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Sin~icato dos Operarios e [mpreoados na lndustria de Construção Naval 
0 rgão Profi ssional ele 'l a'.>R 

Reconhec ido nos termes do Decreto 19 .770 dt 19 de Março de 193 1 
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~xrn• Snr. Dr. T " CN! ELllO ] AC C' L 

Pr ca d R yublio . 

E S T .a 

eito a 

.... 'Co. •ai ,d te Syndic o, pedo v6ni ~ '· 

Exa. p.ra olicit r pr Ti onot a do e .gregio Con olh, no ontido de opor 

inju tic pr tio d a p 1 "CC"l..rP _ r Ct' •. r-mero 
h d L~ERTC" VIR ILI~ DE ~u~. ooio d te Syndic to, ob trio 

la e9• i propriet ri d 'C RT I P FISSI" isL" n • 1~ .273- d ~ ri e • 

q_uo tond pro t dn nc~: \olvnour o , dur n to 1 'l nno , • r torid om nhia , 

confo~o l•nç ento n u c EI u 1 nnex :no o pre 

nto, o . o uo fo o réT1 ont Ti do , vóm do cr di on do 01 detr 

ment~ d Dccrct n• 2l.C"~l do 2~ do Fevereiro d 1932. 

uor ~n ci r .~ue o n o o "'Ci do n or p r oxti 

o o c r ooaup d on f 11 nci d o t bo p r f foi to d 

f lta r u roop ndcr lgu inqueri o , e n d di t c n t n u C r 

te r , 1m o t' c r Rou diroit" adq_uiridn o, oo " t l, polla p r 

~iTS LTIO ; p r o o inter dio, pedindo u rein oer o. 

- 'Co is .io Exooutiv , de te Synélic o d1r1 t ao 

Diroctoro d reforid Com nhi f rocpo n o napti rqu , n t 

d d~ proforoncia o di pen do• e, n o oi r go ~ue tem-

direito nto n so ociado. 

.stkm 1.nfor. o nr lgun ox-et.prc · d , y_uo exiate 

ordem t x•tiT d Dir otori d. Co p ruli • d i t tido no a 

F.at loiros o tf ioin da C O nhi nenhu do o ex-c prog~do , que , jaa ten 

m 1 d lO nno c orviço prost· d o. 

Ãi d dovouos dvortir, q o o te no o oc1 do , r oobe 

ta Secçao e 2 4.ABR. i 935 
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ordem pur let li r seus papeis n Capit ni do . nrt~a ;p r Gff 1 to-

do tr n for ,ncia,no que no pouron rocur oo , o no entret nto , q ndo pre -

ontou-oo p r o tr b lhn , +c~u 

Confi dos n 

aurpro z do sor diopen~ do do c r Yi.ço . 

l t a juriAprudenci de o ~gregi~ Conselh -

u , ao pre tom :r ú t do por n princi-pio do oquid de o juat • rn todos ... 

os dco ch~s ox r dna n rocl r ç6o polito d o por o so Syndic•to , junto-

junto oo.o dl)lt.tn ,f'!T'"' LHn. 

onfi doa nos prodic d1o u ti oiroo uo pr esid m todoa 

~a cta do v • .l!.x • gu rd o Blerocor m 1 a u To~ o ttcnç~oo ~ue bon-

do sarnento o tom dign do n o dispenq r . 

nottor·moa non~ o a protoa t oa de l to pro~o o e lev d 

cnnoidor • 
mi o Exocutiv • 
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Mini s t e rio do Trabalho, Industria e Commercio 

Dep~rtamento Nacional do Trabalho 

Numero 14273 - Serie 8a 

Carteira Profissional 
NQ 106860 

Fotografia tirada em 25 de Outubro de 1933 

Nome do portador Adalberto Virgilio de Souza. Altura 1 , 69 

" cor p3. rda, cabello castanho , barba raspada, bigodes g·ri-

salhos, olhos castanhos, sinaes I8 rticulares, falta da 

la. falan ge do polegar da mão direita. 

Assignatura do Portador. Arrogo - Adalberto Virgulio de 

Souza Benedicto Tavares- indicador direito . (ficha dactylos· 

copi ca) -I n f o r m~ a o 

A presente carteira nQ ]4273, serie 8a., foi expedida a 

Adalberto Virgu1io de Souza , filho de Geraldo Virgílio de 

Souza e de Amelia Aosa do Esnirito Santo -nascida em Ni

ctheroy, em 4 de Agosto de 1888 - Estado Civil - casada, 

Profissão pintor , instrução nula - residencia Vila Pereira 

Carneiro nQ 60, matrcula 894 do Syndicato-Beneficiario ou 

pessoas a cuja subsistencia provê: Maria da Conceição de 

Almeida. Empregos occupados - nome do estabelecimento , em

presa ou instituição -Pereira Carneiro & Companhia Ltda . 

(Companhia Commercio e Nr vegação - Cid~de Rio de Janeiro 

Estado: Districto Federal - Rua Av. Rio Branco , 110/112 

•.s~ cie do estabelecimento Commercio e Navegação, na tu reza 

do cargo Pintor - Villa - data da demissão 7 de Novembro 

de 1918 data da saida de de 19 remuneração Gespeci~~·· · ·· 
380$000 (trezentos e oi tenta mil reis - PP • Pereira.9lc ....... 

/ .. / 
neiro & Companhia Limitada . ../ .... ~ rJJ..·:···o 

As si gna ture do e more gado r ( Companhte/{.,·~/ ~~~ 
e Navegação a) José Cesario de Mello ... / ·· ~ ... o.~ 

• 0'' ~ .J>. ,• 

Confere com o original 

~q~ 
'3C--

~1\i ry. ... / ~ 
~- .. r\ oP.<··~Q;~o 
~ ~ } .. ~····~~ 

r~/· 
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1-774 

roc .4570/ 35 
10 Junho 

EA 

r . Dlrector da vom aru11a Co~erclo e Nave 
... 

'· 

,., 
~m petl~ao a resert d a este ~onse11o , dal-

bert V1rg111o de ouza reclar, cont1 a o ct essa com-
,.. 

panh1a q e o dem1tt1u do car o de pintor, n o oustante 

contar s de dez mos de exerc1c1 , pelo que se torna 

necessarlo que a res elto sejam prestados escl ·eclmen

tos or essa . .,\. anhla , ar r, OplJOrtuno julgamento dO 

Conselho Nacional d:> '.t.rabalho . 

Attencloso.s sa~daç"'es 

Dlrector Geral da ~ecretar1a 
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Moo. 112 
Extno. Sr. Diretor Geral da Secretaria do 

CONSELHO NACIONAL DO :w.A.13ALHO 

Re.f. Proa. 4570/35. Beclama.cão de 
ADA.LBER1'0 VIRGIL!O DE SOUZA. 

Atendendo aos termos do oficio 1.1258, 

x1mo -pa.ssado,e chegado ás nossas ~os a 4 do corre-nte. miã",dessa Di• 

reteria Geral, em que nos solicita esclarecimentos cerca da situa-.. 
çao do ex-em:pregado desta Com];lanhia,Sr. A.dalberto Virgílio de SOuza, 

cum~re-nos ~restar-vos os seguintes: 

o reclamante ~or ser .emp.regado da Vila Pereira Carneíro,que 
..... 

era ~arte integrante da Seçao Industrial da Com~anhia (Fabrica de 

~oidos e •oinho Sta.Oruz) , nào estava sujeito o regime instituído 

:pelo Dec. 22.872,de 29 de junho de 1933. 
f N 

E tanto e verdade que ao reclamante nao se a~licam os dis~os~ 

tivos do aludido decreto,e nem lhe assistem as regalias n~le estabe

lecidas,que não foi feita,em t empo algum a sua inscrição no ! nsti tu-
- , -to de A~osentador1a e Pensoes dos ~itimos. Oonvem lembrar que nao 

lf 
houve mesmo a menor reclamação ~or :parte do interessado ou do Inst i-

tuto,quanto a este particular.E tudo isso porque,pela pro~ria nat url 

~ ~~ I sa das funçÕes que êle exercia, numa seção 1ndustr1ál, sem nenhum co 

~ tacto com as atividad~s mam1t1mas da Companhia,ficou,desde logo,evi-

~ ~~ ~/, denciado que se lhe- nao a~licavam,nem aos empregados de categoria 1-

/
Í~~dentica,as prescriçoes lega1s1do mencionado decreto. 

~ ~j ..... :t forçoso ~or:derar que o inciso 1t do art. 3g desse decreto, 

~./1 j ~ declara~o quais os associados obr1g~tor1oe do Instituto, estabelece ~~~:~ 
~ ~ s que o sao "os emp.regados, sem distinçao de sexo ou categoria, ue exe1: 

"ti ~ -
~, .~ ça.m ~nçoes nos escri torios ou em outros departamentos terrestres 

~ 
'ij 

~ ~ 
das em,p as cam~reendidas neste decreto,diretamente rslac1onados 

tais escritorios ou p§ftamentos com os serviços referidos no art. 

-E o art. 2g refere que se inclue~ nas disposiçoes do deo. •os 

-serv1Ç'oa de naveg o mar1"t'1ma,:t'luv1al e lacustre • • 

. cc. bi o na ta Secção em Ar-v ti.Z ( ~ · 



_... Do simples confronto dos dois oi tados dis:posi ti vos legais com . · ... 

i ~ -situaçao de fato ora em exame,resalta,oom claresa meridiana,que ao 
' . '\ 

ex-empregado Adalberto Virgilio de Souza não se aplicam as normas do 

Dec. 22.872. 
... 

Pois,na verdade,desde logo se percebe que a seçao industrial 

da Companhia,com as dependencias Vila Pereira Carneiro,Fabrica de Te-.. ,. , ' cidos e JD.oioho Sta.Cruz -,nenhuma relaçao tem,direta ou ind.ireta,com 

os seus serviços de navegação.Desnecessario qualquer 1nsistencia para 

demonstrar uma situação assim tão clara e inequivooa. 
.. ' Por conseguinte,em se tratando de um empregado que nao esta 

sujeito ao regime do Dec.22.872,~ue criou o Instituto dos Maritimos, 

torna-se evidente que lhe não cabe o direito á es ~1lidade funcional, 

ficando,desse modo,sem objéto a reclamação apresentada a esse Egregio 

Conselho. 

Cum1>re lembrar a.irxla um detalhe que tem :para o :presente caso · 

especial importancia.~ que a Vila Pereira Carneiro foi vendida,t n 6 

os seus antigos empregados permanecido nos cargos sob as ordens dos 

novos :pro:prie~ios. 

A Companhia,:portanto,não os demitiu dos seus serviços,tato que 

só se deu :posteriormente,Q.uando Já não res:pondia,por não serem de sua 
"" propriedade nem estarem sob a sua direçao - pelos bens,atos ou nego-

cios da Vila Pereira Carneiro. 

Nestas condiçÕes,mesmo admitindo,embara só para argumentar,~ue 

ao reclamante se a~ica o Deo.22.872,cum:pr1r1a afirmar que não nos cabe 

a menor responsabilidade pela demissão de Adalberto Virgilio de Souza, 

par não se tratar de ato desta Companhia, ue de nenhum modo poderia ln-
~ . 

terferir na administraçao de estabelecimentos que lhe nao ,JPertencem mais. 

i vista do ex:posto, solicitamos a vsxa.se digne mandar arquivar 

a :presente reclamação contra esta Companhia,como é 
DIREITO 

Rio de 
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Desentranhei, nesta. da ta, dCE presentes au

tos a caderneta proflssional de Adalberto Virg111o de souza,jun-
,/\ 

tando aos mesmos, de accordo com o despacho exarado ~la Procura-

doria Geral, nos autos de processo n• 13.2l9/35, copia authenti-

cada das annotações existentes na allud1da caderneta. 

Rio, ~de ~ane1ro de 1936 

~}?tq_ 
3• or. 

I 

) 

j} 
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Pr ça ~ Republica. 

TA Re peito a 

REFERENCI :• Proce o 4.670 /35-

Aooua n~o Tó•ao oífioio n• 1.65~, do 1 de ezembro,tom . 

mo liber de de: 

1°• vaa informar quo este Syndio to, eat reconhecido no 
/ 

termos do Decreto 24.694 de 12 ~ Julho de 19~4; conformo de p cho do s. 

Snr. Dr. Mini tro do Trnb lho; de 26 de D zembro e curao , publicado n 

rio Offici 1 d 29 do r ferido mez, ' · p gin 86.056 

2° -o s ooi do ~dQlberto Virgilio ae Souz 1 foi demit i 

r----.- d Companhi Commecio e N veguç o, em 28 do Fevereiro de 19~5; 

~·- Annex mos o rt ~ Syndic '1 do componhoi Ad lb r 

4°• seu tempo ~e erviço, d t do 7 d ov cbro de 

d t& em qu foi dmitido os serviços do mesma Oom nh1 • 

carteir~ ~rofi aion 1 deste oasooi do, onoontr -s 

s o referido processo. 

Julgando termos corre pondi o as s licit qõoa dosao Dou 
. 

Conaolho, ntocip mo nosso gr d'pcimen tos; oonfi do no a c toa do ntiç , 

oo qu , o moamo preside u a 

Roi toro.mo nosso " protesto de 1 to pro<io o inooro cone 

d.er ç o. 
De V. Exu. 

Pelo to 
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Olstrlcto l'cderol 

Nome •. ADALRER'!'.O .. V.IRG.ILlO 
DE .. SOUZA. Est. civei.C.Aa.A.DO .. 

Naturalidade .... .NIC.TR~~.Y.. · .. · 
Profissão. ~~.!1,;9.1.\ .... · .. · · · · · · .. · 

i admiltido como sacio .C.ONTlUBJJ 

~.deste Si11dicato sob o n.e~•-
~~ r.ç.o .... de 19:5 .. 5 • 
P.~-,~~~1. -

Concorrer para o desenvolvimento mmnl 
e material do seu Syndicato, é dever 

de todo o associado. 

Não atrazar-se nas suas mensalidades, 
é ter os seus direitos assegurados. 



I~n f o r ma ç ã Q_ 

Attendendo a diligencia reque ida por e s te 

C~ eelho, em o officio nQ 1-1548, d 5 de Dezemb ro p. pa ~sa-

• do, o Syndicato doe Operar.ios e Empregados na Induetr1a de Con~ 

trueção Naval informa seguinte: 

a) ~1e é reconhec i do no s termo s do Decreto 

nQ 24.694, de 12 de Julho e 1934; 

b) que é seu a s sociado Ada1berto Virg111o; 

e) que ~ mes foi admittido ao serviço da 

Companhia Commercio e Navegaç o1 em 7 de Novembro de 1918 e de-

mittido em de Fevereiro do anno de 1935. 

Cumpre-me informar que aque1le Syndicato en

caminhou, tambem, a ~arteira Syndical do citado empregado. 

Passo os presentes autos á autoridade supe-

rior, lJl r.a os devidos fins. 

Ri: 

A' con í~eraçao do dnr. Direotor GM"al~ 017~-

~~·ct~~b:cu:~IV / ........................ ~ .... ~ ..... : ... ~ ......................... -
Rto deJamiro, ....... -~_de19/J 6 

- -~;;;~-~~~ 

1 , :Jnr. !Pres1.dente. 

;~ 
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Proo. 4570/313 

3 Abril 

A 

Sr. Direo or da Co anhl Co reto 

o 

Rio d Janeiro 

At'i de poder t conselho nit' a r com 

pleno conh imento cau eito da recl ç .. o to la-

O o nh1a, por Adalberto Vir 111 de S~JUZa, 
. o· 

conto idad co o r qu rido la Procuradoria 

Ge nela no n ido d et Iu-

ti tu to, zo d lO di a, into do ob o in• 

) qu 1 a d t em que foi v ndida Villa 

Carne 1 ro & Com.panhi a 
b) ue :to1 vendi a pra c1t da Co 

Attenoioa a a uda9Õ 
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Presidente do ':) 

CONSELHO NACIO AL DO TRABALHO .. , ' \ ) 
•!4-

'· c ,A!}_ 
u IA 
l ' 

cn ..... F')-Hi7~ÇÃ0 
c . -
3\ .' .ri ~IA 
ll --

E) I tI I'~ li 

Ref.: 

Attendendo aos tennos do officio 1-390, de 3 do cor

rente mez, em que V.Excia. solicita lhe seja informado qual a data 

em que foi vendida a Villa Pereira Carneiro e a quem,vimos prestar

lhe os esclarecimentos que seguem: 

10) - Conforme prova a certidão junta ao processo nQ 4568/35, 

a J5 de Fevereiro de 1935 foi lavrada escriptura de accordo preli

minar de da~ão em pa~mento com subrogação de credito, que entre si 
'---
fizeram a Companhia Commercio e Navegação, crnno outorgante cessio-

naria ,e os menores Ernesto, Ruth, Camillo, Arlindo e Tito, o pri

meiro assistido e os demais representados por sua tutora D. Caro

lina Maria Soares, como outorgados cedentes; 

2.,Q) - Consta ainda da referida escriptura que: "não podendo " 

ella outorgante cess ionaria desembaraçar os predios immediatament , 

os \ nem exhibir autorização da Assembléa Geral, para transacção e para 
~ 

~ ~ assignar a escriptura definitiva de dação em pagamento nas condi-

~f çÕes estipuladas, pela presente se compromette fazer b6a a mesma e ~ 'J 
~ ~· : j ~ aaaignar a escriptura definitiva, dentro do prazo improrogavel de 

~ -~ ~ seis mezes, a contar da data da presente escriptura, devidamente 
\.í~ 

~ ~\ S autorizada por Assembléa Geral de Accionistas, imittindo desde já 
:::s . ~ os outorgados cedentes, na posse da dita propriedade, ficando des-

~~ de logo sob sua completa posse e administração•; 
.... 
. ~ 3Q)- A escriptura definitiva foi assignada dentro do prazo es-



tipulado. 

4Q) - Por conseguinte, cumpre ponderar q_ue a Companhia Cormner-.. ... 
- cio e Nave~çao nao pode ser responsabilioada por actos praticados 

na Villa Pereira Carneiro, posteriormente a 15 de Fevereiro de 1935, 

sob a administração exclusiva de seus novos possuidores. 

Desnecessario ae torna qualquer argumentação no 

sentido de evidenciar verdade tão elementar, conforme verificará o 

Egregio Conselho. 

Nessas condiçÕes, é forçoso concluir pela absolu

ta ~possibilidade de a reclamação em apreço ser dirigida á Companhia 

Commercio e Navegação, porque seria absurdo attribuir-lhe, como fi

cou provado, a pratica do acto que dispensou o reclamante dos servi

ços da Villa Pereira Carneiro. 

At vista do exposto espera a Companhia que V.Excia. 

se digne de mandar archivar o presente processo, coma 

DIREITO 

... 

·. 
' . ' 



.A' considera<JITD do Snr D 'rector Gflr /~ t:Y:::7 

/ ea~ C?u(.u-:.r. ... .~cvú::/a;;;l.f?u/~ c)n,t'~~trdq , . ·

Rio d·•J;-. A,; /ó ~~ c'~ ""S 6'_ 

M.-rrdAl tr cO· cA' &A-eú::t'A.J ~de " 
......._,._ ...... _ ___. 

J..Jlr c r;, · ú.J. 1~ Scc~ 
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1-1.042 

proc. 4.570/35 
4 os to 

D. cnrol1n Go res 

Attendendo o requerido p la Procur dor1a Geral, 

no 3 autos do processo e que dalberto Vir llo de ·ouza 

recl~a, por lnte edio do Syndlcato do Opcr rios e 
"' pr dos na Indus'trta. <1e constrtc; ao r :val contra o cto 

da co pann1a co ercio 

d pintor, sol1c1to-:vos 

t do d s rem re~t dos 

a:vegação que o demitt1u do c r o 

necesonrtus pro idenci s no sen-
,. 

cecretc 1 1n!ormaçoes si a 

reir carneira & companhia a r.1tt1u cor.o eu 

de Souza, e, no caso a!!1rmat1-

do serviço, e 28 de 

,ver tro de 1935, e por que motivo. 

N Att nc1os ~ saudaçoe~ 

Dlroctor aêr 1 da Uecretnria 





· Dr. Mlgu~l V. Cabnon VIanna 
ADVOGADO 

I! A 00 OlJVlDOJl , 55 • ~ . :1 

!~tiO Ot tf AN E:IAO 

. ' 

Rio, 11 de Agosto de 1936. 

Illmo. Snr. Dr. Oscar Soares 

M. D • Dir•ector Géra1 da Secretaria do Conselho Nacional do 

Trabalho. 

CAROLINA MARIA SOARES, tutora dos menores ER

NESTO, RUTH, ARLINDO, CAMI1LO e TITO PEREIRA CARNEIRO, ~m res~ 

posta ao vosso orricio de 4 do co.t·rente, (Proc. 4 .570/.~5 de 

Alberto V. Souza) passa o. dar as informaçÕes req'Uisitadas. 
/ ( ; uando seus tutelados receberam em pagamento 

da Companhia Commercio e Navegação a Vi11a Pereir·a Carneiro, 

em Fevereiro de 1955, foram dispensados todos os empregados 

daquella Companhia que trabalhavam naquella Villa, pois, pel 

titulo translativo da propriedade seus tutelados não se obri-' 

garam a conservar os empregados daquella Companhia, que alli 

trabalhavam. 

Tendo aquella Empreza outros servi os, poder· 

levar esses operar1os para restarem serviços em outras pro-

priedades que possue. 

Mais tarde, em Maio de 1935, precisando a Vil 

la Pereira Carneiro de um pintor , fo' tomado Adalberto V.Sou 

za ao serviço da Villa até 31 de Agosto d'aquelle anno, quan 

do deixou espontaneamente o serviço da Villa p~ra se empre-

gar n'esta Capital. 



das casas da Villa até o mez de Outubro quando entregou a ca

sa que occupava n 'aquella Villa, sendo-lhe abonado o aluguel . . . 
de Setembro, na impo1·tancia de Rs . 150$000. 11 

São estas as informações que pode ministrar a esse 

Conselho. 

. . . ' 



A' r.on. 'dfraçiío do Snr. DiJ'ec1or Geral de 

.L/ r ""t.n "" .L. oecçuo l/f 
· · · "' (r't"r ~ . , • í / 

Oiractor da Secretaria 
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30 o oet er bro 6 

1-1.3 2/36- .570/35. 

Sr. Pros1 ~ n t do ~·y lc, to dou Op .. r .1 'lOu e ' pr· aúoo 

"" n· Industrla ·c ..... on tru ~.: · o N· v: 1 . 

1 u· d ,n to n~ 5 - 1~ nd~r . 

cor r tl.!rencl' os t uto~ do )roc ;3 o em qu o 

vo;;no s soc1· o, unlberto V1r{"111o de IOUZ ' r cL a 

contr· n co . , nl11~ omnerc1o 
... 

: vc aç o, co . un1co-vos , 

de confor·1da e co o r qler1 ·o pel or1 Ger 1 

uc vos ser r cuJtc o ne .... t .:>ecret·r , pelo pr zo de 

10 d1[S , vist' . dos r ef.r1doo autos, ·f m ue vos m -

n1re ·t 1 ' rcs p 1 to e tun nocuMento u s encon tr n-

nexo nos 

.., 
ttencton s s ud çoes 

o., 1 o ~o· res 



Syndicato dos Operarias e Empregados na lndustria de 
= ()-. CONSTRUCÇAO Nl\ VI\ L =-()= 

OAOÂO PROI'"ISSIONAL. OI!: CI..ASSI!: 

Reconhecido nos termos dos Decretos 19.77:> de 19 de Março de 1931 e 24.694 de 14 de Julho de 1934 
TI!:M COMO FORO e: SI!:Oe: O OISTRICTO I'"I!:OI!:RAL. 

Sêde : RUA SÃO BENTO, 5 - 1.0 TE L E P H O N E, 2 3 -O O 3 5 

Rio de Janeiro,. .. 21 de ....... S.: . . t .m~.:r. . .......... J.... ..... .. de 193.6 • .. 

• Snr. Preaident do " CO SBLHO NACIONAL DO TRABALHO• 

p R 

R l p 1 toa 1 •'ud&<i~ea. 

Ref. Proo . 4.570/36. 

" 
a. s-?~1 

I .A.' Co 11 o outiT , 4 Syndicat doi Op rt 

r1o11 e pre doa na Induatri de Co trll.Cilo Naval, ttend ndo ' aol1o1 ta 

~lo d ate Alto D p rta ento do Tr balho, to ' liberdad d nnexar ao 

pr aent o ndato d procur ç&o que noa outorgou o nos o aasooi do , tx 

oul n • 894; ADALBERTO VIRGILIO DB SOUZl, para :finl de defe • no Proa 

bril d 1936 nelt gr i!O Cono lho, por ter aido dill 

dido 4a Co panhi& Co eroio <i& O t IJ JUSTA C.A.US.A.. 

Jul ndo corro ponder a ord 1 e nad 11 ,-

a r4 mos m roa r a atton<i 11 d v. a. :favor do no e o o oi 

Ca.m lto apreqo o diatnot oon idera<i&o. 

__ r\ ~\~ 



L. 577 . Fls. 123. 

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

3.0 OFFICIO DE NOTAS 

RIO DE JANEIRO 
RUA DO OUVIDOR, 56 

TELEPHON E 23 • 0065 

Tabellião: Dr. Antonio Carlos Penafiel 

Primeiro Traslado 

9~. ~nt'&rr 
AD LBEH·ro VIRGILIO D • SOUZA. 

Satbn.ru quantos este publico Instrumento de procuraçll.o bastante virem 1 que no a uno 
dQ Nascimento de Nosso Senhor Jesus Ohristo de mil novecentos e trint,~ e Sel S ••••• aos 
aez •••••.••••••••• dins do mez de A os to •••••••• Jlesta Cidade do S. Sebastião 

do Rio de Janeiro, Capital da Republioa dos •stados Unillos <lo Brasil, em meu oa.rtorio, pc· 
rante mim, Tabellill.o, dr. Antonio Carlos Penafiel, comparece u como outorgante ADALBElt-

~0 VIRGILIO DE SOUZAõbrasileiro ,casado ,pintor,residente em Nicthero , 
a rua da Engenhoca n= 222 .-----

reconhecido como o proprio pelas doas testemunhas abaixo 
assi gna.das, ele cuja identidade e capacidade jul'idica don fé e perante elll\s disse r, q_ne l>,.Or , , 
este publico instrumento nomeava e constitnla seu bastante procUJ:Jiodor O oYNDICATV DO.;) 

QPEHA:RIOS E ~MPREGADOS NA INDUSTHIA DE CONJT .. ,UCÇAO N VAL, com sede 
a rua S. Bento ng 5, sobrado nesta Capital , confer1ndo-lhe poderes par 
defendel-o perante o Conselho Nacional do 'l'rabalho e suas dependen
cias em tudo que disser resgeito ao processo ng 4570,de 20 de Abril 
de 1935 , contra a COMPAiiiHIA COMrv1ERCIO E NA VEG1 ÇAO, pode"ldo para di to 
fim requerer produzir provas,medidas e diligencias,usar dos recurso 
ern lei germittidos,appellar,aggravar , emb?-:r:-gar recorrer ~ com p9deres 
para o foro em geral e subs~a5elecer,rat1f1ca os os poaeres lmpres-
sos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



'· ·. 

concede todos 01 poderes em Direito perruittidos para. que em nome dell outorgan
te , como Sll presente fosse , possa em Juizo ou fóra delle, requerer, all&gar, defen<ter 
tuuo o seu direito e Justiça, em qunesquer CBUSUIJ ou demandas civllis, crimes, woviclas ou por 
mover, em que elle outorgante for nutor ou ré , em um ou outro fôro; fazendo 
citar, off~:~reoer acçõtls, libellos, excepções, embargos, suspeições e outros qoaesquer artigos; 
contrariar, prodozlt·, inquerir, e r·epurguntar tesL~ruunhas, dar de suspeito a quew lh'o tôr, 
jumr decisoria e supleto"l'ia.mente na alma ddle ou~orga.nte ; faztn· dar taes juramentos 
a quem convier, assistir aos termos de inventario e po.rtlllta.s, com as citaçõus para ellas; assi
gnar autos, requerimentos, protestos, contra-protestos, termoR, ainda os d<~ confissão, nega
ção, louvaçll.o e desistonoia; appellar, aggravar ou embargar qualquer sentença ou despacho 
e seguir estes recursos, até maior alçada; fo.zer extr·ahir sentenças, requsrer a execuçll.o d'ellas, 
seqnestros ; assistir aos aotos de conoiliaçã.o para os quaes lhe concede poderes illimita· 
doa; vedir precatoria.s; tomar posse; vir com embtngos de terceiro senhor e possuidor ; 
juntar doonmentos, tornai-os l\ receber, varit1r de acções e intentnl-as de novo; podendo substabe
lecer CUI u·m ou lll ltis proont'll.dores, ·o os substabelecidos em outros, ficando-lhe os mesmos poderes 
em vigor, revogai -os, querendo; seguindo suas cartas de ordens e avisos particulareg que, sendo 
preciso, serfl.o considerados como parte desta. E tndo qu11nto assim fôr feito pelo dito seu procu
dor ou aubstabslecldo prome~te haver por valioso e firme, reservando para sua pessôa 
toda nova oitaçll.o. Aslilim o disse , do que dou fé, e me pedi este. instrumento que 
lhe / li, acceit e assigna com as testemunhas que a tudo estiveram presentes.J oão 

Jose Santiago e Euclyoes Freire dos Snntos , reconhecidas de mim Ta
bellião do que dou re . Âssignando João Alves ,a rogo de outorgante 

que deixou a impressão dir;1tal por não saber ler nero escrever. Pa
gou de sello federal 2$ . etb200 'ducação . Eu ,Manoel Jose Loureiro aju
aante juramentado ta escrevi . ~ e,u ,Antonio varlos rentfiel 1tabell iao , 
a s~oscrevo e ass1gno . Ant 10 Garlos re~afiel . A rogo :J . Alves . João 
Jose~. an í;iúgo. Euclyde ~reire dos Sa os .-;Till SL1 DúD na mesma data • 
por ml~1f//flfJ} eu , , ~~· 

~rs~~ ~~~€/ 
:!:;:~ ~- o~~ 
h' ~ ~~~~ 

Pro c. 
S. F. 
E. S. P. 

8$000 
2$000 

$200 
10$200 

~~~;~=-

n. 14339 de 1 de Setembro de 1920'. 



Em virtude da procuraçQo outorgada ao Syndic to 

dos Operarias e Empregados na Industria de Construcg~o Naval 

pelo empregado da Con~anhia Commercio e N vegação Adulberto 
~ 

Virgilio de Souza, dando-lhe direitos para denfende-lo peran

te este Conselho, nos respectivos autos, deixei de officiar 

ao wesr.no, conf orme di liuer cia rey,uerida pel Procuradoria Ge-

raJ.. 

P sso os autos á ~1efi~ da Secçdo, pr opondo que se 

~urde a respo~ ta do officio de fls.~J-, fim de subirem ,de-

pois, os mesmos 

Rio, 

á consideragio daquella autoridade. 

3() / f /936 

~f~ 

a• ott~~~ WA ~\w\~ 
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Syndicãto dos Üperãrios e Empregãdos nã lndustriã 
= ()= CONSTRUCÇAO NIIVIIL = ()= 

O .. GIÂO P .. OI'"ISSIONAL DI! CLASSE 

Reconhecido nos termos dos Decretos 19.770 de 19 de Março de 1931 e 24.694 de 14 de Julho de 1934 
TI!M COMO 1'"0 .. 0 I! SII!:OI! O DIST .. ICTO I'"I!OI!,.AL 

Sêde : RUA SÃO BENTO, 5-1.0 TELEPHONE, 23-0035 

Offioio n• .A. 78- Rio de Janeiro, .. 26 .. ... de .... B'o.vembro..................... . .. de 193. 6 • . 

BZm• Snr. Presidente do CONSBLHO NACIONAL DO TRABALHO. 

Pr ~ d Republioa 

N TA Respeitos o sáud ~~es. 

Ref.- Proo. 4.540/36. 

O documento n que se ref~re v6oso offioio n• 1-1-342 

osignndo pela • Sr • Dn. Carolin ri So reo, 6 uma verdadeira n 

~ o doe prinoipioe da nazao e da Justi~ ,do qual quor se servir 

nhia Co.mmeroio e Navega~ o .om eu defom • 

Se a Exa. Sr • Da. Carolina Mari Soares, oo julga e 

mid da mo.nuntenç o doo antigos auxili roa do. Canpnnhi Commercio e Nav 

SD~Go ,por ter recebido d quolla, como pagomento 

á tranemiseao do immovel, jámi o poderá servir de DBB'BZA á oi to.do. Com 

nhia , ou SERVIRA' A'' TA PARA JUSTIFICARa ou o.oto injusto, contra 

o ooi do, Ad lborto Virgilio d Souza qu , ingressou nn Companhi 

ai o o N vego.~Go, -.s:ac;;;;..;..ç~o.;...___v;..;I:;,;;T:;;;·T-.·'~P.;::;;;.;;;;;.-.IRA=__;c;.;;AimBI==:.:;;R~O, em 7 do ovombro 

port nto, com quo.si 17 nnoo do inneterrupto oorvi~oo n 

nao ao justificcndo pois, sua dispeno ,em ~co da nossa Legisla~ao T 

b lhiotn ,sabi monte decretad pelo dvento de 1930. 

Dosca.nhecemos o theor d esoriptu havida entre 6 C 

panhi Commercio o Navegnq o nas obri ç~es onehrentes os novos propri 

tarioe da referida Villa; julgamos , mesmo. o haver oompromioooa de 

tos, pois, vários operarioa que trnbalh v m na Vill Pereira Carneiro, 

~ trnnoferidos por momor ndum d Companhia,om Março de 1936; pare. e 

ficinas d Ilh do C j~; tronoforenoia esto., doterminad pelo •snr 

Dr. PIRES DO RIO, estando inoluido no numero dos trnnoferidoo o nosso 

sooi do Ad.nlberto Virgilio de Souza, que, o e apresonter pQra tre.bal 



: I 

. . 



lh foi ordenado p lo Administr dor 4 IlhD ,· Snr. Fr noi co Lopes , que 

primei t ao matrioul so no. CAPITANIA DO ORTOS , porqu iri go-

rtl t b llulr e xoroer e o funq~ o om d part monto MARITIMO. 

Foi indc , os Or io ~ o do ol aeo , qu oempr -

p6utn aoua otoa e oç~oo , dentro das normna d Rn o d Juati~ , o-

no monto a utotidndee constitui o, qu m promoveu junto no • 
Snr. C pi o doe ortoo do Rio d J n iro 

d •te sou nooooindo. 

todo do Rio, TRICUU 

T rminndo o Prooeoso,o portanto d posso do sua C -

d rnotn triou >d pi ni • hnbili do port nto o ex roioio d o -

suas fun~a o om D ARTAMmiTO :MARITIMO, proa ntou-a o.o dminietrador-

d Il , afim de r inioi r eu o fUn~~o , t vo oru 1 d oh d o 

} p~ o do nllo 

\ me mo ,e co 

aor oc ito, 11 ndo Companhi ,nao ter lugar p ro. o --
inves do oorvi~o, DBU-LHB AS CONTAS! 

Snr. Pr sid nte: -Como p6d ' Companhi Commeroio 

B ve ~ o juotificnr oet noto doshumono? . 

Bcturclmonte existem noo rohivos d oitad Compn~- · 

nhi OS AVI OS DAS CITADAS TRANSFERENCIAS, doo opo rioo qu , 

nhi por oonvini noi o naturalm nt o fás esquiv • 

Comp -

.AJ)AI.BERTO VIRGILIO D SOUU., por ordem da Companhi 

Oommeroio e N vogo.ç o • tirou sua MATRICULA BA C IT I DOS PORTOS , pa 

r pÔdor funcionar na SUl SBC AO MARITI e ao nt s ndo ore --
trioul do , ~ por~u PEREIRA CA.RNBIRO BXBRCIAM 

diroot monte ubordinad 6 Adminiotr ç o CO ~IA COMMERCIO -
AVBn o, n p rt teohinion , dminiotrativ , fi nooi e judiei ri 

ermitti, Snr. Presidente , que vôs informe quo, o -

noaao osooiado Adalberto Virgilio do Souz , doado Março do 1935 , oo en 

contra ampnr do pelo art i «o n• 

( oom o cggrcvcnt de ter oido moamo. Com nhi QU 

TRICULA, port nto osegu.r ndo t es dir i to; :e vor do citado opera-

rio tomos nindn O FORMAL APOIO MOUL qu lho ssegur o rtigo 53 e 
seus § do Decreto .081 do 24 do Fevereiro de 1932. 



~JI 

Aoeim , poio, n o podin Compnnhin Commoraio o Nave ~ o, diopens r 

o opor rio ADALBBRTO VIRGILIO DB SOU • porqu et Comp nhi llion 

um bem immov lt UA.IS NJ.O HOUV F. BNCI OU SUPRBSSAO D CARGOS, por 

nto Comp nhi continu mont ndo o u QU DRO D PINTO , aooim, t 

ria d ~nt r no moemo pororio , qu oon io d 17 o.nnos 

o oempr oom aonducta oxompl r. 

ot Syndi to, reoonhooendo 6 improood noi o 

f 1 d humanid de que prooidiu t 1 d oio o, ppoll pnrn 

timontoo de humonidad e juoti~ de v. • oonfi e 

o gregio Conselho, na eun douto b dori , dot rminBr4 

AO DO oi do opornrio ,por oor um oto d I N T I R A 

J u T I Ç .A • 

D V. • 

Romou P ras~o14Bilt • 

nBINTBG 
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COPIA 

PA R EC E R -------

Proc. ng 4568/55 - Synd. dos erarios e Emp. na Industria 
de oonstruç o Naval reclama contra a Cia. 
Comercio e Navegaç!o que dispensou o as-
sociado oel Alves Cruz. 

O Sindicato dos Op rarios e , pregados na Industria de Cons

trução Naval, a que s't' filiado o associado anoel Alves da Cruz, 

reclamou contra o áto da Cia. Co ercio e Navegação, que dispensA

ra e se socio 1ndicalizado, sem observancia das leis trabalhistas. 

O Sindicato reclamante procurou f igurar como representante do 

interessado, sem qualquer manifestaç o previa dest , ma como o 

e pregado compareceu para requerer a juntada de documentos pela 

petiç!o de fls. 34, passo a me manifestar sobre a reclamação. 

Pela carteira profissional á fls. 35, está perfeitamente pro

vado que anoel Alves da Cruz era empregado de Pereira Carneiro & 

Oia. Ltd. (Companhia Comercio e Navegaç!o)-, desde 1° de OUtubro 

d 1909, carteira essa regularizada, sem emendas ou rasuras, com 

a assinatura do Sr. Dr. José Cesario de Mello. Portanto nenhuma 

duvida ha sobre o fáto de ser o reclamante empregado da Cia. Co

mercio e N vegaç!o. 

Pelo oficio de fls. 14 verifica-se que o reclamante foi ·demi

tido ou di pensado do serviço em 22 de Março de 1955. 

m Assim o referido anoel Alve da Cruz, com 26 anos de servi

ços prestados áquela Companhia e n o tendo praticado tal ta grave 

regularmente · rovada por meio de inquer1 to administrativo, que jus

tificasse a demissão, ex-vi o art. 89 do Dec. 22.872, de 22 de Ju-



nho d 19 ~ . o podia ~er ~acr 

mo do es bili de n tr b lho 

oo, co o que que tionado. 

COPIA 

oado n' direito dquirido 

pre d erviço publi-

~obre doi spéto erende- a Cl • co ercio v gaç o no 

1ntu o de pr r que e t va is n proceder in u ,ri to dm1-

n1st~ t o: 

) por o jul r o 1nteress o r ol t p r do . lo ar-

ti o o c 1 t do, v z o o n o 6 ooi do do 

In t tu to d posen ri e pens e do 1 ti o , to 

orque era le pre C • de C 

erc o 1 v gaç o e o o r.t ti ; 

b) orque s do tran ferido a t roeit Vil rei mel-

ro, o rec1 nte foi a it1 p lo novo propriet rio , 

e antive ervlço, (tl • ) 1m 

de de ent o o i foi o a C! • c ro1o e N -

in mo : 

-A-

O principio ci inante na no 1 g1sl 9 o d p vid nci o-

oi 1 o v dadeir in tituiç o de seguro oc 1, u 6 o 

foi de vez pl t do por oonsld raçOe re p 1tave1 , que 

t ve o u oiolo incipiente t 9 do c c i 

r1 e p ns ar · o ferrovlar o pr za p rtioul r ( c. 

n .a 2, d 24 e J eiro de 1 25) lo o xtendido o ortua-

rios ar1t1 o , o s6 do s rv ço d e r p ticul ree, 

como do que s o diret ent a inistr dos la U 1 o, pelo ;J -

tado el ioipio (lei .109, d 20 e z bro de 1 26). 



OP 

Os frutos colhidos pelas instituições creadas exigiram a s 

extens o a outras classes de trabalhadores, de maneira que hoje 

s o beneficiarios não s6mente os trabalhadores acima oi tados, CQ. 

o todos os pregados das empresas d serviço publico administr -

dos pelo Governo ou por p rticulares, referentes a tr nsporte 

reo e terrestre, luz, força, agua, esgoto, portos, tel ones, te

legrafes, radiotelegrafia (dec. 20.465, de 1~ de tubro de 1931), 

aos empregados da Imprensa r ciona1 (dec . 21.550, de 27 de Abril 

de 1932), aos empregados das e presa de miner ç~o (dec. 22. 096, 

de 16 de ovembro de 1952), aos maritimos (dec. 22. 872, de 29 de 

Junho de 19?") , aos comerciarios (dec. 24. 275, de 22 de "aio de 

1954); aos empregados de 'l'rapiche e Armazen de Café e aos tiva;.. 

dores (dec. 24. 274 e 24. 275 resprectivamente, ambos de 22 de aio 

de 1954); e finalmente aos b ncarios (dec. 24. 615, de 9 de Junho 

de 1934). 

Dentro, pois , do criterio que orientou a 1e slaç!o, obri

gatoriedade de inscrição nas Caixas e Institutos de Aposentadoria 

e pensões refere-se a todo e qu lquer pregado das empresas in

dicadas, sem distinç o de sexo, sejam quaes forem as condiçOes de 

seu trabalho, denominaç o de cargos e vencimentos. 

A 1 rga vis o co que o legislador procurou traç r à in ti-

tuiçOes d previdencia social, n o poderia star, co o verdade 

no est, o proposito de excluir seçOes de serviço dentro mesma 

e pres , parque t objétivo seria a orte de taes 1nst1tuiç~es , 

pelo abuso que usariam empregadores oo o afast ento de associa

dos, f cilmente removiveis, a cada passo , par serviços de s çoe 

diferentes. 

Tal oriterio forçaria o 'enpregado ser ou nao ser a sociado em 

virtude de áto unilater 1 da empresa que o transferiu a seu bel 

prazer para seçOes não atingidas ela lei. 



CO I~ 

s d , m · e1r re s logic le islaç o sobr 

xas instit to e evi noi soei l to o os 

mp a d erv1 os publico , por to o st o su-

jei el , sej or s s e àm1n1 tr tlv. s 

p qu v1 ta foi t r z 

p inctp l aervi o e ubti eu. d s di isO s o 

rviço. ssim o pr ado. um estr da d ferro ~ r •avi rio, 

u r tr b lh n 

ou n s r rtiç 

~o d locamo o, er. n e depo~ito, traço 

nte in stri es e of c rr yi , 

o q o que d t in condiç o f ~ oviario oci do 

d c o sp cie torm na 

situ · o g al ser pr do d de forro. 

d1 o· consi . r ç o o 1noi o B. o t . 5 o eo. 

S2.872 ci . , que di pOe: 

o obrig tori ente a soei do do stitu o e, n ·te o 

t ' 
eus co tr1 int 

Jl) .- o , sem d·st·nç o d e o ou oat orla, 

ex r funç ~ os esc 1to o~ s e t cn tos t r-

st s · e 

1 c on do tai 

c r n s n st doer to, t nt r -

ser torio ou de nto co o erviço r -

fe ido no art. 2 ... 

s roc d 1 por oon outrina. e letr 

da lei, ar ent ç o • elo 

pr do anoel lves Cruz, n o s do 

o nt or e s es s ritimo , 

t b111dade nu emp s que a 1 o no 

pr sa de na v ri t , fluVial 

ve ç o, o 

ooi do do In ti tu to 

t amp do la 

p os 

O reol endo 1 co o , pr g ~i • o rc lo v -

g o desde 19 9 (oart ir fi sio 1) , evi ser contr1b int do 

Insti uto do ritimo , x-vi rt. 5g o oc. 22. 872 cit., 1 
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f), 

o dele s s , olu o em e ado e, e o 

e, se r o art. 7 su s a11ne , cujo nume o n o o-

e nclu o reclai!l t • 

ois, que o mpr g o dev 

Cia. Co roio 

r s oci o 

t b m i 

r 1 col do, jus ente por u 

e o o 
t 

con -

foi, 

par o 

bui tto recl te dv,io 1ca exclu~iv e d9. culp elA 

Cl • o rcio e v g ç o, ' f orç do rt. 1 do e o c. 
n 22.872, obriga faz r o conto n n 1 

ci ntos preg do e r colh -lo cont o nst tuto. 

ogo s ri cont .od as no ju 

i id z o i eito civil. u to 1 erant 

ire to r 

ior s ir tos qu a nov 1 gi 1 ç o lhe oo o 

unic do · pr g dor, 

t g "'S cobtr bui 

dencia .... oc 1. 

oõr_ v 1 r p 1 rr c 

do assoei do 

- B-

d t leg t em 1 • re1o veg ç o 
8 ver o; , por t , no o 1t1u dos u 
f to ue 6 u po terior nte, q do j no pond 

e r d su propri dad n e tare sobr • di ç o-

b o ou n oeio 1 e1ro. 

ess s ex>ndiç t 1t1ndo, bora só r a 
qu o recl nte pl1o o o. 22.872, o ;priria fi 

' 

v n-

o do 

o 

n

ev1-

f'l • 

rviço 

elo 

ent r , 

no c b d ano 1 Alv aa 
z, p r n o e t r nh , de n nb 

• 
o 

o 

poderia interferir inl tra· o est b leo1 t q h nlo 
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pertencelll mais n. 

;m verdade ~ fls. 18 encontra-se a escritura publica do co· 

do preli. i na r de daç o em pagamento com subrogaç o de credl to, cpe 

fiz ram co o outorgante cessionaria a ia. Comercio e ravegaç~o e 

como o t orgados cedentes os menor s Ernesto, uth, Cnmillo, Arlin

do e ito, representados por sua tutora D. Carolina ari So res e 

por melo da qual passou a propriedade dos referidos menores a Vila 

Pereira Carneiro, sita na ci a e de Niteroi. 

Todavia c mpre acentuar que dessa escritura, que s6 foi 1 v a

da em vlrtune do alvar do Juizo d la. Vara dos Orph os, n o cons

ta. a enor obrigaç o de passar ara o serviço dos menores, os em

pregados ocupados na Vila ereira Carneiro, de maneira que nenhum 

compromisso os menor s assumiram a esse respeito. 

Se o reclamante anoel Alves d Cruz tivesse passado a prestar 

erviço~ expontaneamente, a esses menores na Vila Pereira arneiro, 

ou para eles; se q recl nte aceitasse a tr sferencia para os no

vos empregadores, certrunente, ter-se-ia desligado da Cia. Comercio 

e avega.ç o e, portanto, despedido pelos novos emp-regador s, o 

poder ·a reclamar reintegraç o da Cia. que lhe n o demitira e da 

qual j ntto era empregado. 

o entanto a alegaç o da Cia. Comercio e Navegação e tá ex

pressam nte contestada á fls. 26 pela p tiç o de D. Carolina Ma

ria Soares, cujo trecho sugestivo transcrevo: " ndo seus tute

lados receberam em pagamento da Companhia Co ercio e Naveg ç!o, 

em Fevereiro, de 1935, a Villa Pereira Carneiro, foram dispensados 

todos os empregados d'aquella Companhia que trabalhavam na Villa, 

pois, pelo titulo translativo da propriedade, seus tutelados n!o 

e obrigaram a oonservar ·os empregados qu alli trabalhavam por 

conta da Companhia. 

Tendo quella preza outros serviços, seria facil aprovei

tar s us pregados em outros mistéres. 
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1o, 18 de ze bro de 1936. 

Ça) J. Leonel de Rezende Alvim 

oourador Geral 
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MINISTERIO DO TRABALHO, 
INOUSTRIA E COMMERCID 

CONSELHO NACIONAL DO 

Pro c .4. 570/35. 
ACCORDÂO 

..... la . .. seo9a.o 

Ag/SSBF. 

19 .. 37 

Vistos e relatados os autos do processo em que 

Adalberto Virgilio de Souza, por intermedio do Syndicato dos 

operarios e Empregados na rnaustria de construcção Naval, re

clama contra sua dispensa do serviço da companhia commercio e 

Navegação (Pereira ·carneiro & Cia. Ltda): 

CONSIDERANDO que pela copia da carteira profissional, 

f'ls. 4, está perí'ei tamente provado que Manoel Alves cruz era em

pregado de Pereira carneiro & Cia. Ltda. - hoje companhia commer-
N 

cio e Navegaçao - desde 7 de Novembro de 1918 e que a sua dispen-

sa do serviço, como faz certo o of!icio de fls. 15, occorreu em 

28 de l4'evereiro de 1935; 

CONSIDERAND09 assim, que o reclamante, com 16 annos de 

serviços prestados áquella companhia, e não tendo praticado falta 

grave regularmente provada em inquerito administrativo, que justi

ficasse a demissão, ex-vi do art. 89 do Dec . n~ 22.872, de 22 de 

Junho de 1933, não podia ser sacrificado num direito adquirido, 

como o de estabiliaaae nos trabalhos das emprezas de serviços pu

blicos; 

CONSIDERANDO que a Empreza se estriba em dois fundamen-
N tos para se considerar isenta da obrigaçao de mandar proceder 1n-

querito contra o reclamante: a) - por não julgar Adalberto Virg1-

lio amparado pelo citado dispositivo legal, uma vez que não é o 

reclamante associado do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Marit1mos , isto porque era elle empregado da secção industrial 

da companhia e não da secção marit1ma;b) - porque, sendo transfe-
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rida a terceiros a "Villa ereira C&rneiro", o reclamante foi admi1 

tido pelos novos propr1etarios, que o cceitarem e o mantiveram em 
N N serviço - fls . 8 - , e , assim, desde entao , nao mais foi empregado 

,., 
da companhia commeruio e Navegaçao ; 

CONSID 1 'JNDO que , como bem demonstra a Procuradoria Geral , 

em o seu parecer de fls . 32 verso e seguintes , são linprocedentes os 

argumentos adduzidos pela referida companhia; 

CONSIDE~O , com effeito , que o principio dominante na 
,., 

nossa legislaçao de previdencia o seguro social , iniciado com as 

Caixas de Aposentadoria e Pensões para os ferroviarlOs ae emprezas 

particulares (lei 4 . 682 , de 1923) e logp extendiuo aos portuarios e 

marit1mos , não só aos serviços de emprezas particulares , como dos 

que eram directamente a 1n1strados pela Uh1ão , pelos Estados e pe

los Mun1cip1os (lei 5.109 , de 1926) , de maneira que hoje são benef1 

ciarios todos os empregados em transportes aereo e terrestre , luz , 

força , agua , esgotos , portos , telephones , telegraphos , radiot legr~ 

phla (dec . nA 20 . 465 , de 1931) , os empregados das emprezas de mine• 

ração (dec . nA 22 .096, de 1932), os maritimos (dec . na 22 .872 , de 

1933), os ~ommerciarlos (dec . na 24. 273, de 1934}, os estivadores 

(dec. nA 24 . 275 , de 1934), os bancarias (dec . nA 24 . 615 , de 1934) 

e, finalmente , os industriarios(l i nA 367 , e 1936) ; 

CONSID1 JO , pois , que, dentro o criterio que orientou 
N N 

a legislaçao , a obrigatoriedade de 1hscripçao nas CaiXas e Insti tu-

tos de Aposentadoria e Pensões abrange todo e qualquer empregado das 

emprezas indicadas , sem distincção de sexo , sejam quaes forem as coll 

diçÕes de seu -cr balho , denominação de cargos e vencimentos ; 

o que o legi lador não teve o proposito de 

xcluir ecções de serviços dentro da mesma empreza, porque seria 

fatal dahi decorrer a 1nseguran de empregados em serviços sob o 
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reg~en da ~ei social , diante da possibilidade eventual ou proposi

tada da transferenc1a para outras secções sob regimen differente ; 

que para a espe~1e em exame é digno ae co~ 
N 

s1deraçao o inciso b do art . 3~ o ecreto n~ 22 .872 , citaao , que 

dispÕe : "são obrigatori[:illlente associados do Instituto e, neste ca

racter, seus contribuintes : - ].- os empregado<=' , sem distincção ue 

~ategoria que exerçam funcções nos escriptorios ou em outros ep~ 

tamentos terrestres das emprezas comprehen ida neste decreto , d1-

re~tamente relaciona os taes escr1ptorios ou dep rtamentos com o 

serviços referidos no art . 2Q" - e que assim, 1mpro~ede , por contr-ª 

ria á aoutrina e á letra expressa da lei , a argwnentação da compa

nhia commercio e Navegação , de que o empregado aalberto Virgilio 

de ouza, não sendo associado do Instituto ae posentadoria e en

sões dos Maritimos , não est ampçrado pela estabilidade , na empr eza , 
,., 

que a lei concede para os empregados das emprezas de navegaçao ma-

ritima , fluvial e lacustre ; 

CONdi · .tJO que , sen o o re~lrunante , como , empregado 

da companhia commercio e Naveg ção esae 1918 - carteira profissio

nal - devia ser contribuinte do Instituto dos Mar1t1mos , ex-vi do 

art . 3A do ecreto nA 22 .872, de cujas obrigaçÕes só se excluem os 

empregados aque expres amente se referem o art. 7A e suas alineas ; 

IY 

CONS O que a alta de contribuiçao o alto empre-

gado aaveio unicr ente de não ter a reclrulada, em esobeaien~ia ao 

art . 18 do mesmo Decreto 22 .872, feito o desconto na folha mensal 

dos vencimentos dos empregac1os e recolher as importancic s á conta 

uo rnsti tu to; 

CONSIDEF DO q_ue , em sua e f sa, ullega ta nbe a Clllrnpa-
,., N 

nhia commercio e Navegaçao - fl • 8 verso - nao ter d mittiao o r~ 

clamante do seus serViços , racto esse que só se deu posteriormen-
N N 

te, quando já nao respondia, - por nao ser de sua propri edade , nem 

) 

( 
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"" estar sob sua clirecçao ... a "Villa Pereira carneiro"; 

CONSID o a escriptura publica do accOrdo prel1rrünar 
N N 

ae daçao em pagamento , com subrogaçao de credito , que í'izeram co-
"' mo outorgante cessioru:1.ria a companhia cornmercio e Naver:;açao e co-

mo outorgados ced ntes os menores Ernesto , .~:uth , t.:amillo, .. U'lindo 

e Tito , representa o~ por sua tutora a . ()drolina Maria ;::,oares , 

por meio da uàl pa sou á propriedade.dos referidos menores a "Vi! 

la ereira ca.rn:liro",sita na cidade de Nictheroy; (essa certidão 

está jtmta ao Proc . n-'l 4 .568/35, de identica reclam ção destes au

tos) ; 

CON,.JID".1.t> J'IDO que si o reclamante dalberto Virg'ilio de 

Souza tivesse pass~do a prestar serviço, espontaneamente , aos menQ 

r s, na "Villa Pereira Carneiro" , e si , outrosim, acceitasse a tran§. 

ferenc1a para os novos empregadores , certamente ter-se-la desl iga

do da companhia commercio e Navegdçào e, portanto, si fOsse despe

di o pelos novos empregadores , não poderia reclamar rein tegrc.ÇÜo na 
N 

companhia que lhe nao uemi ttira; 

CONSID I "' ilO , no emt~to, que a allegaçao da reclamada 
N 

está expressamente contestada , a fls . 23 , pela petiçao de a . Ca-

rolina Maria oares que a.eclara - "quando seus tutelados receberam 
"' em pa~nento da Gompanhia Gommercio e Navegaçao , em Fevereiro de 

1935, a "Villa Pereira Carneiro", forum dispensados todos os empr~ 

gados aaquella companhia que trabalhavam na nvilla" pois, pelo ti-
N 

tulo translativo da propriedade , seus tutelados nao se obrigavam a 

conservar os empregados que alll trabàhà~vam por conta ela Companhia; 

E, finalmente , 

CONSID ~DO , assim , que o r eclamante 121 dis pensado pela 

"' companhia cornmercio e Navegaçao, com mais de dez annos de serviço , 

e que sua emissão não foi motivada por faltu grave , apuraaa em in-



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

Proc. 4.570/35 

querito administrativo; 

Resolvem os Membros da Primeira camara do Conselho Na

cional do Trabalho julgar procedente a reclamação de fls. 2, para 

o fim de ser o reclamante reintegrado nos serviços da companhia com 
N 

mercio e Navegaçao, com todas as vantagens legaes, nos termos do 

art . 89 ao Decreto n~ 22 .872, de 1933. 

- x lator 

FU1 presente: -~ - - Procurador Geral 

Puulicado no " 1nr1o Off1c1al" em 4 d..D ~~ .J..,. .A C} 3 f-
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J U N, T A • A 

Nesta data , junto aos ~resentes autos os embargos apresenta-

dos. pela companhia commercuo e r-.avegação á resolução meira 

camara do conselho Nacion(.l do Trab~ lho proferid no 

fls-. 42 . 

Secção , 



MOD. 112 

• 
~ , 

Il~ao. Snr. Presidente do 
CO SELHO NACIONAL DO LHO 

Lef. of. n. 1-1.710/37- 4. 570/35 

~ COMPAl~IA COMMERCIO E N VEGAÇÃO, antes Pereira Car 

neiro ~ Compa1ihia Limitada (Companhia Commercio e Navegp~ão) não se 

conformando com a decisão da MM . Primeira Camara desse Egregio Conse

lho, no proc. nQ 4.570/35, vem, nos tennoa do art. 4Q, § 90 do Ret:,rula

mento em vigor, juntar os presentes embargos para o Conselho Pleno, 

á consideração do qual re uer se dit:,~e suhnettel-os. c, 
7 

P. DEFERIMENTO 

1 



1 

(Referencia - Proc. 4.570/V5) 

Embargando a respeitavel decisão de fls.,d i 

a 11 CO:MPANHI.A COMMERCIO E NAVEGAÇÃO", por esta 

e na melhor fôrma de direito, o seguinte: 

E, S. N. 

Preliminarmente, 

I- P. que a decisão de fls., publicada no "Diario Of

ficial" de 4 de Outubro ultimo, julgando procedente a reclamação 

de Âdalberto Virgilio de Bouza, para ordenar a sua reconducção 

ao lugar que occupava nos serviços que foram da ~mpreza ora ~mbar

gante, é susceptivel de embargos, ex-vi do~ 4u, do art. 4~, do 

Dec. n. 24.784, de 14 de Julho de 19?4, pois visam articular ma

teria de direito na demonstração de que não podem prevalecer, da

ta venia, as razões juridicas do V. accordão emb~rgado, bem como 

offerecer novos documentos ao exame desse ~gregio Conselho; 

De meritis, 

II - P. que, não obstante o esforço da V. decisão para 

destruir os fundamentos com que se defendeu a ~mbargante perante 

a M. M. Primeira Camara, não logrou o accordão embargado, data 

venia, articular razões convincentes na sustentação do seu ponto 

de vista. 

Na verdade, 

III - P. que o reclamante não estava, como não está, 

sujeito ao regimen instituido pelo decreto n. 22.872, de 29 de 

Junho de 19)). 
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Pois, 

IV - P. que a alínea b do art. ) 0 do cit • 

"b) os empregados, sem distincção de sexo ou 

categoria, que exerçam funcções nos escripto

rios ou em outros departamentos terrestres 

das emprezas nomprehendidas neste decreto, 

DIRECTA1lliNTE relacionados taes escriptorios 

ou departamentos com os serviços referidos 

no art • . 2". 

Pergunta-se: quaes são os serviços referidos no art. 2° ? 

Diz este artigo: 

"Incluem-se nas disposições deste decreto 

os serviços de navegação marítima, fluvial 

e lacustre ••• bem como os da industria da 

pesca". 

Logo, á vista das disposições legaes, fica patente que 

além dos "marítimos" propriamente ditos, sómente são obrigatoria-

mente associados do Instituto, e portanto amparados pelas dispo

sições do mesmo decreto, o.s empregados que exerçam funcções nos 

escriptorios ou em outros dep~rtamentos terrestres das emprezas 

comprehendidas no Dec. n. 22.872, desde que taes escriEtorios ou 

departamentos tenham relação DIRECTA ~ os serviços de navega

ção mencionados~ referido art. 2°. 

Ora, o reclamante não era marítimo; não era empregado 

de escriptorio ou departamento relacionado com o serviço maríti

mo; era simples "pintor" (doc. n. l) da "Villa .Pereira Carneiro", 

construída em terrenos da fabrica de tecidos "~ão Joaquim", para 

habitação dos operarias dessa mesma fabrica e do Moinho Santa 
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Cruz - industrias jamais comprehendidas, como aliás igual 

não o foi nem pode ser a "Villa", no regime do Decreto n. • 

Como, pois, sustentar que os empregados dessa secçao, 

serviço autonomo sem qualquer relação, nem directa, nem indirecta, 

com os serviços de nnavegação" da Embargante, se incluíam entre 

os sujeitos ao regimen do Decreto que creou o Instituto dos Marí

timos ? 

SÓ fechando os olhos ás disposições legaes. 

Eara que os empregados que trabalham em departamentos 

terrestres das emprezas de navegação sejam obrigatoriamente asso

ciados do Instituto, e assim amparados pelas disposições do decre• 

to que o creou, é indispensavel, nos termos insophismaveis da lei, 

que esses dep~rtamentos tenham relação directa com os serviços 

de navegação. Vale dizer que, taes departamentos sejam, por sua 

natureza, inter-dependentes; que os departamentos terrestres des

empenhem funcções auxiliares, ou complementares da navegação, co

mo, verbi gratia, os Trapiches, as Officinas, os Almoxarifados. 

Portanto, para sustentar que a situação do reclamante 

se enquadra no regimen do Dec. n. 22.872 preciso é ter demonstra

do préviamente que as habitações de operarias que trabalham em 

fabrica de tecidos e moinhos de trigo, (ou seja a "Villa Pereira 

Carneiro"), são serviços integrantes dos de navegação da Embar

gante, constituindo, NOS TERMOS DA LEI - um departamento relacio

nado directamente com os seus serviços de navegação marítima, co

mo tal definidos em lei. 

Pelo que se vê, a V. decisão embargada, muito teve de 

avançar nos domínios da imaginação para poder considerar a loca

ção de predios uma actividade directamente relacionada com os 

serviços de navegação marítima ••• 
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Ora, tanto não é exacto esse conceito, tanto é 

-que taes serviços em nada dependem dos de navegaçao nem para 

les contribuem que, effectuada a venda da "Villa Pereira Carnei

ro" em 19)5, continuou a .lmtbargante a executar os serviços de tran~ 

porte, sem que a falt a de "predios para loc ar" viesse affectar a 

normalidade de t aes serviços. 

E era de tal modo evidente que ao reclamante se não ap

plicavam as disposições do Dec. 22.872 que não se tornou elle as

sociado do respectivo Instituto, jamais tendo havido no espaço de 

dois annos qualquer reclamação sua ou dos demais operarias daquel

la Villa, nem por parte do proprio Instituto, por eise facto. Nem 

trunpouco, segundo parece, ficaram os adquirentes da Villa sujei

tos ao regime do De c. 22.872, ou de qualquer outro sobre .previden-

c ia soe ial. 

Com effeito: Serão acaso os actuaes operarias da "Villa" 

associados do Instituto dos Marítimos ? 

Mas que razões invocou o V. ao cordão embargado para de

cidir como decidiu ? 

Data venia, invocou tão sómente - é forçoso confessal-o -

razoes hypothetic as e argumentos especiosos, louvado apenas na re

conhecida proficiencia, na alta intelligencia do illustre autor 

do parecer, em que se buseou, com argumentos, aliás, que não re

sistem, de modo algum, ao exame mais superficial. 

Já ficou amplamente evidenciado o mandamento da lei. 

Delle, como pretendeu fugir a V. decisão embargada ? Pela porta 

larga da phantasia, com as seguintes considerações, que vão, na 

integra, transcriptas: 

" ••• que dentro do criterio que orientou a 
legislação, a obrigatoriedade de inscripção 
nas Caixas e Institutos de A. e P. abrange 
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todo e qualquer empregado das emprezas "ndica
das (sic!), sem distincção de sexo, seja quaes 
forem as condições de seu trabalho, denomi 
ção de cargos e vencimentos." 

" ••• o legislador não teve o proposito (sic!) 
de excluir secções de serviços dentro da mes
ma empreza, porque seria f a tal dahi decorrer 
a insegurança de empregados em serviços sob 
o regimen da lei social, diante da possibili
dade eventual ou proposital da transferencia 
para outras secções sob regimen differente". 

A Embarg ante não pode occultar o seu espanto em face de 

taes descabidas considerações. 

/1 Realmente, não se comprehende o porquê das indagações 

philosophicas a respeito dos "propositos do legislador", ou da 

"orientação" que tenha presidido á elaboração das nossas leis de 

previdencia, pois ninguem ignora qual ess a orientação, nem quaes 

esses propositos. 

Trata-se apenas de applicar a lei e a M. M. Primeira 

Camara bem parece desconhecel-a. ~ 

Taes affirmações são realmente de causar espanto, por

que: !) si os empregadores recorressem a abusos, seriam logo, de 

prompto, condemnados a cumprir a lei, graças á bemfazeja interven

ção do Egregio Conselho Nacional do Trabalho, que não pactua com 

burlas de qualquer natureza, do que já tem dado provas sobejas e 

eloquentes; b) porque não é licito julgar um caso concreto, em 

que não se praticou nenhum abuso, nem se fez nenhuma transferen

cia, não pelo dictame insophismavel da lei, mas pela supposição 

de que, em circumst ancias semelhantes, poderiam occorrer taes hy-

potheticos abusos. 

( Vê-se que o illustrado prolator da decisão embargada ao 

invez de se apoiar na lei applicavel, foi se amparar no Dec. n. 

20.465. J: 
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Ora, este ultimo decreto prescreve, realmente, e 

art. 2"', a obrigatoriedade de "todos os empregados das emprez 

serem associados das Caixas. 

Mas tal disposição legal applica-se aos "SERVIÇOS PUBLI· 

COS de transporte, luz, força, telegraphos, telephones, portos, 

agua, esgotos. 11 

A navegação de cabotagem é industria particular e não 

"serviço publico". 

A ..t!:mbargante, empreza particular, explorando 11
0 commer

cio de sal, de farinhas, de tecidos, de transportes marítimos e 

mais negocias correlatos" (doc. 2) não é concessionaria de "ser

viço pub~ico" qualquer, nem consta que a marinha mercante seja, 

·em nosso paiz, um "serviço publico", a não ser pelo que se refere 

ao Lloyd Brasileiro depois da Lei n. 420, de 10-4-9?7. 

Fosse embora serviço publico o transporte maritimo,ain

da assim nada teria a ver com o caso sub-judice o art. 2° do Uec. 

n. 20.465 - desde que, para "o pessoal da marinha mercante nacio

nal e classes annexas" exclusivamente se applica o lJec. n. 22.872, 

de 29-6-?3. Aquelle outro decreto não contém sequer uma palavra, 

directa ou indirectamente allusiva a "marítimos", ou emprezas de 
.. 

navegaçao . 

A uns e outras só se applicam as prescripções do Ved. 

22.872. 

E para que se veja como é surprehendente o desconheci

mento do V. !c cordão embargado, relativamente aos 11 proposi tos" e 

''orientação" do legislador, basta dizer que não é sómente o Vec. 

n. 22.872, como tambem o de n. 24.27? que não se applica a todos 

os empregados de uma mesma empreza. 

Seja, pois, permittido á ..t!:mbargante, como subsidio,jun-
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t ar o parecer proferido pelo illustrado membro desse ~gre io Con

selho, ~r. Dr. Oscar ~araiva, como procurador do Instituto d 

Commerciarios, parecer approvado pelo respectivo Conselho Adminis

tr ativo, no qual é juridicamente sustentada a mesma these dos pre

sentes embargos, in verbis: 

"Quando uma empreza possue actividades diver
sas, cabe classificar seus empregados confor
me a natureza dos estabelecimentos em que em
pregam seus servi~os, sem attender á unidade 
da propriedade". (doc. junto, n. r3 ). 

Ainda mais: 

Já esse ~gregio Conselho decidiu, como consta do accor

aão da M. M. ~egunda Camara, no Recurso n. 1.860/)6, i!! Diario 

Official de 20 de Agosto de 1937, no caso da firma Henrique Lage, 

que explora serviços maritimos e operações commerciaes: -

"no caso não pode ter applicação o disiosto 
na alinea b do art. 3~ do Dec. 22.872' •• 

porque taes empregados 

"não preenchem os requisitos da citada ali
nea b, porquanto não trabalham em escripto
rio Õu outro departamento terrestre da em
preza de navegação". 

Tudo quanto ficou dito demonstra, á saciedade, a teme

ridade dos fundamentos em que se arrima o Veneravel accordão em-

bargado. 

Ha mais, porem, o que dizer, na sustentação, já agora 

evidente da these em que se fundou a Embargante na sua defesa pe

r ante a M. M • .Primeira Camar a. 

Leia-se o art. 9~ do decreto 22.872: 

"Em se tratando de serviços ou departamentos 
industriaes ou commerciaes existentes, ou 
que veriham a ser creados pelas emprezas com
prehendidas neste decreto, não rel acionados 
directamente+com os serviços de que trata o 
art. 2v, sera facultado ás ditas emprezas 
requerer ao Ministro do Trabalho, Industria 
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e Commercio, sue os beneficios const 
te decreto seJam concedidos aos seus e 
dos, desde que estes, em maioria nunca 1 e
rior a 2/?, se manifestem de accordo com e se 
pedido, e taes emprezas se sunordinem ao ~ue 
preceitua o art. 13, sendo a concessão fe1ta 
mediante decreto do Governo Federal, ouvid.o 
préviam.ente o Conselho Nacional do Trabalho". 

Pois não está dito, no citado art. 9°, e dito com todas 

as letras que, "em se tratando de serviços ou departamentos in

dustriaes ou commerciaes não relacionados directamente com os ser-

viços do art. 2~ nenhuma subordinação têm com o regimen instituído 

pelo decreto 22.872, salvo á empreza a faculdade de pleitear a 

extensão do re gimen até elles, abrangendo-os nos beneficios conce-

didos ? 

Para isso é necessario requerer ao Ministro do Trabalho, 

que ouvirá o Conselho Nacional do Trabalho. ~i merecer deferimen

to o pedido, o Governo Federal, mediante decreto, dará a conces-
.., 

sao. 

~ a embargante pode citar os Decretos ns. 295 e 1.112 

de Agosto de 19?5 e Outubro de 19)6, respectivamente, ambos expe

didos em beneficio de empregados seus, de secções industriaes 

suas, a requerimento seu. 

Não pode, pois, ser a ella irrogada a pecha de urestrin

gir" com suppostos "abusos" a- larga visão do legislador ••• 

Nessas condições, chega a ser phantastico que, a des

peito das taxativas prescripções em contrario, se aventure o V. 

accordão embargado a sustentar que o empregado de uma secção em 

nada, directa, ou indirectamente relacionada com os serviços de 

navegação explorados pela ~mbargante, está sujeito ao regimen do 

decra~to, annullando assim, com uma pennada, tudo o art. 9°. Já 

não é preciso requerimento da ~mpreza, nem audiencia do Conselho 

Nacional do Trabalho, nem decretos do Poder ~xecutivo! Nada! 
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A, no entanto, foi a propria Ambargante quem so icitou 

se es tendesse o re gimen do decreto 22.872 aos seus empregado 

serviço de salinas, nos precisos termos do seu art. 9°. Ora, se 

taes empre gados já estavam incluídos no regimen da lei - para que, 

então, a expedição dos decretos ? forque o ~gregio Conselho não 

-mostrou, então, o erro da kequerente, ora ~mbargante ? .Porque nao 

a compelliu, então, a considerar incluídos no re gimen daquelle 

decreto os empregados das suas Balinas em Macau e Areia Branca ? 

Mas, si, como está expresso em lei, só medi ante decreto 

do Poder ~xecutivo os empregados em serviços não direct amente re

lacionados com a navegação das ~mprezas podem ser contemplados 

com os beneficios do Dec. 22. 872, como comprehender, sem espanto, 

a decisão da M. M. la. Camara que manda estender os referidos be

neficios a um "pintor" - empregado de secção incontestavelmente 

nada relacionada com as de navegação da ~mbargante ? 

Amontoam-se, desse modo, as incongruencias da V. deci

·são embargada. 

O certo, porém, o indiscutível é que ao reclamante se 

não applic run os dispositivos do dec. 22.872, conforme finou exube

rantemente demonstrado. 

Além disso, 

V - P. que embora se applicasse ao reclamante o Dec. 

22.872 - o que só se imagina para argumentar - forçoso seria con

cluir que não responde a ~mbarg ante pelo acto que o dispensou dos 

serviços da "Villa Pereira Carneiro", porque, na data da demissão, 

já não era elle seu empregado; 

Com effeito, 
• I - # # .1 VI - P. que ass1m e, nao so a vista dos documentos Ja 

constantes do processo, como ainda pelo novo que ora é apresen-
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tado, n. 1; 

Pois 

VII - P. que a "Villa .Pereira Carneiro" foi 

do os seus antigos empregados permanecido nos cargos sob as ordens 

dos novos proprietarios; 

Realmente, 

VIII - P. que menos verdadeiras são as informações a 

que allude o 14y consiaerando, de terem sido dispensados todos os 

empregados da "Villa" no dia da passagem da sua administração. 

la verdade NEM UM S6 desses empregados foi dispensado. 

Os empregados da "Villa'• todos continuaram com os novos adminis

tradores. 

O doe. n. 1 é a prova irrecusavel - "folha de pagamento 

do mez de Fevereiro de 1955", metade de cuja importancia, ou seja 

o período de 1 a 15 do dito mez, correu por conta da ~mbargante • 

.Por conta dos comprador'es tendo corrido a outra metade, per iodo 

de 16 a 28 de Fevereiro, conforme os documentos juntos pela ~mbar

gante em seus embargos ao Accordã.o no Proc. n. 4568/35. 

Por conseguinte, 

IX - P. que os novos proprietarios da Villa conheciam 

perfeitamente a situação do reclamante, só tendo informado a es

te ~gregio Conselho nos termos em que o fez a tutora para se exi

mir de uma responsabilidade que, a ter de ser apurada, só nas 

suas costas poderá recahir. 

Com effeito, 

X - P. que pouco importa ter a escriptura publica de 

fls. sido lavrada em virtude de alvará do Juiz de Orphã.os, por-

quanto o fim do alvará é autorizar a forma de pagamento de heran

ça a menores, nada influindo nas relações de empregado e emprega-
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dor, inherentes á administração do negocio. 

Na verdade, 

XI - P. que consta da escriptura de fls. a clausula: 

"imi tindo desde já os outorgados ce
dentes na pâssi da dita propriedade, 
ficando des e ogo sob sua completa 
pósse e administração". 

Consequentemente, 

XII - P. que i nvestidos na "posse" e "administração da 

Villa", os compr adores conservaram os mesmos empregados que foram 

da ~mbargante, os quaes, automaticamente, se desligaram do servi

ço da ~mbargante, de vez que acceitaram o contracto de trabalho 

com o novo empregador, adquirente da "Villa". E: questão de facto; 

tal obrigação não precisava figurar na escriptura. E só se admit

tiria o contrario, se, no dia em que assumiram a administração,os 

adquirentes tivessem logo despedido o pintor Adalberto Virgílio 

de Souza, o que não fizeram. 

XIII - P. Assim decidiu esse ~gregio Conselho - Proc. 

).776/)1, in Diario Official 20/8/9)7 -que 

"as simples transferencias de um para 
outro dono do serviço da empreza não 
poderem influir sobre o direito dos 
seus empregados, devido á condição 
de continuidade e permanencia do ser
viço11. 

Por isso que, 

XIV - P. A "Villa" somente mudou de proprietario; o fim 

a que se destinava continuou inalterado com a transmissão aos ad

quirentes. 

~ aind a, 

XV - P. que tambem por igual decidiu o ~gregio Conselho 

no caso da compra do "British Bank" pelo "London Bank" - proc. 
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n. 17.011/936, como consta da publicação no -'Jornal do 

de 11/8/937. 

XVI - P. que é positivamente a situação prevista no 13° 

consideranda do Ven. Accordão embargado, qu ando argumenta: 

" ••• si o reclamante tivesse passado a pres
tar serviço, espont aneamente, aos menores, 
na Villa Pereira Carneiro, e si, outrosim, 
acceitasse a transferencia par a os novos em
pregadores, certamente ter-se-ia desligado 
da Companhia Commercio e Navegação e, portan
to, si fosse des~edido pelos novos emprega
dores, não poder1a reclamar reintegraçao na 
Companhia que lhe não demittira". 

Com effeito, ahi está o doc. n. 1 para provar que o re-

clamante passou a prestar serviço aos menores - acceitou a trans

ferencia par a os novos empregadores - 'desligou-se da ~mbargante 

- e, afinal foi despedido em 28-2-35 pelos novos empregadores . 

~m conclusão, 

I 

XVII - P. que, á vista das razões expostas, não está su-

jeito o reclamante ora embargado ao regimen do Dec. 22 .872, que 

creou o Instituto dos Marítimos, tornando-se assim evidente que 

lhe não assiste o direito á estabilidade funccional na Companhia 

~mbargante - pois tanto equivaleria a impôr á ~bargante a read

missão de um empregado que se tivesse desligado, voluntariamente, 

de seus serviços. 

Nessas condições, é de esperar que os presentes embar

gos sejam recebidos e afinal julgados provados para o effeito de 

ser reformado o respeitavel accordão de fls. e, em consequencia, 

julgada improcedente a reclamação de fls. 2, fazendo, assim, es

te ~gregio Conselho, a cost umeiri 

J U S T I Ç A. 

~k 
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DB~I.VARO }i'ON~.E(JA DA CUNHA 
TABELLIÃO 

138- RUA DO ROSARIO - 138 
TEL. 3·6130 

CASA FORTE Á PROVA DE FOGO 
- RIO DE JANEIRO -

Publica Forma 
Illmo . i..)nr . Dr . Escrivão do Cartorio do lQ Officio da Primeira 

Vara de Ornhãos e Jus entes .- O abaixo assignado , rec uer a V. o . - . 

se digne certificar junto a esta , revendo em seu c,rtorio os au

tos de .1: estaç- o de contas de Da . Carolina ·ria soares , tuto

ra dos menores Ernesto , Ituth , Camillo , Tito e lrlLJ.do , - o teôr 

da Copia da }'olha de agro en to da 11 Vil la ereira C rneiJ."O" em 

1 il; theroy , constante a f'ls . 5 .. - P . C. - Rio de .rane ir o , 25 de 

utuoro de 1937 .- ( é1. ) : Jo. tonio Gallotti. - ( Jell da com .2w2G ) • -

J:3acht:,rel Manoel Eloy dos 'antos 1dr de , 3erventuario vitali-

cio üo :.>.r:iJneiro f:ficio da Primeira Va:ra d orphão e ~usentes ~ 
o 

do n·oO'tricto ... 'ederal , da epuolica elos Lst dos Unidos do Br sil , ,.!+
cu 
U) 

Certifico Q.Ue revendo era meu cartorio os autos da Presté;.ção ele cu 
o 

contas de ~a . Carolina haria ooaros , tutora dos menores ~Tnesto , E 
(L) 

.... uth, Garnillo , Tito, llX'lindo , delles , relativamente ao reoueri!. 0 
> 

rronto retro , const2. ... f E: , cincoentç a Copia da .b~olhç de é gamen"" .J:: o 
'-

to d.a " Vi lla ereira Carneiro " - Nictheroy, do teôr segu:lnte : <( 

• 
l:ez de 1'evereir o de 1935 .- Copia da Fol ha de agarnent o da " Vil,_ 

la Pereira Carnei ro 11 
- Ji t heroy - Manoel cruz:- ffic i o- Pedr ei-

ro . - Dias -. Diaria:-. Total- 3e ;u v.- J ... l uguel - l0bvú o.- iquidoo-

245~ oo.-.- Adaloerto v. 
Tot l 380.;rOúO.- luguol-

ias-. r; 
aulino 

l:eirelles : Officio- Car].:Jinteiro .- Dias-. Diaria-. total 38o~·vv .

Jluguel- 135 · oo.- Li uido- 245~;ov .-.-Virgínia J • .:Jantes: ffi

cio-~lectricista .- Dias- 28.-Dirri -ll~CúO .-Total ~08 CC O.- Alu-

guel-150 ~ouc.. .- I..icluido- 15Boj( .-.-I.anoel c. 1 eves : Officio-Bom-

beiro .- Dias- 28 .- Diaria- 6~JCú .- ~otal l82;ü 0.- Jluguel- ]3 wL .

Liquil1o- r.?..wOu .-.-Benedicto Tavares: fftcio- Conti uo .- Di as - 28.-

Di ria- 9 .- Tot al 2 2~~ o .- luguel-169~~0 .- .. iq_uido- 83 ~ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

r 



1'heotonio il va J3a:ptista : Officio-Guarda .- Dias- 28 .- Diaria-8~ OO.

Total224~~ 00 .- L.luguel- 169.~000 .- Liquido- 55~000 .-.:. José .l!'ranl 

cisco Cruz: fficio - Guarda.- Dias 28 .- Diaria - 8$0 o.- Total 

1 224~? o.- Aluguel - 2vú~vv0 .- Liquido - 24~ooo . - .- l~m_,io :Barcel

los : Officio - Guarda.- J)ias 28 .- Diaria 8~0 0.- Total224 O .

Aluguel .- 18 ,;úuü.- •. iaui do - 44 uGG .-.-.t~gostinho ]'erreira Agui r : 

1 O:fficio - Guarda.- Dias 28 .- Dic ria - 8 O • - Tot al 224$0 · • -

luguel .- 2 0$000.- Liqui do - 24.';(0 o.-.- !.:.a110el Croo }'i lho : f -

ficio - Aj d. Pir1tor.- Dias-21T Diaria - 7 ~ o .-·Tot al - 147..;0 ,.-

Aluguel- . Licluido - 147 000.-.-.Argemiro ] '. Corte : ufficü) - Jar-

' dineiro.- Dias 28 .- JJü.ria - 8 ' o o. - Total 224,..iG0ü .- luguel -

ll5 .w0UO . - Liquido - l09ijl)UV .-. - Lé rtinit no II . de :Barros : fficio -

Jardineiro .- Dias - 28 .- Diaria - b;OúO .~ Total - l4C~C00 .- Alui 

guel- . Liquido - 140 · • - ~ - Julio J;randao: ffic i o - erven te . r 

JJias 28 .- Dü1ria - 6,~;..)oo .- Tot al l82.Jvlü .-.Aluguel - l...>GJCGú.-
I 

I iquido - 32w0 o.- Germano Cardoso : ffit;io - dervente .- Dias- 28-. 

I Diaria - 6ijji'-' .... Total - 182 ;OüG. - .b.luguel - 180 ·ouG.- I:iquido .. 

- ~ \ .-. -Luiz Jjelchior: Officio - Jervente .- Dias - 28 .- Dia -
Total- 182i 00.-

ria 6 5 o. f i.~.luguel - 169.i~v0 • - Lic1uido - 13~wúOü .- João ·Uú.iz 

de Oliveira : vfficio - Servente .- Dias - 28 .-Diaria .- 6~ Cú. - To-

tâll68. o .- Alugue l - 13 ·ovu.- Liquido - 38,pGúv.- .- oriverni:r

go de lilldrade : fficio - Servente.- Dias 28 .- Diaria - 7$<.-vu .-

~·ot L - . 182~ocv .- Aluguel - 150'-~ üu.- Li qui do - 32~pOGO .- Ameri-
. . . 

co !iondego: uffiab - Jardineiro.- Dins - 29 .- Diaria - &~000.-
. . 

Total - 174..; ú .- Aluguel -. LiQuido 174-;(vúO .-.- ilo ereira 

da Silva: Off'icio - Jervente .- Dias - 28 .- Diaria - 6.L(.,üú. - To-
. 

tal - 168~p 0 .- luguel - l t>G.,Pvli .- :Wiquido - 18~000 .- . - Valeric-

no i lva: of'ficio - •->ervente .- Dias - 13.- Diaria - 6 ~50ú .- Total . .. ... . 
84 600.- Aluguel-. Ligui do - 84~;5uo .-.- Tot al 4 : 6lL;,:;5oo .- Al u-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



DK. AI.VAUO FONSt}(lA. nA. CUNHA 
TABE LLIÃO 

138 - RUA DO ROSARIO - 138 
TEL.. 3 · 5130 

CASA FORTE Á PROVA DE FOGO 
- RIO D R ,JANE IRO -

Alugueis- 2:687 OG .- Liauido- 1:9'9;J5 Gú.- José .. ereira Vic:. -

n , dministrador.- ( Estav(.i.m oollc: das dois sel los f deraes de I 
seiscentos réis e un de educ,ção e snúde ) ." Nada ma.is se con

tinh~ em a mencionada Copia da Rolha de Pagamento da Villa Pe

reirc. Carneiro"- Ni theroy , . aqui f'ielmente transcripta :por cer

tidão e depois de conferir ao original e achar em tudo conf'or

me ~ubscrevo e assigno nest~ Cidade do io de Janeiro, Distrinto 

Federa l d~ I e:publica dos Estados Unidos do )rasil , em cinco de 

Novenibro de mil novecentos e trinta e sete.Eu,J:!anoel """ loy dos 

.:>antos Andrade, escriv"'o subscrevo e assigno .- anoel Eloy dos 

Santos Andrade.- ( Sollada com 1~400 ).- ( A firma do ~scri\~o 

C1) 

t 
o .... 

e ... 'tava reconhecida por miro, "abellião substituto deste cartorio) . ~ ., 
.1 ada mais se continha em o dOcumento aq_ui transcripto, do qual 

extrahi esta aos .9 de novembro de 1937.• e~alvo a entrelinha 

aue diz : "Total 182~000 11 .- Eu,~~~ , 
~ ·~ 
~/"~~ r~~ 
~,... ~. 

í ~~· 

o 

E 
C1) 

o 
> 

.J: 
o 
'-

<( 

9/11/37 . 

~~· J?. 15 uOO 
J . 1~400 
co. 3 7 

-=-m 100 
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:2.. 1 ~ b oo 
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DECRETO N. 13.660- DE 25 DE JUNHO DE 1919 

Concede autorização á sociedade anonyma Compa
nhta Commercio e Navegação para se transfor
mar em sociedade por quotas, de responsabili
dade limitada, 

O Presidente da Republica dos Estauos L"nidos do 
Brasil, em exercício, attendendo ao que requereu a sociedade 
anonyma Companhia Commercio e Xavegação. com séde 
nesta Capital, e devidap1ente representada, decreta : 

Artigo unico. E' concedida autorização á sociedade 
anonyma Companhia Commercio e Navegação para se tran
sformar em sociedade por quotas, de responsabilidade limi
tada, sob a denominação de "Commercio e ~awgação, Limi
tada''. e firma "Pereira Carneiro & Companhia''. e. como 
tal. para se reger pelos estatutos que apresentou e a este 
acompanham, ficando, porém, a mesma sociedade obrigada 
a cumprir as formalidades exigidas pela legislaç"ão em Yigor. 

Rio ue Janeiro, 25 de Junho ele 1919. 98.0 da Imlepen
~encia e 3P da Repn blica. 

DELFnr ::\IoREIR.\ nj_ CosT.\ RrnEtRo. 
Antonio de Padua Salles. 

.. 
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E~TATUTO 

DE 

ereira Carneiro & C., Limitada 
(Companhia Commercio e Navegação) 

<i~ 

RIO DE JANEIRO 

()fUcina• Gre.ph icae do • Jornal do Brasll"-Av. Rio B rUleo 110 e 111 

1920 
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REGISTRO GERAL E DAS HYPOTHEtCAS DO 
2. o DISTRICTO DA •CAPITAL FEDERAL 

Dertidão 

Certifico, por me ser pedido, que a sociedade Pereira 
Carneiro & C., Limitada, apresentou, nesta data, a folha do 
Diario Official de oito de Julho findo, em que está publi
cado o Decreto n . 14.2±7, do dia um do mesmo mez de Ju
lho, que concedeu autorização á Companhia Commercio e 
Navegação para substituir sua denominação pela de Pereira 
Carneiro & C., Limitada, e, bem assim, a folha do Diario 
Official de hontem, em que está publicado o certificado do 
respectivo archivamento na Junta Commercial, ficando es
sas folhas archivadas neste Registro. sob o numero setecentos 

e quarenta e quatro. 

Rio de Janeiro, 9 de Agosto de 1920 . 

(Assig. - O Official - Quintino Bocayuva. 

\ 

1 



SOCI·EDA'DE rpEREIRA CARNEIRO & C., LIMITADA 

Certificado 

Junta Commercial da Capital Federal - Primeira 
Secção - Republica dos Estados Unidos do Brasil. - Cer
tifico que por Qespacho da Junta Commercial, de 29 de Ju
lho de 1920, archi>aram-se nesta repartição, sob o n. 5.456r 

. os seguintes documentos, referentes á socidade P ereira Car
neiro & C., Limitada, a saber : 

Publica-fórma da carta de autorização do Governo para 
substituir a denominação Companhia Commercio e Xavegaçã0c 
pela de Pereira Carneiro & C., Limitada. e um exemplar do
Diario Official de 8 do corrente, que publicou o Decreto 
n . 1-!.247, de 1 deste mez, referente áquella autorização, se
guido da acta da Assembléa Geral de 7 de J.Iaio ultimo, que 
approvou essa transformação. Eu, João Hygino de Araujo, 
1.0 official da Secretaria desta Junta, passei a pres~nte

certidão . 

Rio de Janeiro, 31 de Julho de 1920. - João Hygino 
de Araz~jo, 1.0 official - Visto, J. C., 31 de Julho de 192() 
- I sidoro Campos, Director (sobre uma estampilha de 308) . 

Carimbo da Jllnta Commercial. 

(Reproduzido do Diario Official de 8 de Agosto d~ 
1920) . 
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Pereíra Carneiro & C., Limitada 

ESTATUTO SOCIAL 

ARTIGO 1.0 

A "CO::\IPA.\HIA C01IMERCIO E NAVEGAÇÃO", 
com séde nesta Capital, con!'ltituida por escriptnras de 23 de 
Setembro e 4 .de Outubro de 1905, devidamente autorisada 
a funccionar pelos Decretos ns. 5.747, de 31 de Outubro de 
1905; 9.784, de 25 de Setembro de 1912; 12.201, de 20 de 
Setembro de 1916; 13.037, de 29 .de Maio de 1918, e 13.576, 
de 30 de Abril de 1919, com os documentos a que se referem 
os arts. 47 § 3.0

, 79 e 91. do Decr. n. 434, de 4 de Julho de 
1891, archivados na Jtmta Commercial do Rio de Jallfüro e 
no Registro Geral e das Hypothecas do 1.0 districto desta 
Capital, passa, na fórma do Decr. n . 3.708, de 10 de Janeiro 
de 1919, a funccionar como sociedade por quotas de respon
:;abilidade limitada, regendo-se pelas disposições do present~ 
estatuto social e mais prescripções do direito. 

ARTIGO 2.0 

São socios da sociedade todos os aetuaes portadores de 
acções da " Companhia Commercio e Navegação", a saber : 

o ) Ernesto Pereira Carneiro, brasileiro, domiciliado 
nesta Capital; 

b) Pereira Carneiro & C., sociedade em nome collectivo . 
constituída e estabelecida em Pernambuco; 

c) Dr. José da Cruz €:ordeiro, brasileiro, domiciliado 
esta Capital; 
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d) Barbosa, Albuquerque & C., '>Ociedade em nome col
lectivo, constituída e estabelecida nesta Capit.al; 

e) Bernardo Alves Pinheiro, portuguez, domiciliado 
nesta Capital; 

f) J OoSé ~1:anoel de }fello, portuguez, domiciliado nesta 
Capital; 

g) D. Libania Guerra da Yeiga._pinto, portugueza, re
sidente em Lisboa ; 

h) Socios cujos nomes não se declaram. ad instar do 
art. 312 do Codigo Commercial. portadores de 
31 acções. 

ARTIGO 3.0 

A séue da socieuade continúa a ser nesta Capital. 

ARTIGO 4.0 

A sociedade um·ará pelo prazo (Je 50 anuos. contados 
da data em que a "Companhia Commercio c ).Tavegação" 
começou a fnnccionar. 

ARTIGO 5.0 

A sociedade girará sob a firma de PEREIRA CAR
).TEIRO & C., Limitada. 

ARTIGO 6.0 

O fim da sociedaue é o commerc10 de t>al. de farinhas, 
tecidos. de transportes marítimos. e mais negocios cor-

ARTIGO 7.0 

O capital social é de 15.000:000$000, divididos em 
í5. 000 quotas de 200$000 caua uma, todas já liberadas. Yisto 
estar representado por todo acefvo da ''Companhia Commer

cio e Xavegação''. 

" 
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:agradece a presença dos Srs. socios e levanta a sessão em
-quanto se lavra a presente acta. 

Reaberta a sessão, é lida e approvada a presente acta, 
a qual é assignada por todos os presentes, e subscripta por 
mim Cyrillo Tovar, na qualidade de Sl'Cretario ad-hoc. 

E. Pereim Carneiro - Pereira Carneiro & C. - J. 
da Cruz Cordeiro, 1.0 Secretario - Jos{ J[anoel de Jlello, 
2.0 Secretario - B enzardo Alves Pinheiro - Barbosa Al
buquerque & C.- Por procuração de Libania Guerra Veiga 
Pinto, Banco do Commercio- Octavio Reis, Director. 

(Reproduzido do Dia1·io Official de 8 de Julho de 
1920). 
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que, pela Assembléa Geral extraordinaria de 30 de Abril dO> 
anno proximo passado, fÕi deliberado que a Companhia Com
mercio e )iavegação passasse a funccionar, na fórma do De
creto n. 3. 708, de 10 de Janeiro de 1919, como sociedade por
quotas de responsabilidade limitada, regendo-se pelo estatuto 
social que então foi approvado, e cujo art. 5.0 está assim 
concebido : "A sociedade terá a denominação de Commercio 
e Navegação Limitada e girará sob a firma de Pereira Car
neu·o & c .... 

O Governo Federal, por Decr. n. 13.660, de 25 de Ju
nho do mesmo anno, não só autorizou a Companlúa Com
mercio e Navegação a se transf01;mar em sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada, como tambem approvou o Es
tatuto Social votado na alludida Assembléa de 30 de Abril. 

~a Junta Commercial, por occasião tio archivamento 
do Estatuto Social. suscitou-se duvida sobre a materia do ar
tigo 5. 0 do referido Estatuto, prevalecendo a opinião de que
não é licito ás sociedades por quotas usarem ao mesmo tempo 
denominação e firma. Dahi a necessidade do additamento ao· 
Estatuto Social, no qual se optou pela firma Pereira Carneiro · 
& C., Limitada, haYendo-se registrado depois, como marca a 
denominação - Companhia Commercio e Navegação. para ser
usada pela sociedade em seguida á firma. 

Ora, torna-se 1,1ecessario agora a alteração do art. 5.0
• 

do Estatuto Social. ratificando-se o additamento. Isto posto,. 
submetto o caso a discussão e deliberação da Assembléa. 

O Sr. Dr. José da Cn1z Cordeiro pede a palaHa e faz: 
a seguinte indicação : 

"Fica approvado o additamento ao Estatuto Social. e· 
substituídos pelos seguintes os termos da disposição do ar
tigo 5.0 

: 

"A sociedade girará sob a firma de Pereira Carneiro· 
& C., Limitada. 

Rio, 7 de )1aio de 1920. - J. da Cl'uz Cordeiro". 
O Sr. Presidente põe em discussão a indi<!ação do socio 

·nr . . José da Cruz Cordeiro, e, ninguem pedindo a palavra, é· 
a .mesma indicação submettida a votos, sendo tmanimemente-
-à;)provada. / 

Nada mais havell{lo a ser tratado, o Sr. Presidente-

• t 
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ARTIGO 8.0 

Ao socio Ernesto Pereira Carneiro perten-
cem 70. 431 quotas, ou sejam . . . . . . 14. 086 :200$000 

Aos socios Pereira Carneiro & C.. perten-
cem 4. 500 quotas, ou sejam . . . . . . 900 :000$000 

Ao socio Dr. José da Cruz Cordeu·o per-
tencem 10 quotas, ou sejam . . . . . . . 2 :000$000 

Aos socios Barbosa, Albuquerque & C., per-
tencem cinco quotas, ou sejam . . . . . . 1 :000$000 

Ao socio Bernardo Alves Pinheiro, perten-
cem 10 quotas, ou sejam . . . . . . . . . 2 :000$000 

Ao socio José )lanoel de )lello. pertencem 
nove quotas, ou sejam . . . . . . . . . . . 1 :800$000 

A· socia D. Li bania Guerra ela Yeiga Pinto, 
pertencem quatro quotas, ou sejam . . 800$000 

A socios cujoo nomes não se declaram. ad 
instar do art. 312 do Codigo Commer
cial, portadores das restantes acções. 
em numero de 31, pertencem 31 quotas, 
ou sejam ..... 

ARTIGO 9.0 

6:200$000 

A responsabilidade Jos socios limita-se á importancia 
total do capital social. na razão de suas quotas. 

ARTIGO 10 

Os lucros e perdas são proporcionaes ás importancias 
das quotas que cada qual posstúr. 

AR.TIGO 11 

Dos lucros apurados semestralmente serão deduzidos : 

10 % para Fundo de R~serva; 
10 % para Fundo de Seguro das unidades da frota; 
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· 15 CJn para Fundo de Deterioração llo material fluctu
ante e das edificações; 

10 para Fundo da Conservação e Acquisição de ma
chinismos. 

§ 1.0 
- A deducção para o Fundo de Resena descerá 

a 5 % desde que o mesmo Fundo attinja a um terço do ca
pital social, cessando quando lhe seja igual. 

§ 2.0 
- A deducção para Fundo de Seguros deixará 

de ser feita, quando a reserva para tal fim fôr igual a 50 " 
do valor da frota. 

§ 3.0 
- Os dividendos não reclamados serão, depois de 

cinco annos, levados a credito do Fundo de Reserva. 

ARTIGO 12 

Cabe ao socio Ernesto Pereira Carneiro a· gerencia da 
sociedade, o qual fica dispensado de prestar canção pela ges
tão dos negocias sociaes. 

ARTIGO 13 

E ' licito ao gerente delegar o uso da firma. 

ARTIGO 14 

Nas attribuições do gerente comprehendem-se todos os 
actos de gestão relativos aos fins e ao objecto da sociedade, 
e aquelles que por direito, se incluem na administração das 
sociedades em geral. 

ARTIGO 15 

Tambem se incluem nas attribuições do gerente quae~
quer dos actos enumerados no art. 102 do Decr. n. 434, de 
4 de Julho de 1891. 

~· 

.. 

PEREIRA CARNEIRO & Cia., LIMITA'DA 
(COJIPA.~HIA COJDIERCIO E ~AVEGAÇÃO) 

Acta da reunião extraordinaria dos socios da socie
dade por quotas1 Pereira Carneiro & C., Limitada 

.do.;; sete dias do mez de Jiaio de 1920, nesta cidade do 
Rio de Janeiro, á Avenida Rio Branco ns. 110 e 112, 1.0 an
dar, ás 14 horas, ahi presentes os socios da sociedade por 
quotas Pereira Carneiro & C., Limitada (Companhia Com
mercio e Xawgação) . cujos nomes constam do livro de pre· 

-sença e Yão no fim desta assignados, assumiu a preeidencia da 
:reunião o socio gerente Sr. Conde Ernesto Pereira Carneiro, 
o qual convida para 1.0 e 2.0 secretarias, respectivamente, os 
Srs. José da Cruz Cordeiro e José Manoel de Mello. 

O Sr. Presidente declara que se acham presentes socios 
que representam 74.968 quotas das 75.00q em que se acha 
dividido o capital social, podendo, portanto, a assembléa, na 
fórma da lei e do estatuto social, funccionar e deliberar. 

Em seguida o Sr. 2.0 Secretario passa a lêr o annuncio 
da convocação da presente reunião, publicado no Dím·io 0/
ficial e no Jornal do Brasil, tres vezes em cada um, desde o 
dia 2± ele Abril findo até hoje, e concebido nos seguintes 
termos : Sociedade por quotas Pereira Carneiro & é., Limi· 
ta da (Companhia Commercio e Navegação), reunião extra· 

· ordinaria. São convidados os Srs. socios a comparecerem á 
reunião extraordinaria que terá logar no dia 7 de ~Iaio pro
ximo futuro, na séde social, á Avenida Rio Branco ns. 110 
~ 112, 1.0 andar, ás 14 horas, afim de deliberarem sobre a al
teração do art. 5.0 do Estatuto Social. -Rio de Janeiro, 23 
de .dbril de 1920. - E. Pereira Carneiro, Gerente. 

O Sr. 2.0 Secretario declara que, na fórma do art. 19 
do Estatuto social, todos os soci!,)S foram tambem convidados 

_por cartas com 15 dias de antecedencia. 

O Sr. Presidente, expondo os fins <la reuniã.o. declara 
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ARTIGO 23 

A cessão de quotas fica dependente do consentimento da. 
sociedade. á qual é reservado em todo o caso o direito de pre
fereneia. Depois da sociedade têm preferencia cs sociOt> que
maior numero de quotas possuírem. f' nessa ordem. 

ARTIGO 24 

O socio que quizer ceder sua quota. assim o commnm
cará ao gerente e aos demais consoc-ios. por carta registrada. 
declarando o nome do pretendente e o prec;o offerecido. 

.ARTIGO 25 

Se dentro de 15 dias após a communicação, não fôr 
usada a preferencia assegurada no art. 23. ficará subenten
dida a autor~ção para a venda. 

ARTIGO 26 

A morte ou interdicção de qualquer dos socios não im
portará a .dissolução da sociedade, que subsistirá com os her
deiros ou representantes do soeio falleeiclo ou interdicto . 

ARTIGO 27 

No caso· de dissolução da presente sociedade, será liqui
dante o maior possuidor de quotas ou quem seus herdeiro-i
designarem. 

.ARTIGO 28 

A fórma da liquidação será deliberada em reunião dos 
socios para tal fim convocada . 

.ARTIGO 29 

Ainda que não occorra nenlnrm motivo para dar lo~ar-

e 
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á dissolução e liquidação da sociedade, a reunião dos socios 
póde assim deliberar por maioria de votos. 

ARTIGO 30 

O anno social terminará em 30 de Junho. 

ARTIGO 31 

Nos casos omissos, prevalecerão. no que forem appli
caveis. respeitada a índole nova da sociedade, as disposições 
dos ESTATUTOS da "Companhia Commercio e ~avegação'' . 

Rio de Janeiro, 7 de 1Iaio de 1920. 

E. Pe1·eira Carneiro. 
P ereira Cm·neiro & C. 
J. da, Cruz Cordeiro. 
José Manoel de Mello. 

B ernardo Alves Pinhe-iro. 
Barbasa AlbtUJ·u.e-rque d:· 

P. p. de D. IAbani{z. Guerra da T" eiga Pinto -· Bancl} 
do Commercio, Octavio Reis, Director. 
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DECRETO N. 14.247 - DE 1 DE JULHO DE 1920 

Concede autorização á Companhia Commercio e 
Navegação para substituir sua denominação pela de 

Pereira Carneiro & C., Limitada 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 
Brasil, attendendo ao que requereu a Companhia Commercio 
e ~avegação, sociedade anonyma autorizada a funccionar na 
Republica pelo Decr. n. 5.747, de 31 de Outubro de 1905, e 
transformada em sociedade por quotas, de responsabilidade 
limitada. 

Artigo unico. - E' concedida autorização á Companhia 
Commercio e ~aYegação para substituir sua denominação pela 
de Pereira Carneiro & Companhia, Limitada, de accôrdo·com 
a resolução de seus socios 'otada em assembléa geral extra
or<linaria, realizada em 7 de }!aio de 1920, ficando, porém, 
a mesma companhia obri.gada a cumprir as formalidades 
exigidas pela legislação em •igor. 

Rio de Janeiro, 1 df! Julho de 1920, 99.0 da Indepen
dencia e 32.0 da Republica . 

EPITACIO PESSO"\. 

Simúes Lopes. 

• • 
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ARTIGO 16 

Ao gerente, "pro labore", cabem os vencimentos de 
2 :000$000 e a percentagem de 2 % sobre os lucros verifica
-dos semestralmente, depois de ~eduzidos os fundos referidos 

no art. 11. 

ARTIGO 17 

O gerente poderá distribuir, a titulo de gratificação, 
-aos superintendentes dos varios ramos dos serviços e aos seus 
auxiliares, pela maneira que melhor entender, até 10 7c dos 
lucros líquidos verificados semestralmente, depois de dedu
zidos os fundos mencionados no art. 11 . 

ARTIGO 18 

~o segundo semestre de .cada anno civil haverá a reu
nião dos socios, afim {ie tomarem conhecimento do estado dos 
negocios da sociedade e da sua gestão . 

ARTIGO 19 

Os convites para as reuniões serão feitos por cartas. 
~om antecedencia nunca menor {i e 15 dias. 

ARTIGO 20 

Com os convites para a reunião annual serão enviadas 
aos socios copias dos balanços e contas a serem approvados. 

ARTIGO 21 

As resoluções serão tomadas por esclipto e por maioria 

de quotas. 

ARTIGO 22 

Nas reuniões todos os socios têm voto, ainda mesmo o 

gerente. 
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rir o pedido de aposentadoria por invnlidez ao as
sociado M. L . S ., ficando o Departamento no de
ver de providenciar para que seja cumprido o dis
posto no art . 95 do regulamento em vigor . 

Sala das Sessões, em 21 de Novembro, de 1936 . 
- José Polydoro Machado da Silva, Presidente . -
Coryntho Silva, Relator . - Oscar Saraiva, Pro
curador . 

Quando uma empresa possue actividades 
diversas cabe classificar seus empre
gados conforme a natureza dos esta
belecimentos em que empregam seus 
serviços sem attender á unidade de 
propriêdade. - E quando essas acti .. 
vidades não se. differenciam suffici
entemente deve ser adoptado um 
criterio de facto, a incidencia pela 
natureza da actividade principal -
Os empregados que exercem sua ac
tividade na parte industrial não po· 
dem ser aposentados pelo Instituto. 

Pproc. 10 .894/ 36 - Visto e examinado o pre
sente processo pelo qual o 8.° Conselho Regional 
submette ao referendum deste Conselho a resolu
ção que, nos termos do art· 60, do regulamento ap
provado pelo decreto 1'83, de 26/ 12/ 34, concede apo
sentadoria por invalidez ao associado Antonio da 
Rocha; e 

Considerando que, como muito bem accentu'a 
em o seu parecer de fls., o Dr. Procurador Geral, 
quando uma empresa possue actividades diversas 
cabe classificar seus empregados conforme a natu
reza dos estabelecimentos em que empregam seus 
serviços sem attender á unidade de propriedade, e 
quando essas actividads não se differenciam suf
ficientemente cabe adoptar um criterio de facto, a 
incidencia pela natureza da actividade principal ; 

Considerando que o requerente trabalha n'uma 
empresa de actividades industriaes e commerciaes ; 

Considerando, porém, que a actividade exerci
da pelo associado é nitidamente industrial, tanto 
assim que sua carteira profissional demonstra ser 
elle encarregado de uma padreira ; 

Considerando que a inscripção do requerente 
se fez Ulegalmente, pois com a expedição do decre
to 55, de 20 de Fevereiro de 1935, ficou restringido 
ás secções commerciaes das empresas industriaes 
que se destinam á venda a varejo dos productos de 
sua fabricação ou o de outra procedencia, o direito 
á inscripção neste Instituto ; 

Considerando .que o requerente não se acha 
dispensado do serviço e está em gozo de licença re
munerada, e dahi poder, continuando com tal li
cença, incluir-se entre os associados do Instituto 
de Aposentadoria e Pensões dos Industriarios, e pe
lo mesmo receber sua aposentadoria; 

RESOLVEM os membros do Conselho Adminis
t rativo rovisorio do IPnstituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Commerciarios reformar a resolução 
do 8.° Conselho Regional, para o fim de indeferir o 
pedido de fls., visto o requerente exercer actividade 
industrial, e determinar que sejam prestados es-

clarecimentos á Cia. mpregadora do aposen tando, 
para que regularize sua situação em face deste Ins
t ituto, contribuindo pelo seu estabelecimento co~p 
mercial , tudo na conformidade do parecer do Dr. 
Procurador Geral, que fica fazendo parte integran
te desta resolução. 

Sala das Sessões, 16/ 1/ 37 - José Polydoro da 
Silva, Presidente - Coryntho Silva, Relator. Os
car Saraiva, Procurador. 

PARECER 

! - ANTONIO ROCHA, associado inscripto no 
I . A. P . C. como empregado da Cia. Fornecedora 
de Materiaes, requer sua aposentadoria por inva
lidez por se achar atacado de tubel'culose pulmo
nar aberta, o que foi devidamente verificado pelo 
laudo medico f(ls. 20), tendo sido observadas as 
formalidades exigidas pela Portaria n .0 1. 063, da 
Presidencia do Instituto . 

II - Esse pedido foi deferido pelo Conselho da 
8.a Região, verificando-se porém no curso do pro
cesso duvidas quanto á qualidade de commerciario 
do supplicante por isso que exercia elle as funcções 
de encaregado de uma pedreira de propriedade da 
Cia. referida, duvidas essas que augmentaram com 
a verificação de materiaes como seu nome indica
ria, mas a diversos fins industriaes como a fls . 30 
se apura. 

III -· Opinando sobre um caso de pensão á 
viuva do associado empregado das "Industrias Reu
nidas F . Matarazzo", tivemos ensejo de estudar a 
situação, em face ·das instituições de previdencia, 
dos empregados em empresas de actividades diver
sas, e dahi salientamos a conveniencia de serem 
firmados principios geraes applicados aos casos 
concretos, principias esses consubstanciados nas 
duas regras seguintes: 

a ) - quando uma empresa possue activldades 
diversas cabe classificar seus empregados confor
me a natureza dos estabejecirr.entos em que em
pregam seus serviços em attender á unidade de 
propriedade; 

b) - quando essas actfvidades não se differen
ciam sufficientemente cabe adaptar um criterio de 
facto, a incidencia pela natureza da actividade 
principal (Proc. 7. 806/ 36) - 9.a Região. 

IV - Applicados esses criterios á Cia. Forne
cedora de Materiaes facil é verificar que os seus 
estabelecimentos industriaes funccionando como 
estabelecimentos autonomos não se podem incluir 
no I . A. P . C. mas devem fazer parte do futuro 
I. A. P . I . do mesmo modo que sua secção de na
vegação deverá fazer parte do I. A. P . M. (art. 2.0 

do decreto n .0 2 .2872 de 29 de Julho de 1933) e ain
da que a secção de transportes terrestres, caso te
nha autonomia, não se deverá filiar ao I . A. P. C. 
ma~, conforme interpretação que venha a ser dada, 
ao I . A. P . I. ou a uma futura instituição de pre
videncia para os empr~gados em transportes, o 
que affirmamos com a resalva do exame das cir
cumstancias de facto pois se dita secção fôr mera 
dependencia do commercio principal, deverá per
tencer no I . A. P . C. 

V - Quanto ao caso em exame occorre obser
var que a inscripção do ap0sentando se fez em 4 de 
Setembro de 1935, f(ls., 3 e 4) quando já nenhuma 
duvida poderia pairar sobre a inclusão de estabele
cimentos industriaes no I. A. P . C. ex-vi da expe
dição do dec. 55 de 20 de Fevereiro de 1935, e esse 
aposentando é, como sua carteira profissional o de
monstra, encarregado de uma pedreira, actividade 
nitidamente industrial. E' verdade que se poderia 
argumentar ser dita pedreira uma simples depen-
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consideradas empregadoras relativamente á iacs 
pessôas, no sentido technico da expressão ; 

Considerando o mais que do processo consta: 
RESOLVEM os membros do Conselho Adminis

trativo P.rovisorio do Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Commerciarios responder affirmativa. 
mente aos quesitos "a" e "b" e negativamente aos 
quesitos "c" e "d" . 

Sala das Sessões, em 3 de Outubro de 1936 . 
José Polydoro Machado da Silva. Presidente . 
José L. Salgado Scarpa, Relator . 

Fui presente - Jarbas Peixoto, Procurador . 

Em faltas de outras declarações, serão 
considerados beneficiarios do porta
dor da carteira profissional as pes
soas nella mencionadas. - A falta 
de inscripção, no Instituto, de benew 
ficiarios não prejudica a estes o di
reito ao beneficio legal . 

Proc . n° 10 .893-36 - Consta do presente pro
cesso que D. M. G . na qualidade de beneficiaria 
do associado F . M. C. requereu a pensão regula
mentar . O 8° Conselho Regional, julgando origi
nariamente o processo, resolveu indeferir o pedido 
de pensão sob o fundamento de não ter ·sido a re
querente inscripta pelo de cujus, de accordo com 
o artigo 70, § ao do regulamento baixado com o De
creto 18a, de 26-12-a4; mas 

Considerando que provado está no processo 
que o associado falleceu no estado de viuvo, não 
tendo deixado filhos com direito á pensão; e 

Considerando que, conforme evidencia o Sr . 
Dr . Procurador Geral, em seu parecer de fls., o 
decreto 22 .035, de 29 de Outubro de..~l9a2 . ,que .regu
lamentou o de n° 21 .175, instituidor ·da Carteira 
Profissional, estabelece em seu artigo 15, que para 
os effeitos legaes, serão considerados beneficiarias 
do portador da Carteira Profissional, as pessoas 
nellas mencionadas em falta de outras declara
ções; e 

Considerando que, assim sendo, deve a reque
rente, cujo nome, juntamente com o de seu filho 
menor Eduardo, constante da Carteira Profissional 
do ex-associado, junta ao processo, á fls., ser con
siderada legitima beneficiaria do de cujos; 

RESOLVEM os membros do Conselho Adminls· 
t rativo Provisorio do Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Commerciarios reformar a resolução 
de fls.. para, pelos fundamentos acima expostos 
conceder á requerente a pensão mensal de 325$000 
(trezentos e vinte e cinco mil reis) a partir da da
ta do obito de seu instituidor. 

Sala das Sessões, 2 de Janeiro de 19a7 . - José 
Polydoro Machado da Silva, Presidente. - José L. 
Salgado Scarpa, Relator . 

Fui presente - Oscar Saraiva, Procurador. 
I - Neste processo D . M. G . , na qualidade de 

beneficiaria do associado F . M. C. , requer o bene
ficio de que t ratam os artigos 1a e 70, respectiva
mente dos decretos 24 .273 e 18a . Foram satisfeitas 
as formalidades processuaes a que allude a Porta
ria 1063, da Presidencia do Instituto. como se veri
fica pelos documentos de fls. e fls . 

II - O Conselho Regional, julg9,ndo origina
riamente o processo, resolveu indeferir o pedido 
de pensão, sob o fundamento de não ter sido a re
querente inscripta pelo de cujus, de acordo com as 
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normas estabelecidas pelo art. 70 § ao, do De
creto 18a . 

III - Discordamos dessa decisão pelos motivos 
que passamos a expô r : 

O de cujus era viuvo, não tendo do seu matri
monio nenhum filho, como fez certo a sua ficha 
de inscripção e o attestado de fls . 7. Da sua car
teira profissional, junta aos autos á fls. 9, consta, 
porem. a annotação seguinte : 

"Pessoas ou beneficiarias 1:4 cuja subslsten
cia provê. - Martha Gomes e Eduardo Lou
reiro Gomes" . 
Vejamos agora, o que diz o art. 15, do decreto 

22 . 035, de 29 de Outubro de 19a2, decreto esse que 
regulamentou o de n° 21.175, pelo qual foi insti
tuída a Carteira Profissional . Diz esse dispositivo : 

"Para os effeitos legaes, em falta de outras 
declarações, serão considerados beneficiarias do 
portador da Carteira Profissional, as pessoas 
nella mencionadas. • · 
Verifica-se, assim, que a falta da inscripção da 

requerente pelo de cujus como sua beneficiaria. não 
prejudica, em absoluto, o seu direito ao beneficio 
requerido, por isso que na Carteira Profissional já 
havia sido ella inscripta como beneficiaria ins· 
cripção essa feita em virtude de declaração do 
proprio fallecido. 

IV - Opinamos, assim, pela reforma da deci
são de fls. 14, do 8° Conselho Regional, para o fim 
de ser concedida pensão á requerente de accordo 
com os artigos 1a e 14, do decreto 24.273 e artigos 
70 e 71, do Regulamento baixado. com o decreto 
1~a. combinado com o art. 15, do decreto 22.035 
ja referido . ' 

Em 11-1-a7 . 
(a ) OSCAR SARAIVA 

Procurador Geral. 

O associado que fôr considerado, em exa-
... me medico, incapacitado para o ser-

viço até um anno, não póde ser apo
sentado pelo Instituto, e sim deve ser 
mantido pela Empresa onde traba
Jha durante seis mezes, com 50 % do 
respectivo salario ou ordenado . 

Proc. 9.a85-a6 - Visto e examinado o pres·ente 
processo pelo qual o 4.° Conselho Regional apresen. 
ta ad referendum deste Conselho a Resolução n o 
98 que indeferiu o pedido de aposentadoria por h~
validez ao associado M. L . S ., empregado da 
T. C . C . ; e 

. Considerando que, submettido o referido asso. 
c1ado á necessarla inspecção de saúde concluiu o 
laudo medico de fls . pela não incapacidade do ins
peccionado por mais de um anno; 

ç:onsiderando que, em face do resultado da ins. 
pecçao medica a que foi submettido o requerente não 
se acha este nas condições previstas no art. s7 le
tra "a" e "b" do regulamento, não encontra;,do 
portanto, apoio legal o seu pedido; mas ' 

Considerando a invalidez relativa do nssociado · e 
Considerando que o art. 95 do regulamento d~s

te Instituto dispõe que os associados em taes con. 
dições serão mantidos pela empreza, com 50% do 
respectivo ordenado ou salario ; . 

RESOLVEM os membros do Conselho Administra
tivo Provisorio do Instituto de Aposentadoria e Pen. 
sões dos Commerciarios homologar a re~:~olução n.Q 
98, do 4.° Conselho Regional, pa1·a o f~m de indefe-
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CN/SSBF 21 z mbro 7 

1-2.137/37-4.570/35 

Sr. A~alberto V1rg111o ~e Souza 

afc do yndic to dOS Oper~rio e Empre cdOS n !ndustr1 
"" de r.onstrucc o Nav 1 · 

Ru de ~ão Bento n~ 30, 1~ ndar 

Co' un1co vos ser ra~ultado, nesta Secretar1 , 

elo pr zo de 10 dias, vista dos autos do preces o em que 

recl ai 
,.. 

contra a Comp nh1 Commerclo e avegaçao , af1 

de ue apresenteis a cont .sta ""o ue entenderdes o embar-

os oppostos pela referida companh1 "' resoluçao da rimei-

ra c ra do Conselho Nacional do T balho ro!erida nos 

mencionados autos. 

,., 
Attenciosas saudaçoes 

(O ~ALDO SO RES) 

D1rector <1 Secretaria 
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Syndicato dos Operarias e Empregados na lndustria de 

() C o~!:.! ~!~~S~?o~~~~~ L - () ~ , b 
Reconhecido nos termos dos Decretos 19.770 de 19 de Março de 1931 e 24.694 de 14 de Julho de 1934 

T~M COMO FORO e: 51!:01!: O OISTI'"CTO F~O~RAL 

Sêde : RUA SÃO BENTO, 5 • 1.0 TE L E P H O N E, 2 3 · O O 3 5 

Offioio n• - A- 14- Rio de Janeiro,.. .26 de ....... J n iro.......... ........ ... de 793. a. 

Exm• nr. Dr. PBESIDBNTE DO " CON ELHO NACIONAL DO TRABALHO" 

O nsYNDICATO DOS OPERARIOS E EMPREGADOS NA IN 

TRIJ. DE CONSTRUÇJ.O N V.AL", pelo org4o de suo , otunl Coumies!o Executiva 
• 

avisinha-se de v. Exoia, afim de aoousar e agradecer o Officio n• 1-~ .• 1 

1936, com referencia ao Proces o n• 4.570/35, peio qual esse Egregio c 

selho, sol i oi to. ,apresentemos as CONTmTJ.Ç m, os " embargos" offereci 

pela Companhia Commeroio e Navegação, á re olução suo. Egregi 

Co. no • 
Foi in pi doe • no prinoipioe de ~ustiç e e 

reito trobalhieta que, encaminhamos a ee e douto CONSELHO, petição qu 

tomou o n• 4.670/35; logrando, em face das juetifionçeee apresentadas, 

Se o dB Egregia la. Cnmnro deste Conselho, reali ada em 22 de Yeverei 

de 1937; resolução esta, favoravel as pretenç~ee por n6 esboçadas em d 

ztl e o. :fe.vor do ae~ooio.do .ADALBERTO VIRGILIO DE SOUZA.. 

I O embargo offereoido pela Companhi Commeroio 

~ Navega<it\0 á saOia e juete. oluçlta da M.M. la. Cama , 6 um verdadeirO o 

endio de evasiva zta de sentido, procurando o. suo. illu trada Sec~ 

numn deser~do de phraseo.dos allegorioos, famer fUgir á re 

ubilidade que, consciente e fatnlmante pesa e pesará nas con!ciencias 

MlNDATAB!OS E EXECUTORES das frdens oont puducente emanadas dos supel 

ree, em detrimento e de resp ito do direito, da ju ti~Q, e da 

JUSTA CAUZA• em face das Leis que, o.mparo.m o trobalhodore , todas cri 

pelo genero o advento da RBVOLUÇAO DE 19301 
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O embargo, offerio1do pela Companhia CQmmeroio e Navega~do, no senti

do de exhimir á respon~abilidade direct dos seus dirigenTee ,na ao

~ao deshUIIltllla de mSPENSA SEM JUSTA CAUSA do velho servidor ADALBERTO 

VI GILIO DB SOUZA, o ~al, offereoeu, no decorrer de 16 longos annoe

de exhuaetivoe eervt~oe, todB~ sune energias em holucuaeto ao progres 

s o e desenvolvimento material da c1 tada Comp:l.nhia; f6ge claramente coe 

prinoip1os de Jueti~a Trabalhista Eetabellecidoe por váriQe Dec~etos

inclus1ve o de N~ w2.872 de 9 de Junho de 1933; pelo qual, á Egregia 

la. Camaro. houve por bem condemnnr a " embargante" • 

Di• á Companhia Commercio e N8 vegcção que,"~onve 

esforço da v. deciedo" permita-nos ,reconheeer nes~a analise, ESFOR

ço HBRCULEO" cW. Compu.nh i u , com o objecti v o do , querendo, diminuir a ju 

dicioea sentença, estabelecer de certo modo confusaea que possam de tq 

turo lhes servir de novos caminhoe para eubterfugioe. 

A III-P. Pretende affirmnr que, o citado operaria 

nao estava., como ndo está, sujei to o regimen st tu~4o pelo Decreto

n• 22.87~ de 29 de Junho de 1933. 

Ora, sendo ADAI,BERTO VIRGILIO DE SOUZA., operaria

pintor, e que, dentre mie de uma deonda de annoe trabalhou );tl.ro um -

unico patl&o o qual, determinando várias modalidades de ~orviços, e -

abrangendo a sue directris administr tive váriados eectoree trabalhis

ta, provando o supracitado operaria que, seu vencimentos, diariae ou 

ealerios ,ta»am ~empre pagos ,pelo CITADO PATfULO, neste caso COMPA

NHIA COUMERCIO E NAVEGAÇ&O, e havendo o Governo Brasileiro, patrioti

camente estabelecidos Leis de Previdenoia Social, cabia religiosamen

te aoe dignos dirigentes de~ta COMPAEHIA ,respeitarem a Lei, e humn

nnment~ ampararem eete o~erario na f6rmn do Decreto 22.872; e n&o , ne 

ser ao eeu empregado ,o que faculte o referido Decreto. 

'Zm sua IV-P •" confeesa e Compo.nhia, que, "sao am

pnrados pelos diepoeitivoe do mesmo Decreto os empregados noe escrip

torioe ou outros depQrtamentoe terreetree" 16go ••• ABALBER~O VIRGILIO 

DB SOUZA, sendo seu empregado, e de 11UM DRPART.A.MBN'rO TEimESTf\B" J:STJ.

V.l E ~TA' AMPARADO PELO CITADO DECRETO ( 22.872) porém 6. ComJG.nhin 6 



que, fugiu ao oumpriment o da Lei, e considerando-o "eimp1oe pintor" 

d Vi11a Per ira Carneiro, oonetruidQ, esta, em terrenos do FABRICA DB 

TECIDOS SAO JOAQUIM, paro hobi~ç!o doe eeue operorioe e doe ,opero

rios do MOINHO SANTA CI\UZ, • Quem oonetruiu e o quem pertenoio. a oi tad 

VILLA. PERBIRl CARNEIRO at6 o tlllDO de 1935? • 

!e ndo era depnrtemento terreetr da Com);8nh1G -

Commeroio e Nnvesaç4o, como esta, ó VENDEU EM 1935?. 

lfego.r que, a VILLl PEIWEA. CAiiNEIK>, ndo em De

partamento da Compnnhia Commercio e Navegação pela citado Companhia -

GEIDINAMENTB ADMINISTR&DA; 6 negar com grande e absoluto deep1onte ,

umn raz!o forte e clara, motivando-nos perguntormoe á Companhia, QUEM 

PAGOU POIS, durante DBIWSEIS .Aml'OS á Ãdalberto Virgilio de Souza?, e 

há muitos outros obreiros que lá mourejavam o p&o?. 

Permita-nos ae~egu~r que, a Companhia sim, 6-

que, "n4o e6 fechou oe olhos ,como tambem, tapou oe ouvidos " as die

poeiçOee leSQee, se enoont~ndo evidente e ol ramente equivooo&a, -

mnie adiante, no anceio de pretender destruir é VERDADB D UM1 SBUTEN~ 

ÇA , inepirada nos dioto.mee do Razt1o , do. Justiça • anqu.Gdrado. n8e -

Leie Trabolhi ta, impensadamente 

DO, "MUITO TBVE DE .AVANÇAR NOS DOMilUOS DA IMAGINAÇAO" para conside

rar " loc«lçdo de predioe" etc. questllo esta, que abeolut mant n4o in 

teree~a ao Prooeseo em apreço• 

Pe»mi tti e.ae-everar que, " o o.ve.nço noe dominioe 

da imo.ginaçt\o" exerceu-o 6. COKPA.NHI.A. COMMBRCIO E l.UVIGAÇ&O; que, sem 

argumento einoero pare. dietruir noesa queixa e a judioioea deoie4o -

da Rgregio. la. Camo.ro. ; deeTirtuc pct~- Fabrioa.; Moinho, Terrenos e 

looa~4o 4e :predi C11!t 1 UlU. Qtrm!!&O BVIDENTDTENTB CLARA DE " DISPBl!l'SA. IN 

JU!TA ou "SEM JUS!A CAUSA•com o o.ggmvante de comrciente reconheci

mento de desrespeito ao Decreto 22.872 e, oujo Decreto, apezar de já 

deoorridoe uasi cinco annoe, esta meemo Companhia, ainda nao o o~ 

pre nn eua integr&. 

Nos~As ooneteeta~~ee aqui final12Bm, em face do 

julgamento da M.M. lo.. CQuare. e das evidentee verdades indisptru.i-



veie j6. francamente eepla.ntlda em noetta la. petiç4o, nllo devemoe por

tanto eet6r tomando o precioso tempo de v. Exoia. e diante do "embar1 

go" enviado pela Componhic, e np6z sua cprec1nç4o e analise, cguar

da.moe confiantes, ~e, este JGI~IO CONSELHO reconhecendo 6 lUstiça 

direi to de causo. julgo.da, pel M.u. la. Canara, se digne em eun 0.11 

t a sabedoria determinar energ1ca.e providencie 

DO .A.CCUSADO AMLBERTO VIRGILIO D:B SOUZA, por eer um acto de 

INTEIRA JUSTIÇA 

Attenoiosam nte de 

v. E.zoia. 

---~--~~~-------Romeu Peressini- Preeidente. 

de --······-

cl6 t9S-

.. -----
1
1 ' •J ~ .. ~·;;t() 

l:~· 



I N F O R M A Ç_!_Q 

Apreciando os autos do procésso c que ~delberto Vir

gílio de Souza, uor interrnec'lio no SindicAto dos OperÁrios c .mnr~ 

gados na Indústria de Construção Naval, reclama contra sua di~ryen 

sa dos serviços de Comnanhta Comércio e Navegaç~o, a Primeira Ca

mera do Conselho N cional do Trabalho, em sessão de 2° de Fevere! 

ro de 1q37 (acÓrdÃo publicado no "DiÁrio Oficial" de 4 de OUtubro 

do mesmo no), resolveu julgar procedente e reclAmação pAra o fim 

de ser o suplicante reintegrado nos serviços da re~eride Com~ nhia , 

com todas AS v ntagens le~nis , nos têrmos do art. 89 do Decreto 

22.872, de 1933 . 

Não se conformando com aquéla resoluçÃo, e Com~anhia 

Comércio e NavegAção, consoAnte lhe faculta o § 40 do art . 40 do 

!Regulamento epprovado nelo Decreto 24.784, de 1034, oferece 
, 
a mes 

50/61, pretendendo, 
, 

vistA dAs rAzÕes ma os embargos de fls . A ex-

postas, seja reformado o acÓrdão da Primeira C1'marA , que deu ga -

nho de cAusa ao reclamante. 

Tendo obtido vista dos embargos de fls. 50/61 , o Sin

dicato dos Operários e .mpr gados nA Indústria de Construção Na

val, em nome de seu assoei do Adalberto Virgílio de Souza a resen 

ta, a fls . 69/72 , contestBÇRO aos mencionados embar~os. 

Néssas condições , prouonho sejam os nresentes autos 

su metidos á consideração d douta Procuradoria Geral, nara o ne

ces Ária parecer. 

Ao Sr. Diretor desta Secção , nara os devidos fins . 

~' .favct11t:> d n io-/;t?utfi 

tLa;uc. ;; - ~-~/C/219<; 

Y'i(l,(/ d ~ c&~ t ( (..(?. ( 't{'a 
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M. T. I. C. - CONS ELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc.4570/35 - o Syndicato dos Operarias e EmPre
gados da Insdu8tria de Constru~ao 
Naval, reclama contra a demissao do 
seu associado Adolberto ViEgilio ~e 
Sâluza da "Cia . Comercio e Navegaçao. 11 

PARECER 

A Comapnhia Comercio e Navegação não ee conformou com o acordão 

da la. Camara da fls . 50 , e apresenta o presente recurso •• 

A im:procedencia desse recurso é evidente. Como o assunto é identi

co ao do Proc. nQ 4568/35 , junto copia do parecer aferido. 

Todavia em respeito a Camara tenho necessidade de destacar dos em

bargos uma alega~ão da Cia . Comercio e Navegação, :por intermedio do seu 

Diretor Snr . A.A. Rodrigues,que é o da fls . 54: 

"Realmente , não se comprehende o :porquê das inqagaçÕes philosophicas 

a res:pei to dos "pro:posi tos do legistador 11
, ou da "orientação" que tenha 

:presidido á elaboração das nossas leis de :previdencia, pois ninguem ignora 

qual essa or ientação, nem quaes esses propositos. 

1' Trata-s . apenas de aplicar a lei e a M. M. Primeira Camara bem :pa

rece desconhecel-a. 

1' Vê-se que o ilustrado :prolator da decisão embargada ao invez de se 

apoiar na lei aplicavel , foi se amparar no Dec . nQ 20 . 465" . 

No caso em apreço o documento de fls . 23 é espressivo e por ele 

"' se ve: 

"Q.aamlo seus tuteládos receberam em pagamento da Companhia Comercio 
-e Navegaçao a Villa Pereira Carneiro , em Fevereiro de 1935, foram d'ispen-

sados todos os empregados daquella Companhia que trabalhavam naquella Villa 

pois, pelo titulo translativo da :propriedade seus tutelados não se obriga

ram a conservar os empregados daquella Oomp~nhia, que alli trabalhavam. 
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Tendo aque11a Empreza outros serviços, poderia levar esses 

prestarem serviço em outras propriedades que poss 

rd, '9~ 

v ~~11: 
opera/os para 

L 
<.L Mais tarde, em Maio de 1935, a Vi11a Pereira Carneiro 

de um pintor, roi tomad Ad&lberto v. Spu~a ao serviço da Villa até 31 de 

Agosto d 'aquella anno, quan1o deixou espontaneamente o serviço da Villa 

para se empr egar n•esta Capitã1 . Não obstante conttnuou a occupar uma das 
, 

casas da Villa ate o mez de Outubro quando entregou a casa que occupaYa 

n•aquella Vil1a, sendo-lhe abonado o aluguel de Setembro, na imnortancia 

de s. 150$000." 

Á vista do esposto opino pela improcedencia do recurso . 

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1938. 

IID!/ Procurador Geral 

... 

• 
-~--------------------------------~--~ 
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Proc. 4.568/35 - O Syndicato dos Qperarios e Empregados na 
tria de Constnuçao Naval, teclama contra o 
da Cia. Comercio e Navegaçao que dispensou o seu 
associado Manoel Alves da Cruz. 

PARECE!! 

o assunto de que se ocupa o presente processo é simples, não 

-obstante a amplitude de alegaçao que lhe empresta a Cia . Comercio e 
... 

Navegaçao no intuito de justificar o seu ato demitindo um empregado 

garantido com a estabiltdade funcional. 

Assim proferido o acordão de fls . 47 pela. Egregia la. Camara, 

a Ci·a. Comercio e Navega:ção J?elo seu digno diretor, entendeu de apre

sentar ambargos e fe-~o dentro do prazo legal, como se vê a fls .56, 
... 

mas expressamente criticando o acordao embargado corno, fundamento em 

consideração de fantasia, chegando a :Praticar uma injustiça á ela.Cia • 
... 

Comercio e Navegaçao, mandando, contra prFceitos expresso de lei, rein 

tegrar um emJ.)reg o que não tinha estabilidade runcional , J?Orque não tra 

balhava em servi ço de Cia. sujeito ao regimen do Instituo de AJ?osenta

doria e Pensões dos Maritimos. 

Assim é de se considerar que: 

- -a)a Companhia Comercio e Navegaçao nao contesta que J~noel Alves 

da Cruz era seu empregado; 

-b)por egual a Companhia nao lhe contesta o tempo 4e serviço; 

c)apenas nega que ele tenha direito a reintegração, porque traba

lhava no serviço da "Villa Pereira Carneiro 11
, seção da Companhia q_ue 

-nao es tava sujeita ao Instituto dos Marítimos e declara: 

.. Logo, á vista de semelhantes dis]?osiçÕes legaes, f' ica patente 
, , -que alem dos maritiHos propriamente ditos, somente sao portanto obri-

gatoriamente associados do Instituto, e portanto am]?arados pelas dis

J?OsiçÕes do mesmo decreto, os empre )ados que exerçam funçÕes nos escri

torios ou m outros departamentos terrestres das emprezas comprehendi

das no Dec.nQ 22.872, desde que taes escritorios ou departamentos te

nham relação ~!RETA QQm Q§_serviços ~ navegação mencionados n2 referi-
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... ... 
Ora, o reclamante nao era maritimo; nao era empregado de es-

critorio ou departamento relacionado com o servi ço maritimo; era sim

pl es "pedreiro" (doc.no 2 e 3) da "Villa Pereira Carneiro", construi

da em terr eno da rabrica de tecidos "São J aquim", - para hbitação dos 

operarias dessa mesma r abrica e do Moinho Santa Cruz - industrias não 

comprehendidas, como aliás i gualmente não o era a "Villa", no regime 

do Decreto no 22.872. 

Como, pois, sustentar que os empregados dessa secçao, serviço 

a~tonomo sem qualquer relação, nem directa, nem indirecta, como os ser-
... 

viços de "navegaçao•• da Embargante, se incluiam entre os sujeitos ao 

regimen do Decreto que creou o Inst ituto dos .Ma.ritimos .. ? 

"A lei é de uma clareza solar: 

Para que os empre~ados que trabalham em depart amentos terres-
... 

tres das emprezas de navl t;açao se.j am obr i gatoriamente associados do Ins· 

tituto, e assim amparados pelas disposiçÕes do decreto que o creou, é 

indispensavel, nos termos insophismaveis da lei, que esses departamen

tos tenham relação dir eta com os serviços de navegação. 

Vale dizer que , taes departamentos sejam, ~or sua natu~eza, 

inter-dependentes; q~e os departamentos terrestres desempenhem runcções 

auxiliares, ou completamentares da navegação, como, verbi gratia, os 

Trapióhes, as Officinas, os Almoxarirados. 

Portanto, para sustentar que a situaÇão do reclamante se sà

bordinava a o r egimen do Dec. nQ 22.872 seria :preciso ter demonstrado 
... 

que as habitaçees de operarias, da rabtica de tecidos e do moinhos de 

t rigo, ou seja a "Vil la Pereira Carneiro", era parte integrante dos ser

vi ços de navegaÇão da Embargante, constituindo, nos termos, da lei - um 

departamento rela9ion.ado diretamente com os seus servi ços de navegação 

maritima." 

Não obstante a larga argumentação dos emabargos e o proposito 

express o de criticar a E. la. Camara, é tanto mai s acentuadamente posi

tivado, q_uando se considere q_ue além das investidas dos embargos ainda 
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a Cia. Comercio e Navegação na petição: 

11Faltou, assim, á verdade a mesma D. Carolina 

/ Quando na !18tição de f'ls . 26 declarou "Que Manoel Alves da Cruz f'oi 

~~ lOBo dispensadQ, QUando seus tutelados tomaram posse da "Villa" (160 

considerando do accordãõ} - falta tanto· mais lamentavel quanto nem mes-

mo se aplica aos compradores o Dec . nQ 22.872! 
... 

Nao foi, tambem razoavel a MM. Primeira Camara acolhendo tal 

afirmativa sem provas, quando não as fez o reclamante da data em que 

foi demittido." 

Examinemos o caso simples dos embargos e o direito do empre-

gado. 

Manoel Alves da Cruz foi empregado da Companhia Comercio e 

Nav gação desde 5 de outubro de 1909 e demitido em março de 1935, por

tanto com B6 anos de serviço . 
-A Cia. declara que o nao demitiu, ~oDque quando em feyereiro 

de 1935, conforme se encontra a fls . 18, transferiu a Villa Pereira 

Carnei ro aos menores que o instrumento publico indica , os empregados 

que trabalharam na Villa passaram a ser empre~ados dos novos pro~~ie

tarios e afirma: 
... 

"A Companhia, portanto, nao os demitli.u dos seus serviços , fato 
, ,.. ..., ,., 

que so se du prosteriormente, quando ja nao respondia, por nao serem 

de sua propriedade nem estarem sob a sua direção - pelos bens, atos ou 

negocies da Villa Pereira Carneiro• 

NessascondiçÕes, mesmo admitindo, embora só para argumentar , 

que ao reclamante se aplica o Dec . 22 . 872, cumpriria afirmar que não 

nos cabe a menor responsabil idade pela demissão de Nat oel Alves da Cruz 
... 

por nao se tratar de ato desta Companhia, que de nenhum modo poderia 

interferir na administração de estabelecimentos que lhe não pertencem 

mais .. . 
.., 

~uer isto dizer que a Companhia Comercio e ~avegaçao entende , 

que só tem direito a estabilidade os empregados que smvem nos serviços 

sujeitos ao Instituto de A. P. dps Maritimos, tanto que o embargado sen

do um simples :pedreiro analfabeto e que servia no servi ço "Villa Parei-
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ra CarneiroM não sujeito ao Instituto, não tinha nenhum direito abi

lidade e que por isso sendo transrerido a Villa Pereira Carneiro a outro 

proprietari o os empregados acompanharam a coisa vendidª' e como não eram 

associados do Instituto não tem nenhum direito contra a Cia•· Comercio e Na 

-vêgaçao. 

Mas nem a E. Camara ari~ou, nem a lei assim prescreve, que a 

garantia de estabilidade runcional depende da condição de alguem ser asso

ciado da caixa ou instituto de aposentadoria e pensões . 

Certamente, .foi desse equivoco da Companhia Comeraio e Navegação 

que se origi nou toda a discussão de embargos de .fls . 56,. 

O engano da Companhia Comerci o e Navegação parte muito de consi

derar que a la. Camara foi quem subordinou a condição do ass ociado do Ins-
... 

tituto a garantia de estabilidade .funcional, quando quem a essa condissao 

chagou .foi o embargante e a reitera nos embargos. 

A E.la . Camara justamente rez o contrario e só discutiu o alega

do para provar que mesmo não inscrito no Inst.ituto dos Maritimos o empre

gado reclamante não perdia a estabilidade runcional. 

A mat·eria relat iva a estabilidade é puramente relativa a contrat 

de trabalho e sõmente está incluida na legislação sobre a previdencia sacia 

porque não havia legislação especial sobre essa .forma de amparos as clas

ses trabalhadoras, mas que hoje já se trata de organizar e~ virtudes do pre

ceito constitucional, como já se contém na lei nQ 62, de 5 de junho de 1935. 

~ por essa razão que os dispositivos sobre a estabilidade cons

tam da legislação de precidencia social, mas não existe preceito legal abso

lutamente que subordine o direito de estabilidade a condição de ser alguem 

associado de instituiçÕes de precidencia social. 

ASsim dos autos está provado sem soura de duvida; 

~ue Manoel Alves da Cruz foi empregado da Companhia Comercio e 

Nave"ação desde lQ de outubro de 1909, portanto, em fevereiro de 1935 tinha 

26 anos de servi ço. 

O art . 89 do Dec. 22 .872 , de 29 de junho de 1933 dispÕe : 

"Ao empregado das empresas sujeitas ao regimen deste decreto é 
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garantido o direito de efetividade no cargo , 

anos de serviço ~restado á mesma em~reza , só ~adendo ser demiti em vir-

t ude de f alta grave , regularmente a~urado em inquerito adiministrativo , de 

cuj o inicio será notificado, afim de ser ouvido ~essoalmente, com ou sem 

a assistencia de seu advogado ou do re~resentante do sindicato de classe 

a que ~ertencer . 

o em~regado acusado de falt a grave ~oderá ser sus~enso do ser

viço, mas a sua demissão só ~oderá ser levada a efeito quando autorisada 

pelo Conselho Nacional do Trabalho , de~ois de tomar conhecimento do inque-

:rito" . 

Onde está escrito nesse decreto que sómente ~odem ~edir a ga

rantia de estabilidade os em~regados assoctados de Instituto dos Maritimos 

A Companhia Comercio e Navegação cer tamente não encontrou ne

nhum dis~ositivo nesse sentido . 

Mas o mais eloquente é que o Egregio Conselho, justamente já 

r esolveu que a estabilidade f uncional dos em~regados das empr sas de Nave

gação maritima e f luvial está rec~ida o ~reclamada ~elo art . 43 da lei 

-no 5.109, de 20 de desembro de 1926 - acordaos de 30 de junho de 1936 nos 

~rece sso~, 13.390/32 - e 9. 394/34. 

Assim , ~ortanto, desde a vigencia dessa lei o Snr. Manoel Al

ves da Cruz, :pedreiro analfabeto e em:pre ·:ado da Companhia Comercio e Nave-

- , -gaçno, como o seu :pro~rio nome t ndica e de exploraçao de transporte marit i -

mo, estava gar antido ma estabilidade funcional . 

Por fim o Governo Provisorio , :pelo decreto- lei no 19. 554 , de 

31 de dezembro de 1930 estendeu aos empregados das emprezas referidas no § 

10 do art. lQ da lei 5. 109 cit ., a garantia do art . 20 do deoreto- lei nQ 

18.497, de 17 de dezembro de 1930. 

Ora tanto ao tempo da lei 5.109 como ao dos decretos leis cita-

-dos nao havia Instituto de A. P. dos Maritimos instalado . Dar- se-á que tal 

cons ideração os dispositivos citados sejam inocuos? 

-Mas Manoel Alv .s da Cruz nao f oi , como indica a embargante , co 

tratado :para servir na 11Villa Pereira Carneiro" , :porque sendo ele admitido 
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em outubro de 1909, a esse tem~o não existia a Villa Pereira Ca 

cujo terreno, sito em Niteroi s6 foi adquirido ao Dr. Custodio 

Faria por escritura ~ublica de 3 de dezembro de 1917; ~ortanto quando a 

Companhia Comercio e Navegação comprou os terrenos onde edificou 150 casas 

para seus o~erarios o empregado reclamante j tinha 8 amos de serviço, não 

na"Villa Pereira Carneiro" que não existia, mas na Companhia Comercio e Na-
.. 

vegaçao. 

Ha um ponto no ~rocesso que merece destaque . O syndicato recla

mante pelo socio ~noel Alves da Cruz, é fls. 30 diz: 

"' " Ora, por ocasiao da transf'erencia da Villa Pereira Carneiro, 

pela ref'erida Companhia ( á ~essôa da propia família) ordenou á Diretoria 

da r ef'erida Companhia á transf'erencia deste o~erario Manoel Alves da Cruz 

para as Of'icinas da Com~anhia; e de mais ~res outros tambem nossos associa-

dos, cujos ~recessos ainda são casos de estudo - desse Egregio Conselho , 

os quaes, ao se apresentarem, foi-lhes exigido a 1~tricula da Capitania dos 

Portos, e, ainda foi este Syndicato quem ~removeu sua matriculas n'aquela 

De~endencia,e, quando julgavamos tudo normalisado pelo cumprimento das exi

gencias, vimo-nos obrigados á rôgar á esse Egregio Conselho, justiça :para 

os nossos associados, todos vitimas da falta de cumprimento das Leis tra

balhistas, que benef'iciam o :proletariado em geral" 

Essa alegação está no :processo desacompanhado de :prova. 

Mas é ~reciso considerar que a "Villa ereira Carneiro" foi ven

dida em 15 de fevereiro de 1935, f'ls, 18 e embargante declara solenemente 

que Manoel Alves da Cruz f'icou ali como trabalhador. 

Como se entende então que Do mez de ~arço de 1935, posterior a 

venda da VVilla Pereira Carneiro" o mesmo Snr. Manoel Alves da Cruz, rece

besse como obé:fi'e,JaQ 83, no serviço de oficinas da i~ha do Caj~ a quantia 

de 345$800 4a Com~anhia C~ercio e Nav ·gação? 

O documento de fls . 99 é sugestivo . 

Por estes motivos opino seja ne• ado p11ovimento ao recurso de em

bargos e mantido o acordão da E.la . Camara. 

Rio de Janeiro, 23 de maio de 1938 

HLM/ a) J P ~:zende A1 vi. 
r ~tt~o~r~G~s~ra~I-.------------------
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ACORDÃO 

~; 

17 
19 .... 3 .8 ...... 

VISTOS E RELATADOS os autos do presente processo em que 

são partes: a Companhia comércio e Navegação, como embargante, e A

dalberto Virgilio de Souza, como embargado, dêles se verificando: 

I- Adalberto Virgilio de Souza, por intermedio do Sindi

cáto dos Operarios e Empregados na Industrla de Construção NavaP', 

reclamou perante êste conselho contra sua demissão da Companhia Co

mércio e Navegação (antiga Pereira Carneiro & Cia. Ltda). Alegou, 

nessa ocasião, o suplicante que era empregado de Pereira carneiro 

Companhia Limitada desde 7 de Novembro de 1918, tendo sido demitido, 

com desrespeito ao seu direito de estabilidade funcional, assegura

do em lei, em 28 de Fevereiro de 1935. 

II- Em contestação, a Companhia Comércio e Navegação (an 

t eri ormente Pereira Carneiro & Cia. Lt da.) aduziu duas razões para · 

se julgar isenta de qualouer responsabilidade: 
,., 

por nao jul gar o re 
N 

clamante amparado pelo art 0 89 do Dec. 22.872, de 1933, entao invo-
,., "' cado pelo mesmo reclamante, uma ves oue nao era associado do Insti 

N A tuto de Aposentadoria e Pensoes dos Maritimos, isso por que era ele 
N A N ~ empregado da secçao industrial da empresa, e nao da secçao maritima; 

e, porque, sendo transferida a terceiros a nvila Pereira Carneiro", 

onde servia o reclamante, foi êste admitido pelos novos proprieta

rios, aue o aceitaram e o mantiveram em serviço, deixando, pois, de 

ser empregado da Companhia com~rcio e Navegação. 

III- Promovidas diversas diligencias para o perfeito escl~ 

recimento da mater1a, falou afinal, o Dr. Procurador Geral, que em 

bem fundamentado parecer demonstrou, á saciedade, a improcedencia 

dos argumentos da reclamada, salientando que "dentro do criterio que 
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orientou a legislaçao social, a obrigatoriedade de inscriç 

Caixas e Institutos de Aposentadoria e Pensões abrange todo e -

aualquer empregado das emprêsas indicadas ( na hipotese, as emprê 

sas sujeitas ao regime do Dec . n. 22.872, como a Comércio e Nave

gação) , sem distinção de sexo, sejam quais forem as condiçÕes de 
N seu trabalho, denom1naçao de cargos e vencimentos", e, mais aue 

o táto de não haver o reclamante, Adalberto Virg1lio de Souza, 

contribuido para o Instituto, adveio unicamente de não ter a recla 

mada, em desobediencia ao art. 18 do mesmo Dec. 22.872, feito os 

descontos na folha mensal dos vencimentos dos empregados e reco

lhido as importancias á conta ·do Instituto. 

Quanto á alegação da Companhia, de não ter demitido 

o reclamante de seus serviços, fáto êsse que s6 deu poster1orme~ 

te, ou ando já não respondia pela ''Vila Pereira Carneiro" por não 
,.. 

ser de sua propriedade, nem estar sob sua direçao, deixou, tambem, 

o Dr. Procurador patenteada a sua improcedencia, por-isso que, conf6r 

me ficou provado (certidãojunta em processo cuja materia em apreçi! 

ção era identica a dos autos), os novos proprietarios da indicada 

"Vila", quando a receberam da Companhia Comércio e Navegação, não 

encontraram nenhum empregado, já então dispensados por essa ultima. 

IV - Adotando in totun, os fundamentos do Parecer em ques - -
tão, a Primeira Camara, por ac6rdão de 22 de Fevereiro de 1937 (in 

Diário Oficial de 4 de Outubro seguinte), julgou procedente are-
N A clamaçao e condenou a Empresa reclamada a reintegrar o suplicante, 

com todas as vantagens legais, nos termos do art 0 89 do Dec. 22.872, 

citado. 
N N v - Nao se conformando, interpoe recurso de embargos a 

Companhia Comércio e Navegação, pelo seu representante legal, pa

. ra êste conselho Pleno, estribado no § 4° do art 0 4° do Regulamen 

to aprovado pelo Dec. 24.784, de 1934. Isto posto e 



PROC . 4.5?0/35. 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que os embargos dentro 

do prazo legal, se acham acompanhados de documentos novos e foram de

vidamente contestados pelo embargado; 
,.. 

CONSIDERANDO~ meritis, que as longas razoes oferecidas 

pela embargante não trazem materia nova a exame, eis que repisam o 

que já foi suficientemente apreciado e julgado pela decisão da ca-

mara; 

CONSIDERANDO, por outro lado, que o parecer da · rocurado

ria Geral, mais uma vês deixa demonstrada a carência de fundamentos 

dos embargos; 

CONSIDERANDO, em ultima analyse , que a ~mbargante não des 

truiu a prova de que o embargado era seu empregado, em fevereiro de 
N N N 

1935, nem tao pouco, que a demissao nao foi por ela efetuada; 
N 

RESOLVE o conselho Nacional do Trabalho reunido em sessao 

plena, despresar os embargos, para manter a decisão embargada. 

Rio de Janeiro, 20 de Junho de 1938. 

Fui resente: Wa1.~ 

PUBLICADO NO DIAqro OFI~IAL 

EM' 1 I;/ I 1 93fj • 

- Presidente 

- qelator 

- Proc. Geral 
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M . T. I. C. - CONSEL.HO NACIONAL. 00 TRABAL.HO 

,, I ,tp. 

1-211/39-4.570/35. 2 de Fev reiro ~e 1939 

Sr. Diretor da om anhi . Com rc1o 

Avenid Rio r'nco, 22/26 • 

,.. 
~o 

R meto-vos, para f1ns d direito, co 1 

ut~ t1ca do c6rdâo proferido pelo Conselho c on 1 

<lo balho, e sessão plen d 20 de unho do no 
,.. 

saao, nos utos do proc sso e u~ sao rtes: como 

s -

1b rg,rte, ess co. nhia, e como b rgado, Adalber

to Virg111o de Souza. 

"" At ncios s saudnçoes 

D1~etor G.ral das cret ria. 



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

fA/MP. 

1- 12/39-4.570/35. 2 ~ I•'ev r 1ro <le 1939 

Sr. r.sldent do S1nd1c to dos Op rartos e ~mpregados 

n . I 1dustr1a d Constru~ "'o ; v 1 

.;,.;.._-~...;;..;;._.;;._·_n._t~o ..... --..5 - 1 o An<:\ r. 

R1 o t1 ,Jfln~1 r o. 

Levo o vosso conh.c. me to, n os fins 

nec s,..ar1 os, u. o ons~l o Nac1on 1 do Tr-:1 lho, reu-

1d e 
... 

s~ssao plena a 2' de junho do ano nassado, a r! 

c1ando os m argos 1nter jostos pel com anh1a Comércio 
... ,.. 

f'lvcguçno . r soluçao pror~rtd pela Pr1metra Camara 

ou~ julgou roc c1 nte a r cl cão rormul<e d elo . ~ r1 ti 

mo Adalb r o V1rg111o c1 Souza, e con ~nou ouela Com~ 

nh1a a r .1 nt . 3 -lo com tod s C"! vant ens legais, resol 

veu p.las razõ s constbst nc d s no c6rdão puhlic do 

no Diar1o Of1c1al do dt 7 de J,n 1ro p. rtndo, despre-

zar aludidos embargos, nter a dec1~~o emb rgada. 

N 

Atenciosas sauõa0o s 

Diretor Geral dn SecretArt 
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s,n~ieato ~os DJerarios e fmJreta~os na ln~ustria ~e construe~ã 
ORGÃO PROFISSIONAL DE CL 4SSE 

Reconhecido nos termos dos Decretos 19.770 de 19 de Merço de 1931 e 24.694 de 14 

TEM COMO FORO E stDE O DISTaiCTO FEDERAL 

s•d• : RUA .. tto .. ~ .. n.t.~ .. .n~. 6 ...... ob ... 

24- Rio de Janeiro, ...... l7 ..... de ........ Fe:ve:r .iro .......... .. 

m Snr. Dr, Pre idonto do "CON O NACIOr AL DO TltABALH " 

N S T A 

údoç r it o • 

'c c:m u moi roto o vivo oti foqdo quo, o -

to Syndicuto, no ave inho d V. cio puro ccu ar e ogrod cor o Of-

ficio N• 1-212/39 , d 2 de Fevereiro em cur o, polo qual ttencio o-

mEmto no communico do CONFI 1MAÇ pelo !GIO CON HO PL O"-

do entonço judicio amente proferido pelo " hXGI PRIMEI BA CAlW'u\" 

em favor do no o ociodo ADALB T VIRGILI D OUZA, referente w 

ao Proce~so n• 4.570 de 1935 

r peito oot menta doei no dos o gro 

gio Conselho, de ju tiqo t lhi ta, vimo prozeiroeomonte communi-

cor ' v. ciu. CIO N V om omi to o -

coôrdo oom no~ o u eooiodo o em pro onqa do no o Pro idonto, deu -

cubol cumprimento á S fT Ç proferid.U pelo :tegi o Con olho Pleno 

opinando nos o' coneocio Adolberto Virgilio do Souz, pelo IND IS 

ÇAO, o que foi feito, om foco do sou pr oorio e tudo d áudo. 

U:A, olcon~d pel 
Inconte tovolmente é moi umu b ilhaht VICTO 

ábia Logi 1 q o Trabo.lhi ta. Bro ilmro, potrio-

tioa hone tomento compreheldido oxecutod oonecientemont pol 

uoe dignne C moras de Julgomen to , qu oon ti tuom um podrd.o de hon-

r pur no a Ju tiço Tra.ba.lhi t 



' ~ . 

\ . 

I -



Interpretando o verdadeiro e~ntir 

que eetn Orgnni~a~do representa , do~ejamoe 

tr bolhadores exterm~r á o~to EGEEGIO CON ELHO o as 

o digna C~ D JULGAMENTO, G nos~o expr eivo e einoero agradeci

monto pelo desfecho do Prooe~~o n• 4.670/35; e pela ju ta applio ~no-

de sábio~ oorrovtivoe aos de~mnndo d' nquelle~ que, muita~ vezoe bu· 

z m da posi~ o em qu se onoontrnm. 

Com noe~o agradecimentow, qu•ira v. Bxcia. ac
oeitar nossos protestos do merecido upre~o , elevada estima e distin~ 

cta considera~ o. 

Cordiaes ea~dQçOee. 

Attencioeamente 
de v. Exoia. 



MINISTi!RIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMi!RCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 
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