilt.ifica que a Ca1xa, ueste caso. recuse a. in- N. 212- Ao Sr. li'ran i~Jco r:ostn.- Convidando a apre-
scripção. . osen~at· prova de syndica!Jzncão. (Proc. 4. 848-1936.) 

Assiln, a Caixa terã que acceiLar e considerar o seniço N. 213 - o Sr. pl'esidcn~e da Allianca dos Operartot 
Pr.estado pelos reclamantes á So()iété, desde que elles apreseu- na lndusLrra da Constl'uccão Civil. - oliciLando providcn
tem a provtl desse tempo por meio de documentos legaes. cins no senLido de fazct• comparecer orst.o dAp:l.t'L::tmcnLo 0 seu 

. llesta o exame do proc. n. 508-36. Este proc sso lH'e- a.!lsociado J oaquim Lopes Netto, afun <.Jc 1· novar o 1 cdido que 
ersa ser destacado e desentranhado, para ter anuam eu to em originou o procc~.'lo D. N. 'f. u. G33-!J35. 

avul~~r.a.ta-so do seguinte: a Paul .Heuei foi reconhecido, pelo· N.,2i4- Ao. Sr. direc~or da Companhia de Cal9ados "D
Egregio Conselho, uo accordão de 11 de abril de 1935, o di- N · B. · - Convrdand~-o a comparecer n.esto dep~rtnmento, 
reito de inscripcão na Caixa; mas aconlooc quo sse empro- on~re 13 e 1.5. horas, aftm de receber, medrante roc1bo, o d~· 
indo não chegou a ser inscl'ipto, po1·que foi domittido em 1 cumento ohortado .. (PrQc .. 22.384-935.) . 
de agosto do 1935. N . . 215 -Ao Sr . p_rcsJ~enUl da A!lJUnça dos Operanos nj 

Alloga o interessado, mas Hiío prova, que tem mais uo Jnclustrm da 9ons~ruccuo ClVII ~ - olici~ndo o coll'!pareci-
28 atmos de serviço. met1bo do Jose Le1te ele , á, af1m do pt· s~ar cscla.recrmentol 

A reclamação, aqui, 11ão ó contt·a a Caixa, o sim con~l'a .sobre o jJroccs o n; D. N .. '1'. 2.317-9?6. 
a empreza, que não póclc demitLir seus empregados tJOm mais N • ..... 16- Ao r. prcsJ~OJ:te da !lJalll)a dos G'perarlo.! na 
de 10 annos do serviço senão e111 virlude do falta gt·ave, aiJu- lndu ·Lt'IU do Con Lmccã~ C.Lvtl. -:- Solicitando o compareci
rada em inquerito admi11i tt•alivo (art. f>3 do decreto 11u- mon~o do Iu n.oe l do Ol1vctru. af1m do lomar coubecimento 
mero 20.465, de 103J, c <.lecl'el.u :.!1 .081, do 193::1). das de ·Juracü · tq res nLu las pela firma Pe.Ut'o LaLif & Coso.!.' 

Urge, pois, quo c !e proce so s ja organizado complo- Illo!lo Cunha. (l'r c. 3S.J!Jl-Hl:JG.) 
tameule, mas f e i Lo o de laque dos u mais, para se1· ol'ficiado 
o.o reclamante, afim do lJUC offcreça prova tio llUO já com
pletou o uecenniu I >ga!, quu lhe garante a esf.ubilidado. 

A' vista do quo acima fica exposto, opino: 
a) para que lodos os crnpi·egados da Sooiété de ConsLru

etion clu Port de Bah ia, que furam aproveit11do na Companhia 
Cessionaria Exploradora, sejam inscl'ipLos na Caixa; 

b) para quo a estes seja avct•bado o tempo em LJ'Ue ser-
viram na Sociélé, mediante do umenLos que forem apresen
tados; 

c) que se desentranhe o processo n. 508, para ter an
damento á parte, por não ter relação com a Caixa, e sim .com 
a empreza. 

A decisão de que o Syndlcato dos Porluarios tJa cidade 
do SalvadOI' recorro é a constante do aooordão do 10 de de
zembro de 1035, publicado no Diqrio O(ficiul de 12 do marco 
de 19313 (fls. H8 do rec. 072-32). 

Essa decisão não foi proferida por voto de desempate, 
nem o. Syndloalo provocou violação da lei applioavel ao caso 
ou inobservunoia de juri:prudoncia do Egregio Conselho. 

Não cabe, pois, rf'C~ll l'· n no caso, por falLa de fundamento; 
mae o Exmo. "r. mini~ ' dn Trabalho, que determinou fosse 
o processo informado, 1·· IL'l'á sobre a procedencia, ou não, 
do recurso invocado, Jw t·a pôr um ponto no tumulto a quo 
o caso em apreço t 111 dado Jogar. 

Assim sendo, penso que estes processos devem ser enca-
minhados á alta apreoiaol'io do Sr. ministro do Trabalho, pot• 
Já estar cumpl'ido o despacho ministerial que determinou a 
mfot"mação e este parecei·". 

Departamento Nacional llo Trabalho 

EXPEDIENT.I!l DO GABINETE DO SR. DIRI!JO'I'OT C'lERAL 

Dia 10 de junho de 1936 

Rnct~uel'imento despachado 

Proo. 19.217-3:i -Reclamação do férias presontada por 
.Moacye José Alvos contra a firma Vergueiro , cixas & Comp. 
pot• intermcdio do Syndicat.o dos Caixeiros de Padarias do Dts~ 
tricto Federal. - "Imponho á firma reclamada a multa do 
o em mil r éis, de accordo com o art. 25 do decreto n. 23.103 
de 19 de agosto dA 1933, por iufracoão do art. 23, sem emb:n~ 
go da indemnizacão devida ao reclamante. Encaminhe-se o 
presente processo á 2• socoão, ,para a lavratura do termo de 
mtill!aoão de qu~ trata o art. 24 do decreto aciml) • ci~ado, 
re lat1vo ao recoll1tmcnto da multa e respectiva indemnizacão á 
R9cebedoria do District,o l!'uderal". 

Officfos: 
E , PEOlEN'l'E DA 3" SECÇÃO 

~· 209- Aos Srs. Braga & Woolman Limitada.- Com
mumoando quo por não Ler sido attendida a notificação num e
ro 147, ~e ,Q de abt·i! ultimo, determinou o Sr. direc~or geral 
fossem 111L1mar!os a pagai', no prazo do 8 dia·, ao seu empre
gado R:iohnti Ba~one, a ind mniílal)ão correspondente á (10 áta~ 
de fér1as, ou seJam 900$000 (novecen t.os o scss n~a mil eéis) 
sob pena do ser imposla a multa Pl'evista no artigo 29 do do~ 
orctu 2::! .708, de H! de jan ir~ lo 103í. -· (Pr c. 2.<1ú,9-03tl). 

N. 210. ..-- Ao Sr. Antonto Lozada Oonzalez. - ConvidnP- . 
do o ap1·usentar .sua carteira profis ional. (ôroc. 12. 90G-93ô) • 
. N. 211 -Ao Sr. Osw.nldo Cnllldido de Araujo. -Idem. 
~(~roo. 25.253-1934.) 

• 

N. 217 - Ao. r. pecsidcnLc da Alliança elos Overarlos na 
Jn llu~Ll'ia da Consl.ru t;Ü Civil. - 'uliciLnndo o compareci· 
me n~ de J osé Soai'OS de zovedo, afim de tomar conheci
mento das de lnrucões da firn1a J. M. l\1 •llo & Corn,p. (Proc. 
~6. 908-1935.) ) \ 

• . 218 - o Sr. Albano Moreira. - Solicitando seu 
<:Olll!>:lr cin1 n~o para Lomur COllthccimento das declarações 
apresentadah pela fjrma Annibal R. Ro ha & Comp. Ltd., no 
proc esso n. 3.316-1936. 

N. 21 O - Ao Sr. José Goncalves Rei~. - Convidando-o 
a apt·e ntar pi·ova do synd ioalizaoão. (Proc. 39.179-1936.) 

N. 220 - Ao Sr. Anacle~o Machado. - Convidando-o a 
aproson.tar prova de syndi-calização. (P.t·oc . 10. 9-1-Hl34.) 

N. 221 - Aos 'r . G. l•'on eca & ConJ!L - Couvidando
o.s a apresentar o recibo firmado por seu c.--emprcgado Mn
ryoe.l .Borga, afim de provar as .suas allcgaçõ s, bem como para 
1ncilttar o calculo do restante a ser pago áquello emprcgarJo. 
(Proc. 2.~7l-193G.) 

N. 222 - Ao Sr. Adalberto Guerra Justa. - Sol icitllll· 
do seu co~1parecimento, entre 13 o 15 horas, neste depat•ta. 
mcnto,, nf1m do prcEtar csclar~cimentos sobro a reclamação 
de fór1as formulada -::ontrn :1 firma •nadio ... Amel'ica" (Proc 
13.481-1036.) • • 

Notificaoões : 

~"{. 625 - Aos Srs. Pereira, Bastos & Comn. - SoliCl• 
tundo, na f rma do artigo 23, do Llecr to 23. JQ:3, de 1 o de 
ugo lo de 1933, a curnpt•ovar, no pl'azo de 15 dias. o cu 111 prí-
1!~e~1Lo da lei ou a11resentnr razões do dcf sa c\ reclamarão de 
1o1'las de José cl~ Cunha 1\fagnlhães . (Proc. 11.730-036.) 

~. 6213 - ~o Sr. José Bento FPrrcira. - Idem, idem, 
na forma do arLtgo 24, do dect· L 23.708, de 18 de jJneiro de 
'1934, a comprovar._ no prazo rio f ::i lias. o cumnrim nto da lei 
~u- apr~se:ntar razu s rle clrfr . a :\. r cl:unacão elo frl'ias de 
Joao fitb e1ro do zovorlo. (Prroc. 11.32l- 1936.) 

. N .. 627- A?s S~s. li'iliulo H.odl'igu!'s & Comp. -Idem, 
~dom, Jdem do ~yndtcato dos ElcclriuisLus do islricto Fe
d.e!'ul, em favor dos s us asso()iudos, empregados claquella 
fll'lna. (Proc. 2!L 167-1035 ) . 

N. 628 - Ao Sr . José , carrone - Idem idem idem de 
Manoel Bernardino Nc'Lt,o. (Pt·oc. 10.955-1036). ' 

~. 629 - Ao Sr. Arthur G. Ribeiro - Idom, idem idem 
de HJ!dobrando Bessa .. (Proc. 14 .030-!)36). ' 

N. 630 -Ao Sr. directot· da Companlda Faórica de Vl
dros e Çrystnes do Bt·asil "E bc1·ard" - Idem, idem. idP.m 
do Dom1ngos GononlvoH: (Vt·oc. ift .605-936 ) . 

N. 631- Ao Sr. chrectoJ· da Companhia !<abrira de VI
dro e .Crysta~s do Brasil "Esberarcl" - Idem, idem, idem 
do Mano Baptista. (Proc. 14. 295-!l36). 
. ·. 632 - Ao Sr. Eduardo Marqu s Pombo - Idem 
~~~~) .1dom, de Eduardo .Bor·ges de M deit·os. (P1·oo. 14.353~ 

. N. !133- Aos Srs. O. Fonseca & Cornp. - ldPm ld~>m 
1dom, do Alberto Oued s do qliveira. (P1·oc. 2.72{}-t'\latJ).' 
.. N: 634 -Aos Srs. Mart111::;, .rordüo & Cornp. _ hll· 111, 
Jd C'm, rdom, du l\!anool Manoel Mednil·os Nolfo ( l>I'ClC 1'' 077 103G) . , . . -· -

N ·. 635 .- Aos Srs,. A. Santo· liviJit•a & r:o 1np. _ 
Idem, 1de~1, l~et_n, da Alhanca dos Oprl'arioR na Industl'ia da 
Construccao ClvJI, em fava,r de seu associado Alvat·o ~imões 
(Proc. 10. 780-936). " · 
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N. 636 - Ao Sr. director da Companhia Constructora 
Pederneiras - Idem, idem, idem, de 01ympio José de Al
meida. (Proo. 11.232-1936). 

N. 637 - Ao Sr. Luiz de Souza Guedes - Idem, Idem, 
idem, de Augusto da Silva Duarte. (Proo. 1. 714-19..36). 

N. 638 - Aos Srs. Barradas & 'untos - Idem, tdem, 
idem, d~ Manoel de Souza Junior. (Proo. 9. 3U-Hl36) • 

. N. 639 - Ao Sr. Henrik Mlcsey - Idem, idem, Idem, 
de Nata Ooldstein. (Proc. 3.805-1936). 

N. 640 - Aos Srs. Paulo Camargo e Almeida & Irmão 
Idem, Idem, idem, de T.uiz Lope!l. (Proc. 38. 103-1035). 
N. 641 - Aos Srs. D'Oine & Gomp. - Idem, idem, idem, 

de Camlllo Carneiro de Andrade. (Proc. 7.114-1936). 
N. 642 - Aos St's. Souto do Oliveira & Comp. Ltd. -

Idem, idem, idem, de Antonio Barros Pinto. (Proo. 2.600-
1936) ••• 

N. 643 - Ao Sr. director da Companhia Constroctot·a 
!Pederneiras S. A. - Iclem, idem, idem, de João F. de Souza. 
(Pror.. 10.846-1934). 

N. 644 - Ao Sr. director da Compnn h ia Construotora 
Pederneiras S. . - Idem, idem, irlem, de João Baptista. 
(Proc. 12.239-1934). 

N. 645 - Ao Sr. dircctor da Fabrica de 'l'ocldo de Lfí. 
"Aurora,.. - Tdem, !dom, idem, de Antonio I roit.'a Plnt n
ta. (Proc. 6.414.-1936), 

N. 646 - Ao Srs. Fet·rat·i Filhos Ltd. - Idem, it.lt.lll1, 
idem. de Octavio Paulo. (Ptoc. 12.328-1934). 

N. 647 - Aos , rs. Ferreit·a & Correia - tdetn, ill!"m, 
idem. cte Franci!:co Dias da Silva. (Proo. Hí.fl511-l93G). 

Intimacões: 

justa causa, nos termos da lei n. 62, de 5 de junho de 1935. 
- Condemnada a reclamada a pagar ao reclamante a impor
tancia de 1 : 162$500. 

P-3. 539-936 - Vicente Ferreira de Souza, reclamando 
contra Torra Irmão & Comp., por ter sido dispensado sflm 
justa cau a (lei n. 62, de 5 de junho de 1935). - Co·ndem
nada a reclamada a pagar ao rcclllmanté a lmportancia de réis 
G75$000 . 

P-2 . 951-936 - Agnorio Vieira, recln.mando de Jooé Mo
reira Rflmos .salarios aLrazados, na imporlancia de 136$000. 
- Adiaao pat• o dia 19 do correnLe, ás 15 horas. 

P-1. 919-935 - ebastião Marco! i no Silva e ouLros, re
clamando de Joaquim Moreira Motta o pagamento de salartos 
aLrazados, bem como a indemnização corre pondente ao aviso 
prévio, sem• o qual foram dispensad08. - Adiado para o dia 
10 de junho do corret'He anno, ás 15 horas. 

P-4. 159-936 "'?" ' Pedro Ayres Moreira, reclamando contra 
Abilio F~rreira drt' Silva, por ter sido .suspenso por tempo in
determinado e em motivo justo. - Condemnado o reclarnd.dO 
a pagar ao reclamante a importancla do 383$600. 

P-2.507-93~ - Francisco Magnlhí'ies, reclamando contra 
Cavalcante, Junqueira & Comp., por ter sido dispensado sem 
justa causa. - Conciliacão de 240 ·o o o. 

P-7 .201-935 - Franklin Baptista Moura, p diodo que a 
Independencia Auto Omnibus I!Je pague salarlo atrazados dé 
8 dias, bem como a indemnizacão corre pondente ao aviso 
pré io a que se julga com direlLo. - Archívado, a requeri
mMto do Syndlcato dos 'l'rabalhaélores em Tt·ansportes Tflr
resLr s. 

P-7 .165-035 - Irlneu Fra110lsco de Nun s A~; I , t•ecla.4 
mando conll•a Mor It•a & Pacheco, por ter sido di pen ado ~em 
justa causa, bem como d08 .salarlos atrazado do 11 dias. -
Adiado 1 ara o dia 19 t.lo corre11te, ás f.i !lo ·as. 

N. 206- Aos Srs. Freire & Socleó - Intimando Etqu~;lla 
fit·ma a pagar, dentro do prazo de oito dias, sob pena t.lc l!Jo 
ser imposta a multa prevista em lei, nma indemHhacãu cor
respondflnte a 4.5 dias de fél'ias a Mal'io Messias. (PL·oc. ,. 
27.701-1935). 

RESUMO DA AUPI!eNCIA 00 DIA 4 DE JUNIIO DE 193!5 
Enéas GaLvão Filho, presidente. - Oscar Alve11 da Sitva, vo

aal dos empregadores. - Domingos dos Santos, vooal dor 
cmpreoados. 

N. 207 - Ao Sr. 1\foysés Rotstein. - Idem, hlem, idem, 
a Oswaldo Cardozo dos Santos. (Proc. 22. 708-1935). 

N. 208 - Aos Srs. Patrono & Comp, - Idem, idem, 
a José Cardoso Marmeleiro. (Proc. 2i .065-1035), 

N. 209 - Aos Srs. Soldovilla & Guimarãe-s. - Idem, 
idem, Idem a 30 dias de férias a Joaquim Pereira Lebre. 
(Proo. 2. 126-193!5). 

N. 210 - Aos Srs. Bernardino Pinto & Comp. - Idem, 
lrlflm, idem, a 15 dias de réis a Ahylder l•'erreirn. (Proc. 680-
1936). 

N. 211 - Ao Sr. Joaquim C. de Souza - Idem idem 
idem, 15 dias de férias a José Pereira Lopes. (Proce~so nu
IJJero 27.80'6, de 193.5.) 

N. 2~2 - Aos ~rs. Joaquim Barbosa & Ferreira - 'Idem 
iúom idem, 15 dias de fériaô a José Anlonio Fins. (Processo 
11. 683, de 1936.) 

N. 213- Ao Sr. José da CosLa Neves - Idem idem idem, 
13 dius de féria a David l:!'oL·nandcs. (Processo n. 5.53G, de 
J H35.) 

N. 214. - Ao Sr. Antonio Lop s 1Ramos - Idem i dom 
1dem, 15 dias de férias a Luiz Vicloria. (ProcAsso numero 
~ .213, de 1936.) 

N. 215 - Ao Sr. Mal'io !lianchi - Idem idem idem !5 
tlio.s de férias a Benediclu 1<' •J ·nandes Bonito. (P.ruce~:~so 'nu
Jll •t'o n. 1. 724, de :1936.) 

N. 216 - Aos e . M. tH.lt·nu & Comp. - !dem idem 
irll'fl1, 15 dias do férias a Jorge do GaL'valho . .(Pt•ocesno nu
Jucro 25.010, de 1035.) 

N. 217 - Ao r. rlirector· da Fnbrlca de Bi'Jcoilos Aymo
J'ó - Idem idem idclll, 1!1., rliff<'rcn a li fó!'ias a qu tem 
direito Alzira Per iJ·a, á v ndu, ninda, t' ctificar no recibo a 
>:or fornec•do pela J•rclumunLP, o pel'iodo das f'éeias rodamn
das, respeclivamcnt · dr !!-:.!. tlP ja tteit·u dn I \ 33 a 22 do ja
neiro do 1934. (Proco. ' o n. 1 'f • 8!J f. do 1 935.) 

N. 21'8 - Aos "'t·s. Joií.o , ' autos & 'on1p. - I dom idem, 
irlom, 45 dias de fótlt\s a Oln.vo 8tallonq,. (Proc sso n. 38.12 1, 
do 1935.) 

Segunda Junta do Concilinçuo o Julgamento 
do Di tricto l!'edernJ 

1\E ti.M 0 DA A umN ' I,\ ll lJ!A :.J lH<J JUNHO U~ 19:)(j 
h'Jit:IIS r;alvtlo, presidente. - Oscal' Alves dà ilva, voaaL dos 

t' IIIPI'C(Jadores. - Dominaos d1>s Santos, 'Voaal dos em
prearrrlos. 
P-3. 84.1-036 - Manoel Coelho da Rocha, t•oclamn.ndo con

tt·u u firm:t Ponntt & Fn\nca, por tor ildo di p n do, s m 

P-6. 205-935 - Francisco Lopes, reclamando contl'a Cu
lucci & Filho, Ltda . , por ter sido dispensado sem justa causa, 
uos termos da lei n. 62, de ú de junho de 1935. - Con~em
nada a reclamada a pagar ao reclamante a importancia da 
8:200$000. 

P-3. 539-936 - Vicente Ferreira de Souza, reclamando, 
por ter sido dispensado sem justa causa da firma Terra Ir
mão & Comp. - Condernnada a reclamada a paga1' ao :o~
clamante a importancia de 675$000 . 

P-3. 425-936 - Domingos Moreira dos Santos, reclaman
do de Manoel Mendea dispensa som avi o prévio o salarios 
J trazadoa de 69 375. - Ooncillacão de 60$000. 

P-7. 217-935 - Cosar Augusto Pinheiro, reclamando co:1-
Lra Antonio Cid Loureiro, por Ler sido suspenso por 1emp:l 
indelet·minado. - Archivado, a requerimento do Syncticnto 
dos Operarias em Pedreira. 

P-7 .231-935 - Jo é' Venancio Filho, reclamando de Ho
cha Rosi & Barbosa Lt.da., por ter sido di pensado s~m justa 
on usa. - rmprocedenLe. 

P-7. 205-935 - Luiz Bern:u·de.s Mouleiro, reclamando de 
Abel Franci ·co Henriques sala rios ntrazadós ele 30 di::ts, bom 
como u ind mnizacão eo1·r pondente á dispeusa, em aviso 
prrvio. - Condemnaclo o reclamado u pagar ao re0l11.manlG 
3150. 000. 

P-7.215-935- Martlns Leonardo, reclamando d Jo.<Já 
Oomc.c; Ribct t·o differenoa de salarios, na imporLancia de 34$ 
e dispensa sem aviso prévio. - Improcedente. 

P-3 .153 e P-3 .155-936 - Joaqulq1 e José Gollinncli, re
r.lam ·mdo contra Cnl'los Porto & Comp., Ltda,. pot· Lerem 3ido 
d ispC'n a dos som aviso prévio. - Concilia cão de 30$ e 50 000. 
G. Po1•tella, secretaria. 

Dcpm•tamento Nacional de lndustria e Commer.pio 

Dia 5 dé junho de 1936 
Ortielos: 

. !l32 - Ao Sr. Enrique de Rezende .- Secretario 
" ral da CornuliSsúo C •rllt•al de Compras ll stiluindo o 
puúillo n. tl04. 008 eom ns intormacõe obr•e a sua classl
Itcação. 

N. 9:33 - Ao t'. Luiz RorMro - Pnr•is - Infot'mandó 
que uo Escriptorio elo J!l·opllg uda do Brasil que ncaba de 
aer insto.llado ne a Capital ncontt'at·el& u publ!cacões qu& 
ti sejardes. 

• 
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MIIISTtRIO DO TRABALHD, 
IIDUSIRIA E COMMERCIO 

........................... Secc:;ão 

C. N. T.·21i 

NACIONAL DO TRABALHO 

Proc , ACCORDÃO 
Ag/. F/ 

t/ 19 ....... $..8 ...... 

VISTOS B RELATADOS os autos d~ste processo 

em que a lla. Inspetoria Regional do Trabalho- Baía - encaminha 

a reclamação oferecida por ·.:aldolino Pinho de Argolo contra a 

Companhia Cessionaria das Docas do Porto da Baía: 

CONSIDERANDO que a reclamação versa sobre 

demissão do serviço , ocorrida em Fevereiro de 1936; 

CONSIDERANDO que a reclamada , quando ouvi-

da por este Conselho esclareceu que o reclamante havia sido ad

mitido ao s·eu serviço em Novembro de 1931, como marinheiro, e 

dispensado na data acima indicada, em virtude de terminação dos 

trabalhos da construção do Porto; 

CONSIDERANDO que \laldolino Pinho Argolo , in§. 

truindo sua queixa, junta um atestado com o qual pretende pro

var que antes de haver ingressado na Companhia 6ra reclamada já 

servira á "Societé de Construction u Port de Bahia" , no perío

do de 1923 a Julho de 1931, quando os trabalhos da construção 

do Porto passaram a ser executados diretamente pela atual 11 Com 

panl'lia Cessionaria das Docas do Porto da Baia"; 

CONSIDERANDO que este Conselho, em reclama

ções de natureza identica a dos presentes autos , já firmou o 

principio de que o tempo de serviço prestado na referida 11 Societé 11 

deve ser computado , para o efeito de estabilidade funcional, ao 

servido na Companhia r eclamada (D. Oficial de 11 de Junho de 

1936); 



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

Proc, 13968/36 2. 

CONSIDERANDO, em face do exposto, que, pro

vado contar o reclrunante, na data de sua demissão, mais de 10 

anos de serviço, e não ter sido ·a mesma motivada por falta gra

ve, prevista em lei~é procedente a reclamação; 
.. 

RESOLVEM os membros da imeira Câmara do 

Conselho Nacional do Trabalho julgar prece ente a reclamação, 

para o fim de determinar a reintegração ao suplicante, com as 

vantagens legais. 

2 de Maio de 1938 . 

vt-f~v-~ Relator 

Fui presente, ~# =tP uMA ~ g.(Procurador J...... Geral 

( 
Publicado no "Diário Oficial" em .tj/pf.ff. 

• 
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1-1.457/38-13. 6 /37. 8 de Sete bro de 1.938. 

Sr. Diretor d comp nh1 Cess1 ona.rl das Doe s 

do Porto d 1 • 
,., 

Sao salvador - Estado da Bahia. 

r os devidos nns, incluso vos 

rem to, copi devidamente autenticada do acórdão 

proferi o el la. cam do Conselho c1ona1 

o Tra alho, em sessão de 2 de o p. passado 

"' nos a tos do processo referente a reclamaçao to! 

mulada or ldol1no 1nho de Argolo contra essa 

Com anh1 • 

,., 
Atenciosas 3auda~oes 

Diretor da Secretaria, n erino • 

• 
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I • 
p' 

1-458/38-13.968/3 • e de Set 

,. 

• 

sr. Argola. 
. ... 

A/C. d c 1xa de Aposentador1 

..;;.;;;;.;;;;;;.;..;;~;;;.;;......;;S..;;;.:l;;;..va;...;;;..;;d-.o.r - Bahi • ( 

e enso s do Salvador 

gent1n , 3). 

Comunico-vos, pa OS deVidOS ! ns , 

ue a la. c ra do conselho ac1onal do balho, 

recla 
,.. 

preclando çao u !o ul stes cont Ci • 

cessto ri das Doe s do Porto da h1a, 
., 

s ssao 

d 2 de io p. passado , resolveu julga-1 roceden 

te, ra. o nm de detenn1.mr vossa eintegrac"'o no 

s rvtços, co tod s as vantagens le s, conrorme -

e6rdâo publicado no "Di r1o O!ic1 1" de 22 de gosto 

findo. 

Atenclos s 
... 

<1 oes 

Diretor d Secreta , Interino • 

• 
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EXm0 • snr. Presidente do Conselho Nacional de Trabalho. 

A Companhia Cessionaria das Docas do Porto da Bah1a,com séde 

nesta Cap1tal;apresenta os inclusos embargos ' dec1saõ da Egreg1a 

la. camara,e requer a juntada dos mesmos ao processo n.l3.968/36 

da Bah1a,em que é reclamante Valdol1no Pinho de Argtllo e recla

mada a Supplicante,proseguindo-se nos ulteriores te rmos de direito. 

' ~ rnptH !ta n. ta l::.e ta do lm lOS o d~ 

a ,I lo e n \mtutle rlo ' • , .' Arl. 4 00 

1 rL417 de 1 l dr. lutuh o de 1920 ,d 
.\ r:onir c o dt~ '·', de No ,rn ru d~ 9 Q_ 

P. deferimento. 

~~ 
' 



Por embargos ao ACCORDÃO da la. camara 
do conselho Nacional do Trabalho; pro
ferido no processo 1S.968/S6, diz a com
panhia Cess1onaria das Docas do Porto da 
Bahia; como embargante; contra Valdolino 
Pinho de Arcolo; como embargado; ose~Uin 
te : 

... o Accordao da la. camara do Conselho acionai do Trabalho datado 

de 2 de maio do corrente anno e publicado no ·~iario Of!icial de 22 

de agosto tambem do · corrente anno; deve ser; ~ venia; retarmado, e; 

em consequencia~ Julgada improcedente, como é; a reclamação de VALDo

LINO PINHO DE ARGOLO; pelos motivos relevantes que a Embareante passa 

a expôr. 
... iendo a reclamaçao de que se trata sobre dispensa de serviço do 

embareado; occorrida em fevereiro de 1956; desnecessario era que a 

dispensa fosse procedida d~ inquerito administrativo, s6 exig1vel 

quando o empregado conta mais de dez annos de serviço na mesma Empreza 

nos termos do art. 5S do decreto n° 20.465~ de 19!1; citado na Decisão .. 
embargada, e quando nao ha justa causa para dispensal-o independente 

de inquerito, como houve no presente caso. 

Ora, o reclamante~ ora Embarcado, se é o mesmo Valdol~ Pinho 
"' de Argolo, que exerceu as tuncçoes de marinheiro de novembro <lde 1:951 

até fevereiro de 19~6; somente este tempo tem de serviço prestado á 

Companhia cessionaria das Docas do Porto da Bahia, ora .B:mbargm1a; 

pois Jamais foi, anteriormente~ empregado da mesma Companhia em servi

ço algum. 

Se o reclamante, como se diz no Accordão embargado; tr~alhou 

na "Société de Constructlon du Port de Bahia"; de 1923 a jullx> GJ;e 19Sl 
~ 

a Companhia Cessionaria nada tem que ver com isto, pois não é succes-

sora nos direi tos e obrlg&.Qões da "Société" quando os trabalhos desta 

cess~am; e esta Companhia Cessionar1a começou a executar d1rectamen

te os trabalhos das obras do porto desta Capital, que até então vinha. 

sendo r ealizados pela "Société"~ como empreiteira,que er.a, da execução 

dos ditos trabalhos. 

A Companhia Cessionaria não assumiu os enca~os da "Société 

de Construction du Port de Bahia"; mas rescindido o contracto de em-
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Dreitada que tinha com esta, entrou ella Dropria a concluir a cons-
~ ~ N 

trucçao do porto, por administraçao, aproveitando entao, como emDre-

gados novos seus; alguns dos que tinham servido com a empreiteira. 

~ possivel que o reclamante tenha sido um destes; se é elle o pfepr1o 

e 1dent1co Valdolino Pinho de Arcolo; onvidade a servir na Campa-

nhia Cessionar1a como empregado n2!Q acce1tou o convite que lhe tôra 
... . 

fel to ne.stes termos, sendo entao a~i t tido como empregado !!Q!.2 da ~om-

panh1a cess1onar1a, datando d'ah1, isto é, de novembro de 19~1, os 

seus serviços á ComDanh1a Cessionaria, até que fo1 disDensado pela 

terminação das obras, em fevereiro de 1936. A Companhia cessionaria 

não assumiu nenhum encargo da "Soc1été", relati\'Sm!nte a este e a 

quaesquer outros empregados da mesma, quando rescindiu o contracto de 

empreitada que tinha com ella, começando-se, portanto, a contar o tem

DO de serViço do reclamante, na Companhia Cessionaria; na data em que 

foi elle admittido como .!1QY!t empregado do seu serviço; isto é; aovelll-t 

~l'D1'~ de 1931, se é que elle é o proprio e identico Valdolino Pinho de 

Ariolo e não outro com o nome de Valdol1no Pinho . de~ Areolo 84mittido 

como ~ empregado da ~ompanh1a Cessionaria; esteve ao serviço desta 

Companhia, de novembro de 1931 até Fevereiro de 1956; não contando; 

portanto, dez annos de serViço na mesma EmDreza quando foi d1spensado 

pela terminação das obras da construcção do Porto; contava apenas 

quatro annos e tres mezes de serviços á Companhia cesslonaria. 

Ha, portanto, equivoco do Accordão embargado; quando suppõe que 

o reclaman~e Já contava mais de 10 annos de serviço á Companhia cessi., 

ona.r1a quando foi por esta dispensado, e por isso já gozava oo direi

to de estabilidade, consubstanc1onado no art. 5S do decreto n° 20~65 

de 19 1. 

Este art. 5 é multo claro dizendo o seguinte : 

"Ap6s dez annos de serviço prestado á mesma empreza, 
os ~pregados a que se refere a tr esente te! so po
derao ser demittidos em caso de falta grave; apura
da em 1nquerito feito pela admin1straçao da empreza, 
ouvido o accusado por s1 ou com assistehcia do seu 
advogado, ou do advogado do syndicato da classe ou 
do representante do mesmo s1 houver, cabendo recur
so para o Conselho Nacional do Trabalho". 
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~ste dispositivo foi reproduzido no decreto no 21.081, de 24 de 

fevereiro de 1932, que apenas acrescentou ~ paragrapho 5° ao citado 
~ N art. 53. Como se ve, ambos os decretos exigem, para a concessao da 

estabilidade, que os empregados hajam prestado á mesma empreza (note-
... 

se bem, ! mesma emp.reza) mais de dez annos de serviço, o que nao se 

verifica no presente caso. . ... 
Valdolino Pinho de Argolo nao gozava do direito de estabilidade 

por serviços prestados por mais de 10 annos á mesma empreza, quando 
... ... 

!oi dispensado por justo motivo, qual o da terminaçao das obras. Nao 

se lhe pOde contar para este e!teito o tempo de serviço que tenha;por• 

ventura prestado á outra entidadé juridica, a "Soci~té de Constructi~ 

du Port de Bahia". Esta"Soci~t~ de Construction du Port de Behia"é 

uma sociedade estrangeira, como o proprio nome está indicando, tendo 

sido autorizada a runccionar no Brasil por decreto do Governo da Repu· 

blica no 7.068; de 13 de agosto de 1908, o qual se acha publicado no 

Diario O!!icial no 197; de 23 de agosto do mesmo anno. Esta "Soo1,té1 

que tem os seus Estatutos archivados na Ueretissima Junta Commercial 

desta Capital, para effeitos de direito, não pode nem deve ser contun~ 

dida com uma Companhia nacional, qual a Companhia Cessionaria das Do

cas do Porto da Bahia, com séde no Rio de Janeiro e existencia legal 

no Brasil ha muitos annos, com personalidade juridica distincta da 

"Soci~té" e fins tambem di!!erentes;como se vê dos Estatutos de ambas 1 

comparandoros. A "Sociét~" está em liquidação, mas ainda existe para 

este fim. Se o reclamante foi por ella prejudicado, a ella deve se 
~ ... dirigir apresentando sua reclamaçao, ou propondo contra ella a acçao 

que a lei lhe facultar (Vide certidão junta). 

A Companhia Cessionaria não é relativamente á construcção do 

porto, uma successora da "Sociétá", que tivesse adquirido della o con· 
... 

tracto de construcçao, com todos seus onus e vantagens. A "Soo1thé" 
... era empreiteira das obras de que a Cessionaria tinha a concessao. o 

contracto de empreitada existente entre a "Soci~té" e a Cessionar1a 

!oi rescindido. A Cessionar1a, ~ssando a fazer; directamente a cons· 

trucção do porto, por administraçáo, não pode ser absolutamente cons1· 
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derada uma successora nos direitos e obriga~Ões da Société, que não 

assumiu. 
1111 

Aproveitando~ no seu servi~o de com. truc ~ao, o pessoal que an-

teriormente prestava serviços á Société, a Cessionaria somente assumiu 

para cem este pessoal obrigações e deveres a contar da data em que o 
.., 

admittiu no seu serViço nada tendo que ver com as rela~oes de direito 

anteriores, entre a Société e os empregados desta. 

No caso já julgado pelo Conselho Nacional do Trabalho da ad

missão dos srs. Paul Benzt., Raul Adoue e outros na Caixa de Aposenta

doria e Pensões dos Portuarios~ estes antigos empregados da "Société" 

só foram admittidos se lhe contando o tempo de servi~o da Cessionaria~ 

apenas a datar de 1931 para cá, e nada tendo que ver esta Companhia 

com o tempo de servi~o prestado á nsociété", que não foi, nem podia 

ser, accumulado. 

Pelo respectivo Accordão, publicado no Diario Ofticial, ficaram 

elles,embarga.ntes, com direito á inscripção na Caixa, mas as obriga

ções da Companhia Cessionaria ~ ra com elles , relativamente a tempo de 
1111 

serv1~o; estao expressamente determinadas. Conta-se esse tempo desde 
... 

que entraram a ser empregados novos da Cessionaria, desde 1931 e nao 
"' antes. cumpre ainda acrescentar que a decisao, ora embargada, se re-

fere á necessidade de um processo administrativo para justirwar ~ dis

pensa do reclamante, ora embargado, quando o mesmo processo é dls pensa

vel no caso de que se trata, pois além de não ter o reclamante 10 annos 

de servi~o á Companhia Cessionaria, a dispensa não foi motivada por 

!alta do embargado, que se precisasse apurar em inquerito; mas pela 
~ ~ 

termina~ao do trabalho, para execuçao do qual foi admittido o reclaman-

te no servi~o da Cess1onar1a. A causa da dispensa por este motivo é 

prevista como forQi maior, pela Lei no 62; de 5 de julho de 1935~ art. 

3° letra J e §§ 1° e 2°. Foi supresso o servi~o da construcção do por

to por conclusão das obras a que era obrigada a gompanbia Cessionaria. 

Logo os empregados admittidos por ella para este serviço pottiam ser 

dispensados por terminação delle, que é uma justa causa de dispensa. 
N ... 

hlm conclusao : a decisao embargada deve ser reformada e jul-

gada improcedente a reclamação de Valdolino Pinho de Argolo : 
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1° - Porque se elle é o propr1o e identico que esteve a serviço d 
companhia Cessionaria como marinheiro de novembro de 1931 at 
fevereiro de 1936, nao contava alnda dez annos de serviço á 
Companhia Cessionaria quando f oi por ella dispensado; 

2° • Porque não se pOde acumular este tempo de serviço~ pres.tado 
á Cessionaria, com o tempo de serviço por ~lle prestado á 
"Soeiétá", visto como as duas Compailhip sao pessoas jurid1-
cas distinctas; com direitos e obrig&Qoes proprias, bao hav 
do a Companhia Cessionaria succedido á "Société"; nem assumi~ 
do os deveres desta para com os seus empregados, quando res
cindiu o contracto de empreitada que tinha com ella; 

N N 

3°- Porque, nao .se pOdendo acumular este tempo de serv1QO, e nao 
tendo, portanto, mais deNdez annos de serviço na Companhia; 
quando !oi dispensado; uao pode elle invocar o direito de es~ 
tabilidade que, ainda nao tinha, para ser reintegrado; 

4° - Porque aNsua dispensa foi motivada por justa caus~ qual a 
terminaçao das obras, que é admittlda por Lei; dispensado o 
inquerido administrativo · que s6 é necessario quando a dis
pensa é motivada por !alia do proprio empregado, que precisa 
ser apurada. 

Em vista do exposto, invocando os doutos suplementos do Conse

lho Nacional do Trabalho; a Companhia embargante espera que os presen

tes embargos sejam recebidos e julgados provados; sendo reformada a 

decisao recorrida e julgada improcedente a reclama~ão de Valdolino 

Pinho de Argolo; como é de Vireito e Justiça • 

.Lo O< [)e_.L/1., f-!'1 -it 

{~~dk ad,J~ o;-; 

lt 



End. Tel. ROQ}JETTE CAIXA POSTAL1826 

T~ C. arneJro 
T A B E L l.) l A O 

:elo 10. Offlcio de notas esta Cidade do Rio de Janeiro Capital dos Estados Unidos do Brasil, 
successor do Dr. João Roquette C~J1~iro ~e MQfldQn a· 

Certifico que revendo o livro N,0 
- 215 - de ptocurações nelle a fls. 

• 9 - consta o instrumento seguinte : Estados Unidos do Brasil. 

Procuração bastante Cessionaria d Doe 
da B 

Saibam quantos este virem. que no Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 

Christo. de mil novecentos tri t u doi aos - vin e s -
dias do mez de j out :tJro . I nesta cidade de 5 . Sebastião do Rio de Janeiro. 

Capital dos Estados Unidos do BrMil, perante mim tabeliião, em m u Cartorio comparece 

reconhecido pelo proprio das duas 

testemunhas abaixo assignadas e estas reconhecidas de m1m, que dou fé : perante ellas 

pelo mesmo Outorgante me foi dito que por este Publico instrumento. nomeia e 

constitue seu bastante procurador d conf'ormidade co a de " beração conjun-
cta da Director1 a com anh1a outorgante, o Dr. Jos ·saboia Viriato 
de e eiros, brasileiro! ior, ca ado, advo ado, resid te nesta Oa-
:pital, conferindo-Ih :p enos po ere para o f'oro geral, perante 
qualquer Juizo e in tancia toda e qualq er acção que ella outor-
gant f'or tora, ré, ssistente ou oppoente, podendo elle, ropor 
q lqu ao ão, def'en r o seu direito, int rpor e seguir quae quer 
rec os 1 s, re,presentar a outorg t e f'allencias e concor t , 
produzir a ar creditos, cc it·r ou embargar concordatas, rece-
ber, tr~sigir, dar qui ção, represental-a per nte autoridades admi-
ni tr ~ federa s ou locae , requerer t udo o que for a bem de seus 

reito , ab lecer no todo ou e parte e es poderes, inclusive 
ui expressame e r atifica . 

l> 
::0 
n 
:1: -< o 
m 
3: 
n 
l> 
UJ 
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o 
::0 
-1 
m 
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concede todos os poderes, em em nome delle Outorgante , como se presente 
fosse ,. posta em Juizo ou fóra delle, requerer, allega , defender todo o seu direito e justiça, em quaesquer causas ou 
demandas civeis ou crimes, movidas ou por mover, em que elle Outorgante fôr Autor ou Réo ' em um ou outro 
fôro ; fazendo citar, offerecer acções, llbellos, excepções, embargos, suspeições e outros quaesquer artigos, contrariar, 
produzir, inquerir, e reperguntar testemunhas, dar de ·suspeito a quem lh'o fôr; jurar decisoria e suppletorlamente 
n'alma delle Outorgante ; fazer dar taes juramentos a quem convier; assistir aos termos de inventaries e Partilhas, com 
as citações para e'lles; asslgnar autos e requerimentos, protestos, contra protestos e 1 tennos a_inda os de conflssllo, 
louvação e desistencia ; appellar, aggravar ou embargaf qualquer sentença ou despacho e seguir esses recursos até maior 
alçada, fazer extrahir sentenças, requerer a execução dellas e sequestres ; assistir aos actos de conciliação, para os quaes 
lhe concede Poderes illimltados; pedir Precatorias; tomar posse; vir com embargos de terceiro senhor e possuidor; 
juntar documentos e torna.Jos a receber; variar de acções e intentar outras de novo, podendo substabelecer esta em 
um ou mais Procuradores e os substabelecidos em outros; ficando-lhes os mesmos poderes em vigor; e revogai-os, 
querendo. E que tudo quanto assim fizer o seu Procurador, ou substabelecido , promette, haver por valioso e firme, reser
vando para sua pessôa toda a nova cltaçllo. Assim o disse , do que dou fé, e me pedi este instrumento, que lhe 11, 
acceit e assigna com as testemunhas que a tudo estiveram presente, sobre estampilhas rle dois mil 
r eis. Eu, Jos~ e lenc r Tostes, aj te, a ~ crevi . ~ eu, Eduardo 
Carneir:p de endonça, Tabelli ""o, a sub revi . - JOSE OI VIRIATO D 

IROS . - ALFRED WOOUI.DllBIER. - HENl ~USSER. - Alfredo Justiniano 
Sil ia . - anoel igueiredo . - Sellos l duz tos rei digo mil reis 
inutil z dos. Extrahida por cert1 nte de ou~Ubro d 1 nove-
c ri tau oi o, r e T · o 

~A·:JIIIr:.· ~ 
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M . T . I. C. - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

~I • 

1-1.963/3 -13.968/35. 9 de ovem ro de 1.938 

Sr. Va1do11no Pinho de Argo1o 

Aven111 r nc sco B calho, 256 . 

Rlo de cTane1 ro. 

Levo ao vosso conhecimento ~ue vos 

se acu1ta~o, nesta Secr tar1 , pelo prazo de 
I 

10 ()1 s, st os ut os do processo em ~u re-

c1Rma1s cont Companh1 Cession r1 das Docas 

o ~orto da Bahia, !1m de oue Ppres nteis a con 
,.. 

t st cao ue entenderdes aos rgos opostos 

pe1 r erid Companhi resolu ão da r1me1ra 

C ra o Cons 1 o c onal do T alho proferi

da nos menc:tonados autos. 

Atencios s saud 
.. 
oes 

~ 
( J. B. de 

Diretor da s cretari , Interino. 

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

I • 

1-1.964/38-13.968/36. 9 de Nov ro de 1.93 • 

Dr. Er esto Jorge· Dutra da Fonseca 

nra M uá, 7 - 17° Andar. 

Rio de J neiro. 

Em r ce dos a tos o rocesso refe

rente a r ela ção e ldolino Pinho de Argolo 

con rn a Co anh1 C ssionar1 d s Docas do or-

to da ia, ~olicito vos s rov1denc1as no sen 

tido d s r apr sentada a esta Secretaria, dentro 

do razo d lO di s, a vossa Cart ira d Ordem 

dos Advogados do Bra~il , pa vertr c No de 1MP! 

dimen tos. 

"" Atencios s Saudaçoes 

) 

Diretor da Secr t nrla , Int~rlno. 
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Exmo. 'nr . Presidente do Conselho oc~o do 
f 

r ~-a...-

VALOOLINO I HO DE ARGOLO, ipteress do nos au 

tos do processo n° 13 .968/36, não podendo , por ativo 

de força maior , apresentar contestação aos emb rgos o

postos pela Cia.cessionÓria das Docas do Porto d B~Ía 

À. resoluçã'o da 1 a câmara proferida nos citado autos, 

solicita a v. x. prorrogaç- o,l pe o pr zo de 60 dias do 

prazo concedido pelo ofÍcio n. 1-1.963/)8, de 9 de No-

vembro do corrente ano, at ndendo que o oeu procura-

dor e advogado se encontra no ~stado da BnÍ • 

Termos em que 

P. deferimento. 

Tüo de Jnneiro, {8 k ~ rÁ f1J ff 
ifr~6J~~~ 
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Exmo. Snr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho. 

Nesta 

Valdolino Pinho de Argollo, reclamante, reclamante no proces
so N2 13.968/38, tendo sta dos ~mbargos opostos, pela Com anhin Ces
sionaria das Docas da Bahia, ao Acordão da primeira Camara deste Con
selho, vem dentro do praso legal, contestar os embargos referidos com 
os seguintes argumentos. 

Preliminarmente, n-o se verifica nos embargos mencionados , nenhu~ 

ma materia nova , nem tampouco a embargante aponta nenhum erro de 
direito , afim de pleiteiar a reforma da setença embargada. Essa 
falta por si só, determina o despreso dos embargos para ser man
tida a decizão da primeira Camara deste respeitavel orgão de jus 
tiça do Trabalho. 

O Contestante entretanto , tem argumentos irrefutaveis, e serve-s 
da oportunidade que se oferece, não só para destruir as algações 
da Empreza, como para confirmar a sua reclamação , provando que a 
Empreza embargante apenas usa de um expediente protelatorio nas 
setenças proferidas p r este Collendo Conselho. 

As alegações da embargante resume-se apenas no seguinte: 

12 Que Valdolino Pinho de Argollo não tem 10 annos de serviço. 
22 Que Valdolino Pinho de Argo11o foi dispensado por justa causa, 

conclusão do serviço de construção do Porto. 

Bastava a primeira a11egação, se fosse veridica, para determinar 
a improcedencia da acção de Valdolino Pinho de Argollo, mas, pa 
tanto, não era preciso que a Companhia embargante viesse dizer 
justificando os seus embargos. O conselho teria julgado improce
dente, por não ter o requerente mais de 10 annos de serviço, po
rem, tal não aconteceu por que o reclamante provou ter mais de 1 
annos de serviço, e o Conse ho reconheceu o seu direito em face 
dos documentos apresentados, e reconhecendo determinou a sua rei 
tregação com todas as vantagens. 
A propria Companhia Cessionaria nos seus embargos confirma que 
Va1dolino Pinho de Argo1lo, trabalhou desde 1931 até 1936, data 
em que foi dispensado, e que o mesmo teria trabalhado de 1923 á 
1931 na Companhia Societé, sua contratante, e que por esse tempo 
de serviço não tem elJa, Cessionaria, nenhuma responsabi1idade. 



I • 

lt 



Para romper o vinculo do compromisso assumido com os empregados, era 
necessario que a referida companhia, houvesse provado a liquidação ge
ral do compro 'sso assumido com os operarios e empregados que na data 
da recizão do contrato, passaram para a dita Companhia Cessionaria, is
so não o fez nem prova ter feito. Recebeqém silencio e ocupou o serviço 
destes, sendo de notar que Va1dolino Pinho de Argollo, em 1931 ainda 
não tinha 10 annos de serviço, só em 1933 adquirio e]le a estabilidade 
prevista no Decreto 20.465 de Outubr~ de J931. ta propria Companhia 
embargante quem confirma que nesta data Valdolino já era seu empregado 
- periodo de 1931 á 1936 - Nesta data, a Companhia já não tinha mais 
ex-~mpregados da Societé senão em numero muito limitado e tratou de 
dispensai-os julgando ainda em tempo disso fazer, pois comprehendia el
la, que a estabilidade só se manifesta depois de JO annos de serviço 
prestados na mesma firma. Ta1 interpretação é absurda e não encontra 
nenhum apoio legal, a estabilidade manifesta-se no estabelecimento ou 
na empreza, não importando que este, tenha sido sucessivamente mudado 
de proprietario, do contrario o empregado nunca adquiria estabilidade 
consagrada em lei. 
Desnecessario seria esta argumentação, pois já constitui doutrina paci
fica deste co11endo Conselho, reconhecer o tempo de serviço prestado em 
empreza antecessoras, mormente no caso presente onde a estabilidade se 
manifest una empreza embargante, onde o requerente trabalhou durante 
6 annos após a recizão do contrato. 
Por outro lado, Valdolino Pinho de ArgolJo, era maritimo, e não traba1h 
durante todo o tempo em serviço de construção, continuou na mesma embar
cação "REBOCADOR THOM~ DE SOUZA" o qual continua em trafego na Cessio
naria das Docas, com nova tripulação. Esta embarcação não era de pro
priedade da Societé, e sim da Cessionaria, como allegar pois terminação 
de serviço, para um operaria de um serviço permanente o qual ainda exis
te? Outro aspecto de recurso digo embargos, é a Companhia Cessionaria, 
insinuar, que ValdoJino Pinho de Argo lo, tinha de proceder contra a 
Societé e não contra e11a, ora, a Cia. Societé, não dispensou VaJ.dolino, 
tanto não o dispensou que eJle continuou trabalhando nas mesmas funções 
de embarcadiço, apesar da Cessionaria dizer que o convidou a continuar 
trabalhando, tal allegação constitue como as outras uma falsidade, por
que a Companhia não juntou tal convite? Simplesmente porque não existe. 
Assim, e pelo exposto o contestante pede aos dignissimos membros do Con
selho pleno que hajam de dispensar os embargos oferecidos para manter a 
decisão da li Camara deste Conselho por ser justa e equanime. 

~ · 2'1-~~·~ IJJt. 
~'&'~t~A 
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M . T . 1. C.- CO N SELHO N ACIO N AL D O TR ABALHO 

Proc. 13.968/36 

/DE. 

- Inspetoria Reg. do Ministerio do Trab·l - Baía -
encaminha reclamação de Waldolino Pinho de Argallo 
contra a Cia. Cessi onaria das Docas do Porto da 
Baía. 

P A R E C E R 

No correr deste âno a Cia. Cessionaria das Docas do 

Porto da Baía, óra embargante, juntou a um determinado processo 

neste E, Conselho, certidão de um julgado do E. Supremo Tribunal 

Federal resolvendo assunto de contagem de tempo de serviço presta

do na Cie. du Construction du Port de Baía e na Cia. Cessionaria 

das Docas de Baía. 

O assunto é ident~co ao deste processo • 
. 

Requeiro que a Secretaria informe novamente o pro-

cesso sob esse aspéto, porque o referido processo está entregue á 

secção competente. 

Rio de Janeiro 28 de Abril de 1939 
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C6PIA DEVIDA~"EI\JTE AU'rEN'l'ICADA EX'T'RAl A DO ACÓRDÃO JUN'rO 
POt:?. CER'I'IDÂO AOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N° 8.630/36 EM 
QUE VICENT KERWGANT 1=?ECLAMA CCNTRA A SUA DISPENSA DOS 
SERVIÇOS DA CIA . CESSION.DAS DOCAS DO POH'lú DA BA!A. 

FLS. 3 DA CER'l'IDÂO 

ACÓRDÃO 

Vistos, r elatados e discutidos êstes aut os. Acordam 

os juizes do ~upremo Tribunal .l:t'ederal, aue constituem a segun 

da turma, em negar provimento ás apelaçÕes, unanimimente, pe

los f'undamentos do voto do relator, constante das notas taoui 

graficas juntas aos autos. Gustas pelos apelantes. - Hio, doz 

de Julho de mil novecentos e trinta e oito. - Assinado: Eduar 

do Espinola. • relator.------------------------------------

Notas taruigrar~cas a aue se rerere o ac6rdão: - Anelação Ci

vel numero seis mil oitocentos e noventa. Ba!a. Helator: - o 

Senhor Ministro Eduardo Espinola - Apelantes: - Companhia ces 

sionaria das Docas do Porto da Baía - Paul Hensi - Apelados: 

os mesmos - Relatorio - o Senhor M nístro Eduardo ~spinola: o 

caso é o seguinte: - A companhia cessionaria das Docas da Ba

hia reauereu consignação em pagamento da quantia de seis con-

tos quatrocentos e cincoenta mil reis, em favor de Paul Bensi

chefe das ofl cinas da mesma correspondente a treis mêzes de 

vencimentos, por haver com a conclusão do serviço a seu cargo 

terminado o contrato de locação de seus serviços, importancia 

que êle se recusára a receber. Opondo embargos, alegou o Héo 

que é nula a ação por ter ficado circunducta a citação; que i 

procede o deposito porque, contando mais ~e vinte e sete anos 

de serviço, nâo p·odia ser despedido, como !'oi; que, a náo pre 

valecer tudo isso, !'orça é conVir que o denosito não é inte-
, 

gral, porauanto tem direito a~ ferias de oue náo gozou e ao p 

gamento de serviços rnedicos. o Juiz depois de considerar que -
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I ~ 
que náo ficou circunducta a cit~ão deci diu: - considerando 

cue as nossas leis, para garantir os empregados contra o arbi 

trio dos empregados, digo dos empregadores, não permite a ê§ 

tes a faculdade de lançar ao desamparo, sem causa justificada, 

seus auxiliares (Decreto vinte e um mil e oitenta e um de vin 

te e auatro de fevereiro de mil novecentos e t r inta e dois e 

lei sessenta e dois de c lnco de Janeiro de mil novecentos e -
N 

trinta e cinco; mas aue isso acontece quando nao ha contrato 

regulando as condiçÕes do trabalho, o que não ocorre na espe

cie, em que o empregador, pelos documentos de folhas dezenove, 

quarenta e um, quarenta e otto, ficou com a liberdade de dis

pensar os serviços do contratado, quando entendesse, obrigando-
' se apenas a pagar-lhe a importancia de treis mêses e dar-lhe 

a sua fam1lia passagens de segunda classe até o lugar onde re 

sidiam na Europa, ao tempo em oue foi firmado o contráto, -
IY IV 

Consi derando ue essas condiqoes nao foram aceitas apenas el 

Réu, mas igualmente por seus dois outros compatriotas arrola

dos como testemunhas, e vêm consignadas no contrato de folhas 

uarenta e oito, no aual a reouerente confírma aue mantem os 

contratos de sua antecessora com os empregados estrangeiros, 

entre os ouais o Réu - considerando que nelo contrato com este 

a duracâo maxima da locação éra a dos trabalhos da construção 
AI 

do porto, podendo cessar antes pela terminaçao dos trabalhos 

confiados ao contratado, reservado o di reito de o despedir an 

tes, sem indicação de motivo. - Considerando nue a Autora só 

dispensou poraue os serviços a seu cargo tiveram de ser diml

nuldos. - Considerando aue pelos proprios termos da lei numero 

sessenta e dois, é causa de f or ça maior ou e justifica a di s

pensa do empregado a diminuição dos negocies ou serviços (arti 

go nuinto, paragrafo primeiro) - Considerando que o fáto 

o Réu associado da Caixa de Aposentadoria e Pensões 
"' "" , rios nao lhe modifica a situaçao. Consider ando, porem, que, -

• 
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oue, pelo contrato existente, os empregados da Emorêsa e e~ 
tualmente suas familias terão asststencia mé~ica gratuita -

C. N . T . ~ 

Considerando que a senhorado Réu sofreu um desastre de avião, 

tratando-se no Hospital Hespanhol, pagando auatro contos tre

zentos e vint e e cinco mil e trezentos reis; e que não é devi o . 
s6 o tratamento no Posto .Médico nue a Companhia tem gratuita-

1 

mente para seus empregados. - Considerando que, não sendo per 

mitida a acumulacão de férias, só tem o Réu ás ferias, do ul 

timo ano, julg)u que a Autora, além da auantia consignada, de 

ve pagar auatro contos trezentos e vinte e cinco mil e trezen 

tos reis de tratamento da Senhora do Réu e as férias do ultim 

ano em aue esteve ao seu serviQO - Primeiro de Julho de mil -

novecentos e trinta e seis - M. Olimpio de Melo - Apelaram a 

Autora e o Réu - Creio que bem decidiu o Doutor Juiz ~ ~ -

Quanto a importancia devida por forQa do contráto, não é pos

sivel resolver de outro modo a situaqão. Não pleiteou o Réu 
~ 

a passagem de segunda classe, parecendo que nao pretende re-
I gressar ao seu paiz. No nue diz respeito ás férias, e tambem 

irrecusavel a conclusão a que chegou a sentença apelada. so

mente no oue diz respeito á assistencia médica, poderia haver 
~ , 

duvida, por se nao ter utilizado a senhora do Reu dos serviço 

prestados no Posto Médico gratuito que mantem a Autora. Mas , 

ainda, parece-me digno de confirmaQão o critério nue adotou 

o Doutor Juiz Seccional da Baia. - Decisão: como consta da át 

a decisão foi a seguinte: Negaram provimento ás auelaQÕes por 

unanimidade de votos. - Assinado: Olga Menge s. wood. - Assis 

tente Técnico - o Acórdão supra foi publicado aos nove dias 

do mês de Setembro de mil novecen os e trinta e oito, empú-

blica audiência presidida pelo Senhor Ministro Presidente, • 

Doutor Antonio Bento de Faria. - o referido é verdade e dou 

ré. Secretaria do supremo Tribunal Federal , aos quatorze dias 
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dias do mês de Setembro de mil novecentos e trinta e 

Eu, (assinado) ilegivel, - Oficial o escrevi. E eu, 'l'eophilo 

Gonçalves Penna, Secretario a subscreVi. Em quatorze de Setem 

bro de mil novecentos e trinta e olto. 

(Devidamente selada com 3@800 .reis) 

• 



MINISTERIO 00 TRA OALI-10, INDÚSTRIA E COMERCIO 
; 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

"' ......... .. ................. .. ................ .. .. ................... .. ............ I .... N .... F .... O .... R ... M ... A ... .. Q ... A ..... O ............................................................................. .'.: ... 

.. ................................................................... Em. ... cum.pr1.men.to .... ao .... despac.h.o .... d.e .... fl.s .•. 5.4 .. , ..... ,tunte1 ..... 

.... .aos ... pr.es.ent.e.s .... au.t.os ..... có.n1a ... de.v.1dam.ent.e .... aut.ent.lcaà.a .... do .... ào.c.ume.nto . 

..... co.nstan.t .e .... d.o .... p,r.o.ce.s.s.o .... s.o.b .... o. ... n.~ ..... 8 ..... 6.3.0/'36..~ ..... ª:t.e,n~te..n.<lo ..... ª.s.s..1m,.ª.o .... :re. . 

..... Qu.~.r.lQ..9 .... :Pªl-ª .... P.9.gt.ª .... P.r.99..!J.rªg.Q_f.1.ª .... .G:?..r.ª1 ..... ª .... J.1..?. .. ~.9.~ .. ! ......................................................... .. 

.................................................................. N~ .. ?..§ª .... 9..9P.fo.r.mt..9-ªº·ê.J... .. Pª§.?..Q .... 9.?. .... P.r~.?.~.D..t..~ .. ?. ..... ª~-t.-º.?. .. .. 

..... á.s .... mã.o.s .... d.o ... .. S.r ....... P.1re..t..o.r. .... Q.e. . .s..t.ª .... s.e. .. G.c..ã.o.,. ..... P..r.on.o.ngo .... ª .... Y.olt..ª ..... Q9 .. ê .... me..ª-tl. s 

..... ª·º·!J~l.ª .... ª\J.t.9.r.t..Q..ª-º·~-~ ..................................................................................................................................................................... .. 

/. e:..:s ......... u ........... . .............................. ....... . ................................ , ..........•....... 

~ - ·· ···" 
.................... ............. ... .......................... .............. .... ............... u ..................................... u. ... ................................. . .. . ....................... .. ......... . 

lt 



M. T. 1. C. - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Proc . 13 . 968/36 -

/.J.B . 

Inspetoria Re~ional do Ministerio do Trab~lho , 
no ~stado da Bahia . Processo de reclamaçao de 
Valdolino P . de Argollo contra a Cia . Ces0iona
naria das Docas do Porto da Bahia . 

p H 

Tendo havido recentes decisÕes do Conselho Pleno 

sobre o caso da estapilidade na Cia . Cessionaria do Porto da Bahia 

uanto a empregados ~ue vieram da Cia . Construction du Port de 

Bahia , re ueiro ,a juntada dos respectivo·s acordã s , principalmen

te para ficar esclarecida a jurisprudencia até aeor~ seguida pelo 

E. Conselho . 

Rio de Janeiro , 5 de Setembro de 1939 . 

- ~ · 

U/·~·-:7~ 
~~-----~-- >-

IIJ 
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HLM/ 

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

Rec . 3 . 553/ 39-

A C Ó R D A O 

VISTOS E REL TADOS os autos do'recurso interposto por Raul 

Adoue da decisão da Junta Administrativa da Caixa de Aposentadoria 

e PensOes dos Portuários do Salvador que lhe denegou a conce êsão de 

aposentadoria , por falta de fundrunento legal : 

CONSIDERANDO quà Raul Adoue requereu'a referida Caixa a con 

cessão de aposentadoria ordinária , mas a Junta dministrativa da aí -
xa indeferiu a pre. t enção do suplicante , sob o íundaL1ento ue que , po

dendo ser contado o tempo de se t·;viço por êle prestado 'a "Société de 

Construction du Port de Baía" (acórdão do Conselho Jacional do Tra

balho de 22 de setembro de 1932) , não lne cabe a concessão do benefi 

cio, ex-vi do disposto no art . 25 e seus§ 70 e 8° do Decreto n ••• 

20 . 465 , de 1931 , modificado pelo Decreto n . 21 . 081 , de 1932 , por s6 

cont~r ciJ1CO anos de serviço na Companhia Concessionária das Docas 

do Porto da Baia ~ 

.JONSTDE'qA DO que a decisão dêste Conselho de 22 de setemrbro 

de 1932, invocada pela ,aixa , 'a vista do que tem resolvido ultimamen~ 

te o "r . Ministro do Trabalho , não pode preval ·2 cer; com efeito , 

COHSIDERANDO que êste Conselho e o .::~r . lviinistro , em diversos 

casos , já reconheceram que o ter1po de serviço prestado'a "Société de 

C:onstruction du Port de Baía" deve ser computado , pi.ll' a efeito de es

tabilidade funcional , ao prestado'a Companhia Cessionária das Docas 

do Porto ua Baiu; ora 

CONSJD.ffi"qAliiDO que , se é , c01n maioria de raL:ão ·o deve ser para 

os efeitos da aposentadori a , nenhum sobrecar~a financeira a vindo da í 

para a Caixa , pois a lei prevê , para a hipótese , a aplica~~o ~a taxa 

indenizadora , que a compensa·; isto posto , 

RSSOLV a ::~egunda ~âm: ra do Conselho Nacional do Trabalho 
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dar provimento ao recurso , para determin?,r que a Caixa compute 

o tempo de serviço invocado -pelo recorrente, dãs que seja fei

ta a indispensável comprovação . 

Rio de tTaneiro, 4 de setembro de 1939 . 

a) Deodato Máia 

a) C~sta Io,í iranda 

Fui pre.,ente $) · Natércia Silveira 

Publicado no "D iário Oficia 111 de 23/10/39 

PllUD CIA 

Presidente 

Relator 

dj . do 
Plt'~ . Geral 
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HLM/ 

M. T . 1. C .- CON S EI..HO NACIONAl.. DO TRABAI..HO 

Proc . 508/36 

UV/~ . 

fLC Ó R D A O 

(CP- 125/39) 

VISTOS 3; R '~LATADOS os autos dos embargos opostos 

por Paulo Bem:: i ' a de c i são da 3~ Câmara dês te ... ons elno não 

conhecendo da r e clamação :J.Ue formulou contra a -.. ompanhia 

Cessionária d~s Docas do Porto da naía e a Caâxa de po

sentadoria e -·~nsões dos Portuários da ~.,;idade do Salvador 

por ter sido demitido daquela e r cusada a sua inscrição 

pela Úl tirna : 

CONSID~~ NDO que o litigio foi aforado na Justiça 

Federa:L. e o Sgrégio \'jupremo Tl'ibuna.l Ft=deral, em última ins

tância , confirmou a sentença do Ju i s F~deral da 3aía , que 

julgou não ter o r e clamante direito'a estabilidade , muito 

embora fôsse coht ribuinte da ~aixa mencionada ; 

R!: ;,OLVE o Conselho Nacional do Trat. alho , em sessão 

plena , desprezar os embar•5os para confirmar a decisão & Câ-

ma.ra . 

Rio de Janeiro , 2 de fevereiro de 1939 

a ) Francisco Barbosa de aezenae Presidente 

a) Oscar araiva Relator 

Fui presente - a ) J . Leonel de ~ezende 1 lvim Proc . Geral 

Pu~ no "Diário Oficial " em 23 - 3 - 39 

L: CARfH!GA 'O DO 

C:RVIÇO t::.E ATAG, ACor.c Ol.i C: ..! t,; . l.Z ' WO 



HLM/ CÓPIA 

M . T . 1. C.- CON SEl..HO NACIONAl.. 00 TRABAl..H O 

f!:Qc. . 630L36-

AG/HLM. 

VISTOS ~ R~LA~ADOS os autos do presente processo 

em que são partes: a Companhia Cessionária das Docas do Por

to da Baía, como embargante, e Vicent Kervegant, como embar-

gado : 

Vicent Kervegant, empregado da Companhia Cession~ 

ria das Docas do Porto da Baía , r e clamou a êste Conselho , em 

julho de 1936 (fls.2), contra o ato da aw1inistração da mesma 

Empresa 'iUe o demitiu do seu s~rviço, em junho de 1936, embo

ra com estabilidade uncional já g rantida e sem que f6 sse 

justificado em processo re&~lar essa demissão (art . 53 do Dec •• 

20 . 465 , de 1931) . 

A reclamada contestou , então, o direito do reclaman 

te declarando que ê ste Úl tii!lO havia sido adrni tido a seu servi 

~o em julno de 1931 , e, assim, na data da demissão "por motivo 

da terminação das obras do Porto da Baía" , não contava ainda o 

decênio garantidor da estabilidade funcional . Ficou esclareci-

dm , nessa ocasião, que o suplicante vinha prestando seus servi

ços á "Société de onstruction du Port de BaÍa", tendo , mais 

tarde , sido a rne.!::ima incorporaua pela Companhia . , . 
ess~onar~a . 

Terceira Câmara, por ac6rdão de 11 de janeiro de 

1938 (publicado no Diário Oficial de 16 de março seb~inte) , a

tendeu a que êste Conselho já havia d cidido , em espécie idên-

tica , que o te~o.po de serviço n, indicada "Societé" deve ser com 

puta.do , para os efeitos de estabilidade no ernprêgo , á Companhia 



TILM/ (Proc.B 6'30/ 36 ) - 2 -

M . T . 1. C.- CON SELHO NACIONAL DO TRABALHO 

... essionária das Docas do Porto da Baia (D . O. de 11 de junho de 

de 19:36) , resolveu, pelo voto do Conselheiro Oscar Saraiva , "j u_1 

gar procedente a reclamação , para o fim de ser o reclamante rein-

tegrado , na forma da lei " (fls . 35/6). 

Não se conformando com a decisão , a citada 7mpresa , 

dentro do pra~o e observando b disposto nó § 42 do art . 42 do ae

gulamento anexo ao D8c. 24 . 7.84, de 1934 , qpõe recurso de ernb:1rgos 

para êste Conselno Pleno . 

Por seu bastante procurador e advogado , o reclamante 

contestou os embargos de i'ls . 37 , falando , afinal , sObre ele o Dr . 

Procurador Geral . Iato posto e , 

~ON IDE~ ~mo que tadu a matéria dos embargos se limita 

á alegação de que a Companhia Cessionária , ora embargante , não era 

obrigada a manter em seu serviço o empregado Vicent Kervegant , pnr 

que não completou êle o decênio legal que gera a estabilidade fun

cional , uma vez que a mesma embargante não é e nunca foi sucessora 

da 11 Société de onstruction du Port de Baía•• e em cujo serviço esti

vera ru)t s o embargado ; 

CONSID~ANDO que o Dr . Procurador Geral , nos í tens III , 

I V e V do seu parecer de fls . 92 e oeguintes , deixa demonstrada a . 
improcedência da argumentação desenvolvi da pela embargada tendente 

a fazer essa prova; 

CONSJDER~NDO , nes as condições , que subsistindo os filn

da.mentos da decisã o embargada , é de se desprezar os embargos; 

RSSOLV" o Conselho acional do Trabal o , em sessão ple

nr. conhecer dos eJ. barc:SOS de fl • J7 , para despreza-los , por irrele 

vantes , ficando mantida , em consequência , a reinte~açào do embargado 

Vicent Kerver~gant . 

Rio de Janeiro , 7 de de~emb~o de 1938 . 

a) Frru1cisco Barbosa de r ezende 

a) Oliveira Lima 

Fui present e a) J . Leonel de qezende i lvim 

Publ i co.do no "Diário Oficial" em I 5 / 4 / 39 



Proc . 154/36 • 

A C Ó R D ZO 

VISTOS E RELATADOS ?S autos do presente processo 
em que é embargante: a Companhia Cessionaria das Docas do Porto 
da BaÍa, e embargado: Leoncio Pedro Bispo: 

CONSIDERA NDO que leoncio Pedro Bispo reclamou a êste 
Conselho contra a sua demissão da Companhia Cessionaria das Do
cas do Porto da BaÍa, ocorrida em Fevereiro de 1936 , quando o 
reclamante, segundo alegou , já contava mais de dez anos de ser
viço, sem que fô sse a dispensa precedida de inquerito adminis
trativo , nos termos do art . 53 do Dec. 20 . 465, de 1931; 

CON:"5 I DEf ANDO que a la. Ca mara, por acÓrdão de 22 de fe
vereiro de 1937 (Diario Oficial de 23 de junho do mesmo âno), 
julgou procedente a reclamação e determinou , em consequencia , a 
reintegração do suplicante , atendendo a que êste provou, confor
me entendeu a decisão de fls . 29 , que havia trabalhado nas ofi
cinas de Jequitaia , da citada Emprêsa, desde julho de 1931 até 
fevereiro de 1936 , e mais , que , anteriormente , já havia exerci
do atividades na Societé de Construction du Porto de Baia, de 
1912 a 1931 , quando~ trabalhos da Societé passaram a ser execu
tados dirétamente pela reclamada ; 

CONSIDERANDO que a essa decisão são~ostos embargos pe
la Companhia Cessionária, nos termos do § 42 do art. 42 do Regu
namento aprovado pelo De~ . 24 . 784 , de 1934 ; 

CONSIDERANDO , preliminarmente , que os embargos estão den
tro do prazo e vieram acompanhados de documento novo, sendo , pois , 
de se conhecer , ex-vi o disposto no indicado inciso legal ; 

CONSI DERANDO , de meritis , que a emba r gante funda as suas 
razões no fáto de, contrariamente ao dec i di do pela la. Camara , não 
ser a sucessora da Societé de Construction du Port de Baía , pois 
a embargante , além de não assumir os encargos daquele Emprêsa , e 
sim , rescindindo o contráto de empreitada que mantinha com a mes
ma , entrou a concluir a construção do porto, por administração , 

" aproveitando, então , alguns dos empregados , como novos , dos que 
tinham servido com a empreiteira ; 



CONSIDERANDO que bem examinadas as provas produzidas nos 

autos, se impõe .a conelusão verdadeira de que a embargante não in
corporou ou adquiriu a extinta Empresa - Societé de Construction 
du Porto da Baía- , com a qual contratára a construção de determina

do trecho do cais do porto da Baía ; 

CONSIDERANDO, com ·efeito, que o texto do respectivo con
tráto, que instrue os autos do Proc . 11 . 885, dêste Conselho , dei
xa bem claro que o contráto era resciddivel de cinco em cinco ânos 
(clausula 11 e 12); 

CONSIDERANDO, assim, que em se tratando, como se trata, 
de serviço por natureza transitorio, em face do Dec . 20.465, de 
12 de outubro de 1931 , o tempo de serviço prestado nas obras do 
prolongamento do cais era de ser contado si a hipotese fôsse a 
de serviço preliminar executado pela propria Companhia, embargan
te, (art. 42), ou si se tratasse de serviço em organização perma
nente da propria Companhia , para obras de construção (art . 62) ; 

CONSIDERANDO que nenhuma dessas modalidades se verificou . 
na espécie; aliás , o principio de direito social é que não se im-
põe ao sucessor na propriedade de emprêsa a responsabilidade pelas 
obrigações do antigo empregador , em relação aos empregados, sinão 
quando a emprêsa é de trabalho continuo . E ' o principio que está 
consubstanciando no art. 137, letra "g" da Constituição Federal 
de 10 de novembro de 1937 ; 

CONSIDERANDO, o vista do exposto , que os embargos mere
vem provimento; 

RESOLVE o Conselho Nacional do Trabalho, em sessão plena , 
conhecer dos embargos , para , reformando a decisão da la . Camara , 
julgar improcedente a reclamação oferecida por Leoncio Pedro 
Bispo, por acrecedora de fundamento legal . 

Rio de Janeiro, 8 de maio de 1939 

a) Francisco Barbosa de Rezende 
a) Oliveira Lima 

Fui pre~ a) J . Leonel de Rezende Alvim 

Publicado no Diario Oficial de 10/6/1939 

Presidente 
Relator 
Proc . Geral 

• 

• 
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Proc. 13.968/36 

/DE. 

- Inspetoria Regional do Ministério do Traàalho na 
Baía encaminha processo de Waldolino Pinho de Ar
gelo contra a Cia. Cessionária das Docas do Porto 
da Baía. 

Valdolino Pinho Argolo, a~egando ter maia de lO anos de 

serviço, reclama contra a Cia. Cessionária do Porto da Baía que o 

demitiu em 1936, por ter praticado falta grave. 

Realmente a Cia. Cessionária do Porto da Baía nã o fez 

inquérito administrativo para dispensare seu empregado e contra 

ele não demonstra a pratica de falta grave. 

Entende que podia demiti-lo porque o mesmo não está 

amparado pela estabilidade funcional do art. 53, do Dec. 20.465, 

de 1931, por isso que sendo admitido em 1931 não completou o de-

cenio legal que o garantia ao emprego. 

" ' A E. Primeira Camara, porem, achou justas as razões do 

reclamahte e por acÓrdão de 2 de maio de 1938 (fls. 32), determi

nou a reintegração de valdolino Pinho Argolo com as vantagens le

gais. 
Dentro do prazo legal a Cia. Cessionário do Porto da 

Baía interpõe o presente recurso de embargos á fls. 37. 

No recurso a Cia. embargante volta a discutir a mesma 

tése juridica, isto é, que não lhe ~be obrigação de manter a esta

bilidade aos empregados que vieram da Cia. Construt!on du Port da 

Baía, porque são ambas empresas distintas e que não é ela embargan

te sucessora desta, nunca se obrigou a manter os empregados dela . ; 

apenas contratou técnicos para administração do serviço de contru

ç.ão do porto que aquela deixou inacabado e a isso se obrigou por 

administração apenas. 

O empregado interessado tem a prova de tempo de serviço 

nos seguintes documentos de fls. 15 e 16: 



"Declaro pelo presente que o Sr. Waldolino Pinho de 
Argullo trabalhou nas diversas embarca çõe s desta 
Companhia, em qualidade de cabe de machina, de lQ 
de Julho de 1931 a 29 de Fevereiro de 1936, tendo 
sido dispensado em consequencia da terminação dos 
traba l hos." (Doc. da Cia. Ces sionaria das Docas do 

Por to da Baía). 

f/ 

"Attesto que o Sr. Waldolino Pinho de Argulo trabalhou 
nesta Cia, na qualidade de maritimo desde 1923 a ju
lho de 1931 quando os trabalhos da Construcção do Po~ 
to passaram a ser execatados directamente pela Compa
nhia Cessi onaria das Docas do Porto da Bahia nada mais 
constando a respeito. " 

O assunto vem sendo mui to di scutido no E,! Conselho que 

tinha sempre firmado do~trina no sentido de conhecer o tempo de 

serviço da Cia.cônstru~o~a e da Cia. Cessionári~ Explora dora com 

competencia para a estabilidade para os amp~egados daquela que, em 

1931, foram aproveitados na C~a. Cession~ria, como no caso de Waldo

lino Pinho de Argollo, mas posteriormente alterou essa jurispruden-

c ia. 
E'assim que em acórdão de 1 de dezembro de 1938, sendo 

relator o Sr. Dr. Edgard de Oliveira Lima , o E. Conselho Pleno re

conhecer a Vicent Kervegant o direito de estabilidade e assim man

dou que a Cia. Cession~rio o reitegrasse no serviço , como áto con

firmatorio da E. 3a. Camara em acórdão de 11 de Janeiro de 1938, 

como tudo faz certo e copia do acórdão de fls. 65. 

Mas em decisão posterior, referente a Leoncio Pedro Bispo, 

acórdão de 8 de maio de 1939 , em que foi relator o Sr. Dr. Edgard 

de Oliveira Lima, entendeu o Gonselho Pleno que as duas Companhias 

Contrution e Cession~rie são diferentes e nesse sentido reformou 

a decisão da la. Camara que mandára re i ntegrar o mesmo Leoncio re

ferido e assim julgou valida a demissão gor não ter o mesmo feito 

jÚs a estabilidade funcional (acórdão á fls . 67). 

Nestas condições está o E. Conselho Pleno em face de duas 

decisões virtualmente antagonicas e divergentes e assim tem oportuni

dade para decidir de uma vez e firmar a jurisprudencia definitiva 

sobre o assunto . 



M. T. I. C. - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

eomo os fundamentos da nossa opinião estão demonstrados 

no parecer transcrito á fls. 27, deixo de reproduzir novamente 

os mesmos argumentos. 

Rio, 24 de Janeiro de 1940. 

----~-

------

~----~ 
~ 

J--L ~ 
~~ 

/ ~~ f:ã;:: ~ 
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ENCARREGADO DO 

ERVIÇO OE&: A AS , ACORDÁOS l. JURISPRiol EN(;;I-' 
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M . T . I. C .-- CON SELHO NAC IO NAL DO TRABALH O 

EXPEDIENTE DO R.MINISTRO DO TRABALHO. 

A COMPANHIA CESSION.!RI D.AS DOCJS O PORTO DA BAÚ, 

racorre.Jld.o d ci ão do croa lho N~cio 1 o Tr balho p 1 ual 

pr z.ado o bargo " Q.U opoa, · par o f i a • t r 

aat rior 

rviço 

ci ·o prof• ri a ao • ti o d • r r iat gra o ao 

r ecorreat o u x- pregado VICENTE KER~GANT( MTIC. 

.aJ.0 . 978/:39). 

m:FOmro acór ""o • :f'l 110/112, ' vi do pa-
11 

rac re o Co ultor ~uridico(fl . 144 u ~u 147}. (Do par c-

<lU lud. t · • .P cho, o pr eiro o :pia& I> la r for do 

cór o • co.afor 

• --Co• a devida ~ aia 
tiv .P lo alto ea o jurídico 

o o t. or guiate: 

d • r c r o ac t ato ~u• 
o 11 trado ~ . Procurador, 

• :par ce ~u• poaaa co t r ao recorr e t , par o :f' ito 

poae ta cria, o t aapo q,_u trabalhou Sociat' • Co truc-

tioa u Por • B !a. O ta to do art.28 o c ••• 20 .465,cit 
I> 1 Procura oria, b o tr ,:poi o q,_u al.Í a diz. qu 

ave ar coat a o o t .lll)O de rviço l)Jr ta do • ou 1 

o 

preza • uj it ao ragilr lei • Or , ia ', o c tro 

i• coatrov r ia t ' .PÓ ' ociet • Coa tructioa 

r , t o, !)reza uJ it orgia o ereto a.20.465.------

Nlo l)ar c Q..U o :f'o I ; ta pr za o Xl)lorava o rviço 

l)Ublico d l)ortoa; 
ahia Exl)lor ora 

, 
t a rviço ra, , Xl)lorado 1) la Coapa-

1 • O Q.Ue Societ Por o , co ce · ·io ari 

fazia era o trabalho d 

dív r a • xploraç~o o ~ r viço portuario•. ~v r d qu o 

art. 4 g o D c .a .20 .. 465, prav a hi.PO ; o a I>ra.g o 

pr za: xplora or rviço portuario q_u hajaa rabalha o • 

t pr z 

' o • aplicaria o ca o 

• Porto a • 

o q_ua acorr • Eat 

pr za. ax cutora 

a rviço pr 1 · 

. 
' 

, 
a claro q,_u ta di-

r Co•pambi Expl oradora 

rviço~ pr li i r , 

ar for r i&a.doa p la 
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, 
--------- oci t•, • bora à ~oia co· lliiauaQoa p l~ Co paAhia de 

PortoiL; a. a. Socie.t{ a Co ~ hia. d Portos er , aQ.uala. oca-

não , dua prezaa diitiata:a . Logo, aão, • poaaivel iacluir aa 

co.atage d t po do a rviço. .aa Cd pa.tlh.ia Explora-dora de Port.o 

a te po de aerv1ço .a Sociat ' ~ . ) 

Publicado · o Diario oricial a 3-ll-39. 

• 
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ACOROÃO Proc . 13. 968/36 

(CP-1023/40) /) 

ACT/f!.V /t/ 
VISTOS E RELATADOS os autos do processo em que 

a Cia. Cessionária do Porto da Baia interpõe embargos à deci

são da Primeira Câmara, de 2 de maio de 1938, publicada no Diá 

rio Oficial de 22 de agôsto do mesmo ano , em virtude da qual 

foi dete r•minada a reintegra ão de Valdolino Pinho de Argola 

nos serviços da embargante: 

CONSIDERANDO que se trata, na espécie, de duas 

companhias, a Cia. Construtora do Porto da Baia e a' d a . Cessi 

onária de Exploração do Porto da Baia , havendo a primeira parg 

lizado os serviços em 1 930 o que obrigou a ~ltima, a Cessioná

ria, a continuá-los, chamando, para tant o vários empregados 

daquela pa.ra trabalhar; 

CONSIDERANDO que a esses empr~gados não cabe o 

direi to de reclamar contagem do te1npo de serviço relativo à 

sua estada nos serviços da companhia cons trutora, de vez que 

não se trata de emprêsa de serviço p~blico , incluída no âmbito 

do decreto 20. 465, de 1931; 

HESOLVE o Conselho Nacional do Trabalho , em ses-

são plena , por maioria de votos , receber os embargos para , re

formando a dec ; são embargada , autorizar a demissã o do emprega-

do . 

Rio de 

Presidente 

elat 

Procurador Geral 
• 

iário Oficial de 
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• 3 . 8/3 /1 o br 19 o 

r. 14ol1Do 1nho d r lo 
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d 1 o c1on 
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pro r1 

' YO 
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l o .. 1 11c o o ono1 l. 
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• • • 1. 
RIO OE .JANEIRO, 0, F. 

~ de ov - bro de 1940 

Sr. 1 or 

De ordem do Sr. Presidente incluso vos reme-

to, para os devidos fins, cópia, devidamente autenticada, 

do acórdão proferido pelo Conselho Nacional do Trabalho, em 

sessão plena de 

em que são partes embargante e embargada respectivamente, 

Atenciosas saudações. 

I' 

D to r ao panhi o s1on ri o orto d { 

{a 
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Snr. Valdolino Pinho de Argolo 

Avenida Francisco Bicalho. no 256 

Rio de Janeiro 

·..,, 

·- • -. 
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MINISTéRIO 00 TRABALHO, INDÚSTRIA E COM~RCIO 

• 
CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

F.D.C.N. 

P ..• .... l3.968/36/l• o( j/ f// fo 
RIO DE .JANEIRO, O. F. 

~ de Novembro de 1940 

• 

/ 

Snr . Valdolino Pinho de Argolo 

Avenida Francisco Bicalho na 256 

Rio de J ane!r.Q 

' 

De ordem do Snr. Presidente, comunico-vos, 

para os devidos fins, que o Conselho Nacional do Trabalho, 

apreciando os embargos opostos pela Companhia Cessionária 

das nócaa do Porto da Ba!a ~ resolução da Primeira Câmara, 

prorerida no processo referente á vossa reclamacão, em ses

são plena de 26 de Ag~sto p. passado, resolveu, por maioria 

de votos, receber os ditos embargos para, reformando a de-.. ... 
cisao embargada, utorizar a vossa demissao dos serviços, 

pelos fundamentos do ac6rdão publicado no "Dt~rio Oficial• 

de 11 do corr ente m~s. 
... 

Atenciosas saudaçoes 

OSWALDO SOARES 

mRETOR GERAL Dt\ SECRETARIA 

• • 
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CN/MI 

CNT - P.l~968/~6 -A/H 3~ /V b )b ce, ~ lt., ci< ) q </ D 

Snr. Valdol1no Plnho de Argolo 
/C da Ca1x d Apo ent dor1a Pensões doa Portuarloa 

do Salv dor. 
Rua Argen tin ni 3 - 3a and r 
Salvador B ia. 

·D ord m do S • P s1d nte, co loo-vo * p 

os devido fins, que o Con lho cio 1 do Tr balho, p c1 -

do o emb rgo oposto pela Co p 11a Ceaaionár1 d s DÔo d 

Porto d la ' 7 olução d P i 1 c"' r , prot rida o p o-
... 

c sso r f r nte a vo a r cl 

to P• pa aado* reaolv u. por 

ção, e~ e aio plen de 26 de AgÔ -

1oria d voto , rec ber o dito e -

ba goa para, reformando decisão enbargada, autorizar vo a d -

m1 são doa a rv1ços~ p los tund ento do acÓrdão publicado no "Dia• 

rio Oficial" d 11 ~o corrente ... 
e • 

tencio as saudações. 

) _____ o ____ l~d-o~S-o~a-r~e-4) ____________ __ 

O waldo So re ) 
Diretor Geral da Secretar! • 

• 
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Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Portuarios do Salvad 

Expediente da Secretaria: 
das ,12 ás 18 horns 

C • N • . T. 

CAIXA POSTAL N. 9 

--~-··---

gz ..... } ... .'::' .... :41 . G clacle do S a!oador, ...... ?.~ ..... de ............ ~ ... ~.~.?:-.~ ................. .. de 194 .... l ..... . 

Illmº . Snr . 

Dr . Fro.ncisco B8rbosa e Rozen !' • 

M. D. Prcsi ente do Conselho Nncion l o Tr b lh • 

- R i o d e J n e i r • 

C m o presente ~ .os . v ss s ~ s 

um recibo p ss d ~elo Snr. Sigis~re F rrcirn Silv~ , r feren 

te no recebimento o fiei nº . 2. 631/4 di i gi p r esse . 
Egregi C nsolho ao Snr . J:J.ir Pinh e rr; 11 • 

tencios as s u c 

~ ~ u JOÃO DA STIIVA "TtEGO FI 
PRERID'JiTI:TTE DA Jl TA . 

C/1\/Fº . 
. N" 

. I C'i1 ~ I .f.-119 

i r. rf-'REsJoENTE 
:: ' I' I :~ [ T o fl GERAL 

I : 1~1- 1•0 '1RIA 
,..., ~ 1~ SE8ÇÃO 
~L 1 r.· stcçAo 

~-· c.• ~r cçAo 
r·: 2 \fóNIADORIA 

l ri ' f: ' LI!A~AO . _ ,_....__..._.,.,..:.--tn 
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Declaro que a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Por

tuarioa do Salvador, entregou-me o oficio do Conselllo Nacional do 

Trabalho, n9 ·2.631/40, a mim dirigido, pelo intermedio da referida 

Caixa:. 

Bahia, 21 de Dezembro de 1940 .• 

AM.-

• 

/~ 1.. 

• 
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