


HENRIQU E VJ EiGAS 
ADVOGADO 

E:SCR. : ALFA ND EGA, 131 
(E:SQU . URUGUAYANA) 

TEL. 23-48 17 

RIO .. 

Exmo~. Snreo PRESIDE~TE E MAIS MEMBROS 

TRABAUIO. 

CO~SELHO NACIO~AL DO 

SEBASTIÃO MENDES DE ARAUJO, ex-em rega o ia 

Com anhia Força e Luz e inae-Geraee, tendo ei o eummariamente 

demittl o, em Setembro ie 1934, os ~erviçoa da ita C m anhia , 
\ 

quer ex ôr a este E~. Coneelho a inexistencla e motivo ou cau

sa jueta _ara sua emissão ,. afim e que seja a me!ma ec1ara.da 

nu1la.; reinte~rado o reclamante no lo~ar que occu a va na l.ita 

Com anhia, bem como in ·emniea o os eeu~ ealario~ urante o tem

-po que, contra eua vontade, esteve a!aeta.d.o o serviço da me~ma 1 

nos termoe ee~uintee : 

1 

Que, confórme cone ta. ioe iocumentos que acorn a

nham, o reclam&lte em Setembro e 1919, foi a~nitti o ao servi

ço ia extinta Com anhia e E1ectriciiade e Viação Urbana ie Mi-

nae ... Geraee, hoje Com anhia Força e Luz cie Minae-Geraee, on e, 

sem interru ção, trabalhou no eeem enho ie varias !uncçÕee , liu

rante mais e 14 annoe; 

11 
... 

Que, nao obstante contar maie -- ez annos ....____ __ e 

viços ininterru toe á iita Com anhia, foi ela mesma, sem jueta 

cauea , emmnariamente dernitti o em Sotembr ie 1934. 



• 

• 

• • 

lle entanto~ .. • 111. 
... ' I 

~1e, em se tratanio a~ em resa ~ujeita ~ fi~cali~açio 

Coneelh '"'aoions.l o Trabalh , nenhum e1n ret;ai , a ÓrJ d.ez anno 
, , 

111'!" de ~erviç s ~t mesma em, reza, o e:ra ser emittiio sem ju~ta causa 

• 

u melhor falta ~rave, evidamente a ura a em inquerito aiminie

tra.tivo, ouvii o accusaclo e com a auiiencia io Conselho ~acional 

EntretanteD 

llV • 

Que, na hypot .ese, 1mlit embora se jn>anas~e e empre ... 

ea( C nrt»anhia Força e Lu?.í e Mine.e-Geraes) cuja re! ectiva Caixa 

ie 1 osenta ria e Pensees está sujeita á !iecali.ação Conse-

lhe fle.ci nal Trabalh , 

ann e e sePvi~ e ininterru t s á ita C m anhia 1 foi ela. me~ma, 

sUlD.rrlaria e e.f.initivamente iemittiie, sem que houvesse cennnetti

ie !alta ~rave, sem inquerito aiministrativ , sem e!eea e sem 

au iencia dest~ E~. Conselh • \ 

Que, assim, 

e 1 parecer ia i~na Pr curaioria Geral, requer ~eja ieola:re.ie. 

nulla a 
. ... emlSl'Jae • reclamen te, a!im ie . ser o me me reintet;r~.i• 

ne le~e.r que ccu ava ne. Comwanhia Força e Luz ie Minas-Gera.es1 

bem cerne iniemnisaie s aalaries ure.nte • tempe em que, cont~a 

sua v ntaie, esteve e.fe.sta.ie i 

~'este! termes vem: 

In!c. 1.374. 

Procuração 
Tris ocUMentes, .. 

'o DEFERIME~O. 
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Q.OOO · O• Stl COMPANHIA FORÇA E LUZ DE MINAS GERAES 
A VEN I DA AFFON SO PENNA , 1116 

BELLO HORIZONTE 

ENDERE ÇO TELEGRAPHI CO 
" FORLUMINAS" 

CAI XA POSTAL, 382 

DATA 25 de Fevereiro de 1937 . 

ATI'ESTADO 

Attestamoe~ a pedido do snr . Sebasti-o Mendes de Araujo que 

o mesmo entrou para o serviço de sta Companhia, em 1 (um) de Outubro de 

1929 (mil novecentos e vinte e nove) , trabalhando , sem interrupção , até 

11 (onze) de setembro de 1934, (mil novecentos e trinta e quatro~ . Foi 

damittido em 19 {dezenove ) de Setembro de 1934 (mil novecentos e trinta 

e quatro) de accordo com o artigo 17, do decreto no 21. 396, de 12 de 

Maio de 1932 . 

Por ser verdade , finnamos o presente . 

COMPANHIA FORÇA E LUZ DE MINAS GERAES 
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C / vS F. 27 o 7 

1-820/37- n. 48/37 . 

)r . Direc to r co panh1c. Força. uz e 1n s Ger es 

const t 'o n s te onsel o roclumaç~o or ul -

da pel o 1scr 1 ~ b t 1 ·o . n s e , r u o co tr o t c to c 

s comp nh1u , qu ) o 
. ~ 

1 pcn ou uo~· serv lGO~} , nno obst~· nte co .. 

t ~ de de ex rc elo, sol1<1to-vo provi enc1 

no senti o I os s t s rot 1 , dentro 

do pr zo de 2 1 di· s , os necess r o c cl: reclr 'ntos res pej 
I 

to d allud_d r~ cl m ç~o . 

N At terctos s s ud çoes 

(J . : • de ,,.r. t 1ns Ct stl.lho } 

D1r ector 
N 

e s.cçio , no 1moe imanto o 

D1rct:tor o r l 
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COMPANHIA FORÇA E LUZ MINAS DE 
BELLO HORIZONTE 

EJan.o. nr . 
Dr. Oswaldo Soares 
D.D . Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 
Rio de Janeiro 

DATA 14 de Junho de 19~-

Em respost a ao officio n° 1.820/37 (Proo. 6. 248/37) data do de 27 

de Maio proximo passado,pelo qual esse Egregio Conselho aolici,ta esclare

cimentos a respeito da demisSão dos serviços d'esta Companhia do ex-fie -

cal, aliás, conductor, Sebas tião Mendes de Araujo, tenho a honra de info~ 

mar o seguinte: 

Em Julho de 1934, irrompeu uma greve de parte do pessoal do tra-

fegp d'est a Companhia, a chando-se entre os grevistas o referido ex-condu-

ctor Sebastião Mendes de Araujo. 

Intervindo no dis sidio a Commissão Mixta de Conciliação de Bello 

HOrizonte, foi, perante esta, feito um accôrdo entre a Companhia e os gr~ 

vistas, nos te~os do art . 13 do Decreto n° 21 .396. 

No mez de ete.mbro seguinte, os grevistas concordatarios, entre 

os quaes se achava o conductor Sebastião Mendes de Araujo, romperam o ac-

côrdo feito , declarando-se novamente em greve , esquivando-se assim ao OlJ!!! 

primento integral do mesmo acc&rdo . 

Intimados a voltar~ ao trabalho no prazo de 24 horas, em 16 de 

Setembro de 1934, por aviso afixado no local de costume , dispensou esta 

Companhia todos os que não o fizeram dentro do pr zo estipulado , entre os 

quaes o referido conductor, actos esses que foram communicados á Commis-

são Mixta de Conciliação por officios n°s. 2.181 e 2.187 de 16 e 17 de ~ 

~ embro, respectivamente, acompanha dos das relaçÕes dos empregados chama -

dos e dispensados, n ' ellas constando o nome de Sebastião Mendes de Araujo. 

~ 
I 

Reunida em 23 do mesmo mez de Setembro a Commissão Mixta de Con-

cilia~ão, nos termos do art . 17, ~ unico, do citado decreto n° 21.396, ~ 

mou conhecimento das communicações feitas pela Companhia, approvando dis 

pensa doa grevistas que violaram o accôrdo, conforme officio de que junta 



2 .. 

mos copia, sob n° 1 . 

Não se conformando com a decisão da Commissão xta de Cone ilia-

ção, os grevistas dispensados, e entre elles ~ebastião Mendes de Arawjo~ 

recorreram da mesma para s . Excia . o Sr .Ministro do Trabalho que , por de.! 

pacho de 19 de Junho de 1936, confirmou o acto da referida Commissão Mix

ta, ordenando o archivamanto do alludido recurso , (Proo . DGE - 1522/ 935) • 

.Aliás , não foi só o E:xmo . Snr .Ministro do 'l'rabalho quem approvou 

o acto d' esta Companhia, ratificado pel a Commissão Mixta de Oonciliaç- o • 

Tambem. o proprio Conselho Nacional do Trabalho, manifestando- se sobre o 

assumpto , por via da reolmnação do ex-empre~do d ' esta empreza , de nome 

Paulo Machado,~~ grevistas dispensado !mesma epoca ~pelos mesmos 

motivos , decl arou l egal o acto da Companhia, ao julgar improcedente a di

ta reclamação, confonne se vê do acoordão que foi r~ettido , por copia , a 

esta Companhia com o officio n° 1-833/37 - 627/36 , datado de 28 de Maio 

proximo passado , 

Trata-se , portanto , como se vê , de um caso perfeitamente identi 

co a outro já decidido por esse Egregio Conselho e que foi julgado improw 

cedent e por falta de fundamento legal . 

N' estas condiçÕes , no intuito de facilitar ao Egregio Conselho o 

exame d ' este outro caso, esta Companhia pede permissão para juntar ao pr!_ 

sente copia dos seguintes documentos: 

a) - Reclamação apresentada ao Conselho Nacional do Trabalho am 

13 de Janeiro de 1936 por Paulo Machado e que tomou o nume

ro 627/36; 

b) - Offioio n° 2. 839, da Companhia , de 29 de Fevereiro de 1936, 

prestando escl arecimentos sobre a reclamação de Paulo Mach.!, 

do ; 

c) - RazÕQ• da me ama Companhia , de 4 de Junho de 1935, envi a 

ao Ministro do Trabalho, sobre o recurso interposto pelos 

grevistas, do acto da Commissão Mixta de Conciliação de Bel 

lo Horizonte ; 

d ) - Avisos da Companhia datados de 16 e 1 7 de Setembro de 1934, 
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intimando os grevistas a voltarem ao trabalho e Oispensendo 

os que o não fizeram, respectivamente. Nas relações exis

tentes o pá d'estes avisos, Sebastião Mendes de Araujo es-

tá mencionado em penultimo lugar ; / 

e) - Informação prested ao Conselho Nacional do Trabalho pelo 

Director Geral do Expediente do Ministerio do Trabalho, em 

28 de etembro de 1g35, sobre o archivamento do recurso dos 

grevistas, ordenado por S. Excia. o Snr. Ministro do Trabe

lho(tls. 1g do proc. 627/36); 

f) - Copie do a ccordem proferido pelo Conselho em ~ de Dezembro 

de 1936, na reclamação de Paulo Machado. t , 

são as informações que nos cabem prestar a esse Egregio Conselho 

a quem apresentemos as nossas 

Cordeaes saudações. 

COMPANHIA FORÇA E IDZ DE MINAS GERAES 



COPIA 

COMMISSlO MIXTA DE CONCILIAÇlO 

Doc. no 1 

ExiTD. Snr. 
Director da Companhia Força e Luz de Minas Geraes 
CAPITAL 

Tenho a honre de levar ao conhecimento de V. t.J . q ue 

a Comrni s : ão Mi x te de C:ond:iliação em ses·são de 23 do corrente 

approvou o acto desse Companhia, dispensando os empregados que 

violarem o accordo firmado perante esta Cormnissão, dispensa 

essa a ella c~unicada pelos officios n° 2181 e 2187 de 16 e 

17 do corrente. 

Cordeaes saudações. 

(Assg.) Alber'b Deodato 
Presidente de Commissâo Mixta de 

Conciliação 



(COPIA) ( A) 
Proc. 6~7/36 - fls. 2) 

Exmos. Snra. Membros do Conselho Nacional do Trabalho 

E:n Setembro de 1934 verifi oou-se em Bello Horizonte um movimento 

de caracter grevista no pessoal da Companhia Força e Luz de Minas Gerae~ 

da qual era o signa tario empregado ha mais de dez annoe, exercendo o lo• 

gar de motorne1ro. 

No decorrer do referido movimento o abaixo assignado delle se aw 

faetou e, deante d perturbação do mesmo, r e solveu ee retirar da Capital , 

afim de visitar pessôa de sua familia enferma e, maia, por ver paralizado 

todo o movimento de trate como das Officinas. Não se retirou de Bello 

Horizonte sem ter primeiro tido, para isso, permissão do Inspector Jos& 

Gualberto d Silva, que o autorizou a tal. 

Ao regressar, porém, dois dias ap6s, foi eurprehendido com a or~ 

dem de dispensa por não ter attendido a um aviso de que todos os emprega-

dos fÓra do serviço deviam se apre ntar ao mesmo dentro de vinte e que -

tro horas, aviso este que o s ignatario deixou de cumprir por ausente e iSDQ 

ral-o . 

-A sua dispensa, pois, nao obedeceu a nenhum inquerito regular 

nem contra o abaixo assignado foi apurada qualquer culpa e, sim, feita. 

arbitrariamente. 

Contava o signatario mais de dez annos de serviço na mesma e.mpreM 

za, confozme prova com o a ttestado junta da Caixa de Aposentadorias da Com 

penhia, pelo qual se verifi ca ter o interessado contrahido pera can a me 

ma um emprestimo se.m fiador o que só & concedido áquell es que tenham maia 

de dez annos de casa . 

A' vista pois do que expÕe e sendo esse Egregio Conselho, para os 

proletarios brasileiros, a unica porta onde elles encontram Justiça, pede 

o signatario que lhe seja pela Companhia Força e Luz de Minas Gerees entre 

gue o seu logar, com as vantagens que e l e i lhe facultar . 

O signatario é possuidor da Carteira Profissional n• 2.923 - Se -



ria 6a . ~ (232003) . 

Por ser justo pede e espera DEFERIMENTO 

Bel lo Horizonte , 13- 1- 936 

(a) Paulo Mec:Mdo 

- o-o-o-

Illmo . Snr. · Gerente da Caixa de Aposentadoria e Pensões da Companhia 

Força e Luz de Minas Geraes 

O signatario àb presente, ex-motorne iro da Companhia Força e Luz 

de Mines Geraes , vem, por este,~ bem de seus direitos, requerer a v. s . qqe 

l he seja concedida uma certidão que di~ si o signa t erio ebmxo contrahiu 

um emprestimo com essa Caixa , e si, para conseguir o mesmo, foi ou não e

xi gido fiador. 

Por ser jus t o pede deferimento 

Bello Horizonte , 26 de dezembro de 1935 

(a ) Paul o Machado . 

Certifico , attendendo á solicitação supiS, que o Snr . Paulo Ma-

chado, ex- ssoci ado des ta Ua i xa de Apos entadoria e Pensões, contrahiu oam 

esta insti tuição , em 18 de Julho de 1933 , um emprestimo de 500 000, para 

pagamento em 12 me zes , tendo- o liquidado integralmente em 25 de Julho de 

1934. Certifico mais que para o ref erido emprestimo não f oi exi gido f ia

dor, em virtude de contar o interessado o numero de annos de serviço sut~ 

ficiente para a concessão do beneficio de emprestimo independente d&esa 

formalidade • 

Secretaria da Caixa de Apo sentadoria e Pensões da 

Companhia Força e Luz de Minas Geraes , em 26 de 

Dezembro de 1935. 

(.Assg. ) Oyro de Oliveira 



(COPIA.) 
Proc . 627/35 - fls e 6) 

N° 2.839 29 de Fevereiro de 1935 

E:xmo . Snr. 
Dr . Francisco de Paula Watson 
D. D. Director Geral da Secretaria do Conselho Na cional do Trabalho 
Rio de Janeiro 

(B) 

Em r esposta ao officio n° 1- 235 (Proc . 527/35) dat ado de 22 do 

corrente, tenho a honra de info:rnlt!r a _v. Exoia . e ao O:lnselho o seguinte : 

Q.uando esta Uompanh1a: adquiriu os serviços de eleotricidade em 

Bello Horizonte, a 5 de Outubro de 1929, encontrou em serviço, o ex- oon ... 

ductor Paulo Machado . Em 2 de Dezembro de 1930, pediu elle demissão por 

sua livre e expontanea vontade , r etirando- se da Companhia, sendo readmi! 

tido em 21 de Janeiro de 1932 . Em Julho de 1934, tendo irrompido uma ~ 

ve de parte do pessoal do trafego d ' esta Companhia , achava - se entre os 

grevistas , o referido conductor. D' essa greve , por circunstancia s que 

não vem ao caso mencionar , t omou conhecimento a Comm.issão Mixta de dono.!, 

liação de Bello HOrizon t e, perante a qual foi feito um accôrdo entre a 

Companhia e os gr evistas , nos termos do art . 13 do Decreto n° 21. 396 . Em 

Setembro se guinte os grevistas concordatarios entre os quaes se achava o 

conductor Paulo Machado se declararam novamente em greve, rompendo o ao• 

côrdo feito . Em 15 de Setwnbro , affixou a Companhia no lugar de costume 

o aviso de que juntamos copia , marcando prazo aos grevistas para se ap~ 

sentarem ao trabalho , dispensando no dia seguinte todos os que o não t i• 

zeram, entre os quaes o mencionado conductor. 

A affixação do aviso e a dispensa dos recalcitrantes fo re.m cos. 

municadas pela Companhia á Oommissão Mixte de Conciliação, por officios 

n°s . 2.181 e 2. 187, de 15 e 17 de Set embro respectivamente , acompanhado s 

das relaçÕes dos empregados chamados e dispensados. 

Tendo se reunido em 23 do mesmo mez , a Comrnis são Mixta de Oon -

• 
ciliação, nos termos do art. 17 , § unico do citado decreto n° 21.396, ~ 

mou oonhecimento das cotmn.uniceções feitas pel a Companhia , approvando a 



(CO IA) 
roo. 627/36 - fls . 8) 

E:xmo . Snr. 
Dr. Agamemnon!{agalhães 
D. D. Unistro do Traball o 

(O) 

4 de Junho de 1935 

Convidada pelo Snr . Dr. J:nsrl eotor Region al nesta cidade a 

se nifestar , or dete~nino.ção do Dr. procurador sobre o recurso inter 

posto por algtms ex- empregados desta Comp a contra decisNo d Cam-

m ssão Uixta de ConcUiaçõ.o pprovo.ndo a despensa dos mesmos , pede a • 

Compo.nh a. Força o Luz de ~.Unas Gero.es 

e.ttençõ.o de V. Excia. paro. a es tempora.ne idade do recur -

so , que foi interposto de-_.:>ois dos trint dioa marcados pelo un co do 

art . 21 do decreto n° 21 . 396. 

" ~a verdade , approvado o aoto da Companhia, por decisão da 

Comm ssão .axta tomada an. 23 de Stembro de 934, s ente a 3 de Fovem ... 

bro , isto é, 41 dias depois , resolveram os grevistas rec amar contra a 

mesm , p ped r , sob o disfarce de prosegu ento de processo , a repe-

tiçõ.o do mesmo ; é o que ficou bem demonstro.do pe o despacho que então 

lhes deu o Dr. Presidente de. Co.mmissão Mixt f s . 13v. do prooesso , d~ 

poi do ~al interpuzeram o recurso , a 4 deJ~ovembro . 

Si os prazos são estabelecidos pela. garanti dos direi tos 

das partes , que não podem ficar eter·namente á mero do.s incertezas dEt' um 

processo e si , an se tractando de prazos para recursos , todas as nossas 

leis processuaes e toda a nossa jurisprudenoio., obedecendo aliás dou 

trina unanirne, preceituam o. fatalidade , fazendo-os correr mesmo em ferias , 

bem de vêr que, havendo os grevistas interposto o seu recurso f ro. do 

i/ bem 

(r s . 9) 

• longo , expressamente fixado pelo dec. n° 21 . ~9r , a t . 21 , 1° , não pode 

o memno ser conhecido pelo. autoridade super or , no coso de v. Exc1 • 
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- D 

e o o ue o roc so t vesse e do .nter osto t pesti-

v ente , não ore. de se rovido por ue ror on ~o terá chesa.do ao co 1001 

ento de v. "xc."o.., ~ v z nWlca. , processo como o e que se tracta. , o~ 

de or religios ~ente obüe va.das tod i'or 1alid dos proscr ptas em 

ei o 

e facto , consta. do processo peran o a. Comm ssão "ixta que , 

in c· do an 9 ue Jul' o do o ... do movimen o o-ev ta. por parte de 

a. un pregados denta Co:n:p m 2 do nos o me~ , ~o o c so evado 

ao conhec to da c issão , não se tendo podido chec acc do acon 

se a.do no deo . 21 . 396 , devido 1ntransigencia do represent te dos · o -
vis tas (i'Js. ) . 

Dias pois , por interferenci do Dr. C los L , ~eo etar o 

do Interior , o dou a Canp · o. em po to novo , pelo u o r:;rev s. o.s p 

enha.r , ssent do- se ent .. o o cc uo de ue no dá notici 

o. ct d lô d Julho , d Co ssão :ixt de Cone 1ia.ç~o . ( 13 . ) . 
o ·en do o ov imanto por for • desse co l'd , n'" o cess o 

ovistas d portunur c is ""o com d vo1·sa.s reclamações , tr zendo to-

d as cou.s .""o do e eat C est v cumpr ndo o co rd 

com r ·r do . Em vis~ disso Comm ssão ix~ , no es ·· icto desempe -

nho d incumbonci que he ca e , de i'isc so.r o cc ~ao , resolveu reun r-
. 

80 p tomar conllec:imento d ... ue 1 s reo om -;ões , jÚ. entõ.o ex nadas e e 

latadas pelo vogal Dr . L'l z de ouz Li a , qu o p es dente av o. comme 

tido I 

" fa. de nurar a. su prooedenci ou mprocedenc.i. 

.i.d c iss""o e conheo do o re a.torio do Dr . Souza Li 

jul ou e ~ p oce entes e s r õ.o tod as recl 

(fibs . 1 ) 

ões i'o1 d s p los erevis tas , com excepção de tt11u. , ·e t v , ' . a. a~spens 

de Ull. ex- ovis ~ , pela C}).la.l a Co iss""o ou Com 5 : 0 00 • 

mul.,o.ndo ao · es o to o , em 5 o._. O, 

t V OS .evist , rOr ha.ve i'l oclido 

Focler ""o do a.b 1 c. , que ropl·eseE_ 

re izo.~""o ele n uer to combi do no 

co rdo de lô cl J'ulho . 
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Como v~ v. Exci • , e tudo isso cnns ';a. do processo a. fls . o 

ri to est he ecido pelo Decreto n• 21 . 390 foi raspe~ ta.do em ·(;odos os se 

ten'los , isto ó1 verificada a inpossib1. idade de oonci iação na rimeira 

reunião da. Co:- 11issão I.ixta. , (art . 14) e recusado pelas partes o juizo ar 

b1tral de que cocita o art . H> ., mandou o presidente da Cormnissã.o que o 

processo foose remettido a v. Jxoia. 

Tornado possivel o a.co do pel intorvenqão do Dr . Secr·nta.rio 

do Inte:r:ior 1 do mesmo se lavrou termo em nova reun ã.o , ficando assim con -

oluida. a missão da Comnissão ixta.. Duhi por doente , o que a esta ino'UI!, 

bi ar s:implesmon·~e r ise isa.r o eumpriman to do acc5rdo para o effe to 

das penalidades previstas nos arts . 16 • 17 • 18 do decreto cit do , 

.ccusada a Contp lia de não estar cumprindo o a.coôrdo ; o que 

competia ~ Cammissüo ! i xt , foi o ue ella fez , isto é, verifi car a pro -

cadenc i a ou im;prooedenci da recl · ação , ,1pondo ú p te infractora a P2. 

nalida.de Q!J.O achasse de just i ça. contece , po:rén , que depois da decisão 

da Co :lisa ... o multando ao r.1esmo tampo a 001 pan \ .a e a Federação do Tra.ba -

110 1 que representava os crovistas , estes inopidamonte e sem nenhuma quei 

d .... I 
xa ou pedido e intervonçao s uctoridades co~etentos , evantaram- se ou 

~ .... 
tra vez em greve , Illlll'tellando nas mesmas accusaçoes que a Commissãa ~"beta 

jÚ havia desprezado ap6s minuciosa investi ção • 

... uta segunda greve , :::mo. 8nr . Min stro , não teve nenhuma r -

zõ.o plausivel o nem traduziu nenhum desejo definido por parte dos grevis

tas , quo !mente três dias depoiS de iniciado o movi -

(fls .. ll ) 

mento se lEmbrar de fol~ular os motivos do mes.mo , reproduzindo reclum 

ções sobre as qua.es jÚ se havi feito accôrdo anteriormente . 

indo sem razão nenhumO. e tal vez por isso mesmo , izoran. questõ.o os gre -

vistas de tornar be.n claro que a nova greve era de protesto "contra a at -

titude da e.m.preza imperialista, que multo. , suspende dispenso. seus ernpr~ 

gados , e con tro. o linisterio do Tro.bal. 10 , que estamos oonvenoid.os (diz o 

boletim) não pass de \.Ull orgom de repressão contra os tro.bo..lllo.dores , d do 

quas i Q!J.O sys·~e11mticu.~n.ente ganho de oausa aos patrões" (doc. n• l) . 



cindida par occas uo dessa se 
, 

nda o-eve 'e dera!} o do Tr 

b o , ue v nha ando os grevistas desde o seu pr eiro movimento , 

1'1 de wete ;bro a cor ente op osioionista o.nçou o man testo que junt nos 

corno documento n• 1 no qu , fazendo um appello aos syndicatos e a todo 

o proletariado para uma. greve seroJ.. , repisava as an ·gM reo ~ões oon-

tr a Ca:npanhia " ue fingiu ttend l-as na primeira greve" diz o nan fas 

to , ' uxllio.da de perto com obra de ta ea'í.. do I · nistor o do Trub ho 1 

do Gove1~o do et do 1 José osta e lo êta Neves" (re resentantee d 

•edero.çõ.o do Trab ho cpe ao ena.rEr:l o primeiro accôrdo" . 

Ali ' nas no ti o ias que davam os ornaes no memorial que diri 

ir Co. p a 1 três dias ois de iniciada essa segund 
, 

C-eve , izo-

rem os grev tas uest o de fr zar ( t . ll do m orial.) u "não reoonhe 

oimn. co o.bo ru(o do .inistario do Trabalho nem acce tavam intermedia -

riou (doo . n• 3) . 

Inici do es e segundo mov nt;o an. 3 de Setembro , mui to cor t 

porisou Comp lia com os grevis t 
' 

ch do-os s re ntransigen es , co~ 

i'o e v. E:r.ci • poderá ve ·fie 1.r do clocumonto n° ~ , on<le es a intr st._,cn -

cio. v notioiad com a recns de todas as mediações tentad s , .inc u.s ve a 

d syndioatos , co11 orme comrnun cado ue a rensa u cou (doc . n• ) . 

E m vista. dioso e tendo de nolT.ta tu 5 Õ.O o mais depres -

sa oss ve , resolveu Co:n!lanh a oonvida.r os grev s tas a -

(fls . 12) 

r se apresentarem os res ec·t; voa c 10 es nas vinte o uatro or sesuin -

es , ar· 1 do entrar om servi o "sob en ser oonsi e· dos como tendo 

violado o oârdo e to perante Camnissão ixt de Cone · ação , ico.ndo 

sujeito 
, 

penalidade esta. o eoidas sn. lei' • sse convite foi afi'ixa.do 

n enci de bondes , no logar de costu~e , e-remett do á Comnis -o .li t , 

o Syndicato da Co. p n i , sendo um e4 em ente ao che 

fe do movime to 1 José Candido de 01 iveiru , que de lo dou reei o no nosso 

rotooollo 1 de correspondencia (doc . no 5 ). 

uns c;revi to.s ttender ao convi te a. es nto.ndo-se par o 

t h o a nu hoje se ac 1 1 n C p nl i , Outros , po é , lov do 
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influoncio. de agUador s extro.nhos á clo.sse , não ucoudir o cha>nado , 

bstondo-se de se aproscnturo~~ Foi então , quo Comp lhia , :tornando 

effoctiva a edid comninado. e , com poio no art . 7 do decreto 21396 , 

dispenso1. os que não ottenderam ao convite , dondo dess.a. dispens imrne-

diato conhectmonto O issüo x ixta de Conciliação . Confor.me ora do 

seu dovor, ( t . 17 , unico do dec. 21.30ü) , C~unissão ,se reuniu p~ 

ro. tomar conhecimento do. penalidade :imposta ela ~ompanhia , contempor!. 

sando a suo. decisão por alguns dias com o. esperança de que os grevistas 

reconsiderassem a ua resoluçõ.o de não .voltar ao trabal' 1o; e como isso 

não o.conteoosse , a Co.mmissão , em sessão de 23 de Setembro o.pprovou por 

unanimidade o aoto da Conpo.nhia. di pensando a.quelles ~pregados , os qu~ 

es tendo conhecimento dessa. decisão consideraram encerrado o movim;,nto , 

(doe , n° 6) s se laabro.ndo de recorrer q,u.arent a e três dias dopo j s , 

quando a difi'iculdade de arranjar outro empree;o 1es actllmou os animes 

exaltados. 

exposição acima, devidamente comprovada pelos doou -

mantos offerecidos c~n esta e pelo processo corrido perante a O~nissão 

1 ixta• convencerá a V. Excio. . de que mesmo de 1"eri tis o re -

(rls 13) 

curso nã.o era de ser provido , porque dispens dos recorrentes se fez 

nos estrictos termos da ei e precisam.nte para Chamo.l-os á obedionci 

dell e elas auctoridades oonsti tuidas , contras as quaes se rebel arem 

elles aointoaomente . Os telegrE:lr.lr.las que os drs. Inspector do ':rabalho e 

Presidente da Comm.issã.o Mixta p saraa a v. cio.. )or oocasião do. se -

gunda gréve , dão , dessa rebeldi , o mai . vivo e insuspeito testemunho . 

A í'ide id de da exposiç-o feita , o processo pe ante 

Commissão e os documentos com estu anrosentudos, dispensarien a Comna

nhio. de domonst ar o nenhum tundanento das razões oom <.D.le os grevistas 

motiv o seu recurso . Po.ra dissipar entretanto a duvida Q!.lO transparece 

no ·P eoer de fls . 27 , onde se fala em "violação do acc rdo"por parte 

da Comp hi e onde se acolhe a a.llogaçü.o dos grevistas de q,ue se tracta 

de "novo diasidio" não nos furtauos O:o desejo de esclarecer oan.pletamente 

a uestã.o , .destruindo , uma or uma. , as razões do recurso. 
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De fucto , a locam os docor•entes , e resuno ; 

) quo nã.o receberam o· boletim de convoc <( o para o trabaU o; o ue 

n-o é exacto , )Ois jd d ons r os que um exemplar foi encaminh do 

o comité erev st e delle dou ooibo o chefe do rnovtmento Jos Cun 

dido de Olive.I , no nosso rotocollo (doo . n° ~). 

b) ue Conma.n lia violara o aco o que não é vo do.de const 

tui m teri ' J.es_prezo.da pela COOJmiesã.o ... ixto.; mesmo que t ivess 

avido viol ç~ não era a éve o r ecli adquado ar o co.so , e s m 

nova rec a.ç"" o á Comm ia o; 

o) que a Campa. tia n"'o pedi anlica.r a po ; o que é 10 os vorda o 

por ue essa. cam.etencia. 1e v n ox rossa no art . 1? elo doc. 21 . zg5 , 

ult i alineo.. 

d( e o processo de dispen era distincto do processo do aoo rdo • 

devendo- e repet r os tr tos dos orts . 14 e 

( ls . 14) 

15 , do doc . citado, essa objeoção occorre- nos loeo o segu'nto di 

le • ou eeund c.róve eraumav ol ( 'o do acoôrdo eito , ou con -

sti tu i um mov nto di~tincto , som ligação oam e la.; s be v. c i 

ue , boa os casos , B 1. d er san1r0 O. r.lO orque o art . l? 

do decreto oi'tado disp~e qu " odor-o ser umn iame e u pensos ou 

dispen ados n"'o s6 os em regados q e andon o trab ho sem ent 

imanto previo c~ os empregadores , por ·nto ed o da c · ssão de con 

ci i Q"'o" , como os ue" se esquiVOl'Cl 

do feito 01 da dec são proferida.. 

1tegro.l o serv ela do ccô 

Em SUl 

O recurso fo n·e osto e seguiu mu_ 

to r do p azo m ca.do l ei ; me o 

quo isso ão se eva.sse ~ conta, n-o 

merece nrov ento po·que n-o t e -

nhum ndo.mento ogal . 



COPIA 
COMPANHIA FORÇA E LUZ DE MINAS GERAES 

AVISO (D) 

Os cond~tores, motomeiros e demais empregados abaixo rela-

cionedos são convidados a se apresentarem aos respectivos ~efes, dentro 

de 24 horas , a partir do meio-dia de hoje, afim de entrar e.m serviqo,aob 

pen de serem considerados como tendo violado o accordo feito perante a 

Commieaão Mlxta de Oonciliação, f icando sujeitos ás sancções estabelecidas 

em lei . 
Bello Horizonte, 16 de Setembro de 1934 

(Assg . ) Granciaco A. Fonsec 
Gerente 

Relação a que se refere o aviso acima 

MOO'ORNEIROS CONDUC'roRES 

Chapa 806 • Pedro Domingos 
310 Iendolpho Marques de Carvalho 
316 - Jos6 Donangelo 
323 - Antonio Aleixo da Rocha 
325 - Virgilio Generoso 
328 - João Bento da Cunha 
331 - Antonio Gonçalves 
332 - Francisco Gonçalves Possas 
334 - Raymundo Nonato dos S&ntos 
335 - Benedicto Alves 
336 - Quirino ant!Anna 
338 - Alipio da Cruz 
340 - Antonio Fonseca 
350 - Francisco Bonani 
354 - João Ribeiro da Luz 
355 - João do Deus Lucas 
357 - Raymundo Rodrigues Barbosa 
860 - Jos~ Ferreira de Oliveira 
361 - T.heophilo Ribeiro da Silva 
363 - Joaquim Ferreira de Aguiar 
365 • Virgilino Augusto de Carvalho 
367 - Alfredo .F'rancisco 
368 - Paulo Machado 
369 - Ja t r da ALmeida Mendonça 
370 - Cornelio Gonçalves Pereira 
372 w José Avelino Diniz 
373 - Geraldo Pimenta da Silva 
377 - João Fernandes Dias 
378 - Raymundo Ferreira da Ho cha 
380 - Geraldo Bernardino de Souza 
382 • Geraldo Cesar Moreira 
386 - Jos6 Pedrosa Bra~ 
391 - José Maximiano 
392 - Gonçalo Justino Braga 
393 w Saul Pinto de Miranda 
395 - José Isper Pedro 
396 - Oldemar de Godoy Drurmnond 
398 - Carlos de Gouvea Soares 
407 .. João de Castro Las Casas 
411 - Waldemiro Augusto Almeida 

Chapa 7 a Pedro Augusto de Avellar 
8 • Sebastião Dias Duarte 
9 • Sebastião Mendes de Araujo 

13 - Josê Norberto Alves 
14 - Raymundo Cursino de Mello 
18 - Jos6 Jorge Sobrinho 
23 - Joaquim Thimoteo Oliveira 
24 - Jos~ Silve Martins 
26 - Geraldo Pereira da Silva 
27 ... Dolor Pereira Vasconcellos 
28 - José Oand ido de O li ve ire 
31 - Francisco Vieira 
33 - ·Vicente Lopes Duarte 
34 - Geral dino CArlos FerreiiS 
35 - Joe&t d ~evedo Lopes 
41 - Antonio Argemixo de Avila 
~ w Francieco de Souza Braga 
49 - José Caetano Pereira Filho 
51 • Athayde Qualberto Sentas 
53 - Euclydes Gomes Pereira 
54 - João Nogueira Duarte 
55 - Ben jamim Neves Costa 
63 - Olyntho Penido 
65 - Franci soa Al vee de Moura 
67 - Jaoomo Felipetti 
69 - Antonio Pacheco Filho 
74 - Odilon Soares de Oliveira 
85 - Jos~ de Paula Faria 
86 - Jos~ Ferreira da Silva 
87 - Juvenil Pimentel 
88 - Jos~ de Castro 

101 - S..ul Rodrigues Cunha 
114 - Antonio Amaro da Cunha 

OFFICINAS 
- Antonio Ignacio Filho 

Alfredo Leonardi 
Francisco Orozimgo 
Manoel Anacle1o 
João Pi~es de Souza 
Fenelon P. Alvarenga 
Geraldo Romão , Antonio dos san .. 
tos de Jesus , José Campos Filhc 
Oswaldo Guide , Joa uim Malta 
Josê E. Braga e Eurico Giorni, 



COMPANHIA :E\JRÇA b! LUZ DE MINAS GERAES 

A V ISO 
(COPIA) 

Por ee havers.m esquivado á integral observancia do accôrdo fei -

to perante a Commdesão Mixta de Conciliação , abandonando o trabalho e 

a elle não voltando apesar de convocados , estão dispensados da Compa -

nhia , de accôrdo com o art . 17 , ultima alinea , do Decreto federal n° •• 

21 . 396 , os se~intes empregados: 

MOTORNE IROS CONDUC'IORES 

Chapas: 316 - J'os6 Donangelo Chapas: 7 - Pedro Augusto de Avellar 
8 - Sebasti ão Dias Duarte 323 ·- Antonio AJ.eixo da Rocha 

325 - Virgilio Generoso 
328 - J'oã o Bento da Cunha 
331 - Antonio Gon~alves 
332 - Francisco Gonçalves Posses 
334 - Raymundo NOnato dos Santos 
335 - Benedicto Alves 
336 - Quirino Sant ' Anna 
338 - .Alipio da. Cruz 
340 - Antonio Fonseca 
350 - Francisco Bonani 
354 - João Ribeiro da Luz 
360 - Jos~ b'errei ra de 011 veira 
361 - Theophilo Ri beiro da Silva 
363 - Joaquim Ferreixa de Aguiar 
365 - Virgilino Augusto de Carvalho 
367 - Alfredo Francisco 
368 • Paulo Machado 
370 - Gornelio Gonçalves Pereira 
3?2 Jos~ Avelino Diniz 
377 • João Fernandes Dias 
378 - Ray.mundo Pereira da Rocha 
380 ~ Geraldo Bernardino de Souza 
382 Geraldo Casar Moreira 

14 - Raymundo Cursino de Mello 
18 - José Jorge Sobrinho 
23 - Joa quim Thimoteo Silveira 
26 w Geraldo Pereira da Silva 

27 w Dolor Pereira Vasconcellos 
28 - Jos~ Oandido de Oliveire 
31 - Francieco Vieira 
33- Vicente Lopes Duar te 
41 - Antonio Argemi ro da ~1ia 
46 - Francisco de Souza Braga 
51 - Athayde Gualberto Santos 
53 - Euclydes Gomes Pereira 
54 - João Nogueira Duarte 
55 - Benjamim Neves Costa 
63 - Olintho Penido 
65 .. Franc i eco Alves de M:>Ura 
67 - J'acomo Felipetto 
69 • Antonio Padbeoo Filho 
74 - Odilon Soares de Oliveira 
85 w Jos6 de Paula Faria 
86 w Jos6 Ferreira da Silva 

101 ... Saul Rodrigues Cunha 

386 - José Ped osa Braga 
391 - Jo s ' Uaxil iano 

OFFIClliA.S: 

392 - Gon~alo Justino Braga 
393 - Saul Pinto de Miranda 
395 - Jos~ Isper Pedro 
396 - Oldemar de Godoy Drummond 
398 - Carlos de Gouv~a Soares 
407 - João de Castro Las Casas 
411 - Walde1niro Augusto Almeida 
359 - Jair de Almeida Mendonça 

Antonio Ignacio da Rocha 
Filho 

Orozimbo Francisco mheodoro 
Mamel Anacleto de Carvalho 
João Francisco Pins de Sou~ 
Fenelon Procopio Alvarenga 
Geraldo Pinto Ebmão 
Antonio dos Santos dd Jesus 
Jos~ Eustachio Era~ 

2 Ainda pelo mesmo motivo , e de accôrdo oom o decreto citado , f i cam suspen .. 

aos at~ a abertuja de inquerito, por contarem mais de dez annos de serviço: 

illlOTORNEIROS 306 - Pedro Domingo s 
:no .. Randolpho Marques de Carvalho 

CONDUCTORES 9 - Sebastião Mendes de Araujo 
114 - Antonio Amaro da Cunha 

Bello HOrizonte , 17 de Sete.mbro de 1934 

(.Assg. ) Francisco • Fbnseca 
Gerente 



COPIA (1 ) 
Proc . 627/36 ~ fls. 19 

SECRETARIA DE .Jjj TADO DOS NEGOCIOS DO TRABALHO, INDtsTRIA E COMMERCIO 

Rio de Janeiro, 28 de Se embro de 1936 

l a . Secção 
N° 1 - 2670 

InformaçÕes sobre o mEillOrial 
aprese.n ta do pela Companhia 
Foll(a e Luz de Minas Geraea 

Snro Direeto r Geral 

~ · 

Communi co- vos , para os devidos fins , em r esposta ao vosso officio 

n° l.S30, de 30 de Junho ultimo , que , no processo DGE 1522- 935, a que foi jun-

to o memorial (DGE 9474-936) e.m que a Companhia Força e Luz de Minas Geraes, 

a 4 de Julho de 1935, apr esentou diversas razÕes sobre o recurso interposto 

por alguns dos seus empregados, contra a decisão d8 Commissão Mlxta de Conci-

l iação que approvara a demissão dos mesmos, o Sr. Ministro exarou, a 19 do re-

ferido mez, de junho , o seguinte despacho"Archive- se"• 

saúde e fraternidade . 

AI:J 2° Off . Maria .AJ.cina para infonnar 
Em 3 de Outubro de 1936 

Theodor de Almeida Sodr~ 
Director da la. Secção 

JIJ snr. Dr. Oswaldo Soares, 

NO 1mpeài ento do Direotor Geral, 

(Assg . ) Jos~ Caetano de Oli veire 
Director da Secção 

Direotor Geral da ecretaria do Conselho Nacional do Trabalho. 



fak 
ACCOBDXo DO CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO de 29 de Dezembro de 1936 

COPIA 
PROC. 627/36 • fls . 

(F ) 

Vistos e relatados os autos do processo em que são partes: 

Paulo Machado, como reclamante , e a Companhia Força e Luz de Minas Ge 

raes cano reclamada :-

CONSIDERANDO que o referido E!llpregado , allegando contar mais 

de 10 a moa de servi o • reclama contra a sua demi a são da Companhia Força 

e Luz de Minas Geraes; 

CONSIDERANDO que ficou apurado nos •uto s que os empregados da llbl-

preza pranoveram uma greve para reivindicação de direitos , de que resultou 

um accordo perante a Co•nmissão Mixta de Conciliação e J a~nto , de Bello 

Horizonte; 

CONSIDERANDO que. os empregados , entre elles 
... 

o reclamante , nao 

respeitaram o accordo firmado e , tendo reiniciado a greve , fo~ damittidos 

do serviço por autorização da Commissão Mixta de Conciliação , como faz certo 

o documento de fls . 16; 

CONsr DERANDO que dessa decisão os interessados interpuzeram re .. 

curso para o E::xn:o . nr . Ministxo do Trabalho , que determinou o ar hi vamento do 

processo , por falta de procedencia do meBilD recurso (fls . 19) ; 

CONSIDERANDO que os empregados das emprezas de serviços publioos enu-

moradas no Dec . n° 20 . 465, de 1931, quando tenhammais de 10 annos de serviço , 

s6 podem ser dispensados em virtude de falta grave, apureda em inquerito admi -

nistrativo - art . 53 -; 

CONSIDERANDO, por&m, que na especie não tem app1icação o referido di 

positivo , por isso que o Deo . 21 . 369 , de 12 de Maio de 1932, que instituiu as 

Commissões Mixtas de vonciliação , é posterior ao Dec . 20. 465, e, expressamente , 

dispõe no art . 17 que "poderio ser summariamente suspensos , oh dispensados das 

emprezas ou estabelecimentos onde servirem, os empregados que abandonarem o tra• 

balho sem qualquer entendimento previa com os empregadores, por intermedio da 

Co missão de Conciliação , que praticarem qual quer acto de indisciplina, ou que 

difficultarem a solução do dissidio, piOpo~ta nos termos dos arte. 13 e 14 ouse 

esquivarem! integral observancia _.2.2.. accôrdo feito ou da decisão proferida;" 



2 .... 

CONSIDERANDO que das decisões da Commissão Mixta de Concilia~ão cabe 

recurso para o Sr. Ministro do Trabalho, Industria e Commercio, exwv1 do art . 21 , 

que estabelece que "as penalidades previstas nos arts. 16 .e 17 e 18 serão normalment 
I 

impostas pelas Commissões Mixtas de Uonciliação ou pelas autoridades compe tentes , 

com recurso voluntario para o Ministro do Trabalho, Industria e Commercio; 

CONSIDERANDO, assi 11 , que temo si do demi ttido o reclamante por força 

fto art . 17 citado e confirmada a decisão por despacho minist~rial -fls. 19 • 

não se applica ao caso o art . 53 do Decreto 20 . 485, de 1931, que, para este e!' 

feito, está revo&ildo; 

Resolvem os membros da Terce ire Camara do Conselho N:l c ional do Tra -

. 
balho julgar improcedente a reclamação, por falta de funda~nto legal . 

Rio de J'ane i.ro , 29 de Dezembro de 1936 

a) Luiz Paula Lopes 

a) Smith Vasconcellos 

Fui presente: a) Natercia da Silveira 

Presidente , no 
imped :imanto do effecti vo 

Relator 

2a . Ajudante do Procurador Geral 
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M . T . I. C.- CONSELHO NACIONAL DO TRABALI-10 

OJ!f/(". 

2 3 'I 

sr. nt. d Co 'rt1.a l · o Mi ·t .q e Oonoili ç .. o Jul m nto de 

Bello or~?.on . 

Bello orL. .. ont 

MINAS CER 

De ordem do Sr. Pr sidente e de conformidad 

-com a r omoç o d ProcurFHloria Ge rRl de t Con elho, nos ay_ 

tos do processo em que a b stião Mend c:l Ar 'U )O cl 1 

contr eu dem~as·o do s rviço da Oompanhi Forç e Luz 

de M1n s G ra e, solicito-vos rovidencia no sentido se -
rem a.p reeen ad l, 't Secret t•i , dent ro do prazo de 20 

dia , os e int o eaclar i ~ntosJ-

a) - i em 

e e a Cor1 mia são pprovou 

e ão de 23 de 8 tembro de 1934, 

dia nsa f eita pel Companhi re-

clamada, de diversos empr g do eu , com fund rnento no a r·t. 

17 do Dec. nQ 21.396, de 12 de M 1o de 1932J 

b) - no cn o aff1rmat1vo, ai d ntre esse s em

pr ~ados di ensadoe, const v o nom de Scbnatião Mendes de 

Ar ujoJ 

o) - ai do cto dea a Commi s .. o Apn rovando a 

diepene foi interposto r~curso uara o Sr. Ministro do Traba-

lho, e, n o ao ffir11 tivo, qual o r ult do e tal recurso. 

-
Att .ncioeae sAud çõea . 
db~~ 

(Oswaldo So ree) 

Director da Sec teria. 
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IIIISTERIO DO TRIBILHO, 
IIDUSTRII E COMtRCIO 

COMISSAO MIXTA DE CONCILIAÇA 

INSPETORIA REGIONAL, DO 
1 ~. DISTRITO 

.. ello... ori onte .............. .... de ........ .J i ................ d e 1 93.8 ........ . 

~ 

jtc. 

N.• ...................... . 

11 

Exmo onr.Dr . Osw 1do oares. 

irector da ecret ria o onoelho c. abalh 

tten ndo /. ·olicit .No QO r. esi nte do on-

se lho I cion a.o Tra b o, ue me tr tes com o vo so oi'í'icio 

nQ 1-1. 818/37 - 6.248/37 e 28 de utubro e 1937,so re a di· 

o:perario 'ebasti ,.o end.es de Araujo ,da Com.Qanhi or . e z de .w..u. .... o.Q 

Geraes , iní'or o-vos o seguinte: 

a) N sess-o realiz da no di 23 de etembro de 1934,a Co 

ta de Conci1i .ç~o desta Ccpita1 , p:provou dispensa feita pel Ci 

l,or. e Luz rec1 "'dr ,de diversos em:pregac os seus ,com fundamento no 

~t . 17 do Decreto nQ 21.396 de 12 de io de l93~,confor e ct 1 

VLad nesse di e cuj cópi oi envi d o nr . .ri.nistro 

b)N list dos e regados d.is:pensadoo,consta o de no e 

endes d.e ·aujo,coní'or.me ecumento existenue no rchivo a.esta Com-

ão; 

c) o cto da o 'ss -o Uixta aJ;>pro no a uis] nsa o 

elo em q_ue tão, 'oi interJ;>o to recurso o r . 1 tro 10 , U 

eterminou o archiv nto o :proces o :por 1 lta e roce nci , :por 

acho de 19 de Junho de 1936. 

Havendo , osterior ente , os ex-empr ga os aulo c do e ou-

ro ,recorrido esse egregio onselho ,:por ccor ~o de 29 e ze bro 

de l936 , í'oi julgad im_procedente recl çf'o , como se v no •recorte 

nnexo da public -o feit na evista oc'al i~ balhist' desta c i 

tal . 



. -
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Sct'ornlJro '1937 - REVISTA SOCIAL TRABA~;ISTA 

O etnpregado de empresa que explor'a servfço ·public2! ' 
quando dispensado em virtude de . desrE;!p~ito \ accor- · 
do firmado com a empresa, com f!!idiencia ·da <::ommis- · 
são Mixta de Conciliação, não tem dire'ito á estabilida- · 
.=d;.;:;e_f:.:u::n;.;::c;.::c;.:.i o;.;n;.;.;a;;.;;.;.J.;.... ,!;;,J!.;;..re.;..v.;..;i;;.;;;;s..;;.;ta~n ... o_ a_r ... t_· ·5_3_.!!. o de c. 20.465, 'de 1931 . 

, .. : 

A i ncompetencia do Conselho para conhecer ~o : pedi~o ~e· reintegraç~o 

Processo o. 627/36- Vistô5 e relata
dos os autos do processo err. q ue são 
partes: Puulo Mç~hado, como reclamnnte, 
e a Com;)anhia' força e Luz de Minas 
Geraes, como rcclnmada: 

Considera ndo que o referido empre
gado, allegando contar mais de dez an
nos de serviço. recloma contra a sua d -
missão da Companhia Porça e Luz de Mi-
nas Ger.aesi ' 

-Conside ra ndo q ue fi c~u .apurado lias ; 
a utos ttue os empregados da Êmpresa 
pro'rrlover~m uma greve p.ua reivindica
ção de rlireítos, de que resultou um a~
cordo p : ránte a Commissão Mixta de 
Concilia ão e Ju lgamento, de Bello Ho
rizo.n!e; 

Considerando que os empregados, 
en tre elles o reclamante, não respeitaram 
o accordo firmado, e, tendo reiniciado a 
greve for m demíttícios do serviço por 
autorização da Commissão Mixta de Con
ciliação, como faz certo o documento de 
folhas 16: 

Considerando que dessa decisão os 
interessados interpuzeram recurso pa ra o · 
Exmo. Sr. ministro do Trabalho, que de
terminou o archívamento do processo, por 
falta de procedencia do mesmo recur
so (fls. 1.9); 

Considerando que os empreqados 
das empresas de ser'.tiços publicos enu
meradas no decreto numero 20.465, de· 
1931, quando tenham mais de dez anno= 
de serviço, só podem ser dispensados 
em virtude de faltêl grave. apurada em 
ínquerito administrativo - art. 53; -

Considerando, porém, que na espe
cie não tem applicação ao recurso referido 
dispositivo, por isso que o decreto n. 
21.369, de 12 de maio de 1932, q ue ínstí-

I 

tuiu .as .Gom missões Mí~.tas de. Conciliação, • 
é posterior ao .decreto . n.• 20.465, e, ex
pressamente, dispõe. no artigo t'7 q ue 
''poderão ser summa riamen te suspensos, , 
ou dispensados das empresas ou esta bele
cjmentos onde · serv irem, os emrregados 
qde · aband'onarerp ' o traba lho sem q ua l- ' 
quer entendimerito 'prévio com os empre- · 
gad.6res, por en term'édio da Commissão 
ele Conciliação, q ue prdticq retn qualq uer 
atto' de in'd isciplina, ou que d iffic \,llta rem 
a S9lucã'o do a issid io, 'p'roposla nos termos . 
qos artíç;!os ' 13 e 14 o.u se esquirarem á 
integral observação do a(cordo feito o u dd 
decisão proferi da"; ' · 

Conside r~ ndo que das decisões da 
Commissão Mixta de Concílíaçao ca be 
recurso pa ra o Sr. mín i ~ t ro do Trabalho, 
lnd ustria e Commercío, ex-vi do a rtigo 21, · 
que estabelece que ''as pena lidades pre
vistas nos ar tigos 16. 17 e 18 serão no r
ma lmepte · impostas pelas Cornmissões 
Mixtas de Concilinção o u pelas a uto rida
des competentes, .com recurso volunta río 
para o ministro do TrabJ lho, Jn dustria e 
Comrr.ercío; 

Considera ndo, assim, que tendo sido 
demittido o · reclamante por fo rça do a rti 
go 17. citado e confirmada a d ecisão por 
despacho minbteria l - fls. 19-não se 
applica êlO caso o a rtigo 53 do decreto n. 
20.465, de 1931, que, pa ra este effeito, es tá 
revoqpdo; 

Resolvem 03 membros da Terceira 
Ca mMa do Conselho Nacional do Traba-1 
lho julgar ·improcedente a recla mação, por 
falta de fundamento lega l. · 

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 
1936. - Luiz Paula Lopes, Presidente, no 
impedimento do effectivo.- Smith Vascon
cellos, rela tor.- Fui presen te, N atercia da 
Silveira , 2.0 adjuncto do Procurador Gera l. 
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c NACIONAL DO TRABALHO 

( .lL .;.SECÇÃO) 

PROCESSO N .... Q~~~-- -· 

193 .. . .?. .. 

ASSUNTO 

N 

.............................. .......... .. ......... ......... S.~. BA_t.r.IA.O .... M.EN.D.,~S. ..... P. .~ .... A .... JJ.J.O .................................................... ,_ 

DATA DA SESSA 

··--· · ··················· ·····-··----·--· ----f-6_ -~ 3 .......... -····-·-

RI:SULT ADO DO JULGAMENTO 

.... \ 1., ......... l ....... h... _ --(Lt. ···-····· - ..... . - -··· - -.. ............. . 



C. N. T .-15 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

IIIIISTERIO DO TIAIALHO, 

JIDUSIHIA E COMMEHCIO A C. c o R. o Ã o 
........................... Secc;ão 

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

... 
VISTOS E RELATADOS os autos deste proc sso em 

que Sebastião Mend s d Araujo solicita seja determinada por 

êste Conselho a sua r integração na Companhia. Força e Luz de 

Minas Gerais : 
... ( ... ) , Considerando que ate Conselho 3a. Camara ja 

. . ~ . 
teve oportunidade de apreciar e julgar hipÓtese perfei temente 

igual a dos presentes autos (Proc. 627/36 - Sessão ~e 29 de 

dezembro de 1936 - AcÓrdão publica.do no Diário Oficial de 12 

de maio de 1937 ); f 

Considerando, aesim, que , adotA.dos os funda -

mentoe da ref erida décis~ <':tide fls. 26 e 33), não cabe seja 
... 

apreciada por este Conselho, igualmente, a present reclama -

-çao; 

RE SOLVEM os membros da Segunda Câmara do Con

selho Nacional do Trabalho , m face do exposto, determinar o 

arquivamento do processo. 

Rio de J aneiro , lg de abril de 193g 

... . 

Fui 

~Presidente 

presente , W .J.l., ~. t · .L r2 
Relator 

AdJunto,interino, 
do Procur. Geral 

Publicado no Diário Oficial em 'l"· fJ j 
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~ M . T. I. C. - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

tJ 

• 

24 de Junho de 1.938. 

r. Diretor da com anhia ~orç e Luz de 'inas Gerais. 

o Horizonte - nas Gerais. 

ansm1 to-vos, p 

c6pta de d mente aut ~t1c da do 

os devidos fins, 

c6rdão referido 

ela ~e > nde. c. ma.ra do Conselho acional do raba

lho, m sessNo de 1 de r11 p. ssado, nos autos 

do rocesso em ~e se sttão Mendes de Araujo recl~ 

cont essa companhia. 

Atenciosas saudaçÕes 

( J. B. de rt1ns Castilho ) 

Diretor da secr t r1a, Interino. 



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

24 de Junho de 1. 938 • 

Sr. Se st1~o endes de Ar ujo. 

;c. do Dr. Henr1 u V16gas. 

Rua ~a Altanaega, 131. 

R1o de Janeiro. 

•• 

De ordem do Sr. Presidente, levo ao vosso 

conhecimento que a Segunda Camara do Conselho Nacional 
N 

do Tr b lho, em ses o de 1 de Abril • ssado, deter 

minou o rauiva~ nto dos autos do recesso referente 4 

reclamação que formulRst s contra a Companhia For~a e 
N Luz de 1nas Gerais, pelas razoes consubstancladas no A 

c6rd"'o publicado no "Diario 0!1c1al" de 17 do corrente 

ês. 

tenc1osas saud 
, 
oes 

) 

Diretor da Secret r1 , Interino. 
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