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llio de Janeiro. 
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Deterindo o ~ue mi re\Uere& a Oomp&Aiia Ferro Viar1a 

Bate Braaileiro, na aoção aummaria eapecial ~e moTe contra a Uni-
- , v ao e Jose Moreira de OliTeira, re,uiaito a • Bx. para o t~ de se 

taser oontereno1a de eop1aa pela autora •preaentadaa, a remessa, a 

eate lu1so do tn•uer1to adm1n1atrat1To a •ue reapondeu o réo Joaé 

Moreira de 011Te1ra por falta ~ue se allega oommettida (Uando !Une· 

o1onar1o da autora, oujo prooeaao ae encontra nesse Oonaelho. 

Keitero a v. BX. os meua protesto• de •onaideração. 



INFORilAÇlO 

o sr. JuiZ Federal 4& BahJ.& sel1c1 ta a 
este conselho a remessa de 1nquer1tl administrativo a Que 

respondeu Jts6 Kere1ra de 011ve1ra, afim de center1r as paças 

per copia, &l)resentadas pela CIIDpanh1a Ferrev1ar1a Este Bra• 
• • a1le1re na acçao ~~mmar1a que move centra a un1ao e aqutlle 

seu empregado. 

Nts termes do despacho da sr. Presidente, 
• a pet1çao de tls. 2 deveria ser junta aos re!er1dts autes 

do 1nquerito. Entretante acontece que • Proc. 2.683, de 932, 
""" ~ue trata da causa em apreço, presentemente se acha em ~peder 

a!~ de ser lavrado o accordâo que !ai prGter1do pelo E. von

selho, em sessão plena de 25 de abril Ul tlma, 1mwande 4Quella 
Cia. mUlta por !alta de cumprimente do ~speitavel despa8ha 

-do sr. Ministro do Ttabalho que determinou a re!pte~ao de 
Moreira de Ol1ve1ra. 

Tenda reaeb1do • dite processo em 15 do 
carrente, Já &l)resente1 a minuta ~o respct1vo accardãa, que 

está sendo dactylographada nesta secção • 
• Nessas aen41ç.oea, com a devida ven1&, JU1-

~e1 de conven1en81a autuar a pet1Qãe de ns. 2, submetten4o 

o processo 4 cens1.uraçãe da auter1dade suJr1tr, para que de· 

termine as prav1dena1as que jUlgar de d1re1te. 
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J O N "!' A 11 A. 

Junto nesta dàta, ao presente prooeseo,~ 

télegramma do Etmo; !nr. Juiz 1ederal do 

!atado da Bahia protoco 1 lado sob e nQ ~) ~ 

6.06~/35· ~ ~ 
la. s~~2~ "tmho(J~ 

1 Otf1o1s.1. 
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DWcJ.or do L. ,S,P.f4iO 

~ agencias po!faes-lelegraphica5 re.cekm l r mtnas para qualquer 
parte do mundo. 

Consulte.{ o Indicador ou o Tarifa em coso de duWdas &00.. en
dcFeços ou -t~ 

o~ tdegrammas ordinarios para o exterior são sempre cORSidet-~ 
urgentes. 

Parll os tclcgrammas longos são ac:onselhavc:is as cartas telegrã. 
phicas, que gosam de grande abatimento. 

Usem o vale telegraphico ou aéreo para a reme~sa de dinheiro. 
Transmissão r~. pagamento Hmn@dillle. 

Pn)curem conhecer as vemtagens dos serviços de cobrança e de 
registrados contra reembolso. 

Em cast) de transferencia de residencia, communiquem o novo 
a~dereço á agenci4 que lhes servia. 

Aos &ncos. Companhias, casos commercioes e emprezas industriaes 
facilita-se a expedição, a qualquer hor&, dos seus telegremmes, mediante depo
sitos semanaes, mensaes ou trimestroes. Peçam info1 mações. 

I O Departamento dos Correios e Telegraphos recebe a prefe
rencia do publico como prova de confiança e patriotismo L _______________ __ 

~------------------------------------------------------------
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I N F O R M A Ç l O. 

O Exmo. Snr. Juiz Federal do Estado da Bahia, no tele

gramma ora junto a este processo, reitera o of~1c~o n2 32 de 

15 de Abril ultimo, pelo qual solicitou o encaminhamento áque! 
le Juizo,do inque~1to administrativo instaurado contra José 

Moreira de Oliveira, pela Companb1a Ferroviaria Éste Brasile1~ 

ro. 

Conforme se verifica pelo otticio constante por eop1a a , 
tla. 5

1 
Ja fore:m p.,estados ao Exmo Snr. Juiz Fec;eral os neces-

sarios esclarecimentos a respeito do alludido pedido. 

~es sas ~dioões, ppseo o presente processo ás mãos do 

Snr. Diraotor desta Secqio, propondo o archivamento do mes

mo, uma vez que o otticio de tls.5
1

toi expedido em data pos

terior ao tele~ ·amma em questão. 

Retardado, Pfll aoc unulo de servioo 

ta. 
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Ç. N. T. 20 

CONS[LHO NACIONAL 00 TRABALHO 
Minb&erlo do Trabalho 
tn4utrla e Commerolo TELEGRAMMA 
Hora ú apresentação . 

Hora ú transmissão 

Estação de origem - Rio de janeiro 

Nome, direc;iJo e moradia do destinaiario { 
N• 22 

ru1o 
. . 

... 
nao 
pr"(;)Ç$8,8.0 

~.lvos 

tel.egrauuna 

.tenho 

ter 
Jos6 
expostos 

uesta 

Do Gabinete do Presidente. 

Data. 25 de 1o 193. 5 

4Xmo . sr. Ma tblaa OlJ11p1o de Uello 

u. D. JU1z Fe cleral r.h1a 

Bahl 
23 

·honra 

sido 

Moreira 

I ot!lelo 
Secretarla pt .. 

Ult1ra0 

informar 

temettldo 
Ol1ve1ra 

ottocen~s .. 
Saud·açoes 



, 
Intormacao 

o presente processo deve ser encaminhado á 

contadoria para cumprimento do despachO de ns. 139 verso, do 
processo n• 2683 de 1932,do Exmo. Sr. Presidente. 

Rio de Janeiro, 24 de Julho de 1935 
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