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1.o ANOAR SALA 1 

CURITYBA 

Excmo.Snr.Dr.Presidente 
cional do Trabal o. 

EDGARD DE MELLO,empregado da Estrada de Fer
ro São .Paulo-Hio Grande,(Rêde de Viação .Paraná-san
ta Catharina),vem,perante este Egregio Conselho, 
apresentar uma reclamação contra a Administração 
da Rêde de Viação Paraná-Santa Catharina,que REBAI
XOU o recorrente de cathegoria,e,em consequencia, 
REBAIXOU OS RESPECTIVOS VENCIMENTOS,segundo passa 
a expôr a V.Exca.:-

1. - o recorrente,segundo demnostra com a inclusa 
fé de officio (doc.nº l),entrou para o serviço da 
Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande (REDE DE VIA
ÇÃO PARANÁ-SANTA CATHARINA),em 5 de Abril de 1914, 

contando ,portanto ,actualmente ,21 .Al\INOS E 4 f ~:;? DE 

SERVIÇO EFFECTIVO; 

2. - Em ·Agosto de 1928,fo1 .PROMOVIDO ao cargo de 
Secretario da Contabilidade Geral,conservando-se 
esse cargo,de Agosto de 1928 a Setembro de 1930 

(doc.nQ 1); 

Em Outubro dé ~930 FOI PROMOVID~~o \ca .. rgo de 
r. 1.a -... -:'! c:- em "' ~~\,) _.,.. :.~•(;; \ 

3. -



Ajudante da Contabilidade, com os vencimentos men
saes de Rs .l:500$000 ,venc1mentos esses que são os 
vencimentos attribuidos ao car~o de Ajudante da Con
tabilidade,pela Portaria de 27 de Abril de 1926,ex
pedida pelo sr.Ministro da Viação e Obras Publicas , 
e que fixou o quadro do ~essôal da Rêde de Viação 
Paraná-Santa Catharina e seus respectivos veucimen
tos,~ortaria essa que está em seu inteiro vigor e 
em toda a sua plenitude; 

4. - O recorrente exerceu o 
Contabilidade , para o qual FOI 

- tubro de 1930 a 1 de Abril de 

cargo de Ajudante da 
PROMOVIDO ,de 1 de ou-
1932 ,durante DEZOITO 

.... 
I~ZES,tendo sido , contra as disposiçoes e regulamen-
tos em vigor , em 1 de Abril de 1932 ,REBAIXADO DO CAR
GO DE AJUDANTE DA CONTABILIDADE para o cargo de Se
çretario da Contabilidade,SEM MOTIVO ALGUM QUE JUS
TIFICASSE ESSE ACTO; 

5. - o recorrente , segundo demonstra com o documen
to sob o nº 2 ,uma certidão da Caixa de Aposentado
rias e ~ensões dos Empregados .da Estrada de li,erro 

- São Paulo-Rio Grande ,de Dezembro de 1930 a Março de 
c 1932,como Ajudante da Contabilidade , figurou em folha 

de pagamento com os vencimentos mensaes de Rs . l:50Q$000 
e,de accôrdo com a lei,pagou joia e mensalidades na
quella base , tendo,assim,ADQUIRIDO DIREITO AO CARGO , 
não podendo ser rebaixado de cathegoria , sem previa . 
inquerito administrativo ,pois que,na data do seu re 
baixamento , ! de Abril de 1932 ,o recorrente contava 
DEZENOVE ANNOS DE SERVIÇO EFFECTIVO ; 

6) - o Superintendente ,para justificar o REBAIXA-
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I~NTO de cathegoria,imposto ao recorrente,segundo 
consta da f~ de Officio do recorrente,(doc.nQ 1), 
invocou a Circular de 28 de Março de 1932,baseada 
em uma deter.minação do Iviinisterio da Viação e Obras 
Publicas,Circular essa que não tinha a minima ap-

,.... . 
plicaçao ao caso do recorrente,pois que,o recorren-
te FOI PROMOVIDO e NÃO,simplesmente,AUGMENTADO DE 
VENCIMENTOS. 

Diz a Circular,o seguinte: 
~ •Levo ao conhe

cimento de todo o pessôal,que foram declarados in
subsistentes todos os augmentos effectuados s.obre 
a folha de Setembro 'de l930.{doc.nQ 3). 

Isto torna bem evidente que a ordem minis
terial não tinha a minima applicâção ao recorrente, 
pois, o recorrente NÃO TEVE UGMEN1'0 Dl!.: VBNCllVJ.b;NTO , 
tendo sido PROMOVIDO,pelo que,tendo mais de DEZ 

t 

ANNOS DE SERVIÇO,só poderia ser rebaixado de cathe-
goria ,médiante inquer·i to administra ti v o, por algum 
dos factos constitutivos de falta gtave,enumerados 
no art.54 do Decreto nº 20.465,de 1 de outubro de 
1931,1nquerito esse que deveria obedecer ás normas 
estatuídas no art.53 e seus paragraphos. 

ora,não tendo havido esse inquerito,qualquer 
acto de qualquer autoridade administrativa,atten
tando contra o DIREITO DE ESTABILIDADE E GARANTIA 
DO RECORRENTE,era um acto attentatorio da legisla-
-çao em vigor e que,portanto,deverá ser reformado; 

. 
7. - o Egregio Conselho Nacional do Trabalho já 
se tem pronunciado,em varies accõrdams,sobre actos 
de rebaixamento de cathegoria,de "funccionarios da 

.... - , Rede de Viaçao Parana-Santa Catharina,feitos com 

base na Circular do Superintendente,de 28 de Março 
de 1932 (doc.nº 3),tendo,o Egregio Conselho,dado 



PROVIMENTO aos recursos interpostos. 
Entre os casos,perfeitamente _iguaes ao do re

corrente ,julgados por esse Egregio Conselho,pede ve
nia,o recorrente ,para transcrever os accôrdams profe
ridos no PROCESSO N9 528/34,em que é recorrente Jo
sé Hernandes Cabezon,e PROCESSO Nº 4.363/3ô,em que 
é recorrente Ulegario Cipriano Machado. 

• PROCESSO N2 4.363/33. 
Vistos e relatados os autos de processo em 

gue Ulegario Cipriano Machado reclama contra o seu re
oaixamento de cargo na Estrada de Ferro Sao Paulo -
Rio Grande: 

Cansideranda que
1
está demonstrado~no processo, 

que o reclamante nao fo ,a~en ,augmentaao no seu or
denado ,mas,realmente transferi o de um cargo,com ven
cim~ntos de l:ts.200fOOO,para outro,remu:neraà.o com Rs. 
540~000,conforme a legou e a ~strada nao contesta; 

Considerando que,as certldÕes de fls.l6 e 17, 
provam a realidade desta pro~oçao~sendo que

1
a de fls. 

17 demonstra que,em 3 de Janetro ae 1931 fo o sup
plicante effectivado na funcçao de Fiscai de Trens; 

Considerando,aínda,que_a Estrad~ ,não tendo 
pro'\Uldo que a refer1da promoc;.ao dependera da appro
v~çao do Sr.Ministro da ,Viaçaq e Obras Publicas,~ 
fora por sua Exca. annui~ada,é forçoso concluir que 
o reclamante soffreu effectivamente o rebaixamento 
contra o qual protesta; 

Considerando,finalmente que o rec~amante con
tava mais de dez annos de servlço

1
de accordo com a 

jurisprudencia firmada pelo Conse ho no accôrdam de 
13 de outubro de 1932; 

Resolvem os membros da 3a.Camar~ do Conselho 
Nacional do Trabalho,dando provimento a queixa de 
01egario Cipriano Machado,condemnar a Estrada a reiB
tegrar o sup~licante no cargo de Fiscal de trens,pa
gando-lhe a âifferença dos vencimentos que deixou de 
receber durante o período em que permaneceu rebaixa
do de funcçoes. 

Rio de Janeiro,27 de Novembro de 1934. 
Arnerico Ludolf -~residente. 
Luiz Rego Monteiro - Helator. 

Fui presente:- Geraldo A.F.Baptista- ~rocurador Ge
ral em exercício.• 

N PROC.N2 528/34. 

• Vistos e relatados os autos deste Ptocesso, 
em qije José ijernandes Cabezon~em~r.eg&do da Rede de 
Viaçao ~arana-Santa Catharína,raclamà eontra a Admi
nistraçao da Estrada de Ferro Sao Pa.ulo-Rlo Grande, 
que o rebaixou de cathegoria,e

1
em consequencia,teve 

diminuídos os respect.ivos venc mentes:-



PRifvlEIRO TRASLADO Livro 28 Fls. 6 
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UNIDOs 1/IJ 
~~ 

Estado do Paraná r 
4 .0 TABELIAO 

Olivier da Costa 
I 

1m a 
C a rtorio: Rua Mal. Flo ria no Peixoto, 57 - Fone, 758 

Procurao o bast r te que faz o Snr. Edgard Mello . - . 

como abaixo. se declara: 

Saibam o que este publico Instrumento de Procuraçao bastante vi-

rem que aocl .-doze. - dias do mez de Julho do ano de mil no-

vec tos e trinta e oinoo da Era Cristã. nesta oi nde de Curitiba. 

E o Parana. perante mim Tabellião 1nt0 comparece o como ou 

o nt em meu oartor1o o Snr . Edgard Mello , casado , empregado da Es-

trada de Ferro ~ão P ulo - 1o Grande , qui residente e.-

reconh 10 como rop 1 o de mim e testemunhas . - no fJ.m d s te assina-

das e estas por m.:.m Tabe _j ão do que dou fé; ahi. I erante elas disse 

que por este publico instrumento nomeava e consti tuj a seu bastan-

~ e procu actor ao Snr . Dr. João Berguó F rnandes Coelho . brasileiro , ca-

sado, advogaoo , aqui residente , com poderes osp eoiaes e illimi tados para 

interpor recurso perante o Conselho Nacional do Trabalho e aoompanhal-o 

até final sentença e sua execução , dando-lhe para esse fim todos os pode

res em direito permittidos , inclusive os de receber , dar quitação , tran

sigir , desistir , substabelecer e usar dos poderes adi~nte impressos que 

ratifica depois de lhe terem sido lidos e explicados . - . 



podcn·. l'nt Dir •ito permitidos. pma quP t•m SI'U nom<', <;otno s~ presente fo":sf! 
1m JUÍzo " ftll'l t <kk rc>qw•rer, ;llt gar, defender todos o: seus din•ilo e juslka 1'111 

tJ U' t> squ ·r 1 am;;, · nu d<·m;mdas civis ou crinws movidas ou por mov •t <'111 for \ utor o 

r ) < m um ou outro fôro, faz<·ndo citar, o[erPI'er ;u;ões, libelo , I' • . Ct'Jl<;iit's, l'mhnrgo . su~JH'Í· 

,utros qwwsquer mfigos; contrariar, produzir, in<tucrir c repcrguntar tf's!t>munha ; dar de 
JH'tlo <1 qtwm Jh'o for, jurar dt•c·isnria e suplf'loriam<•nlf• na nlma 1!<:!1- <' faz~r dar t;w<; juranwn

Í< :1 qu •m cnnvi('r; cl:'tr <' H'<'!'h ·r quita<,;iío; transigir em juizo ou Tina 1lt·le; a ·sislir os II'TilHIS 

de un' lltmio. ~ ~ p;1rtilha com a. Cl!a~·r)es para t•les; assinar autos, n•qw•rinwnto", prott•st:o., con· 
tra prol<.' lo ,. t ·nno!'i, ainda o · t(,• confis ·ao, n1•gm;fto, louvação, d sistt nna; apt lar, agravar ou 

qu;dqu1·r Sl'llkllÇ<l uu dt·spiiclw, seguir e~t •s rt>cursos 11t!'· maior alçada; fazn <'Xtrrtir 

n·qut·n·r a (' ' t•cuçfw d<·lt~s, sequc•stro; assbtir aos atos de eonciliac.;fio, para os qu;ws 
nnr <lt • poderes 1 :-.pc-<'iaes <' ilimitado , JWdir prccatorias, tomar posse, v1r com embargo <le ,,.,_ 

o enhor ,. pos.;tlldor juntm documentos e torna-los a n•ceber, vana_r de ações e int<'ntar ou
lt d , dt• 110\"0 .pod •,,do suhstaiH')<'CCr esta em lím OU mais procuradores, c os SliUSlabt>kcidus em Oll· 

tr·,1s1 fi, ~ ando-lhc o..; nH•snws pndt•res Plll ' <•u vigor, e n•vogal-os querendo, s<•guinrlo suas t'Mlns "'' 
ordt•ns c avisos particulan•s, que sendo prec1so, serão r.onsiderados como parte de ·ta; <' tudo quan-
do for f, •Ito pelo dtto seu prucur;Hlor ou suhstabeleci<lo, promete . .. ·-· .hav r por valioso t' firnw • 
e para sua JH'Ssoa n·scrvn tod ;t nove~ citação. E de como assim diss1' . . do qw· dou lt' 
fiz f ' Slf' instrunwnto qu<' lhe .......... li e aceit. ............ e achado conforme ass1110 ............ .. com as tPste- • 

munh<~s pr •se tü1·s, sohn· o selo ft·deral devidam nte inutilisado, perante mim. Adeoda to Arnal-

do Volpi, 4° T bellião interino que a esorevt,sendo test 0 s os Snrs.Osoar 

Rocha e Themistooles Rocha. (aa) EDGARD MELLO- Oscar Rocha - Themistoclea 

Rocha. (Lega~lada)~1S~DA HOJE. atá conforme ao original e 

doa f~. E ea'gQM;d~fJuv/O-~f>/4• Tab• int• sabearevo,oon:Éiro · 

asi 6no em publico e raso. ~ 
I STO . .--........... 

"'"":::;:::.--'-.:::: 

. c9 r;W)ct~~UY.'..ltfl'":~ 
A.o }rJ."----



DE DE .. 
C O N T BT.LIDADE 

TE ~O DE SERVIÇO:- (De accordo com as folhas e document 

A DA ENTRADA 

1914 - Em 5 de bril foi admittido na Contabilid·~c1 Geral corno 
praticante gratuito. 

1915 Em Janeiro foi por ordem do Dr. Teixeira Soares nomeado 
3Q. escripturario percebendo os vencir.cntos de........ 10 OOQ 

1916 -Em Novembro passou a perceber ••••••••••••••••••••••••• 

1917 - Em Fevereiro " 11 •••••• ••••••••••••••••••• 

1C 17 - E Dezembro " ............................ 
1918 - Em Julho " lt ••••••••••••••••••••••••• 

1919 - Em Outubro foi designado para chefia á secção de dac
tilographia com os vencimentos de ••••••••••••••••••••• 

19 O- Em Outubro passou a percéber •••••••••••••••••••••••••• 

1921 - Em Fevereiro, foi encarregado do registro de Contas a 
paga.r e a receber da SP-RG com o e vencirncntoa de •••• 

,., 
1922 - Sem alteraçao 

1923 - Sem alteração 

1924- Em bril foi promovico a 2Q . escripturario para traba
lhar na Secretaria de, Contabilidade Geral com os ven-
cimentos mensaee de••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1925- Em Julho pae ou a perceber••••••••·••••••••••••••••• 

19 5- Em Novembro passou a perceber••••••••••••••••••••••• 

1926 - Em Fevereiro foi promovido a lQ. escripturario, fican
do encarregado do expediente da Secretaria da Contabi
lidade Geral, com os vencimentos de••••••••••••••••• 

1927 - Em Janeiro foi pron1ovido a Guarda-Livroc , percebendo 

1928 - Em Agooto foi promovido a Secretario da Cont~bilidade 
Geral com os venci.rnentoE: de••••••••••••••••••••••••• 

""' 1929 - Sem Alteraçao 

1931 - Sem alteraçio 

1932 - De Janeiro a 

nomeado Ajudante da Contabilidade com 
de ••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••• 

rço•••••••••••••••••••••••••••••··~·· 

1932 - Em Abril, em virtude da circular nD.9/286 de 28 de 
~rço de 1932, do Snr. Dr. Superintendente, que decla

rou insubsistentes todos os augmentos feitos cobre as 
folhas do m s de Setembro de 1930, foi rebai do pare. 
o oeu anti o cargo de Secretario da ont~bilida e , pas
sanao a perce er os vencinentos de •••••••••••••••••• 

- eegue -

12~0 ~ 

150 OOd 

170 ooc 

200 00 

220$00 

250 ·.oo 

280,p000 

35 ooc 
4oo·ooc 

425 ·ooo 

475$00C 

600$000 

800$00C 

l: 50 ooc 

1a5o ·ooc 

800' 000 
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~9 3 - Sem alteração 

l934 Sem a.l te ração 

1935 - Até a pres ente data sem alteração, com os vencimentos 
de••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 80 000 

P~IÇ0ES t- Não tem 

ILOG I OS 

Em junho de 1924, em attestada S-1/2875, diz o Snr. Chefe Geral 
Contabilide.de 1- Em todas ae func çÕes que exerceu demonst ou ser um 

en:pregada correcto e zeloso cwnpridor dos seus deveres • 

Em 2 de Junho de 1925, m C-59 dirigido o Snr. Director Repre
sentante diz o r. CTB 1Func iornrio e.nt igo e 1 ereced ar''• 

Em 18 de Dezemb o de 1926, tambem em C-59 dirigida ao Snr. Ins
p~ctor Geral da ~de o ·Snr. CTB diz 'Empregndo aeeiduo e cumpridor dos 

eus deveres' . 

Em bril de 1929 em attestado asaignado pelos Snrs. CTB e Inspe• 
to r Geral da R~de dl.z t "onde tem trabalhado com dedicação e competenci• 
de.rronotrando ser um empregado honesto, inteligente e c mpridor dos seu 
deve r • 11 

Em Dezembro de 1931, em attestado saignado peloe Snrs . CTB e 
atual Superintendente diz 1 'onde tem trabalhado com dedicação e aasi

dui ade , deinonstrando seu um funcionaria hone sto , inteligente , tendo 
empre revelado aptid~o . conhecimentos technicoa e idoneidade moral. 

m lO de Outubro de 19341 em carta s-~993 elogiado pelo Snr 
Chefe Geral d Contabilidade que diz "num gesto digno de exerqplo ,não 
medindo saorificioa, mais u~ vez demonstra ser merecedor da confian
ça que lhe dispensa ~o as dminietraçÕea desta Estrada. 

Em 11 de Outubro de 1934 pela carta 9 199. mandado elogiar pe 
lo Snr. Su erinte~dente da R de por não ter se afastado do seu posto 
por occasiao do movimento gr vista. 

TE O DE SERVIÇO 

O snr. EDGARD DE ~LLO, conta até a presente data com 21 \ nnoe 

de efectivo xerc1c1o. 

Cur itiba, 2 de Ab 11 de 1935. 

dtc. 



.. 

Illmo . Snr .Presidente da Caixa de A osentadoria e Pensões q.os 

gados (la Estrada de B'erro S.Paulo R . Grande . -------

_N e s t a 

~~-

____ lidade..._y;;de <ltE m<.. ndeis certLficar ao~ deste si do mês _de Di3Ze~D; 

-~--- oro Çle 1930 ao mês de_ Abril de 1932 o seu rom~ .f'i5urou ern___fQlhas . 

de amento como A· udante desse mesmo De~r té:l.rCEnto rcebendo os 

_ _..:_ve;:o_:'n=ciTIDntos rnensae s de ~s_. 1 : b00$000 e :.ü de a ccordo m m a J..Bi_J.h 

forC~.m descontadas a ··oia e mensalidade corres:Jondentes ao Cé.i.I' ·o 

acima se r e fere . 

________ Curitybu , .f8 de mar· o de 1Y3b 

• 



., 
---- ..,(,.. -..I. l :~ ___ ...... 



' Illmo. Snr. Dr. Superintendente da R~de, 

e~)~-~ --
~, ~~-- ?' -/i-1 

"~ -::-..;.N:.:.;e::.:s:..:t::e.==-~~--
:perintenelente 

O abaixo as s ignado, desejando recorrer ao Conselho Na

cibnal do Trabalho do acto do ex-Superintendente desta R~de, Dr. 

A • .Tunqueira Ayres, pede mandeis certificar ao pé deste os dizeres 

da circular na. 9/286, de 28 de ~arço de 1932, d~quelle Superinten------

~.- -4,,-vv 

/2.- J,ô trD 

~- .. .1. U() 

r~ 

o 

dente, que declarou insubsistentes os augment~s effectuados sobre 

a folha de Setembro de 1930. 

CIERTI!ICQ_, ele accôrdo com o SUJ?ra, ue o teôr Jla oa.rta-cir.-

cular ela Su:perintend.encia. da Rêde,sob nQ 9/286,de_ 28 ele março ele 193~ 

é o segginte:-NQ 9/286 - Curitiba,28 de março de 1932 - Ilimos~Snrs . 

Inspeator Geral elo Trafego - Ins:pector Geral da Locomoção - Ins:pectoJ 

Geral ela Via ermanente - Chefe Geral da Contabilidade - Chefe Geral 

das Almoxarif'ados - Levo ao conhecimento de todo o pessoal QUe .fôram 

declarados insubsistentes tod.Qs os aumentos efetuados sobre a .folha 

d,e setembro de 1930 •. - audações (a) .Junqueira Ayres ~ SU:perintend.en· 

te. Eu, Alceu de Al buquerQ.ue, ecretario Geral da 8u_p e~int.enéiencia, 

passei a :presente certidão,que vae :por mim assignada e visada pelo 

Snr. UI>erintendente. 
~: 

VISTO 

lU~~ 
SUB}j~~. 





A' cons1:deração do Snr. D1''rootor Geral 
de a4JIJ? d' tTJ/, .:::(... ~f'M; vava r~l, __. 

... ······· t' /-· --

n~·o (i", ' :n~>.,'ro, &'de 4~.ctl()áe1 ..::; 
_ . .... ./7(cc·-dr?o C{t A~à7'f,4 .. _~tu" 

Dit·ect0'1·4a li!- Secçãp 

·~ 



~--'/~ /~ o ~'~ 
~ ~ 6 ePo Á~ /o.~ ---

~~ tf(;] 01-<. _AÇ .f./' 



1-1 . :370 

Proc. 8. 019/35. 
21 5. Outub r·o 

CN/ SSB • 

Sr. Sup r intendente da Rêde Viação Par ná ~~nta C thnrin • 

Ct rityba. 

PAR A NA 

Com referencia aos au tos de p rocesso em que 

dgArd de ello reclama c ontra o acto da Estrada de .11erro .. 
o 

aulo Rio Grande que reduziu os eus vencimentos, solic ito-vos 

rovidenr.1ae no s ntido de serem a r sent dos a esta Secret ria 

dentro lo nr zo de 20 dias, as necea -ariaa 1nfor ações a res

eito da referida reclamação. 

Attencioeas saudrções~ 

Dir ctor veral da Secretaria. 



( 

• 



X 112 fd 1~ 

Curityba, 5 ne nov mbr de 1935. 

Ilmo Sr. Osvaldo Soares , 

MD. Director Ger 1 da Sccret ri do Conselho N cional do Trabalho , 

Rio de J neiro 

Em resposta no vosso officio nQ 1/1370, de 21 ne outubro p. passado 

re rente á recl aç o formulad esse Eoregio Conselho pelo Sr. dgard 

de Mello, ca -nos tr nscrever a seguir a inform ç o prest da esse res-

peito pelo Sr. Chef Ger 1 da Contabilidade desta Rêd : 

".0 Snr. i,dg rd de Mello, entrou p ra o serviço desta .~.tstrnda em Abril 
do 1914, n-o h vendo intcrrt~çf no seu tempo e serviço . Em a osto 
de 1928 , foi nomes o par o cargo de S cret·rio d Cont8bilidnde om 
os vencimentos de rs. BooP.·ooo mPnsnes . Em Outubro de 1930 f i no 
do C reo e U nte da Ch f d ContAbil ' a de co~ os venci
m n os de • · ~oo o O mcnsaes . Em 28 d i rço e 1932, oi ir g a 

o os os Che es c rvi ço , e o ex- Superint•nl nte Jun ueira yre 
seguinte circul r: '' vo ao conhecimento d todo o pessoal que :fo

rr:un declnr dos insübsistcntes todos os a.ugmentos ef:f tu dos sobre a 
folha le Setcmb!•o de 1930 ." Em virtude des · circular , em 1~ de Abri 
de 1932, :foi o Snr. Edgardd Mello rebaixado ao car~o de Ajudante da 
Chefi d Contabilidade com o ordenado de rs . 1 : 500~000 p r o cargo 
d.c Secretario da Contabilid de com o or en o me sal de rs . 800~000 . 
~ o que me cumpre info:rm r. Curit.yba, 5 r'l.e Novembro de 1935. (a) • 
Ferrej.r - Ch fe G raJ da Contabil:l.d de . u 

Com os nossos protestos de lta stiml e distincta consi 

p esentamo s nos as 
Attenc osas aau ações 
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Mlnlsterlo do Trabalho, 

lndustrla e Commerclo 

..................... Secção 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc.8.019/935. 
ACCORDÃO 

Ag/SSBF. 19 ... 3.6 .•...... 

Vistos e relatados os autos do processo em que 

Edgard de ~ello reclama contra o seu rebaiXamento de cargo, e 

reducção de vencimentos, na ~strada de Ferro são Paulo Rio Gran

de - Réde de Viação Paraná Santa Catharina: 

CONSIDERANDO que; conforme consta dos autos, o recla

mante foi admittido na Estrada em Abril de 1914, tendo sidO pro

movido ao aargo de ajudante de contabilidade, com os vencimen

tos mensaes de 1:500$000 (um conto e quingentos mil réis), em 

Outubro de 1930, fw1cções que desempenhou até Abril de 1932, 

quando .fo1 declarado,por circular da Estrada, sem effeito o 

augmento de vencimentos a partir de OUtubro de 1930; 

CONSIDERANDO que, em consequencia, dessa circUlar, 

foi o reclamante rebaiXado ao cargo de Secretario da contabi

lidade, com os venctmentos de 800$000 (oitocentos m11 réis) 

mensaes, r azão por que, julgando-se elle prejudicado em seus 

direitos appela para este Conselho; 

CONSIDERANDO que, segundo a jurisprudencia pac1!1c 

deste Conselho, ás Emprezas sujeitas ao regime do Dec. 20.465, 

de 1~ de OUtubro de 1931, é vedado rebaixar de cargo, com pr -

juizo nos vencimentos, empregados com mais de 10 annos de ser

viço; 

CONSIDERANDO que está provado que ao reclamante ja 

estava assegurado o direito á garantia da estabilidade, e, ma1 
"' que, em 1930,nao houve simples augmento de vencimentos para o 



( 

N N 

reclamante , e sim promoçao para um cargo superior , nao 

cando á especie a circular referida pel a Estrada; 

rles@lvem os membros da Pr imeira Camara do Conselho 

Nacional do rrrabalho julgar procedente a reclamação , para o f1m de 

serem restabelecidos os venci mentos anteriores do reclamante e 1nde

mnizaao elle,outrosím, aa ref erida differença . 

Rio de J'aneiro , 11 de Maio de 1936 

Presidente , no i mpe

dimento do ef·fecti vo 

relator 

~rocurador ueral 

Publicado no Diario Official em .A .dJ O~. ~.., --Á 9 ~ 
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~esta data, junto aos presentes autos os ~nbargos otte-

recidos á decis·o da la. Camara deste Conselho, Ea-

trada de Ferro ., o Paul.o Rio Grande. 

Primeira secç!o, 7 

.. 
.. f J ~ ,i ,J \ I ~ J j 

. -" 
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As agencias posloes-lelegrophicos recebem felegremmoa pora qualquer 
11---l'-1--~...,,_ ..... ·•~"'J"'l--~'.. o mundo. 

legrammas longos são oconselhoveis os cartas telegra• 
som de grande obotimento. 

Usem vale telegraphico ou aéreo poro o remesso de dinheiro. 
ll--+-1--~~-~issão opido, pagamento immediato. 

Procurem conhecer os vantagens dos serviços de cobrança e de 
- -+-+--i:r:;;n;o;,.rados contra reembolso. 

n--+-+----• Em caso de transferencia de residencia, communiquem o novo 
ço á agencia que lhes servia. 

Aos Bancos, Companhias, ca.sa.s commercia.es e empreus industriaes 
facilita-se a ex~dição, a qualquer hora, dos seus telegrammos, meditmte depo
sitos semanoes, mensaes ou trimesfroes. Peçam informoções. 

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

t.l!.---~--------· 



INFORMAÇAO 
A Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande - Rêde de 

Viaçao Paraná -santa Catharina - nlo se con:f"ormando com a de

cisão proferida pela Primeira Cam~a do Conse~1o Nacional do 

Trabalho no accordão de fls. 17/8, offerece á mesma, no te

legramma ora appensado a este processo, divwrsas raz~es de 

embargos com as quaes pretende modificar a alludid~ decisão 

deste Conselho. 

N4o me parecendo regular apresentação de embargos 

por via telegraphica , proponho, preliminarmente, seja ouvi

d a Douta Procurador i a Geral a respeito da le alid a ou 

não do alludido recurso. / 

Prij;;/"'r/; ;,;tw de 
I 

~l~:ci~ 

, J 

t u. J~ a C? .a"\ i!ú/z~ C', / / ,) · ,/_, ! 
for-~ 



A/~~- ~ad'tJ11 a~~/&di.ri:t/Jut!?~-? 
/ f vf~ t!mlv~~ , e 
Mr1~ o/~ék .ddá 
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C O N S E L H O N A C I O N A L D O 

Proc. 2. 044/34. 

(Emblema da Republica) 

ACCOR DlO 
Ministerio do Trabalho, 

Industria e Commercio 

1 9 3 5 
Pri meira Secção 

~f 
~ ~ QJ 

I 

.. 
VISTOS e RELATADOS os autos do processo em que sao 

embargantes Annando Prince, Hugo Giesbrecht e Francisco Gomide, e 

embargada· a Estrada de Ferro são Paulo - Rio Grande:-

CONSIDERANDO que este Conselho, em eessão de 13 de outubro 

de 1934 - accordão publicado no Diario Official de 21 de Novembro, 

do mesmo anno - apreciando o inquerito administrativo mandado ins

taurar pela referida Estrada para apurar a responsabilidade de va

ries empre trados da Estrada em factos criminosos verificados nos ne 

gocios da Associação Beneficiente 26 de OUtubro, e que envolveram 

assumptos referentes á repartição de contabilidade da via-ferrea~ 

resolveu manter a demissão de Frencisco Gomide e autorizar outro-

sim, a de Armando Prince a Hugo Giesbrecht; 

CONSIDERANDO que, não se conformando com essa decisão, os 

3 empregados oppõem embargos á mesma,dentro do prazo regulamentar; 

CONSIDERANDO que nenhuma meteria nova infringente do julga

do invocaram os embargantes,para justificar a reforma da decisão a~ 

terior; 

Resolvem os membros do Conselho Nacional do Traba-

lho, reunidos em sessão plena, por maioria de votos, rejeitar os em 

bargos, para confirmarem a decisão embargada. 

Rio de Janeiro, 18 de Julho 

(a) Francisco Barboza de Rezende 

{a) Eduardo v. 

Fui presente:- (a) - Geraldo A·Faria B 

~~ 

Publicado no "Diario Official" em 11 de Setembro de 1935. 



CO SBLBO lfAOIOliAL DO TI.A 

Pr c. 2. 044/34 

(lmble da Republic ) 

.AOOORDlO 
Kinisterio do Trabalho, 
Industria e Oom erci 

1 9 8 " 

Vi t e relat do o auto do pr ce o em que a Batrada 

de Ferro Sã . Paul - Rio Grande remette 1nquer1to dministrativo in-

taurado c ntra Antonio Sieradzki, Bdg rd Mell , Julio Semille, Bugo -

Gieabreoht , Armando Prince e Franci co Gomide:-

R LA'l'ORIO 

- -------
A eapeeie do autoa é a aeguinte:-

A Rêde de Viação Paraná Santa Catharina ~oi occupada pe

lo Governo Pederal em OUtubro de 1930. E, como de de o pri eiro dias 

eguinte á irrupção do movimento revolucionaria o Oommando da Praça -

determinou uma tabella de preço para os generos de primeira neeessid~ 

de, os quaes p r serem abaixo do custo trouxeram ao co ercio prejuizoe 

gerae , inclusive • A aoci ção Beneficiente 26 de OUtubro, que tendo -

de e aubm.etter á referida tabella, e como fosse bastante grande o vo

luae dos seu negocias, teve vultoso prejuizos. 

Seiente desse facto, a Superintendencia d Bêde de Via

ção Paraná-santa patharina, afim de que a s oeiação fosse compen ada 

nos prejuizo soffridos, concedeu-lhe um isenção provisoria de fretes 

ara a su s mercadoria que tranai taseem pela Rêde. Assim, a Associa

ção emit t ia vales no valor do fretes a pagar, o quaes eram remettidoe 

á Theaouraria da Estrada como e fossem dinheiro e, ent.ão, a Oontabi-

lidade processava de ceordo com essea Teles a contas receber corres-

pendentes elles. 

Em virtude dessa concessão, ficou a E trada sendo credora 

da Associação no valor de 118:275tooo, cuj import nci 0orresponde a -

16 contas receber que se acham devidamente proces adas na Contabili-

dade da Estrada. 

foi quando alguem se lembrou de simular o papamento por 



n o qu e s divida 

el E tr· , h vendo ru a o, bre di p ns d 

o u ttido conaldor ç-o do Sra. 1n1stros 

co pa cerea f a, não só d iac 11 ç-o d r 1 cg 
... 

o d ropria su rtntendenci da Red • 

A Co do Inqueri t Adm1n1 tr ti o, u lato-

rio, explica o facto da egu1nte neir 1-

o snr. ranci co Go ide, th ou iro d A sociaç-o 

t1c1 nt 26 de OUtubro, se~n o de oimento d v ri s t ate unh s,l~ 

• v u v1d de regrada, na qual a aTa em farra e fest s, d1nhe1 -
ro qu odl poaauir, h vendo t• elle pr rio conte do que Pe.!: 

eu, d u teit , 8 conto no jogo, de dinh 1ro pertencente A e ao-

ciaç·o e que, e eonae u nci dia o, fo se natural que o 1d ut111-

z de 1mport nc1 ob u arda e, ma t rde, ro s um lo, 

o qu 111oito, p r r or o d atalque exiatente er u Caixa. 

como Gomide jun emente com A ando r1nce, co o qual 

te ccordo, ois o ultimo fsv.ia parte, en erio ente, do rupo 

de e re doa qu t zi op o 19-0 á Di ctori d oeia~ão, e como 

Go id e rince, dizia, as iduos que erarn n Oont bilid de, vieram a 

ab r do vulto o debito da oci ç-o ref rente o a f rete m. atrazo, 

tiver natur 1 nte a idé de aproveitare -ae de 

r Oomide regularia r a su Caixa. 

cirou tancia ~ 

Portanto, diz ind o r latorio, idé da r 1 ific Ç-0 

contas ceber rtiu d F A CISCO GO ID O P I C • 

r nece aario, no entanto, p ra a r 1tura d a contas m 

a reço, carimbo e p pel. da Contabilidade, e, or i o, procur ra 

o ide e Prinoe entendi ento e al em na Secret ria. e al em, 

1ntor inda o rel torio, n-o oude ser 

circum t nci de terem sido as cont a 

al n v1c1oa é Yerdade, mee obedec ndo a 

nt1t1 ~Ado. MA , continua, 

r ceb r contecc1onadaa, co 

a ne1r toda spceial d 

Oont bilidad •nos conv nce de que 1 em de e Depart ento entrou no 

complot, al em que infelizmente, não ude oa identi~icar". 

A explicação que d& sobre o smo facto, o r latorio do -

1nquer1to policial de fla• g._v a 96 é a seguinte: 

e AR ANDO IHC sendo rocu rado por MOI RECHULSKI 



-a 

de ANTONIO SIERADSKI para que ell Pr.lnce eonae 

metad e lo m no do e -r t trazadoa, devidos 

tr d , afim de qu fo ee usa quantia p 

PRI CE, FR OI CO OOMID, ANTO IO SI~RADSKI, IDOARD LLO, JULIO SEIIIL-

LB ~ Dr. HUGO GI SBR CBT, ~rocurou SI RADSXI, qu lh deu aiorea exPl! 

eaçõe obre o aasumpto. 

Lo go depois, tendo Prince ido 

lio Semille, na p sença de Sier dski, 

• Oont bilidade, obteve de JU-

a relaç·o dos fretes menciona-

doa p r obter, mediante me m , de Fr ncisco Gomid , a import ncia --

combinada. 

Gomide, porem, achou neo r aut'ficiente e r-

vir de documento comprob torto de lançamento, razão por que levou Prin

e o c so ao conhecimento de Sier dski· 

e a mesmo di , informa Princ , appareceu em aua c a dgard 

ello que lhe ntre~ou a tal conta 184 k (reconhecida posteriormente co 

mo faloific d ) com o recibo pa e do na m m , r comendando-lhe aind 

que só a entr , e Oomide, edi nte a u nti de 50:000 000 já comb! 

n da, confo~e lhe h via dito Si r d ki. 

Prince entre ou a conta a Gomide; m este, verit'icando que 

1m ortancia o ocumento reff~ rido não oin idia com relação :rorne-

cid or Julio S m1lle, edi1 a Prince que lhe ntr g sse o mesmo doeu-

mento p r ue e le Gomide procede se a uma Terificaç-o escripta da 

Associação. Pa do algun di s, indo Prince á Pont Oros a recebeu -

de Go id qu tro tituloa combiario na 1m ort nci mais ou meno de •••• 

7szoootooo do uai 7:000 000 provinham de certo de contas o re tan-. 
te era d do pela cont de t pr senta por Princ • 

P ra a entre a de ea titulas Prince exi u de Sierad1ak1 ue 

este lhe asa a e um recibo d uanti de 50:00Q ooo. Fti t rde :roi 

procurado por dgard ello que lh 

a a1 tur de Arthur Perreir • 

pre entou o recibo olicitado com a 

Prince então entre ou a Ed rd um titulo de 5:oootooo que t'oi 

de s ontado por J. w. Lupion & Oi • e or ates a encesl'u Gal er e, :r1-

nalm nte, resgat do pelo proprio Prinee. 

Depois Princ entre ou a Reebulaki maia 2 titulas de iOaOOOtO 

cada um, hav ndo este ultimo declarado que um daquell e titulas pertencia 



1 redak1 e Julio S mllle. 

pÓ todo sse r otoa, Gomid encontr o-

~ trad verificou que xistinm nind 1 dua oontr 

pag r d vidas p 1 A ooiaç-o á tr d • 

Aquillo oau ou-lh ec1e, nelo qu falou ille aobr 

umpto. te, pouco de ois, retirou reteri'l contaa d T e oura-

ri , tendo aido ne se amo di Prinoe procu do in T>Or . dga d 1-

lo que lb entre ou a du s eont o v lor 16&146 900, nelo qu re-

cebeu d g. rd llo ia ou menos a qu nt1 de 14:00 ooo, e de do qu 

h :vi do • ide Prlne rer rid n oont •· 

O ti tuloe 'P sa d r a a cbul lei to ai t ub tituido 

por tripli t eo eo1d a pel fi a achado 

t d or OoiDide· 

o facto é que appareeer m s contes 1 4L, 18L e 19L, reape ti-

nte de 1871376 800, 1:31~ 900 e 13:8381000 da n ire j • eonh eid e 

co o toa e e as contas reconheci s co o ~aleifiead a o os laudo 

pr nt do elo peritos tanto no in uer1to poli 181 (fl • 43 45) co-

o no inqu rito admln1 tr tlvo (fle. 444) 

br funcctonario d Contab111d de. 

d rd, Sieradaki e S mille defe 

a aa i tu d 1eradsk1 

cahirEt ri ita a -

-ae alle do qu a ndo tal-

llea, evi nt ent , 

que s fal 1f1c ··r m, q ficando prov do, p r ou ro 1 do, qu fel i-

ficaç·o foi pr ti da co al ne er oa co o j a troca d 1 ra B, cor-

re ondent na tr da ao ez de e'V'ereiro, p 1 letra L qu corr sponde 

ao z d De7, embro, não oderi ser d rd llo que r leificaaa ' 

po1 qu o 1s que n e , conhec o erviço d Cont b111 de, 

qu 1 oceup um e r ;'o de r onsftb111 de. 

Gi abrecht e o ide ta b a d fendem com a all 

o co ias-o de eritoa á conclue-o d que a referi a cont a 

toram dactylo r phd na chinaa d Seria LO ng .a. 917 Ser1e Lll 

nQ 158.622, arnba xistentc na Sec t ria da Con b111dade, -o ~uderam 

s s er f 1 1f1c d por ell qu resid a 100 kilo1 troa dB 8 -

cr t ri da Cont •111dade. 

eeta A ndo Pr1ncc, funoc1onar1o do tr f go. lste t mbem ae 

defende llegando ou segundo e e'V'idencia do uto , for 

r la1t1ced e em papel uaado na Contabilid de, em cbln o d 

contas -

ecretaria 
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Oontab111dade, com carimbo• da Oont bilidade e nessas 
I 

elle, fUnccionario do trn~ego o re onsavel pela fal i 

tua da. 

A Oommi são do inquerito não chegou nenhuma conclusão po-

altiva sobre a utori de e crime e apenas est • oonveneid de que al

guem d Cont bilidade entrou no co plot, al em que infelizmente não pouY 

de identificar. 

Cumpre notar, no entanto, que do eis tunccionarios da i~tra-

da ubmettidos ao pr sente inquerito, F. Gomide j * foi dispensado do a r

viço por não contar mais de 10 annos d exercicio (fé de ot'ficio de :fl • 

118), s gundo a communicação que faz str da é fl • 4. 

O dema1 a~ham-se suspenso rdando a deci o deste Conse-

lho, diz ainda a str da á f'ls. 4, entr elles Julio Semile, emprcp- do de 

meaos de lO annoe de serviço . 

Com referenci essa ultima informação da Estrada convem n -

t r que ema atá em discordancia com a ré de officio junt a fl • 110, 

a qual se verific que Semile tem 19 annos , 2 mezes e 27 dia de erviço. 

O qu verificou a commiss-o pé.lo relatorio de f'ls. 252 e e -

guintes, foi o ee inte, co r ferencia a cada um dos empreg dos: 

Armando Prince e Francisco Gomide - f'uncciona

rio dos qu is p rtiu a idéa da falaific 9- 0 daa 

cont e; 

Julio Semile - a oommiseão su peita do mesmo pe-

lo ~acto de ter sido elle quem recolheu as con-

tas 51L e 22• da Thesourari par a Contabilida-

de, e como ere muito ami o de Oomide, é extranha

vel que omente depois dess recolhimento é que 

t'o sem conreccion das as facturas 18L e 19L; 

dgard Mello - foi accusado ~or Prince de ter 

ido quem lhe entre ou as tres contas falsas da 

Oontab1l1~'1ad , di endo Prince ind que tinha tes-

temunhas daquella entreg , as qu i , no ent anto , 

não apresentou por occasião de sua defesa, confor 

me havi promettido. Desta form , nana ~ieou ro 

vado contra Ed rd· 



A commi -o r fere-a ainda 

obr um titulo de 5:000 000 e 

do qu 1 d~ rd p ou a J. w. 
divida antiga. 

Como fos e e divida o nte de 1:800 000, 

quella fir devolveu o r e stante a n rd por 

intermedio de Durvalina Coelho. como dentre o 

titulo qu Prince recebeu em cons queneia do ao

cordo que effect ou com a A aociaç-o não consta 
. 

e oe de 5:000 000, e gue- e que a outro negocio 

ae deve o faeto de etar d ard de po s se do &17 

ludido titul, negocio 'es e' ue · não ficou bem-

esclarecido. 

CUmp notar qu Ed~ rd ~m seu d poimento áa 

1 • 124 e 125 prest e cl r ci entoe sobr a -

trans cç- o ecirna ref rida. · 

Antonio Sierad ki não h u l au r prov de 

sua p rt1c1paç~o n$ tr na cção illicit • 

Dr. Hu o Oie brecht- tamb m não .t ve parti-

oi:pação na feitura d contes falsas e só maia 

tarde qu ndo soube do oocorrido or intermedi 

de Gomide qUi2i, f r co como é, procurar auxili r 

o seu igo encobrir a falt • 

Gieabrecht, Gom1de e Prince, e Sieradeki, Scmile e dg rd de-

fendem-a por u advog do , r eotivam nt~, ás fls. 601, 504, 605/508, 

609, 510 e 511"523. 

O advogado dos tres rimei J'O decl ra que o pre ente 1nque

rito eatá nullo, ab-1n1t1o, poi depuzeram 21 testemunhas contra a dispo-

aição expressa do art. 2~ d e Instrucções pn rovnnn ~ por en In tit to, 

que fixa em 7 o numero aximo de te3temunhas para os inqueritos. 

A commi ão, contr esse ar mento, d cl ra e s n o de 6 o 

meJOo d CC do o 1tt1ndo e In t cçõe 7 te ate~1nhaa or accu-

do, é pertei t ent le al haver deposto 21 te temunha no pr sente in-

que ri to. 

Co o ee verifica tambem, o presente inque rito roi enviado a 

est Cone lho alem do prazo de 90 dias, determinado nas Instruoçõea já ci-



, a como intorm a ~ trad á f1 • 5, isso 

I . 
c 

aconteceu
1
em , 

~motivo de ~orça maior a r sentado p los eritos que n-o ~Udera 
examinados ue encontravam no processo em p d 

da Juatiç , dentro do pr zo que lhes roi concedido, o qual foi proro

do nor aia 30 di s. I to o to : -

00 !DER O oue o 1nqu rito adm1n1 trativo e o inque-

rito polic1 1, pelas rova teatemunh 1 e eiroumetsncial, que reuniram. 

convence d respon ebilid de doe ccua doe r ncis o Qomide, Armando -

Prince e Hugo Gie brecht; 

CO SID BANDO que a confie ~o doa cueado cor bora 

aquella prova ; 

CO SID RANDO qu não se pode deixar de ter c mo val1-

d s provas colhid s no inq rito olicial, elo eimoles f acto de não 

• rem produzida e ante autoridade judiei ria; 

00 SIDE ANDO ue, ind recentemente, a Corte Supr ma 

decidiu que não e po~e deixar de tom r em consideração o conjuncto dos 

elemento probatorioe colhidos elas autoridades ~oliciae (Aecordão in -
~ ~ Di r ei to !21:. lQ.g_, ~· ~) ; 

CON IDERANDO, qu nto n forç robante da confies-o fei-

t n policia, que os nosso juize e tribun es sempre ent nder m que 

confia -o do de11nquente, mesmo feit na policia, quando coincidente com 

a circum tanciae do facto, con titue nrova bastant ara a condemnsção -

Aceordãos num roa 761 , 762, 739 , 846 , 837 e 1.703 no Di rio Official de 

10 de Janeiro de 1919, 5 de Setembro de 1919, 4 de Fevereiro de 1920, 9 

de Junho de 1920, 23 de etembro de 1921 e 20 de Abril de 1927 (Apud !a 
entenv do Juiz F· • da Cunha ello ) ; 

oo sm R 

Di tricto ederal, jul~ando 

O que t mbem a Oôrte d A ne1lação deste 

otheso de natur z identi a a que ora se 

jul a, decidiu que "0 codi o do :processo não ex1 e mais ue somente a -

confia ·o pr tada em Juizo t nha valor e prova, ma o apenas c ue seja -

r it perante autoridade cornpet nte (art. 255 , I) e incontestav 1 ' a 

competenci da autoridade ~olicial nara receber confissão (Rec. de Di -



8 

,,, s~ 

S95); 

OONSID RANDO que, e ndo aee ntuou m notaTel 
{ 

~I. 
o ill u tre Juiz Fede · 1 d 3a. V ra de s te Diatrict êti 

n utoridades oliei es tem em eu fa• or 

uma ju ta re u ç·o de idoneidade moral , 

que milit a b m e m n r stigio d s pe -

ôa investidas nas funcC'Õea ublicada •• 

{Jornal ~ Commercio ~ ~ ~ Agosto ~ 

1934); -
CON ID.RA o. qu. nto • r tr t ç-o de eorú'iesão, que 

a Côrte Suprema tem i~ado que:-

' A r tratação da confie ão f it na poli-

c i 
. , 
o c ttendlvel quando alleg do e pro-

vado o motivo \ ju tif1qu e sa retrata

ão"- (Rev. de Direito , vol· 108, pag. 590) 

e que, 

"Prov o o delicto, p valece a confissão d4 

m prova de h ver sido ob· 

tid por meio de constranpimento ' {ReT• de 

Direito, ol. 108, pae· &79); 

00 SID RANDO que, e s im, não se ode de prez r o 

que se apurou no inqueri to :C'ei to na policia, com observanc1 do pre

eei to leg e e ; 

CO SID RANDO, qu nto ao valor das declarações doa 

• co-reo , q e, segundo sali ntou o mesmo Juiz da 3 • Ver Feder 1, o no-

tavel CUnh Mello , 

"é outro ~rincipio tran ui lo no direito 

jur1sprudene6al br 1le1ro qu s decla-

raçõe doe co-réoa são, em m ia adiantado 

eone~i o, h vidA s co o ea azee e merecer 

plen fé e f z r pro plena, desde que co· 

incidam com as clrcum tanc1as da 1nfracção 

delietuos • de que a confissão de 



. .. 
oo-reo na rov cont 

o limit :rpoat.os, 3 

C..l to e no a.: .. - . ~ leia 

ro 694, 848, 900, 1. 5 

rio Otri 1 1 d 17 de D z 

1.887, no Di -

ro d 1919,1 '1 

e Outubro 1921, 7 de Janeiro de 1931, 

18 e tubro e 1912 e 29 d outubro de 

1922 - ; 

00 f) R O que, p~ltc do e e a r1nc1pio de direi-

to norm firmE\ n pe juri Pl"Udenc1 o c so em apreço, não e po-

d d 1 r d reconh c r que, ern r leção o indiciado F nci co Oo 1-

n o Prince e Hugo Oi b cht, ccu ç·o ficou pertcit men-

t rov dn; 

CO <li '='. A IDO o m 1 a que do uto conat , · ccordam os 

tn m ro do Oons lho rfl('1(-;ne1 do ·r balho, or un n1 1dad de votos, -

nnter a demi não de Francisco Gomid A'1 torlzar e~1 ~~o de Arman-

do rince e f n .o 01e b cht, m rf·j 1zo do pr c s o eri r·tin 1 inst u-

r do eontr e te s e o d 1 8CC UlAÔO • 

o d Js 1ro, 13 de et mbro de 1934. 

(a) c. ares o toe Pre 1 cnt • 

( ) dg rd d 011ve1r Li Rel tor. 

:ru1 presente:- ( ) - J. Leon l e z nde lvt adoro 1 

bl1eac .. o no "Di rio otf'1c1al' · em Rl de 

.,.····· 
/ 

0 8 
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CN/OS 

B6 J n 1ro 7 

1- l/37 .. e.o 9/ 

sr. dg l de el o. 

A/C do pr. Jo·o • r UO• 

Ru 15 d ov mbro nQ 413 - 1 and r. 

Cu ri t b PARA A · .. 

R"d d Vi .. • - s nt c th -v n o ç o :r -., 
ri emb elo de e i .. ror ri p la Prim ir C m do -r1 AO 

Oon e lho clonal do z· balho nos 1 uto do roce ao m qu 

r cl 1 contra ll 11 rez ' unlco • f oult!!, co VO 

do, ne t Seer t ri • p lo r zo de lO di • via ta do llu-

1 o uto ' f'l d Q.U ~ p ia cont at ç·o u enten -
der e • 

Att nciosee td ões 

(O ldo ao r 

Di otor G r l d 8 cr t r1a. 





Excmo . nr. residente do Conselho acio 

·balho . . 

.. 

. E GARD ] LLO ,no processo ,nQ8019-35, 

óra em embargos,vem,sobre os ernbargos , apresentar 
seguinte impugnação,na qual, 

ROVAR 
Preltiminarmente. 

·• 

lQ. - Que ,não houve embargos apresentados em fórma 
legal,pois que ,NÃO OI RESiNT A,a esse Egregio 
Conselho, DAL UER ETIÇ-0 ou RE UERTI NTO ,tendo ,ape
nas,o Presidente,recebido um telegramma,fórma essa 
INADMISSIVEL e NÃO P m~ITTIDA,como mei o habil,de óp-

- -posiçao de embargos,pel que,nao deve esse ·gregio 
Conselho receber ,como embargos ,um simples telegram
ma ,sem a rninima authenticidade ,sern a firma reconhe
cida e sem qualquer formalidade legal. 

- -2º . - "" ue,os embargos nao sao de se conhecer ,por-

que não articulam MATERIA NdVA,=n~em~F~·O~~~~~~~~ 
COM U UE DOCUv NTO. 

• 

De meritis . 

3º. - ue,o venerando Accôrda.m embargado limitou-se 
a consignar,mais mna vez,a juris rudencia desse ~gre-

gio Conselho ,de que EMP ' U IT s o REGIMEivi 
O ~CRE O,Nº 20 .165,D 1 D' UTUBRO D 1931, ~ 'D -

~ (\_ ~'<'r 



O REB IXAR D , C GO, COM REJUIZO DOS VENCII1 NT , 1 

EM REG os COM li; IS ~ z ANNO T RVIÇO" : 

4Q. - Que,assim sendo ,devem ser regeitados os em
bargos para o fim de ser confirmado o venerando c
côrd~ embargado proferido pela gregia rimeira Ca
mara,como é de inteira 

JU T I Ç A • .... -----------------------
Curityba,5 de Fevereiro de 1937. 

-----~~~~~-------
.. · 

•. 
; 



• , 

I N F O R M A Ç_Ã_Q -

•GDARD DE MELLO offerece, a fls . 55 destes autos, su

as razões de defeza aos embargos opuostos pela Rêde de ViAção Pa-

raná-Santa Catharina ao accordão deste Conselho proferido, em ses

são de 11 de Maio de 1936, no presente nrocesso d reclamação con

tra aquella ferrovia . 

Propondo voltem os autos á consideração da douta Pro

cur daria Geral , passo os mesmos as mãos do Sr. Director desta Sec 

ção , para os devidos fins . 

IAA RiorL 5. de larço 
1
de 1~37 

~VI~ ~~ ~.~ ~Vt~J~ . 

Off,~·~C~~~-~ 

ecebi~o hoje . ~0/3/3?. 
A consider ç o do snr. Di~ector G 

R~~;~;;~ar·9 
s . c. Dir ctor da l a . Secção. 

'(ee! ft ,~. 6 ~ 
V STO-Ao Snr ~r. P cura or G t!, 

d~ ordem 



·· ~ 



/ 



l - 530/77- .ol /35. 

15 Abr1l 7 
• 

sr. s p r1nt nde1t 
' ... 

de de v 1 ç o . )a · n -s c t . 

rtna. 

..,o ordam do . r . Proold nte de CO pr11cl e 

cml o requor ;llto e to nl J rJ(:ur d >ri Ger 1 deste 

... o 1 o r1os utos elo p ocenGo m qu E rd de el o 

recl m cont o rebo.1 · e red,cç""o 

êde , sol l -t;;l c 

rl 1. >t' 

t 

rto e 

• 

o ct r gu occ.;up· v 1e 

o _d.ellc.~. s no s . 1 tldo e ser e ta Se r et -

tro o prazo e l L d n , cont dos a 

1 ento ao )re ent , J1 o . .r er1 o tunccton .· 

perc. cn o . , c, o n · · 

t1vo , qu· . o r· cb ct te , tlocro 

ent -.:. ... erc n o . 

. ttenclOS· 

D1r ~ c to r Ger l 

... 
s u çoe 

o ·" .S) 

Secret r1a 
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r n1s ro . 
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• 
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1 v o- ) 
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1 . 1 r . 

• • 11 1 o o 

' 

n 

l . 

16 

e u 

o ::- 1 
' 

r 

d 

<l 

' • • 

e u 
,.. 

u . o 

r 

. 

to p r· 

con i 

7 

to l t 1 

do roc 

n 

1 
.. 

ç o e 

. ·t co. e o 1.4-

o 

e c., nto 

s rt 
o 9/28 ' 28 e • 

t r r • 1 .o 
,. 

• 

1 n t , o 

r 1 ~ c1 

rc c o d 

s 

1 lO , In tl t 1 r elo 





~. sr. Dr. Presidente do Conselho Nacional do 

~dgard Mello, residente em Curityba, por seu procurador, 

infra aasignado, vem oom· a devida vania , declarar, em vista das 

deligenoiaa pedidas pelo ur. ~rocurador, no processo Sol9/35, que 

em casos identicos, Já haver s• manifestado aqu lle iniaterio, oo

mo seJa no prooesso 4363/32; do sr. ulegario cypria.no achado, tendo 

s pronunciado a ~aroeira uamara, desse Egregio uonselho, no dia 27 

de Novembro de 1934, em acobrdam esse publicado no Diario ufficial 

de 6 de bril de 1935, e confirmado pelo uonselho Eleno, em secção 

do dia 16 de Janeiro de 1936, e publicado no viario vfficial de 8 

de Maio de 1936, assim como o a seguintes c&.so s da mesma natureza.: 

Linneu do Amaral, uarlos ôohucert, ~rnesto Langue e antonio DOndeu, 

que já r oeberam as re spectivas importancias e a. volta aos seus lo-

gares. 

] 
' 

uonfiado no alto espiri to de Justiça de v·. J!iXcia, o requeren

t e espera tomar em consideração, determinando a Juntada ao respecti-

vo processo. 

. 
~. deferimento 

Hio de ~aneiro, 25 d bril de 1936. 
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TRASLADO 

Livro .... ~~fiL. ..... Fl ... J .'L ........ 

ESTADO DO PARANÁ CIDADE DE CURITYBA 

PRAÇA 'l'IKADENTKS, 600 - PHONK, G81 

f5'a6ellionato ga6rie/ 9ti6eiro 
2·0 TABELLIÃO JOÃO B. RIBEIRO 

(Aftlhlvo em Casa Forte) 

~roeuração óasfanfe que fa0 ..... ~P.G a.». ... ~L0. . ... 9.omo ... a-

baixo se deolara: ...... ..... ... .. . .. . •· ........ ..... ... ... ............ .. .................... ............ ............................ .............................. . ........... .......... . . 

SAiBAM quantos este instrumento de procuração bastante virem, que sendo no anno do Nascimento 

de Christo de mil novecentos etl!inta .. sete .... aos ..... t.ra.s.e ........... dias do mez de .... .Mar.QQ ......... .. 
do dito anno, nesta Cidade de Curityba, Capital do Eslado do Paraná, em .me.u .. C.f\l!tar.t.o .. a.om.p.a.r.e.a.au 

~ 9~.Q l?.Y::t o ~g·~º.t~ ... .. ~l?.C!~~ .. ~L..~.t...P.~~-~-~}.~ .~. !:.~ .L.~.~ .s~~-~ .. ~ .. ~-~?:~.? .. ~.~?.~.~~-~-.. ~-~!:.:r:.~~-~ -~-
X'.i .o, . aqui . r.e.e.i.d~ n 't~ .. $. ....... ..... ................................................................ . .................................. .. ........ .... .... . 

reconhecido.... pelo.... proprio ..... de mim e das testemunhas abaixo assignadas, perante as quaes por el/e 

me foi dito que, por este publico instrumenlo e na melhor forma de Direi/o, nomeia.... e constilue .... seu .... 

basfante .... procurador . .o.. .r ..... NAHIJM.. P.R.ADO"t' .. b res.ile.ira .,. .. a ol.te ir.o., ... rnai-o.r._. .. ~~ .~J.4.~.-P: 1i.e 
QD ... fU.o. ... !l.~ ... ~.~~.~Jr.o. ..... 9.9.1A ... I2 .9.ª-.~-~~-~ ... ~~PJ.~~ .... ~ .... ~-~-~-~~~ .~.~.~.~~ ... ;I?.~ .~~--·~·~-~~-~.~.~-~~.:r: ...... ~-
:t~HHl:r.'ª 9 .... q~~- .. 9 .. J?.~.~9.~ g~fl: ~-~ .. J.~.~-~-~P.~.~ .. .P.~.;:~~~-~ ... ~ ... ~.~-~~e _l h_~ ...... ~.~-~ .?.?..~~ ... ~~ ... ~.:r:.~ ~-~.-:". 
lhn . ... r.e~at.iY .a ent.e. ... a ... r.e.:b.~J~.am~.o:ti.Q ... ~.A .... Q.~J~~.&º'F~.~ ... ~ ... Y.~P.~ .~~~~-~.~~ ... ~. ~.~.'!. ... ~:':1:~~. :-

o.i.an.ar.i.a ... d.a .. .Re.d.e .... cle ..... i .a.Q .... O. ... f..a.r.IM.uL . :~ ..... ~P..~.~-.. .9·~-~h~.~.~-~-~.L .. P.~.~~. ~-~C?. , .... R~!.~ ... ~.~ -~~ 

t.Ã-.~., .... r.~.qJJ.~ . .r.~.r ... Q .... q\+.~ .. . ~.Q. fl:Y.+.~.~ .•.... f:!.~.ê~.g~9.~. -~-~-º .. -~ ... 9.~~- ... ~~-~ ... P.~~.~ .~ -~-~ . ~ .... ~? ~-~· ~-~~-~.~ 
Q.la ... r..~·º·\+.r.~.O.~ ... J~.g~~·'ª ·· ·~ ... ~ .~g~JJ..:: .9.~ ... ~ ... .P.~.~.t~.~-~-~ ...... ~.~-~-~-~-~ ... ~-~-~~.~--. ~-~ ... ~~~-~·~·~··· ~~-~-~-~ 
!J..~9.~.~ .$J~.r.lº·'ª ···P.J~. ;r;.~ ... Q .. JJ~J. .. ª-.~ -~-~.r:t!P.~.~h-.º··-~~-~.~-~-- · ~~P.~.~~.~- ~····~-~!~ ... ~.~~.~ ... ~ .... 9:~~ ·-·~-~~-~ ... 
Q.o.n!.~.r.~ .... oJ~ ... maJ!L .~.(l,lP. .t9.~ ... .P. .9A.~~.~-~ .... ~ ... r.~.·~-~~-~.C?.~ ... P..~.~.P.~.~~-~-~-~ ... ~.~ ... ~.~~ ... ~.~-~ -~~.~~ .... ~~.?.. 
i.mp.r.e.s.s.os .. ... 1.no.lus.1.v.!!t .... o.s ... Q..~ ... ~.JJ.Q.§! .t~lR .~ . .t..çL.r. ... ~.~-~ª-! .................... ............................................. .. 

···· ······· ···················· ··················································-···-···························----························· 
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. ~ . :. . . . ..... ..... .. .............................................. . ...... -. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . ... . ............ -. -. . .......... . . ..... . ..... . 

. ... ....................... .. ... .. .................. .... . ......... .. .. ... .. ················· ············· ·· ··· ················-····················· 

': todos os seus 
"CC 

N 
N 

fóra d'elle, requerer, allegar, defender todos os seus direitos e justiça em quaesquer causas ou demandas civis ou crimes 

~ movidas ou por mover em que for .. . .. -- autor ...... . ou réo ..... -- em um ou outro fôro fazendo citar, orrerecer 

~ acções, libellos, excepções, embargos, suspeições e outros quaesquer artigos, contrariar, produzir, inquirir e reperguntar 
ao 
t'li testelnunhas; dá r de suspeito a quem lh'o fôr, jurar decisoria e supletoriamente na alma delle e fazer dar taes juramentos a 
g 
& quem convier; dár e receber quitação ; transigir em juizo ou fóra delle; assistir aos termos de inventarias e partilhas com 

.g as citações para elles ; assignar autos, requerimentos, protestos, contra- protestos e · termos, ainda os de confissão, negação 

= louvaçi\o,desistencia; appc:llar, aggravar ou embargar de qualquer sentença ou despacho, seguir estes recursos até a maior alçada -~ fazer extrahit sentenças, requerer a execuçã.o de lias, sequestras; assistir aos actos de conciliação, para os quaes concede .... po-

~ deres especiaes e i Ilimitados, pedir precatarias, tomar posse, vir com embargos de terceiro senhor e possuidor,juntar documentos 

.g e tornai-os a receber, variar de acções e intentar outras de novo, podendo substabelecer esta em um ou mais procuradores e os 

~ substabelecidos em outros, ficando-lhe os mesmos poderes em seu vigor, e revogai-os querendo, seguindo suas cartas de ordens 

~ e avisos particulares, que sendo preciso, serão considerados como parte desta; e tudo quanto for feito pelo seu dito procu
o 
=ã r a dor ou substabelecido, promette ---- haver por valioso e firme e para sua pessoa reserva toda nova citação. E de 
CIO 

.g como assim disse ....... do que dou ré; fiz este instrumento que lhe .. . . ti, accelt.ou-- -e ---a.sa-i-gna---oo-m-·-8-S ---t-es-

j - ~~.~~~.~nb..e..e. _ .~ô..uar<to .. _ .. ~tP..s.e.i.ng _ - ~ _ .Al~x.an.d.:r~ ... :ar:ud .~_lcy_ , ___ p_e.r.an t~ .. m.1.m, __ .J.ulio .. lrl~X'_en -

; -~J.nP .. d~. _ ~ '-'H'. i. a a ... __ -~·s .o .•... J.ur. _. __ . qu~ ... a._ .~.e.o.:re.v. .1 .•.. p,;_ .. e.u.,_ .. J.oã o . .IL .. Ri.b.e.iro .. __ X.abe.lliã . 

: _ ~-. -~~~ -~-Q_;-:~Y. i. _._. __ (_ ~_}_ ____ :l?.Q-A@. _ ... -~~Q.~ :-:. _ ~-Q.-~~-~~q _ . M.~P_:;J_:;J_t~g~- ~ .. 4.~~-~-$.t:l.Q.. r.~ _ -~ );"~Q.-~-~Y. -·- ~- -
oa . 

i _ ~~ -~J.~.<?-.~ . _ ~~!1.1 .. -~- -~-9.9 . -~~4~ ,];'~~ .~- ~ - .. ~-~~~): ~~.$-.Q._$_. _nq j ~ -~ ._,$.~i~.~. á --~ q,o;C .O,J;'J»_E) ___ a.o .. _ º~~ gJP..$.l-__ e 
: .<:\9.4-.. t.6_, __ t,; ___ (t_v. •. ;,~~----- -':C.ab.ell.i.ã.o_ , ___ o_ __ aubaara:v1 .................................. . 
CIO ~~ -~ --~~ - ~ -,~~~ 5 

_ .. ____ .. __ ·------ _______ . ___ _ ç QP. .~~-:J _ -~-- -~-~ ___ -~_q __ e_0_~9. ~,i,~ .Q. --~-- J'.$.~.9 _:_. _. _ .. ____ . _ .... ... .. ___ ____ _ .. _ ... ...... .. . 
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MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
REDE DE VIAÇÃO PARANÁ SANTA CATHARINA 

Curityba, 11 de maio de 1937. 

IlmQ Sr. Oswaldo Soares, 

NQ 9/1411. 

MD. Director Geral da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho , 

Rio de Janeiro 

Attendendo á solicitação constante de vosso prezado ofrioio datado 

de 15 de abril ultimo, informamo-vos que o fUnccionario desta Rêde, Sr . 

Edgard de Mello, continua com os mesmos vencimentos, isto é com 800$000 

mensaes, no cargo de ecretario da Ohef'ia Geral da Contabilidacle . 

Reiterando os protestos de nossa alta estima e distincta considera 

ção, vos enviamos as nossas 

ttenciosas saUiações 

b. 
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• 

Conselho ~acional do Trabalho 

Proc. 2·422/32 

Accrdão - 1936 

Ag/SSB~' 

• 

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

Adolpho Corrêa da Cunha, como reclamante, e a Estrada de .b'erro Ma

deira Mamoré, como reclamada: 

CONSIDERANDO a petição de fls. 59, em que o re~erido ferro

viario solicita providencias para que se{f.a a Estrada de l•'erro Madei

ra-Mamoré compellida a dar cumprimento ao accÓrdão deste Cohselho, 

proferido em sessão de 26 de Abril de 1934 - publivado no Diario 

Official de 4 de Julho do mesmo anno - que, reformando a decisão an

terior, julgou nullo o inquérito administrativo instaurado contra o 

reclamante na parte em que concluis haver o mesmo reclam~nte abando-

nado o serviço, resalvando a este o direito de re~1larizar a sua si

tuação perante a Estrada, quer apre'>entando-se ao serviço, quer ob

tendo licen~a, se fôsse caso, para continuar af~stedo; 

CONSIDERArmo que este Conselho tomou AS necesserias providen

cias junto ao Sr. Ministro da Viação e Obras Publicas, por intermedio 

do Ministerio do Trabalho, Industria e Comrnercio, havendo aquelle ti

tular ·esclarecido que deixava de dar cumprimento Á decisão citada, 

tendo e~ vistA que o acto demissório do referido ~1nccionnr1o, racti

ficado pelo art. 3Q do Dec. nQ 24.596, de 6 de Julho de 1934, está 

incluido entre os que foram a•provedos pelo art. 18 das Disposições 

Trans&torias da Constituição ~eder.l; 

CONSID"!:HANDO, assim, que a este Conselho nada é dado mHis fa-

zer em favor do pretendido pelo reclAmante; 

~esolvem os :"'lembras do Conselho Nacional do 'rrabolho, reuni.:-

dos em sessão n~ena, determinar o archivament& àos autes, scientifi

~~ cada o interessado que poderá diri~ir-se á commissão creada pelo § 
r~ . 
~~ unico do art. 18 das Disposições Transitarias, acima mencionadas. 

~~ ~ Rio de JF~neiro, 2 de Abr11 de 1936 

C:.. ~ asa. Ildefonso d'Abreu Albano Preside11te 
ass. F.dgArd de Oliveira Lima .ttelator 

:B'ui presente - ass. J. Leonel de Rezen<le Alvim Procurador Geral 

Publicado no Dia rio Official de 25 Jt .1ho 1S'l36 
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Conselho ~acional do Trabalho 

Proc. nQ 6.873/31 Ag/SdBF 

Accórdão 1836 

Vistos e relat~dos os autos do processo em quensao pa~tes: 

Robert Francis Als, como reclamante; e A Estrada de Ferro Madeira 

Mamoré, como. reclamada: 

CONSIDERANDO aue este Conselho, em sessao de 21 de Janei

ro de 1932, conhecendo dn reclamação offerecida por Robert Francis 

Ala conp·ra a ci tad~ Estrada, julgou a mesma procedente, para o fim 

de ser o reclamante reintegrado no serviço e indemnizado, outrosim, 

dos selarias não percebidos durante o periodo em que esteve afastAc'lo 

das suas funcções, decisão confirmada, em grau de embargos, e ses

são de 24 de Aeosto de 1903; 

CONSIDERANDO que desse julgado recorreu à EstradA para o 

Sr. Ministro do Trabalho, Industria e Commercio, havendo s. Excia. 

nor despacho de 15 de Janeiro de 1935, negr.:tdo provimento ap mesmo 

recurso; 

CONSIDF.RANDO que em data de 18 de Fevereiro desse mesmo 

anno - officio de fls . l07 - foi a referida ferrovia notificada 

para o cumprimento da decis ão deste Conselho, sendo, mais tarde, 

solicitada ao Sr. Minitro da Viação e Obras EUhlicas, por inte~me

dio do Ministerio do Trabalho, as necess.rias providencias sobre o 

assumpto; 

CONSIDI: HANDO que pelo Aviso nQ 4.067, de lC de Dezembro 

do anno findo, o titular da Viação inform~ que deixa de dar cumprimen. 

to aos referidos julgados em virtude de estar o acto demissorio do 

ferrovierio Robert Francis , Als ractificado pelo art. 30 do ~ec. nQ 

24.596, de6de Julho de 1934, comprehendido entre os que foram appro

vados pelo art. 18 das "Disposições Tramei to rias" da Consti tui~ão 

Federa 1; assim: 

CONSIDERANDO que nehuma providencia mais cabe a este Con

selho tomar em favor da reclamação dos presen5es aútos; 

~esolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, re-
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Conselho Nacional do Trebal~o Pro'c+ 4. 363/33 
. i 

OA/E/B Accórdão 1934 

Vistoa ~ relatados os autos do pro~esso em que 

Olegario Cipriano Machado reclama contra o seu rebaixamento 

de carro na EstrAda de ~erro Sio Paulo Rio Grande: 

CONSIDERANDO que Elstá demonstrado no processo que o 

reclamC:inte nãofol , apenas , at:.gmentado no seu ordenado, mas, 

realmente , ~ransferido de um cargo , com vencimentos de rs-

200$000, para outro , remunerado , com rs- 540$000 , conforme 

allegou e a Estrada nio contesta; 

CONSIDF.RANDO que as certidÕes de fls . 16 e 17 provam 

a realidade dessa promoçio, sendo que a de fls . l7 demonstrou 

que, em 3 de Janeiro de 1931 , foi o supplicante effectivado 

na funcção de .b'iscal de Trens ; 

CONSIDERANDO, ainda, que a Estrada, não tendo provado 

que a referida promoção dependera de approV!ação do Sr. Minis

tro da Viação e Obras Publicas ou fora por s. Excia. annulla

da , é forçoso conclui r que o reclBmante soffl'eu effecti v a mente 

o rebaixamento, contra o qual protesta; 

CONSIDERANDO, finalmente , que o reclamante contava mais 

~ 10 annos de serviço, de accordo com a jurisprudencia firmada 

eib Conselho no accÓrdão de 13 de Outubro de 1939; 

Resolvem os membros da 3a. Camera do Conselho Nacional do 

provimento á queixa de Olegario Cipriano Machado, 

comdenar a EstrAda a reintegrar o supplicante no cargo de F'iscal 

de Tr.ens , pagando-ll).e a differença dos vencimentos que deixou de 

perceber durante o periodo em que permaneceu rebaixado de fUncções. 

Rio de Janeiro , ?,7 de Novembro de 1934 

ass •• Americo E.udolf Presidente 

ass • • Luiz Augusto Rego Monteiro Relator 

Fui presente: a Rs . Geraldo A· Faria Rapt1Ata Procurador Geral 
em exerclcio 

Publicado no Diario Official de 6 de Abril de 1935 
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.. 
Conselho ~acional do Trabalho Proc. 7.100/ 

Ag/SSBF' Accórdão 1936 

Vistos e relatados os autos do processo em qu~ fiE 

Gennano Lange reclal11Et ·contra e reducção de seus vencimentos na 

Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande - Rêde de Viação Paraná 

Santa Catharina; 

CONSIDERANDO que, ouvida a Estrada sobre o objecto 

da reclamação, não offereceu a mesma nenhuma contestação, nem 

allegru que a redução de vencimentos, imposta ao reclamante, 

participou de medida geral , dictada por motivos de ordem finan-

ceira ou, ao menos, relevantes; 

CONSIDERA 11TDO que, em face da jllrisprtiden<'ia uniforme 

deste Conselho, é de se julgar procedente a reclamação; 

Resolvem os membros da Primeira Camara do Conselho 

Nacional do Trabalho dar proviryento ao pedido de fls. 2, para o 

fim de ser o reclamante indemnizado da differença de vencimentos 

que deixou de perceber no periodo de 19 de Abril àe 1932 á 30 de 

Setembro de 1934. 

Rio de Janeiro, 7 de Outubro de 1935 

ass. F. Barboza de Rezende Presidente 

asa. A· Paranhos Fontene1le Relator 

Fui presente : asa. J.Leonel de Rezemde Alvim Procurador Geral 

Publicado no Diario Official de 10 de Novembro de 1935 
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Conselho .HAcional do TrA-balho 

Proc. no õ . ?-73/31 Ag/GdBF 

Accórdão 1936 

Vistos e relatados os autos do processo em que~sao pa~tes: 

Robert Francis Als, como reclamante; e a Estrada de Ferro Madeira 

Mamar~ , comQ rec lamada: 

CONSIDERANDO oue este Conselho, em sessão de 21 de Janei

ro de 1932, conhecendo d8 reclamAção offerecida ~or Robert Francis 

Ale conpra a citada \strada, julgou a meoma procedente, para o fim 

de ser o reclamante reintegrado no serviço e indemnizado, outrosim, 

dos selarias não percebidos durante o periodo em que esteve afastndo 

dâs suas funcções, decisão confirmada, em grau de embArgos, e ses-

sao de 24 de A~osto de 1903; 

CONSIDERANDO que desse julgado re~orreu a Estrada para o 

Sr. Ministro do Trabalho, IndustriR e Commereio, havendo S. Excia. 

nor despacho de 15 de Janeiro de 1935, negrido provimento ap mesmo 

re~urso; 

CONSIDF.RANDO que em data de 18 de Fevereiro desse mesmo 

anno - officio de fls . l07 - foi a referida ferrovia notificada 

para o cumprimento da decis ão deste Conselho, sendo, rnRis tarde, 

solicitada ao Sr. Minitro da Viação e Obras EUülicas, por interme

dio do Ministerio do TrA.balho, as necess.rias providenc.ias sobre o 

assumpto; 

CONSIDEHAlmO que pelo Aviso nQ 4. 067, de lC de Dezembro 

do anno findo, o titular da Viação inform+ que deixa de dar cumprimen 

to aos referidos julgados em virtude de estar o acto demissorio do 

ferroviario Robert Francis Ale ractificado pelo art. 30 do i.Jec. nQ 

24.596, de6de Julho de 1934, comprehendido entre os que foram appro-

v a dos pelo art. 18 das "Disposições Tramei to rias" da Cone ti tui~ão 

Federal; assim: t I 

CONSIDERANDO que nehuma providencia mais cabe a este Con-

tomar em ~avor da reclamação dos presen~ee aútos; 

Hesolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, re-
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unidos em sessão plena, mandBr archivar o 

ficado o reclamante que deverá dirigir-se 

ra, instituída na conformt.dd § unico 

vo constitucional. 

Rio de J anei r>o, de 1936 

ass. Ildefonso d'Abreu Albano 

asa. Edgard de Oliveira Lima 

Pui presente J. Leonel de Rezende Alvim 

Presidente 

Relator 

Procurador Ger•a l 

Publicsdo no . Dia~io Orficial de 25 de Junho de 1936 
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Minlsterlo do Trabalho, 

lndustrla e Commerolo 

.................... Secção 

f 

C. N. T.-25 

CONSELHO NACIONAL DO 

Proc .8. 004/35 . 
ACCORDAO 

A.g/SSBF • 

19 .. 3.6. ........ ,_ 

Vistos e relatados os autos do processo em 

nue são partes - Linneu Ferreira do Amaral., como reclamante, 

e Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande - Rêde de Viação 

Paraná-Santa Catharina - como reclamada: 

EL TORIO 

O recorrente , Linneu Ferreira do Amaral, con

forme consta dos autos , entrou para o serviço da referida Eê

de em Fereveiro de 1919 , e , após ter exercido varias cargos, 

em Dezembro de 1930, foi promovido a Inspector Geral da Via 

Permanente , sendo effectivado no mesmo em 1~ de Março do an

no seguinte , com os vencimentos mensaes de dois contos e nui

nhentos mil réis (2 : p00$000), vencimentos que foram estipUla

dos em a ortaria de 27 de Abril de 1926, do Exmo . Sr. Minis-
"' tro da Viaçao e Obras ublicas . Em Abril de 1932, entretanto, 

o então Superintendente da Rêde reduziu os vencimentos do re

clamante para dois contos de réis (2 : 000~pOOO) , embóra conser

vando-o nas mesmas funcções , sendo mais t arde, porem, em vir

tude de oue1Xa do referido funccionario , e por determinação ao 

Sr . 1>.tlnistro da Viação, restabelecidos os vencimentos para do-

is contos e quinhentos mil réis (2:500$000) . 

Todavia , não foi o SUI)Plicante indemnizado da diffe

rença a que tinha direito e nesse sentido protesta junto a es-

te Conselho . Isto posto , e 

CONSIDERANDO ~ue , ouvida a Estrada smbre o objecto 
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da reclamação, não offereceu a mesma 

nem allegou que a reducção de vencimentos, 

clamflnte, participou de medida geral, dicteda por motivos 

de ordem financeira ou, ao menos, relevantes; 

CONSIDERANDO que, em face da jurisprudencie des% 

te Conselho, é de s f julgar provedente a reclamação; 

Resolvem os membros da Segunda Gemera do 

Conselho Nacional do T:f'abalho dar provimento ao pedido de 

fls. 2, para o fim de ser o reclamante indemnizado da dif-

ferença de vencimentos que deixou de perceber no periodo 

de lQ de Abril de 1932 a lQ de Outubro de 1934. 

21 de Janeiro de 1936. 

Ildefonso d'Abreu Albano Presidente 

ass. Manoel Tiburcio da Silva T Relator 

Fui presente: Geraldo ~aria Baptista Hl Adjunc to do 

Procurador Geral 

Publicado no Diario Official de 19 de Fevereiro de 1936 
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M. T . I, C.- CONS ELH O NACIONA L DO TRAI3A L. HO 

Conselho Nacional do Trabalho Pro c. 8. 424/3, 

Ag/SSBF Accórdão 1936 

Vistos e relatados os autos do 

Augusto Schubert reclama contra a reducção de seus venci r.-1entos 

na Estrada de F'erro São PF!ulo Rio Grande - Rêde de Viação Para

ná Santa Cstharina; 

CONSIDF.RANDO que, ouvida a Estrada sobre o objecto da 

queixe de fls. ~, não offereceu a mesma nenhuma contestação, 

nem allegou que a reducção de vencimentos, imposta ao reclaman

te, participou de medida geral, dictada por motivos de or~em 

financeira ou, ao menos, relevantes; 

coNSID1~RA ~!DO que, em face da jurisprtidencía uniforme 

deste Conselho, é de se julgar procedente a reclamaçãõ; 

Resolvem os membros da Terceira Camara do Canse-

lho Nacional do Trabalho, por maio r ia de votos, dar provimento 

á recla mação de fls. 2, para o fim de ser Carlos Augusto Schu

bert indernnizado da differença de vencimentos que deixpu de per

ceber no período de 19 de Abril de 1932 até 30 de Setembro de 

1934, date em que foi restabelecida a situação anterior do 

mesmo reclamAnte, no total de 12:000$000 (doze contos de réis). 

Rio de Janeiro , 22 de Abril de 1936 

e as. 

asa . 

Fui presente: asa. 

Americo Ludolf Presidente 

Arthur Bastos Relator 

Natercia Silveira 2Q Adj , do Pro
curador Geral 

Publicado no DiArio Official 
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M, T . I, C.- CONSELHO N.A C IO'IAL D O TRABAL HO 

Conselho Nacional do Trabalho 
Pro c. 

AC'cÓrdão 

Ag/CS 1936 

Vistos e relatados os autos do processo 

partes: Carlos Dondeo, como reclamante , e a Rêde de Vi ação Pa-
, 

rana Santa Catharina , como reclamada: 

CONSIDERANDO que o reclamante, que conta mais de 10 annos 

de serviço , em Abril de 1932, quando percebia 800$000 mensaes no 

cargo de ins~ector de telegraphos, soffreu e reducção de 200~000 

em seus vencimentos, sendo os mesmos, em lQ de Outubro de 1934, 

restabelecidos ; 

CONSIDRHANDO que , em virtude de não ter sido indemnizado 

da respectiva differença, appela para este Conselho, afim de serem 

tomadas as nece ssarias providencias ; 

CONSIDERANDO que, ouvida a Rêde sobre o objecto da reclame-

ção, não offerer,eu a mesma nenhuma contestação, nem allep;ou que 

a reducção de vencimentos par1icipou de medida geral, dictada por 

motivos de ordem financeira ; 

CONSIDERANDO que, em face da jurisprudencia pacifica deste 

Conselho, a recla~ção é prodedente ; 

Resolvem os membros da Primeira Camara do Con-

selho Nacional do Trabalho dar provimento ao pedido de fls. 2, 

para o fim de ser o reclamante indemn~zado da dif~erença de ven

cimentos que deixou de perceber no periodo de Abril de 1932 a 

Outubro de 1934. 

Rio de Janeiro , 7 de De?.embro de 1936 

asa. Francisco Barboza de Heaende 
asa. A~varo Corrêa da Silva 

Fui presente: ass . J . Leonel de Rezende Alvim 

Presidente 
Relator 
Procurador Geral 

PublicRdo no Diario Offici.al de 26 de Pevereiro de 1937 



1 .. 

AprTmelrã linha. deste ta.Jegramma, depois do endereço, contêm as segúlntes lnd1cãcl5es: estacllo de rrõeedencta -
numero do telegramma - numero de palavras- data e hora da apresentação. ·· 

Reclamai, si ~ouver oemora na entrega de vossos telegrammas. 

•• 

)> 

'"O 
'"O 
T J 

r 

o 

ENDEREÇO 

m 
:0 
)> 
cn 
I 



,,. 

,. 

. , 



túufó a1 ".;_,_dt

~ fõ kl Cl /éi-u;t
fCA.J7 ~I a h/.. 

. q -19~9/i I. . 
/2io1 Jdl u~ rA (lt J I 

.. 



' I 

-

Exmo. Sr. Dr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho~ 

. 
r 
I 

EDGARD MELLO, por seu bastante procurador abaixo essigna-

do, vem solicitar de V.Excia. as necessarias providencies pera 

que o seu processo não ténha sua marcha retardada por mais tem

po, por isso que são passados já mais de 60 dias do pedido feito 

por V.Excie. ao Sr. Ministro do Trabalho, sobre esclarecimentos 

a serem prestados pelo Ministerio da Viação e Obres Publicas,pe

dido esse que ainda e sem razão não foi attendido. 

O Dr. Procurador Geral, no intuito de melhor esclarecer 

o assumpto, houve por bem requerer e diligencie ordenada por 

V.Excia. 

Entretanto, Sr. Presidente, seja licito ao requerente 

apresentar as razões que se seguem, pois espera que bem ponde

rado os seus argumentos, V.Excie. verificará que o pedido do 

proseguimento do processo tem toda razão de ser. 

Edgerd Mello, segundo se in;ere do doc. de fl. não foi 

apenas augmentado de vencimentos e sim, nomeado para exercer 

o cargo de Ajudante de Contabilidade, com os vencimentos de 

1:500$000. 

Nomeado pare um determinado cargo, Sr. Presidente, o 

Sr. Edgard Mello, não teve os seus vencimentos augmentados por 

um acto que mais tarde pudesse ser tornado insubsistente,mesmo 

porque se tal occorresse camo occorreu esse acto seria injusto 

e illegal, porque effectaria em toda sua plenitude a garantia 

de estabilidade funccional do emprego, conquista pelo requeren-

te em mais de lO ennos de tempo de serviço. 

Na verdade o Sr. Ministro da Viação e Obras Publicas, 

por telegramme constante por copia nos autos do processo ni 



4363/33 - (archivado neste Conselho) tornou insubsistente 

augmento havido ne Rêde Viação Paraná-senta Oatharina. 

Esse ecto Ministerial, entretanto, não podia affectar 

o requerente como não podia affectar outros funocionarios que 

nas mesmas condições eppellarem para o Egregio Conselho Nacio-

nal do Trabalho, e obtiverem ganho de oausa. 

O requerente não sebe por que motivo até hoje não foi 

respondido o officio expedido por V.Excia. 

Entretanto, sabe que nenhum ecto existe tornando in-

subsistente a diminuição de vencimentos dos funccionerios da 

Rêde. Tanto não ha que funccionerios prejudicados para que 

se lhe fizesse justiça, tiveram de bater ás portas do Egregio 

Conselho Nacional do Trabalho. 

Eis, Sr. Presidente, as razões que o requerente julga 

opportuno apresentar pera que ~novamente a ~a Procura

doria Geral,~ o seu processo proseguir normalmente pare 

que o Conselho Pleno desprezando os embargos oppostos pela 

Rêde, confirme o accordão embargado, oomo é de 

JlJSTIÇA • 

.. 
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MINISTERIO 00 TRABALHO 

INOUSTRIA ! OOMMERCIO 

IND. TELI!O. 

"AOIULABOR 11 

O. N. T, 16 A 

CONSELHO 

SECRETARIA ............ lª. ~ ..... SICÇ~O 

Cf(_io de 9aneiro, ..... ~5 ........ de ............. A.P.rl.l , ...................... de 193 ....... 7 

N? ..... l~õ.31./37-8. 019/35 . 

Senhor Ministro 

Afim de attender o requerimento feito pela 

Procuradoria Geral deste conselho , nos autos do proces

so em ue o ferroviario Edgard de Mello reclama contra 

o rebaixamento de categoria e reducção de vencimentos 

no cargo 
4
ue occupava na Rêde de Viação Paraná - Santa 

catharina, tenho a honra de solicitar os bons of11cios 

de v.Excia. junto ao Exmo . Sr. Ministro da Viação e o
bras Publicas no sentido de que seja este conselho ln

fonnado sobre si ha resolução do mencionado Ministerio 
N 

declarando i nsubsistentes as diminuiçoes de vencimentos 

dos runccionarios da referida Rede , feitas pela portaria 

do então Superintendente , em circular n~ 9/286 , de 28 de 

Março de 1932 . 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a v.Excia.os 
N 

meus protestos de estima e cons1deraçao . 

Vi c Presidente , no exercicio da 

Presidencia 

Ao 'xmo . sr. Dr . Agamemnon de Magalhães 

M.D. Ministro do Tratnlho , Industria e commercio 
L At lt' T 

t.or era 

24 
Em ),f A ~ ······-~-~ 
...... •••••••••• • - • ...~. -~ ;.r ........ 
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CN/SSBF 

~)lt?J ti~ C. N. T. 2~ 
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MINISTERIO DO TRABALHO 
INOUSTRIA E COMMERCIO 

~~ d'e rão., ..... 2.3 ........ ~ .......... Junbo ........... ~ ~9.3-7 .. .. .. 

END. TELEG. 
"AGRILABOR'" 

N. o .l~.9..74/.~7~.e ..•. Ol9 /35 
sr. Director Geral 

Em vista <b processo em que Edgard de Mello 

reclama contra a reducção de vencimentos que lhe roi impos

ta pela Estrada de Ferro são Paulo Rio Grande , solicito-vos

de ordem do Sr. Presidente, a fineza de informar o que se 

oflerecer a respeito da solicitação do Sr. Presidente ao Sr. 

MiniStro, por Officio no 1-531/37-8.019/35, de 15 de Abril 

ultimo, no sentido de ser informado este conselho, pelo Mi-
"' nisterio da Viaçao e Obras Publicas, sobre a existencia de 

"' ,., resoluçao considerando insubsistentes as diminuiçoes de ven-

cimentos dos funccionarios da Rêde de Viação Paraná - Santa 

catharina feitas pela Portaria do respectivo Superintendente, 

conforme ciruular n° 9/286, de 28 de Março de 1932. 

N 

Attenc1osas saudaçoes 

,., 
Director de Secçao, no impedimento do 

D1rector Geral 

Ao ~o. Sr. bf. José Caetano de Oliveira 

~ ~ Director do Expediente da Secretaria de Estado 

dos Negocias do Trabalho, Industria e Commercio 
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ExmQ. Snr. Dr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho. 

._.., "-' o 

EDGARD DE WLLO, abaixo aesignado, vem solicitar de 
... 

V.Excia. as neceeearias providencias ~ra que o seu processo nao 

tenha sua narcha retard da por mais te~o, por iseo que são pas

sados já mais de 70 dias do pedido feito por V.Excia. ao Snr. ~-

nistro do Trabalho, sobre esclarecimentos a serem prestados pelo 

niaterio da Viação e Obras Publicas, pedido esse que ainda e sem 
., ... 

razao nao foi attendido. 

O Snr. Procurador Geral, no intuito de melhor esclarecer 

o assumpto , houve por bem requerer a diligencia ordenada por V.Exci 

Entretanto, Snr. Presidente, seja licito ao requerente 

apresentar as razÕes que se seguem, pois espera que bem ponderado 01 

seus argumentos , V.Excia, verificará que o pedido do proeeguimento 

do processo tem toda razão de ser. 

O abaixo as eignado, segundo se infere do doc. de fl. não 

foi apenas augrentado de vencirrentoe e sim, nomeado para exe roer o 

cargo de Ajudante de Contabilidade, com os vemoimentos de lt50 OOOj 

Nomeado para um determinado cargo, Sr. Presidente, o abai 

xo a s cignado , não teve os seus vencimentos augmentadoe por um acto 

que u:a ia tarde pude e se ser tornado insubsistente, meenD porque se 

tal occorresse como occorreu esse acto seria injusto e illegal, por~ 

que affecteria em toda sua plenitude a garantia de estabilidade fun~ 

cional do emprego, conquista pelo requerente em mais de 10 annos de 

tenpo de serviço. 

Na verdade o Snr. Jfinistro da Viação e Obras Publicas, 

por telegrarnrna constante por cÓpia nos autos do processo nQ.4363/j3 



(archivado neste Conselho) tornou insubsistente o augmento havido 

na R~de Viação P.araná-Santa Catharina. 

E e se a c to l4lnisterial, entretanto, hão podia affectar o 

requerente como não podia affectar outros funccionarioa que nas 

mesmas condiçÕes appellaram para o Egregio Conselho Nacional do 

Trabalho, e obtiveram ganho de causa. 

O requerente não sabe por que motivo até hoje não foi rea· 

pendido o officio expedido por V.Excia. 

Entretanto, sabe que nenhum acto existe tornando ineubeie· 

tente a diminuição de vencimentos doe funccionarioe da R~de. Tan

to não ha que funccionarioa prejudicados para que se lhe fizesse 

justiça, tiveram de bater as porta do Egregio Conselho Nacional ru 

Trabalho. 

-Eis, Snr. Presidente, as razoes que o requerente julga op-

portuno apresentar para que ainda novamente a dita Procuradoria G& 

ral, pose ex. o seu pro.ceeso pro seguir nornalrnente p:~. ra o Conselho 

Pleno desprezando os embatgos oppoetos pela R~de , confirme o accor. 

dão embargado, como é de 

JUSTIÇA. 

Curitiba, 19 de Julho de 1937. 
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MINISTERIO DO TRABALHO 

INDUSTRIA a COMMERCIO 

INO. TI!LIO· 
11 AOIIILA8011 01 

CN/SSBF. 
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CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO ~ 

SECRETARIA ......... la . ....... S1qç~o 

C'f(io de S/aneiro, ..... 18 ....... de .............. Se.t .embro .......... de 193 ....... 7 

N? .. 1~.1 .. 494 I 37-8. 019 I 35 

Sr . Director Geral 

Em face da promoção da Procuradoria Geral deste 

conselho, nos autos do processo em que Edgard de Mello re-
,.. 

clama contra a Estrada de Ferro sao Paulo Rio Grande , soli-
,.., 

cito-vos providencias no sentido de ser esta Renartiçao in-

formada si consta nessa secretaria resposta ao aviso n? 2E, 

de 7 de Maio ultimo, do Sr. 1Mnistro do Trabalho, Industria 

e cornmercio
1 

e em que termos. 

Aproveito o enseJo para apresent -vos 

Attenciosas saudações 

~y~~ 
(OS' .~DO SOftJRES) 

Director Geral da secretaria 

Illmo. Sr . Dr. José Caetano de Oliveira 

M.D. Dir vctor Geral do EXpediente da Secretaria de Estado 

dos Negocies do Trabalho, Industria e commercio 

L Di Dl'2DI m 
0 do O rector 

~~· se . c ' 

E _(J9_ ~ d 193 i:-
'-------···· ~~ . ------1 

Se<:ret. io 
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D. O. E ................................. 1.5l.6.~ ..................... de Jg3 ..... ?. ..... . 

DIRECTORIA GERAL DE EXPEDIENTE 
f 

2a -....... ! ..... SECÇAO 
. ' . 
. 

prQ.ctess Q.1!e trata do as=:c..t=o a <llle se l!_rende 

o o!'.ticio dEL.tlJt._ a. ~ D.Q.'E . _6452-9Z7-, toi, em 17 de 

jul.lxl ultimo-t remtt_tiido eo.. Conulho Nacional do Trabalho 

para onde t,erla si do , t.amhem, enc.ami.nhada • :resposta qll_e 

déase o Miniaterio da Viação ao aviso n. 2E-!030, de 7 de 

__ mato_. 

• ,__ poia, de. _s.uppor qu a..qu.elle Ministerio não req-

pond.eu ainda ao ret.erido a:d.a. 

~.u:, 

/- 9J 
~ .. 

-- / 
~-~_{/~~~~~~-



\ ;n O G 



MINISTÉRIO 00 TRABALHO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

. · ·; 
;...r.;u;..-._~;,, ,_ ....... ,!.. "'"""'." " ., y ..,.,,. .. "f" " .. ..,...,, •I"""~""'""""•••~•·"P-".II'N"",..."'YO;"""' '""~""~n •••<~~OI.••v-.•l•Jt••••••·••• ••••••••••••••••••••• •••"<!'•I'N"~" "" " ""·"·""""""""-." """""' """ """ 

1 "'"' .{. ' 

==~·-.:.=.~~~:.~·:=;;;_;;__:·~ ~~~--- ~-·,~~:· .- -~_·:·: .: . :::··::·:· ::::= : 
~.c .( , --····-- ........ .,/, J - • 

c:T~ (/ r cO a ece ri ~ 
........ /W{: .... .!.. .. {!(!::...fi ...... il1J..~r-"!j·-.. = ---- ..................... .f .............. .. ....... ···················c--

~ ~-11-3~ 
~~:·~~-~~-=;:;~~~-~-~=:;=:~· := 
------,..,- ·-=·-- --~--~--~tr-~~=!1~-· 
. ____ .Á:.Mf1-.di;;_ ___ .. --- ........... V.:L .... &l~ ~- -;- '--~·- · · · · - ···········r · 

........... -~ .... ..c.!.d.~!ià.~~- --····~---. ~:·dL ...... 0 ... ~/~~- -
- .. ---.!~- -~~ .. --- h -~~- ... .J.!d.li.a!.'.. ... '.:::c 

1.--- __ 0/!c! -~f-'~7- -"'-~~ -~-rfo- fj ,.. ·----: 
---- -~- ~ ' ~----t!1.-.:k:lc.~~ 

% . ---"'~~~-'-- ~ ......... :...t.f.:. .. ~-~H---n ... .. 
~ ............................ !.~ ....... _ ............................................................. ~···:-:-'.., .......... : .................................. -............. .. 

b. ...................................................................... ... t... ... . .... -- ... . ............. ----~ ........ .. . .......................... .. 
z - ________ , .. , ................................................................................................ !.!..~. ....... .......... . .............................................................. . 

-~--~-J..:: .. ~ .. :. ... ~.'.:!: .................................................................................................................................................................... .. 
. Q'J.o. .~ --~{~&~"': -
(\J.:.R~~ ... - ............................................................................................................. _ .. ,, .............................................. .... .. 

f. 

·: ............ .. .... ,~?. .. rJd ~@~~3~(11lt:::::a::H« ""'-"···~- ....... .... -······ ... . 
::.O. : .... ·=::·:=:::= :::::~~-~~~=«~:;; .. ~:.:~:~ ~-.:: :.:::=: 

tl tG aa L. Secc4Q 
•• •u•• • ••••ouooo oooaa.o ooooo·u••• •••>••• • •••••• • • ••• '"'oo<iooOOooouo oo oo"'o"""" ' .. ''"'''Uooo o uoon oou·oo•ou -. ooooooo o uooooo ooo ooo-·•-••••••-•••••--• .. •oo•••••••""""'"""""''" '''' ''' ''''' ' ''"''""''''''·• ••••••••••••••••• 

,,l. .,u. ~J.;,,,,, ,, Jio.oooooooollouooó o,; o •u•ooo•t • •~•••"olo ••o•ooo o• •oouo••U••••••••• •••••••• •oo•u•••oo•• •• ••• o ooooooooo•ooo.ooooo o o••••••••••••oo• oooooooo ooooo o ooooooo o oo "' ''"''"'" '"'"''""'"'"''''-'""''"'''' ,...,, .. ,,. .. ,. • .• .•• ,,. 



MINISTERIO DO TRABALHI) 
INDUSTRIA E COMMERCIO .,., 

ENO. TELEG. 
" AGRILABOR'' 

qq 

C. N. T. 2~ 

N. o .... l..~~ .... O.l.:J/.~7.::.e • o 19 I 35 

Sr . Dir ctor Ger')l 

Attendendo / determin~ç~o dess Directoria , 
, fV 

tenho o prazer de p ss~r ·s vossas~· os, p ra os devi-

dos rins, o incluso processo n~ 8. 019/35 em aue Edg rd 

de Mello recl,)ma contr a B;Ptr da de Ferro s "'o Paulo -

Rio Gr .nde . 

Anroveito o ensejo par rpresent r -vos 

"" Attenciosas s·ud çoes 

( OS1)TAJ )O SOARE.J) 

Dir~ctor da Secret· ri . 

Ill~o . Sr . Dr . José Caet; no de Oliveira 

M.D. Director Geral do F.Apediente da 3ecret·ria e Estado 

dos Negocies do Trabalho , IndustriF e Commercio 
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}/J,L 

Sr. Ministro dos egooios do Trabalho , Industria e 
Commercio 

Attendendo á solicitação constante do aviso n. 2E-l784, 

de 8 de julho do corrente anno, tenho a honra de transmittir a 

V. Excia. copia dos actos expedidos por este Ministerio e pela 

Superintendencia da Rêde de Viação Paraná-Santa Catharina, re-. 
ferentes á fixação doa vencimentos do pessoal da alludida via

ferrea. 

Reitero a V. Excia. os meus protestos de elevada esti

ma e distinota consideração. 

D.G.C.- 3a. 
P. n. 14.120-37 
Brt~. 

IIRaiTOftiA I Al IIE EXKIM 

D orc1 o Otrector 

a ,/lq SeC'C '). 

emL-fd•~-· d•l ~ 
---·-······· .. ~~ ·-

Seoret. rio 
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SECRETARIA Dll. VIA~ÃU E OBRAS PUBLICAS 

COPIA DE COPIA 

Rêde de Via~ão Paraná-Santa Catharina 

Curitiba Data do carimbo 
24 

Off. Sup~rintendente Rêde Viação Paraná Santa Catharina 

Curityba 

De Central Rio 57ô2, 100, 24f lb h 5. 

Resposta vosso telegramma 21 corrent e declaro-vo s. não constan

do approvação por este Ministerio augmento vencimentos vos r eferiste& vg 

são insubs i stentes esses augmentos vg tanto mais quanto ac ção ~uperinten-
, . 

dente nomeado pelo Governo so poder1a consistir vg em mataria fipanceira 

vg manter situação deixada Companhia ou adaptar medidas economia vg nun

ca porem aggravar despesas epoca em que maxiroa conquista empregados t o

dos serviço tem si do manter vencimentos vinham percebendo vg não havendo 

exemplo nenhum Serviço Publico Federal melhoria tabella venc imentos pt 
, , 

Ministerio approvara despesas ja realisadas nesse sent ido afim evitar re-

posiçÕes pt Sds(a)José Americo - Ministro Viação. 

CONFERE 

MS . 



S~URiTARIA DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

COPIA DE COPIA 

Curitiba, 28 de março de 1932 

Ilmos. Srs . Inspetor Geral do Trafego 

Inspetor Geral da Locomoção 

Inspetor Geral da Via Permanente 
Chefe Geral de Contabilidade 
Chefe Geral do Almoxarifado 

Levo ao conhecimento de todo o pessoal que foram declarados 

insubsistentes todos os aumentos efetuados sobre a folha de setem-

bro de 1930. 

MS. 

SaudaçÕes 

(a) JUNQUEIRA AYRES.- · 

SUPERINTENDENTE 



• t 

D. O. E. .................................. :1.9 ... ~ . .7 ... ~ .... de 193_.:1... .. . 

DIRECTORIA GERAL DE EXPEDIENTE 

~ -....... ::: .... SECÇAO 

-------
~O 'E ..f! ~L c~ T2 ___ ...: 

1--------.1-1~ ".oU..-.4--'L; :xlT j_l'-' ~ j- - -

~~.' ' I 





MINISTI::RIO DO TRABALHO , INDÚSTRIA 'E: COMÉRCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 



M . T . I , C. - CON S E LHO N ACIONA L 0 0 TRAB A LHO 

-RE Q UERIMENTO-

Pelo que consta do processo e nos termos da fá de 

oficio á fls. 6, verifica-se que Edgard de ello foi nomeado aju

dante de contabilidade com os vencimentos de 1:500$000 mensaes,em 

outubro de 1930. 

Sendo superintendente da estrada. o Sr. Dr. Junque,! 

ra Ayres, foi expedida. a circular nR 9/286, de 28 de março em que 

se declarara. insubsistentes todos aumentos feitos em 1930 e por 

esse motivo Edgard de Mello foi rebaixado para 800$000 por mez,em 

abril de 1932. 

Segundo consta de process~buUga j á resolvidos por 

este Conselho, o Sr. Ministro da Via~ão julgou sem efeito essa c~ 

cular do superintendente. 

Assim requeiro que a seçAo competente coteje os di 

versos processos sobre reclamação relativa a estabilidade funcio

nal do empregado da R'de ViaçA.o Paraná-Santa Catarina e informe se 

deles consta e qÚe ~~r meio, se o Sr. Ministro da ViaçAo expediu 

ato julgando nula e insuficiente a referida circular. 

de 1938. 

SF/ 

on 





,... 
l a . secçao. 

A.L. J. • 
... 

I NFORMAÇAO 

Em cumprimento ao despacho r etro, in!ormo que, 

e conformidcue com o requerimento r etro, cto Dr. Procurador Ger al 
N 

dest e conselho, verifiquei os segui ntes processos em que sao par-

t es interessadas funccionarios da Rêde de Viação Paraná Santa ca

thariDa: Benedito Antonio - Proc. no 5.986/36, ltamiro Emerenciano 

- Proa. no 4.649/36, João Seraphim - Proc. no 1.592/37, Eloy D. 

Braga, Proc. no 1.593/37, Antonio c. Sobrinho - Proc. no 16.585/36, 

Djalma Màciel - Proc. no 3 .669/37, Jos ino Arnaldo Gineste - Proc. 

no 3.668/37, Amaro Santa Rita - Proc. no 11.373/35, Manoel Rocha 

Kuster- Proc. no 4.318/37, José Amarico Freire - Proc. no 4.016/37, 

João Stresser- Proc. no 4.668/37, Mauricio Kolland -Proc. no •• 

9.429/37, Alvaro odrigues - Proc. no 3.621/36, 1'orf1r1o Tobias -

~ roc. no 7.334/35, Joaquim Alves Aparicio - Proc. n° 2.446/36, 

Olivio Nascimento - J.>roc. no 13. 324/36, Albino Santos ego - Proc. 

no 11.142/35, Agenor )aulino - roc. no 13.154/36, Ocalino Rolin -

Proc. no 13.688/35, Aurelino Paes - Proc. n° 5.643/35, João Hum

p!reyes - Proc. no 5.644/35, A.merl1lco Leb:nidas - 1Jroc. no '.118/35, 

Jos~ Sotero Angelo - .l:1roc. no 5.644/35, Constantino Silva Junior 

- Proc. no 1.652/36, Altino Borba- Proc. n° 8.249/35, Carlos 

Dondeo - Proc. no 5.300/36, Olegario cypriano Machado - Proc. no 
4.363/36, José Hernandez Cabezon - Proc. no 528/34, rnesto Ger

mano Lange - Proc. no 7.100/36, Linneu l''erreira do Amaral - Proc. 

no 8. 004/35 e Carlos AUgusto Schubert - Proc . no 8.424/35. 

Não consta de nenhum delles qualquer áto expe

aido pelo Mi ni s terio da Viação e Obras Publicas julgando nUla 

e insuficiente a circular de f ls. 103. 

ASsim informado, devolvo o pre~ente processo ao 

Sr. Diretor da Secção, propondo a sua rmmessa á douta Procurado

r i a Geral para os devidos e!e~tos; em atrazo devi o ao s serviços 



decoreentes da portaria no 18, do ~xmo . Sr. Presidente deste 

conselho. 
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f 

Proc. 8019/35 - Edgard de Mello. Reclama contra a reduçao de ven
cimentos na E.F. São Paulo - Rio Grande. 

... 

PARECER 

Nno se conformando com a decisão da Egregia Primeira CA_ 

mara á fls. 18, dentro do praso legal e por meio de telegrama de 

fls. 20, a Estrada de Ferro Rêde Paraná-Santa Catarina inter pOe 

recurso de embargos. 

Os embargos firmam-se exclusivamente na alegação de que 

estando esta estrada de ferro sob regime de ocupação federal, to

dos os átos do superintendente escapam a competencia do Conselho 

Nacional do Trabalho, em virtude do art. 18 das Dispoai~Oes Tr an

sitarias da Constituição Federal de 1934. 

Como a competencia do Conselho Nacional do Trabalho es

tá perfeitamente firmada em varias decisOes, tais como as que con~ 

tam das copias dos ac6rdãos de fls. 68, 70, 71, 72, 73 e 74 e os 

processos relacionados á f~s. 108, nao mais se justifica exame sg 

bre esse ponto. 

Nestas condiçOes, reportando-me ao parecer de fls. 13 v., 

opino sejam desprezados os embargos. 

Rio de Jàneiro, 6 de junho de 1938. 

~tA..tÂA.;..;;;;....::.U~ .. ~~-
Procurador Ger 

SF/ 

• 
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Pro c. n. 8 . Ol9/J5 
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NACIONAL DO 

,./' 

ACORDÃO 

19 ........ 38. ... 
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TRABALHO JJ~ 

f~ 

VI3T03 E RELATADOd os autos aêste processo em 

que é embargçmte - Tí.:dgard de lüello, e embargada - a Rêde de Viagào 

~araná-~anta Catarina : 

CON;,:,ID'<~;.tA"'lDO que a Primeira Câmara, por córdão 

de 11 de Laio de 193õ (publicado no Diário Oficial de lg de gesto 

do mesmo ano) julgou procedente a reclamação oferecida pelo ferro

viario ~d0ard de I:ello, contra a H~de de Via::;ão Paraná-Janta Cata

rina, em virtude do rebaixamento de cargo - ajudante de ':ontabili

dade para Secreta.rio de Contabilidade - que sofreu ilegalment. ... , com 

reduçcio aos respectivos vencimentos de Ki 1:500~000 para 800.,~000, 

tendo sido a referida Estrada condenada a restabelçcer os vencirnen-

tos e a indenizar o recla1nante da respectiva diferença; 

CONSIDER.l\.NDO que a essa decisão opoz embargos 

a ~strada , dentro do prazo legal; 

COir;::)IDT§lArmo , porem, preliminarmente, que di tos 

embargos não podem ser conhecidos porisso que não foram inter.r-ostos 

por me i o ret>ular; 

CONJIDERANDO , com efeito , que não houve e bar

gos apresentados em í'Órna habil e legal , po~s o 'belegrarna de f' ls. 

20 não pode ser aceito como tal; 

RJ:SOLVEM os membros do Conselho Nacional do 



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

Proc . n . 8 . 019/3_2, - ~. 

'l'rabalho , prelimirw.rrnente , não conhecer dos embargos opostos pela 

.;strada . 

üo de Janeiro , ~3 de Junho de 1938 . 

idente 
.. 

.•. 
elator 

Publicauo no "Diário Oficial" em}r:Z; 9' I f J J 

* 
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r 4 1 

... 1 • ... 

I I 

.. 
I• 

UP. 

1-1.856/38-8 .019/35. 26 de Outubro de 1. 938 • 

• 

'I .... 
• 

Sr. Diretor da Estrada de Ferro s. aulo Rio Grande. 

Rua Barão de R1 o Branco, 189. 

Curitiba - Paraná. 

Remeto-vos, para os tlns necessarios, 
• N 

copia deVidamente autenticada do ac6rdao pror rido p~ 

"" lo Conselho .leno, em sessao de 23 de Junho p. n ssa-
... 

do, nos autos do recesso em ue sao rtes: Edgard 

de Mello como emb rgante, 

gada. 

essa FerroVia co o m r-

... 
Atenciosas Sauda~oes 

) 

Diretor da a, In er1no. 
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. , 

• 

1-1.856/38-8.019/35. 26 de OUtu ro de 1.938. 

snr. Edgard llo. 

A/C da C.A.P. dos Ferroviários da Paraná - Santa 

cath rtna. 

Praç Tiradentes, 36 - Sob0 

CUritiba - Paraná. 

Levo ao vosso co~h c1men o, para !ins 

de d1. 1 to, ue o conselho ac1 n 1 do Trabalho, 
.., 

s ssao lena de 23 de Junho p. p ssa-

ec1 ndo os embargos oferecidos pela Rêde 

- s " .... dectsa.o ro -
. 

recl formulastes cont uela !erro-

via, resolveu el s razô s consuos anc adas no 

acórdão u 11cado no "Diário 0!1c1 1" de 27 de 
... 

Setem ro p. !!~o. nao conhecer dos ditos embar-

gos. 

"" Atenciosas sauda oes 

lho ) 

Diretor da Secretaria, nterlno. 





Exmo, Snr, PR~c;ID~NTE DO COTSELHO TACIONAL DO TRABALHO 

ED ARD DE MELLO , aba1xo ass1nado, func1onarJ.o da 

Estrada de ~erro São Paulo R1o Grande (Rêde de V1aoão Paraná 

Santa Catar1na, para f1ns de d1re1to efund~mentado no ecor-

dão profer1do pela la. Camara desse merent1ss1mo Consolho,pu 

bl1cado no D1ar1o Of1c1al de 22 de Setembro p.passado, Em 

mu1 respe1tosamente requerer lhe seja fornecJ.d a respect1~a 
· .. . ~. 

Carta de sentenoa~ 

Nestes termos 
... ·, ' . . ' - ' • 

P.defer1mento 

Rio de Janeiro , 25 de Novembro de 1938 

I 

i 

t 
. •, 
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MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
RtDE DE VIAÇÃO PARANÁ SANTA CATHARINA 

ExmQ Sr.Presidente do 6gregio Conselho t~cional do Tr b lho, 

RIO DE J ·vJEIRO 
9/?727 

A Rede de Vi~çüo Pu.runá Sunta Ccltarina,no processo nº 

8. 019,ruio se conforrnu.ndo,data venio.,com o \cordão de 23/6/38,do 

Egregio Conselho Pleno,publicu.do no Diario Ofici~l de 22/9/38, 

quer recorrer pura o l!;:xmº Sr .Ministro do Trubu.lho,com fundamento 

nu letra b,do ctrt .5Q,do Regulamento aprov~do pelo decreto nº 

24.784,de 1~7/34,pelo que, 

Re uer a V. •'xciu seju. o incluso r e curo o encarninhudo ao 

~- Q Sr .Linistro do Tr·..~.balho,Industria e Uo ercio. 

P.P. 

Curitiba,ll de novembro de 1938 

;fh 
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MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
RtDE DE VIAÇÃO PARANÁ SANTA CATHARINA 

ExmQ sr . I~nistro do Tr~balho,fndustria e Comnercio, 

RIO DE JANEIRO 

A Rede Viaç:;o Paraná ~nta Ca.tharina,não se conformando, 

data venia,com o venerando cordam das Cumaras Reunidas do Conse

lho Nacional do Tr~bulho,de 23 de junho de 1938,publicado no Dia

rio Oficial de 22/9/38,proferido no processo nQ 8. ol9/35,em gr~o 

de embargos,nos autos de rechrnação apresent' da ao Egregio Conse

lho Nt...cionul do Trabalho pelo funcionaria E~rd de Melo,vem re-

correr p~ra V. Exci~,pelos seguintes fundamentos:-

X X~ 

C .. BIMENTO DO 6iE CUH .,0 

Os embargos oferecidos pela Rede Vi~çüo Parani Janta C&

t arina,têm o seu fundumento legal em materia constitucional:- urt. 

18 das Disposições Tru.nsi terias da Consti tuiçt'o de 14 de j'tDlhc de 

l934,ncto tendo o Jons elho Pleno se pronunciu.do sobre o merito,po.r 

ter udmitido ue os mesmos n.7o foram t.preoentu.dos em f6rw.a regu-
,.. 

l ar:-por terem sido interpostos por telegrama,mas,reconhece que 

toram opôstos dentro do pr~zo legal . 

A lei não diz que os embargos não podem ser opôstos por 

telegr~,exigindo, upends, ue sejum recebidos pela secret ria ,den

tro do pr i.:.L ZO de 60 dias, o c.i.ue foi feito, segundo reconhece o pro

prio Conselho,di ' endo textu~lmente 

•corrJ IDE&JIDO ue a essa decisão oPos emb rgos a 
Eotruda,dentro do prctso legal ... w 
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Or ..... , llOUVe ernb_ rgos d•.:;ntro uo _;razo legal, e us:üm r::..everia 

o Conbl:úLo tOt.l.J.r conlleci~ 1ento do:.:, r 1e.~ruos vor .. ue ér Lfi1 fundL.rlos err. 

Irl'-~téria G:X.·~lusiv'-<.L!Gnte ue dlrel to- .rt . 18 d-.tS DL:>)OSt ·õeG Tran-

sitó.~.·lao u ..... ,Jonst.itlü ·-o de 19:.:54,- conforu1e j: jLügOU pur un&-

niu.ic.L .. ~.de ue votos o Coru e1llo, 110 Acor 11:1.r 1 vroferiuo no vroceG~o 

5.r~57/33 , em 13/1/:SS, :JUblic::...do no DL..rio Oficial de 13/4/:58, 

Du liJ!.:iStn::... r'Órr11a, decirJ.'Lu O E~;ré(:;iO v011Se1ll0 CDrn relaçfio f..O 

e.J.~regudo J.ést& .~êcle , .Abre1ino 2ais, em · .,Gr l&m )Ub1iCL.do no 

'Jic.~rio Uí'icial üe (~3/7/ j.:J, c corn rel ...... ';ão 11 João litlJr1phereys, tu."l-

1h::ul e 1.;ret~ <lo n ' sta iê,le, ern .\côruwn 1JUbllcado no 1Jio.rio Oficiul 

üe 10/l~/36 . 
, 

.r:JL 1 o cuncluir-oe c1ue o LJ:'eL.ente recurso varo V . ... xcia . teM 

..- I'unt.lJJtl8'lto let;ul no. violw;üo Lia lei c..:.plicuvel- urt . 18 das Jis-

1JOSi~Õeo 'frunsitÓrlaí3 cH ... Constituittão d.e 1934 , e ua r.lodificação 

ua jurif:l.Jruli.enci ...... EJ.té então obr.;ervt,do. ~Jelo von.selllo nacional do 

Trabalho . 

Tt!m o recurso, nu letru b, do art . 5 Q, do i{egul&Jnen to a-
. , 

provado velo ")ecreto nº .~4 . 784 , ele 14 de :jull1o de 1934., 8éU fu.n(io.-
menta legal . 

O c.i uo contrL.. o liuu.1 reclama o fuilciunurio Edgu.r ue l''éJ J, 

foi iJrÇlticc..<.lo Glíl vtrtude ele ordem elo I..) r . i ii:1is·tro da Vio.,;,ão e 

Gbc:.to PublicctL>, ue f!lé'.r~o J.e l9.5J , e a 1JrOVú.do por es...,e .. :in1s ... ro 

et.l Jú ..... :ço U.e 1932 . 

luem pruticou o ~to foi o ~u~erintendente da ~~1e, dele-

sudo do Govep1o Provioo rio , CLL.tvrinuo cleterminações do 1 :inis1jro 

c.l...:. Viu.ção e ObrcJ.u l""UbliCct8 . i.:Jn 1'úce do c..rt . 18 das Di.:::.losições 

Trun;:;i tÓrluG aa Consti tuir;Co de 19::>4, esbe á to não !lOUiu ser 

revisto pe1uH autoridades u.Lir.linistrativu.s e judiciari s . 
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o lJro~n·io Conor-:!lllo ~fo.ci oné.-t.l do TrabW..ho, em u.cÔ.rd· m un..:UliF1e, 

~rot'erido uelo Con;,)elno Pleno e )Ublic:.tdo no Di~:trio Oficial ue 

lJ/.:..t/38, t: s ~>b.t;s . 7. 085, julbou->:~c, in~om~>etente em virtuue do 

.:Jú.rs. tor~ u.c coru1eciue tto du...:;i reclwnaçõe.:, contra ÚtJs pr~ .... tic&J.OS 

pela Rede V~açüo Paraná d~:tnta Catarina contra seus funcionarias, ~ 

duro.nte o período de 5/10/30 a 16/7/34. O &cordam o seguinte:-

•conselho N~cionétl do Trabalho - Sesscio Plena. ~ 
.~ 

Pro c.· nº 5257-33 - Ag-JP - Vistos e relato.dos os L.utos deste 
procef'so, em ~...l.ue süo PL rtes: a Rêde cie Viu.ção Par n~- )..~.rrta CL.tl..
rina, couo e1.1b!-trt;:;unte, e Bernurclo Garcia como embargado: 

Con:;;iclerando l;~,Ue, por L corJ.§:o de 4 de fevereiro de 1936, pu- j 

blic~clo no Jiurio Oficial de 25 de junho do mesmo ano - a 2a Ca
mara dê...;te Conselho jul.;ou improcedente o inquerito administra
tivo inst~urcdo pela Rêde de Vibç~o Par&n~-Santa Catarina contra 
o ferroviu.rio Bernardo Garcio., ácusa<lo ela fr.l ta grave de haver 
d redido um comp; .... nheiro de trab;.4lho, dentro uo recinto dn Estr~clu I 
futo ocorrido em 21 de r~rço de 19~0, e, em conoequencia, foi de-. 
terminada a reintegrt'\ç&o do mesmo 1'uncion ..... rio, com tod.;,s as va!'l
tqgens let)ai;.i, Vif3to mo ter ficado devidamente comprovada a ar
guição feita; 

Con~ic..ler'""'ndo que a essa decisuo oí'erece embargos ~ ~str..~.da 
pv.ra êste Conselho Pleno, com fundi.:lrflento no § 4Q do .ttegulb.mento 
~n xo ao jecreto nQ 24 .784,de 1934; 

Consider· ndo,preliminarmente,que os embargos formll t..presen
t~dos d ntro do pruzo legal e discutem m~teria de direito,est&n
do U.evidi.....rJ.Jente conteGti.idos pelo emb~.-.rgo.do; 

ConsiderL.ndo,de meretis,que L. Estr~da firma 8.s suc.s rç.,zõ'es 
no sentido de que o acotdão da 2a Camara infringiu a disposição 
do ~.: .. rt .l8 d0.s Dit>posiçõt..s Tra.nsi torius da Constituição de 16 de 
julho de 1934, VL.5to se trutar de estro.dH ocupfl.da pelo· Governo Fe
deral,sendo ..~.mflinistro.d~ ,desde outubro de 19DO,por•um delegado ~ 
confü .nçLL do 'Júverno Provi~orio ,dirétL.mente ::,uboru.inado ao I.Tinis
terio du Viução e Obrtt..;.J 1-'ublic'-,s .. ,ex-vi do decreto nc l9.60l,de 
19 de janeiro de 1931; 

COü:Jider ndo que c.:. embhrgante,assim .rgumentando,pretende 
que os átos de :3uperintenU.encü .. forc...m aprov'-'dos pelo citado é<.rt. 
18 das DioJOsições Transitorias,se~do,pois,êste.co~selho incomp~~ 
teDte pttru. conhecer do c...ssunto, :.-1lius,de conformldv.ue cow o que Ju 
hêViu. decidido em processos outros de nt.ttureza identicv ' dooJ uu
tos (Proc . 2422-32 - Proc 6273-31); 

Conl->ider.,.l.ndo 1ue bem ctnuliz~.dos os fund ... unentos invocados pe-
1~ embo.rgc.tnte e c.~ vista do r:!Ue tem resolvida êste Conselho, fazendo 
submeter ::.' eleVL.da G.preciuçao do .Sr .11linistro dç:. Viação e Obr..ts Pu-
blic<-s,diversu.s ... rluestões em r:tue p ..... rte , ... ~str da ern apreço,deve 
ser o ussunto deste proce.;)so encurm.m.hudo a s .Excia para que se 
digne de decidir como fôr de direito; 

Resolvem os membros do Con:Jelho Nacional do TrEJ.balho,reuni
dos ern aessrro plenu,receber os embúrgos de fls . l3l-133,para deter
~nin~,r sejom os presentes auton submetidos J consider&ção do Jr. 
NlinlGtro do Tre:·l.lulho, Industriu e Jomercio. 

Rio de Janeiro, l:J de janeiro de 1938 - Ir r ncisco Barbosa de 
Rezende,Presidente- Moreira de Azevod.o,~el&tor.-Pui presente J. 
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Leonel de Rezende Alvin,Procurudor Gerul .• 

.Anteriormente ,dois anos antes to proprio Conselho Nacion&.l do 

Trubc..lho,upreciando a situação jurídica deota rlede,em rela.ç~o aos 

seus empreg~dos,assim se pronunciou em acôrdão publicado no Di~rio 

Oficial de 22 de agÔsto de 19~G,cujo onteiro teor é o seguinte:-

.. Vistos e ::c li ... t· .dos os autos uo yrocesso ern tl8 /.brilino I ttis 
ret.:lb1.1a contra. a redur;::o rir.; s cus vencir. en toJ cor11o í'uncion' rio uu. 
~~s r ..... d~t ue Fe ~.o :JCo • 'cJ.ulo üü r:.;-rw-1ue :-

11 0orwiue ~·.nuo y_Ue ou vide., u l.:Gtruda, esclureceu é~ 1..u l Ltver 
;.;;o.._.~. ... l""O rec..luteJlte o reclcllnu.nte não w.1a redução em seus vencir.L ... n
tuci, mt.tG o ct~;ncel~ ~ento , }olOr orclem do : ini.Jtro do. Viar;O::o e Obr1-1 
Public~G, ue ~creGt.:itrJO Jeito o em <.'utoris~çCo ue< ::;e Titular; 

11 Jesol vem o:3 1 .er.1broo dd Jr;gwldo.. Ca1:1G.:Ct... elo ConGell..o ~J~ciunc.l 
u.o Tra b:.üno julgar 1 . ro cedente u recl· 1ooçuo. rlio a e Jg,.neiro, 
23 c..e junl1o ue 193G . C. . ...t) I.ltLe:t'unso Ju.oreu .l.lbl-4!10- l"resi~E:nte, 
Gw ... l ter Joot~ ierreil~- .r~elo.tor ." 

U11otentou (;.. wesmu doutrintt nu reclumac;uo do em . ..~reg ... do uet.:tL. 

.L~êLte JoC:o bl).u11Jlll·eys , 110 u.cô r'l .... rn ::mb:l. icctdo no ia r .i. o Oficial o. e 

10/12/-56, nos :.Jeguiutcs termos:-

11 Vü.5toG e relatados os G.utos c1o processo em ~1ue s..go . ·tes: 
Jo<io Hu. Jpllrcys , COI.10 recluraante, e a Hêd.e u. e ViuçC.o l.,e:..rE.m ' - >tE.t. . 
'j~,t~rinu cowo r(Jc1arrada: 

11 Conslubru.ndo .~.ue u reclu.JU<ão ver::>L'. sobre reclt.wão rle venci
mentos , blE.:0 <....ndo o BUylic ...... ütl. ... ue estes ult1r1oo folam re<luziclos 
de 600.;000(.J~iscentos 11lil réib) pr ra 475'v000( 1uatrCJcentos e se 
tent e c i 1co ulil réis)- em \lt;srespei to, porttn to, ao disvocto 
no (..-rtiGO 5.) do Dec. nº ~0 . 465, de 1931; 

"Cousid.er~uto .ue, ue t~.cÔrclo coro élS .iulorJ!ldr~ões vrestuuab 
}lelu .aêcte , o recl , 1te eu1 l'evereiro J.e 19.),~ percebié .. 475qp000, 
--1uundo u. w.ur tiniôtrar;üo tiL ferro vi&, entEí.o ocuiJada pelo Governo 
Pro v iuorio, :...u:!lvnt JU os reí'erido~· venciL1entos .Pura 600 .. p000 ; 

•corsiderundo,porem,que esse áto foi tornado insuboi...;tente 
pelo sr . :inis tro rL.t Via J.7.o e Obras l ublic ,u , por í'a1 ta d8. neces,. 
L> .... ria uutori~uçGo Ministerial, conf'or~ 1e eGt. '_ d.evido.uente esclt~.re
cido pelo docwnen ~o de f1s . 13; 

"Conbiüerando , assim, 1ue, tenuo sido irreculo.r o ausr.lLütO, 
1to 11ouve nu e;;;>ve~ie reduçuo r1)1 tr:.,ria de venc1r.1entos, 11:0 tJe 
êitJlicundo !)OiG êi jurispruuercia )acifict... deste Conselho; 

"He:;wlvem oQ membroB du. terceira Cruxra do Cunselr:o !~acionul 
do Tr& b~1l1o jul~ar i1 !procedente a reclumação . Rio de Janeiro, 
20 de outq bro ue l 9.36 . Luiz u.e Po..ula. Lopes- Presidents. .~rtur 
H: ... ..;tor .L~elator ." 

-Truta-o e ~Jortanto , no cu.so )re8ente, de wna ueli beraçüo do 

Egré~io Conselho contr~.ria u.os princípios :.->Or ele sustentados. 

A :iêde de Viacão Parená-Jta . Catarina, espera 'lU e V . Excia., 

de scôrdo com o arttgo 18 das DisposiçõeG Transitórias aa Gons

tituição, e adott.<.ooo a" juristJrudencia firmada pelo ~gregio Con-
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selho N~cional do rrabulho,em cusos perfeitamente iguais ao pre-

• sente,e em processos de reclrunações contra a Rede,dê provlinento 

ao presente recurso para indeferir a reclarmç No .do Funcionurio 

Edgar de Melo,como de 

JUSTIÇA 

Curitiba,ll de novembro de 1938 
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Proc . 8 . 019/3.§- Edgar de Mello . _ 
Reclama contra a reduçao de venci

mentos na Estrada de Ferro Sao Paulo Rio 
Grande . 

~ ~ f 
Nao se conformando com o ac rdao de fls . 112 do Egregio 

Conselho Pleno, dentro do praso legal , a Rêde Paraná-Santa Ca

tarinn apresenta recurso :para o Sr. Uinistro do TJ;"a"balho , á i'l <1 . 

120. 

Primeiramente devo declarar que o interess·ldo Edgard de 

Mello :pecliu a ex:pedi~ão de carta d sentença á fls . 116, e eu 

concordei com o :pedido á fls . 117Y tendo o Sr. Presidente defe

rido a :pretenção, :porque a la . Seção á f!ls . 117 , inform:u haver 
I -transitado em julgado o acordao acima rererido' no entanto na 

Secretaria havia :protocolado desde o dia 18 do mesmo mês o re 

curso de fls . 119 . 

Nes.:..E.~S condiCJÕes , como _prtliluinar , é de ne sustar ex

pedi~ão da carta de sentença. 

No :presente recurso pretende a Rêde dê Viação Paraná

Santa Catarina oue o Sr. Ministro reforme a decisão , :porque ha 

julgamentos d.o Conselho Nacional db Trabalho contracU tor'ios e 

porque o to sobre aue reclama o Sr . Edgard de ]lfello na o pode ser 

apreciado :pelo Conselho por ter sido P:provado pelo art . 18 das 

Dis:posiçÕrs Transitarias da Con~titui~~o de 1934. 

- I ,.. 
O recurso está ententado contra um acórdã~ do Conselho le-
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I 

no, ~referido em grao de embar ,os sobre decisão da Câmara (vide 

fls . 17 e f ls. 112) , logo a dAnisão recorrida é de ultima e de-

rinitiva instancia administrativa , art . 4Q , 52 do Dec . 24 . 784 

de 1934. 

Nesse caso o recurso está expressamente intentado contra 
·' ,.. :preceito escrito de lei . 

- II -

... o fundamento do recurso , na :parte discutida pelo recor-
na o 

tentevêstá provado e busca demonstrar que o Conselho já decidiu 

q_ue não l .he c om:Pete conhecer dos á tos do superintendente da .aêde 

Viação ~araná-santa Catarina , :porque estãoawovados pelas Di spo-
-siçÕes Trans d.tblJia.s (art . 18) da constituiçao de 1934 , e cita 3 

decisÕes do Conselho (fls . il2) . 

A la. é o acórdão :proferido em 13 de jan iro deste ano 

no :proc. 5. 257/33 , 

Neste :processo a 2a . ·Câmara julgou improcedente o inque 

rito administrativo feito pela Rêde Viação Paraná- Santa Catarina 
e 

:para demitir um seu empregado Bernardo Garcia ,vo ConsElho Pleno 

não pronunciou a sua incom:petenci.a :pora conhecer do caso , mas con 
A - I siderou que tendo alegado a Rede justamente a:provaçao tacita dos 

átos do seu superintendente :por força do art . 18 das Dis:posiçÕr s 

Transitadas da Constituição , mandou o :processo ao E~no . Sr . 
fosse 

Ministro da Viação para que decidisse como '\(â.e direito. 

Quanto aos outros dois julgados citado á í'ls . 123, bas-= 

ta ler a transcrição feita pela :proiJria r corrente para se verií'i-
- -car que nao ouve decisao sobre a incom:petencia a que se apega a 

recorrente . 

No entanto a Rêde Viação Santa Cat àrina derendeu o seu 

áto de demissão referente a Nahum Prado no Proc . 

gado na sessão do c. Pleno de 
... 

onde na o foi alegado nem discut ido esse ponto . 

jul-

de 1938, 
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Como argumento destacado , quem declara que o Superintendente 

da Rêde Paraná-Sant~ Catarina , não é dele;;;ado do Goverbo e assim 
esta o 

do seus átos não y./â:provadc:3 pelo art . 18 das DisposiçÕes Trans! 
-terias da Constituiçao de 1934, é o Sr . lünis~ro da Viaçao con· 

forme o oficio de fls . 103 , seguintes: 
11Fls. 103) - Res];lo~ta vosso telegramma 21 corrente 

declaro-vos não constando a];lprovação :por este 

Ministerio augmento vencimentos vos referistes 

vg são insubsistentes esses augment o• vg tanto 

mais quanto acção Superintendente nomeado pelo 
... , 

Governo so poderia consistir vg em mataria 
... 

:financeira vg mandar situaçao deixada ComJ;Janhia 

ou adaptar medidas economia vg nunca :porem ag

gravar despesas epoca em q_ue mazima conqui sta 

empregados todos serviços tem sido manter ven

cimentos vinham percebendo vg não havendo exem-
' plo nenhum Serviço Publico Federal melhoria ta-

bella vencimentos pt Ministerio aup.rovará des

posas já realisada.s nesse sentido afim evi tar 

-reposiçoes pt Sds (a) .José Merico - .. .ünistro 
... 

Viaçaq." 

Assim o Ex.mo. Sr. Ministro, certamente, negará p11ovimento ao 

presente recurso . 

Rio de Janeiro, 17 de Janeiro de J-939 . 

'HL11!1/ Procurador Geral . 
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CN/ SC. 

1-767/39-8.0 9/35 24 de bril de 1939. 

Snr. gard ello 

A/C da Caixa de A.P.dos Ferrovtafios 

da Paraná Sant Catarina. 

Praça Tiradentes n° 36-oob. 

"Curitibart - Paraná 

n~ orde do Snr. r&aident , co unico-voa, para os de-

vidos fins, que o Snr. Mini trc do 'l'rabalho, Ind tria Co r-

cio, apreciando o reou eo i t r.poe to p 1 
.. 

Rflde de Viaçao P -

raná Santa Cat rina resolm~-o do Conselho n e nal do Tra-

balho, proferida no prooesuo qu e . rool aia contr redu-
... 

çao e vencimentos que vos roi iupost pela reterid~ Rade, ea 

14 de Março proxtmo tindo, ex ou o seguinte despacho'" 6go 

provimento ao recurso. á vista dos pareceres do Consultor Ju

ridico e do Procurador Geral do Conselho acional do Trabalho". 

Atenciosas seudaQÕes 

-.A 

( Oswaldo Soares) 

Diretor Geral da aecretaria 



-

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

if/ c. 
de brll d 1 39 

~nr. S o~tn endente dn êd 

-Vi ~uo r n ~;.· ntu C tarln 

"Cur1t1 a" - nst . do P ran 

Levo ao vos o conh c n , c1 ord do Snr. Pr idente, 

que 1,) snr. 1n1 tro o TrubUllO, I d etr1 Co •rolo, t o 

pr ecnt • o r curso interposto por e El R6de á solu~"'o do Con-

lho laoion 1 do r. ol. • pror rld no prooeas e que 

ear de ~ello r cla~n ontr 

to!. 1 tosta I or ee a 

ae~uinte d spacho: 

pr sa, 

dtQ-O de ve oi nto que lhe 

14 de arço rindo, ex r~u o 

rro rovi ento ao r c\;raoo, á v1 t doa p -

r nore do Consultor J'ur 1c ~o J)roouraclor G r 1 do Cone lho 

aoione.l do Tr ball o." 

-asoa con o d , rica pelo present not1~1c do e 

R6de , no pr zo do 10 dias, cont do do reo bi ento d et , 

dar o pr ento rerol -no do ea o Cons lho, publ1c d no 

"D1af1o Ofiola.l" d 22 de eet(. bro o no p s ado, que r t -

b leceu o v nc entoe o r cl ant. de 1: 60010001 be oo o 

t er1zou 1nd nize.ç .... o da r ap ctlva dif'er nq , ob pen de 

ficar suj lta ás sançÕ s previstas nos art • 32 letra e 3'1 4o 

n ttt la .. rto r>rov do pelo Deoreto n"' 2 • 7e4, O c 1 d Julho de 

1934. 

saudaçÕes 

(Oew ldo So r a 

Diretor Geral da aeoretar1a 



MANOEL M. DE ABREU 
A DVOGADO 

Curit iba - Paraná 

EDGARD DE MELLO, iní'ra assínado, íun

cionario d R~de de Vi~ção Paraná Santa Catarina, á vista do of -

cio desse Conselho n2 l-?b?/39-8.019/35, de 24 do m3a p. passa-
• do, dirigido ao suplicante, e puolicaçao cons~an~e do 

cial da União de 27 ao mêa de março ul~imo, vem, respeitosamen

te, requerer a v. Exa. se digne mandar expedir,a ! 'avor do .supli · 

cante, a competen~e carta de sen~ença, re!eren~e a decisão dada 

na reclamação apresentada co n~ra aquela Rêde, concernem.e a re

dução de vencimen~os soí~tda pelo requeren~e , respei~adas, na 

expedição requerida, as disposiçÕes legais reguladoras da ma

teria (Ex-vi do ar~Q bg ~ 4g do Dec . Fed . 24784 de 14-7-34) . 

o sup.l.icante í 'unda o seu pedido no 

dos citados artigo e decreto, que assim dispÕe: 

11AS DECISÕES DO CONSELHO PLENO e D 

CAMARAS, de UE Nl.O TIVER VIDO RE 

CURSO UE COUBER, OU QUE HOUVEREM 

SIDO CONFIRMADAS U-

O_ SOB • 
RE, m ... c , 

SENDO EXECUTADAS PEBAN'l'E A SUA JUS to 

TI D~ la. INSTh1CIA COlFORN~DA 

DE DhS RESP~C1'I l/AS NORlV~S .PROCESSU-

AES 11 • 



• 

I 

Daí, c~aramente , se cons~atar, não mais exis~en

cia de qualquer recurso legal, por parte da reclamada, e por via 

disso, ser - no dizer do propri artigo de lei "SOBERANAMENTE 

G 11 , e peri' eit.amen~e caoivel a carta de sentença que o supJ.ica -

te requer. 

Nestes termos , preenchidas as Iormalidades 

J.egais, 

P. de:rer1men~o 

• 
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E A!DA dos autcs rt0 roc~sso ~m -

oue EDGAq TI' qJ.. O ec amr-t contr·a 

rf:'du~:lo tte venc1"1 ntos, na STRA

DA D'S 

(Rêd~ ~P, V1a~ão T.>ar.; ... ná - ("' te c· tarl 

nP.), p. s'"'ada a r cu r1 en'to rto mes

mo reclo. ~tntc, na confor ni( 'e ,•o -

d1snosto no: t~ 3 • 4 do art. 5('1, ;

~o .b1 .1n1o com o r-rt. 3" do :. ~m11·· -

mente aprovac.1o pelo ecreto no. PA

?84, de 14 'e Juu~o fie 1934, r.on 

Anuela w.srr -~AH.l\ na fnrmr- a ~ lxo: -

O DOUTOR FnA~CISCO Bl\fl.OS D~ t;~r:_7.• ·nr,, !:rcs1à ·1-

te do Cort~elho Na.cionnl do r n.h;l hO, FAZ f. B ·~ 

tieu e trado. e rol ~evt ' f\. ; ntc rot~f's :?da n~1 c:- .ereta r- ·~ âste . 
Conselho, cu 1o DirPt or C e ... 1 é o un~ 01'1' r1 o _ b j xo .:.u'bnr.r1-

to, un pettc,.: o de EDOARD DF .... LO contn1 a !Srpqt.t.~ ---
de Vi · , 'lo ~·. rd - S'' 11t 

r.t nr:), l nn,.l terulo const1 tu ido o recesso numero o1 to rn1 e 

defcnove de mil novecent s e trinta e ctnco, d ncis él.o neces 

sm·j o e rn~.Lar an<l "!"ento foi af3 nal .1ulg"d.i'\D pelo Senhor -

Minístro do ' rnba.lho, C1')mo tvdo se ver1t1ca. d s ncG?.~ des.~-

et1ç.1n1c. 
!ls.2 
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ac1 onc J do Tra nJ ho. - E<lgnr d:; ~ello, emr-reer 'o é F·:;trod 

dr> P.rr·o s:"'o 0c.·lo ~'o Tr!ln.e (J1êc:'e I) ifjnr> "' ,., r t c 

t .1r1r1., ver";, n~, .t _ §stf). ,..,.g e,.rr1o Consrl c, 

rccl:;m~".:"o r,r,ntr .. a. Adm·ln1 ,tr11dio do flêrtf' d~ 

SBnt~• ,ntAx1 na, ~"Ue re11~1:xo o r~r.0rrcnt de c~ ter ,r1'"l, e,em 

co . ..,e('luenc1a. Rebaixou Os Resnéctj von Vencimentos, s .g.mr o 

segun~o r ~,on~ t r-a com a n ,J usR fé elA of'1 ct o ( r1o0urv·· t:o nume -

( ,.. "" 
~1 o Orr nne ecle õ.e V1:"1 -:~o cinco 

0' R I '0 
' -

tu lmP.nte, vtnte t=o 11m~s nuntro mêses <i e serv tr:o nf _ti vo; 

See: Jn<lo - Ern Ago~to • e mil ncV()I'~.:-;1to ~ vinte ~ oito, fci ro 

r~ovt( o "O cargo de Secret~r1o d~. r, ntAl1111dWif\ Ce 8-l, conser

wmr o-~c nê~se nrgo, t1e teosto rle m1l nov&c .nto · e v1.n . e 

oito a S<='te ,bro C3~ m 1 rwvr:CP'1trr~ 

um); T rcetro - Em OUtubro de 11 r1ov t.e'ttos e t .citrt :- fe l pro . -
mov1 do uc ~"argo e 1 .:m'l !in e 113 Coot i l i r ' • ~e , con O(' V n~1 men 

' tos mens, ts de ets - um conto e ~uinr entu; mil r e ~ (1:300 ), 

ve. c1 m~ntos ês~: as nu e s"' o os ve 1111 rnei1tofi atrJ :-, lll1os '::lO ~ rgo 

de Abril ~e rotl ~ v c ntos ~1 1 t~ e ...,ei s, ~ xpe~l d" > 1 o sennor 
' 

Ol:lras Pl.Íhl 1 , 1..1 , !1; u o ~1 1~ do 

!"lessôaJ. <la Rêlle üe V1acão I') raná - 3~·1ta :::,tar nr..~. ·c (~ us res-

péct! 11s venci n ntos , "'ort ar ia. essa rue está .m SP. :1.ntA1ro v! 

gôr .m t oc1a a ::;ua 1Jl en1 tu de; 2u r t o .- o ro .. )' .cnt P. r: el"'~eu 

o cargo e A.]Ud':lnte da .o ltab1lifi <1e, p·~ o ,.,, , 1 oi Pro ov1 

nm 11A l1r11 

dP rül novecentos e tr1nt· e dois , d.ura.nte Ce7c 1 t · rn ser;, te.n 

"' do stdo, contra as d1sposiçoes e rP,gula entos em v.1 g r, em um 

de Abril de mll novecentos e trint a e dois, Rebaixado Do cargo 
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cargo De Ajudante Da Contabilidade para o cargo de Secretario 

da Contabilidade, sem Motivo Algum Que Justificasse êsse Áto; 

Qu nto - o recorrente, segundo demonstra com o documento sob 

o numero dois, uma certidão da Catxa de Aposentadoria e Pen-
... ""' soes dos Empregados da Estrada de Ferro Sao Paulo Rio Grande, 

de De7embro de mil novecentos e trinta a Mar o de mil novece!l 

tos e trinta e dois, como ajudante da Contabilidade, figurou 

em folha de pagamento com os vencimentos mensais de reis - ~ 

conto e ouinhentos mil reis (1:500 000) e, de acOrdo com a lei, 

pagou joia .. e mensalidade nanuela base, tendo, assim, Adouiri-

"' do Direito Ao Cargo, nao podendo ser rebaixa~o de categoria, 

sem prévio inquérito administrattvo, pois, digo pois nue, na 

data do seu rebaixamento, um de Abril de mil novecentos e trin 

ta e dois, o recorrente contava Dezenove Anos De Serviço Efé

tivo; sexto - o superintendente, para justificar o Rebaixamen 

to de categoria, imposto ao recorrente, segundo consta da ré 

de oficio do recorrente, (documento numero um), invocou a Cir 

cular de v1 nte e oi to de ..rarno <'le mil novecentos e trinta e -

<'lois, baseada em uma deter""lina.ção do M1ni'stérto da Viação e o 
bras Ptlblicas, Circular essa oue não tinha a m1nima aplicação 

ao caso do recorrente, pois oue, o recorrente Foi Promovido e 

Não, simplesmente, Aumentado de Vencimentos. Diz a Circular o 

se~inte: - "Levo ao conhecimento de todo o pessôal, rue fô -

raro declara<'los insubsistentes todos os aumentos efetuados so

bre a !olha de Setemrro de mil novecentos e trinta" ~ documen

to numero treis). - Isso torna bem evidente nue a or~em mini! 
~ . ~ 

ter1a1 nao tinha a minimaa, digo, m1n1ma aplicaçao ao recor-

rente, pois, o recorrente Não Teve Aumento De Vencimentos, ten 

do s1~o ~romov1do, pelo que, tendo mais de dez Anos De Servi

ço, s6 poderia ser rebaixa<'lo de categoria, mediante in~uérito 

administrativo, por algum dos rátos constitutivos <'le falta -
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falta grave, enumerados no arttgo c1ncoenta e nuatro do Decr~ 

to numero vinte mil ouatrocentos e sessenta e ctnco, de um -

de Outubro de mil novecentos e trinta e um, inquérl to êsse -

nue deveria obedecer ás normas estatuidas no artigo c1ncoenta 

e tre1s e seus paragrafos. Ora, não tendo haVido êsse 1n~uér1 

to, l"Ualouer ~to de qualruer autoridade admtnistra.tiva, ~ten

tando contra o Direito de Estabilidade e Garantia do Recor

rente, era um áto atentator1o da legislação em Vigor e rue, -

portanto, deverá ser reformado; - Setimo - O Egreg1o Conselho 

Nactonal do 1rabalho já se tem pronunciado, em varios ac6r

dans, sobre átos de rebaixamento de categoria, de funcion~

r1os da Rêde de Viação Paraná - Santa catar1na, feitos com -

base na circular do Superintendente, de vinte e oito de ar
ço de mil novecentos e trinta e dois (documento numero treis), 

tendo, o Egreg1o Conselho, dado ~OVJ o aos recursos inter 

p6stos. F~tre os casos, perfeitamente iguais ao do recorren

te, julgados por êsse Egregio Conselho, pede venia, o reoc, 

digo, venia, o recorrente, para transcrever os ac6rdans pro

feridos no processo numero cuinhentos e vinte e oito ano de 

trinta e ouatro, em nue é recorrente José Hernandes Cabezon 

e processo numero ouatro mil trezentos e sessenta e treis do 

ano trinta e treis, em que é recorrente Olegario Cipriano 1! 

chado. "Processo NUmero Quatro mil trezentos e sessenta e treis 

ano trinta e treis". "Vistos e relatados os autos do processo 

em ~ue Olegarto Cipriano Machado reclama contra o seu rebai-
,.. 

xamento <le cargo na Estrada de ·Ferro Sao Paulo - Rio Grande:-

conslClerando cme, está demonstrado, no proll!esso, ue o recla

mante não foi, pa, d1gp, não foi, apenas, aumentado no seu or 

denado, mas, realmente transferido de um cargo, com vencimen

tos de reis duzentos mil reis (200 ooo), para outro, remune

rado com reis quinhentos e quarenta mil reis (540. 000), con-
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conr6rme alegou e a Estra~a não contesta; Considerando oue, as 

certidÕes de folhas dezeseis e dezesete, provam a realidade -

desta promoção, sendo rue a de folhas dezesete, demonstra <"ue, 

em treis de Janeiro de mil novecentos e trinta e um, foi o su 

plicante efet1 vamente, digo, suplicante efeti.vado na tunção -

de Fiscal de Trens; considerando, ainda, que a Estrada, não -
~ N 

tendo provado que a referida promoçao dependera da aprovaçao 

do Senhor Mln!stro da Viação e Obras Públ icas, e rôra por sua 

Excelencia anulada, é forqoso concluir nue o reclamante sofreu 

efetivamente o rebaixamento contra o ~ual protesta; Conside~ 

do, f1nalment~, que o reclamante contava mais de dez anos de -

serviço, de acôrdo com a jurispru~ência firmada elo Conselho 

no acórdam de treze de Outubro de m11 novecentos e trinta e -

dois; Resolvem os membros da Terceira Câmara do onselho NaCiQ 

nal do Trabalho, dan~o provimento á C'ue1xa de Olegarlo Cipria

no Machado, condenar a Estrada de Ferro, digo a Estrada a retn 

tegrar o suplicante no cargo de Fiscal de Trens, agando-lhe 

a d1.ferenqa dos vencimentos nue deixou de receber durante o -
,.. 

. periodo em oue permaneceu rebaixado de runçoes. Rio de Janei-

ro, v1 nt e e sete de Novembro de mil novecentos e tr1 nta e ou_! 

tro. Americo Ludolt - Presidente. Luiz de Rego Monteiro - Re

lator. FUi presente: - Geraldo A. F. Baptista - Procurador Ge

ral em exerc1ci o. n - "Processo numero quinhentos e vinte e oi-

to ano trinta e ouatro. Vistos e relatados os autos dêste pro

cesso, em oue José Hernanaes Cabezon, empregado da Rêde de Vi! 

ção aran~ - Santa Catarina, reclama contra a Administração da 

Estrada de Ferro são Paulo Rio Grande, nue o reb ixou de cate

goria, e, em conseC'uencta, teve d1m1nuidos os respéctivos ven

cimentos: - ConSiderando que o telegrama do Min!stro da Viação 

contém uma determinação de ordem geral no que respeita ao aumento 
N A de vencimentos verificados durante a ocupac;ao federal da Rede; 



• 

r· ... 

M. T, 1. C.-CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Rêde; Considerando, entretanto, oue o caso do recorrente não 

é de aumento de vencimentos e, sim, nomeado para novoscargos, 
,.. 

nos ouais nao deve ser rebaixado, sem motivo justo e por meio 

de inquerito administrativo, de conformidade com as determina 

cões legais vigentes, visto o mesmo contar mais de dez anos -
,.. 

~e serviço; Considerando nue, a Estrada de Ferro, em 0uestao 

justifica o rebru.xamento reclamado, como cumpr1mento ~e lnstru 

çÕes do Senhor Mlnístro da Viaqão, instruçÕes essas ~ue, como 

se verifica, nâo podem ser aplicadas ao caso do recorrente, -

~ue não teve propriamente aumento de vencimentos, e sim nome! 

ção para exercer novos cargos, cuj~vencimentos são notoria

mente mals elevados: Resolvem os membros da ?rime1ra C mara 

do Conselho Nacional do rl'robalho dar provimento á T'resente re 
N clamacao, para o !1m de, o reclamante ser reintegrado no car 

go oue ocupava, com os vencimentos de rels oitocentos mil reis 

(800. 000), rue percebia antes do rebaixamento reclamado. Rio 

de Janeiro, auatro de Dezembro de mil novecentos e trinta e -

uatro. Francisco Barbosa de Rezende - Presidenté. Vicente -

Galltez - Relator. FUi presente: J. Leonel de Rezende Alv1m -

?rocurador Geral". - Nestes termos, Renuer o recorrente a vos 

sa Excelencia oue, depois de autuado o presente recurso, com 

os inclusos documentos, seja, o mesmo, processado, para ser 

arinal, julgado procedente, condenando-se a Estrada de Ferro 

são T>aulo - Rio Grande (Rêde de V1acão Paraná - Santa Catari

na) a reintegrar o recorrente no cargo nue ocupava, com os -

vencimentos de Reis um conto e quinhentos mil re1s (1:500 ) -

mensais, que percebia antes do rebaixamento, pagando-lhe a d! 

ferença dos vencimentos que deixou de receber durante o peri.Q. 

do em que permaneceu rebaixado de runoões. ede deferimento. 

Cu:nl. ti ba, doze de Julho de mil novecentos e trinta e cinco. 

(Assinado) João Berou6 Fernandes Coelho - Advogado. - PROCU-
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PROCURAÇÃO DE FOLHAS ~ CINCO. Primeiro Traslado - Livro vinte Proc.de 
!ls.5 

e olto Folhas seis. República dos Estados Untdos do Brasil. -

Curitiba (Armas da República) Estado do 0aran~. Ouarto Tabeli-

ão. Olivier da Costa Lima. cartorio: nua Marechal Floriano e1 
xoto, cincoenta e sete - Fone, setecentos e c1ncoe~ta e oito. 

rocuração bastante oue raz o Senhor Edgard de ello, digo, -

Edgard .ello como ah1axo se declara: Saibam o rue êste Publi

co Instru~ento de Procura ão bastante virem ~ue aos doze dias 

do mês de Julho do ano de mil novecentos e trinta e cinco àa 

Era Cristã, nesta Cldade de Curlt1ba, Estado do P raná, peran 

te mim ~abel1âo interino compareceu como outorgante em meu ca~ 

torio o Senhor Edgard .ello, casado, empregado da Estrada de 

Ferro são ~aulo - Rio Grande, aqui residente e reconhecido co

mo proprlo e de mim, digo, proprio de mim e testemunhas no !1m 

deste assinadas e estas por mim Tabelião do aue dou ré; aí, P! 

rante elas disse que por êste público i nstrumento nomeava e -
... 

constituia seu bastante procurador ao Senhor Doutor Joao Ber-

nu6 Fernandes Coelho, brasileiro, casado, advogado, qui resi 

dente, com poderes especiais e ilimitados para interror recur

sos perante o Conselho Nacional do Trabalho e acompanha-los -

digo, e acompanha-lo até final sentença e sua exPcu~ão, dando

lhe para êsse f1m todos os poderes em direito permitidos, 1nclu 
"' sive os de receber, dar ru1taçao, transigir, desistir, substa-

belecer e usar dos pOderes adiante impressos que rat1fica de

pois de lhe terem sido lidos e explicados.-. todos os seus po

deres em Direito permitidos, para que, em seu nome, como se -

presente fosse, possa em Juizo e r6ra dêle, re~uerer, ale~r, 

defender todos os seus direitos e justiça em auais~uer causas 

ou demandas c1veis ou crimes movidas ou por mover em for ••• -

Autor ••• -ou réu ••• em um ou outro rôro, razendo citar, ofe-

.. recer a Ões, libelos, exceqÕes, embargos, suspeiçÕes e outros 
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outros quaisouer artigos; contrariar, produzir, 1nouer1r e r~ 

perguntar test~munhas; ~ar de sus eito a ouem lho fôr, jurar 

d c1soria e supletoriamente n alma dêle e fazer dar ta s j~ 

ramentos a nuem convier; dár e receber cu1tação; transigir -

em juizo ou róra dêle; assistir aos ter os de inventario e -
. N A partilha. com as c1taçoes para eles;. assinar autos, renueri-

mentos, protestos, contra-protestos e termos, ainda os 1e -
N N .. N A 

con!1ssao, negaçao, louvaçao, desistencla; anelar gravar ou 

embargar Qualquer sentença ou despacho, seguir êstes recursos 

até maior alçada; fazer extraír sentenG s, requerer a execu

ção delas, seouestros; assistir aos átos de conciliação, pa

ra os oua1s concede poderes especiais e 111m1tados, p~~tr -

prec tor1as, tomar posse, vir com embargos de terce1ro senhor 

e possuidor, juntar documentos e torna-los a receber, ~r1ar 
,., 

de açoes e intentar outras, de novo, oodendo substab lecer -

esta em um ou mais procuradores, e os substabel ctdos em ou

tros, ficando-lhe os mesmos poderes em seu vigor, e revoga

los cuerendo, segulndo suas cartas de ordens e avisos parti 

culares, oue sendo Tlrec1so, serão considerados como p rte -

t1esta; e tudo ouanto !ôr feito elo dtto seu procurador ou -

subr-tabelecido, promete haver por valioso e firme e para a 

sua pessôa reserva toda nova cttacão. E de como assim disse 

do que dou ré tiz êste instrumento nue lhe li e accelt ••• e 

achado conr6rme assino •.• com as testemunhas presentes, so

b e o selo Federal devidamente 1nut111Zado, perante mim. A-
,.. 

deodato Arnaldo_ Volpi, Quarto Tabeliao, interino nue a escr! 

vi, sendo testemunhas os senhores Oscar Rocha e ~hem1stocles 

ocha. (1 galmente selada). Trasladada hoje. Está confórme 

ao or1g1na1 e dou ré. E eu, Adeodato Arnaldo Volp1 Quarto -

Tabelião interino subscrevo, confiro e assino em público e -

razo. Em testemunho (sinal núblico) de verdade. (Assinado) 

Adeodato Arnaldo Volp1. Quarto Tabelião interino. OFICIO !t. 
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OFICIO ~ m.fr>~~SA DE FOLHAS ONZE. - Processo - oito m11 e de- O!ic.á 
~ prêsa. 

zenove - ano trinta e cinco. Vinte e um de Outubro de mil no !ls.ll 

ve.centos e trinta e cinco. 0!1c1o - Um - Mil trezentos e se-

tenta. Senhor SUperintendente da Rêde Viacão Paraná - santa 

CAtartna. ~uritiba. 0 araná. Com referência aos autos do oro-

cesso em oue F.dgarcl de Mello reclama contra o áto da Estr da 

de 'erro são naulo Rio Grande oue reduziu os seus vencimentos, 

sol1ci to-vos proVidências no sentido de serem apresentados a 

estP Secretaria, dentro do orazo de vinte dlas, as necessa-

r1as informações a resne1to da referida reclamação. Atencio-

sas saudaçÕes. (Assinado) Oswaldo SoAres. - Diretor r.eral da 

Secretaria . - RESPOSTA DA ST1ADA DE FOLHftS DOZE. U1n1ster1o esp.da 
,._ ... Estr.de 

da Viacao e "bras Públicas. Estrada de Ferro Sao ~aulo qio - tls.l2 

rr nde. qêde de Viação ryaraná - Santa Catarina. Numero - ov 

Quatro mil cento e dezenove. Curitiba, cinco de NoveMbro de 

mil novecentos e trinta e ctnco. Ilustriss1mo Senhor Oswaldo 

SoRres, MUlto Digno Diretor neral da Secretaria do Conselho 

Nacional do Trab lho - Rio de Janeiro. m res osta ao vosso 

o!1cio numero um - mil trezentos e setenta, d~ vinte e um de 

ou ubro proximo passado, referente á reclamação ror~ulada a 

êsse Egregl.o Gonselho pelo Senhor Edga.rd de Mello, cab ~-nos 

N 

transcrever a seguir a informaqao prestao a esse resneito -

pelo Senhor Chefe neral da Contabilidade desta Rêele: - "O Se 

nhor FAgard de ~ello, entrou nara o serviço desta Estrada em 

Abril de mil novecentos e auatro, digo, novecentos e ~uatorze, 
~ N 

nao havendo 1nterrupçao no seu tempo de serv1~o. Em Agosto de 

mil novecentos e vinte e oito, foi nomeado para o cargo de s~ 

cretar1o da contabilidade com os vencimentos de reis oitocen

tos mil rets (800 000) mensais. Fm outubro de mil novecentos 

e trinta, foi nomeado ara o cargo de Ajudante da Chefia da -

Contabilidade com os vencimentos de reis um conto e quinhentos 

mil reis (1:500 000) mensais. Em vinte e oito de ar o de mil 
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mil novecentos e trinta e dois, !oi dirigido a todos os Che

fes de serviço, pelo ex-sunerintendente Junnueira Ayres a se

guinte circular: "Levo ao conhecimento de todo o pessoal rue 

foram declarados insubsistentes todos os aumentos efetuados 

sôbre a !olha de setembro de mil novecentos e trinta". Em vir 

tude dest a Circular, em primeiro de abril de mil novecentos 

e trinta e dois, !oi o senhor Edgard de ~llo reb 1xado do -

cargo de Ajudante da Chefia da Contabilidade com o ordenado 

de reis um conto e 0uinhentos mJ.l reis (1:500:'1'000) para o ca.r 

go de Secretarl o da ~ontabilidnde com o ordenado mensal de -

reis oitocentos mil reis (aoo· 000). ~o que me cumpre infor

Mar. Curitiba, cinco de ovembro de mil novecentos e trtnta 

e ctnco. (a.). A.C. Ferreira - Chefe Geral da contnb111dade''· 

Com os nossos protestos de alta estima e distinta considera

ção, vos apresentamos as nossas - Atenciosas saur cões. (ASs! 

nAdo) Linneu do Amaral , pelo superintendente. AC6 DÃO DO CON- Ac6rd.do 
C.N.T. 

S~LHO C!ONAL DO T ~ALHO DF. FOLHAS DEZESETE. Conselho Nacio de !ls.l? -
nal do Trabalho. Processo oito mil e dezenove - ano de novecen -
tos e trinta e cinco. ACóRDÃO - Mil novecentos e trtnta e seis. 

Vistos e relatados os utos do processo em rue Edga.rd de f'el-
,., 

lo reclama contra o seu rebBixamento de cargo, e reducao de -
... 

venc1mentos, na .F~ strada de Ferro Sao ?aulo Rto Grande - Rêc1e 

de Vlacão Paraná - Santa r.atarina : CONSIDF.RJ\WO ("!ue, conr6rme 

consta dos autos, o reclamante foi adrni tido na ~strada em A

bril de mil novecentos e uatorze, t t~ ndo sido promovi· o ao -

cargo de ajudante de contabilidade, com os vencimentos mensais 

de um conto e quinhentos rn11 reis (1 :500 000), em Outubro de 

mil novecentos e trinta, funções nue'desempenhou até Abril de 

mil novecentos e trinta e dois, ruando !o1 declarado, or c1r 

cular da Estra~a, sem efeito o aumento de ve'lcimento a Partir 

de outubro de m11 novecentos e trinta; co SIDERANDO oue, em 
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em consequencia, dessa circular, !oi o reclamante rebaixado 

ao cargo de Secretario da Contabilidade, com os vencimentos 

de oitocentos mil reis (800 . 000) mensais, razão por rue, jul

gando-se êle prejudicaao e~ seus d1rettos apela oara êste -

Conselho; CONSIDERANDO oue, segundo a jurisprudência pacifi

ca. 'dêste Conselho, ás Emprêsas sujettPS ao regtme do necreto 

vinte mi l ouat rocentos e sessenta e cinco, de primeiro de O!! 

tubro de mil novecentos e trinta e um, é vedado rebaixar de 

cargo, com prejuizo nos v cimentos, e'Tlpregados com mais de 

dez anos de servioo; CONSID~ O rue está provado rue ao re 

clamante já estava assegurado. o direito á garantia da establ 

li~ade, e, mais nue, em mil novecentos e trinta, não houve -

simules aumento de vencimentos para o reclamante, e sim pro

moção para um cargo su ertor, não se aplicando á es~ec1e a -

c1rcul~r r fer1~a pela .strada ; Resolvem os membros da ~rimei 

ra c~m:1.ra do Conselho N8c1onn.l do Trabal ho .1ulgar procedente 
,.., 

a r c amaçao, pa. a o fim de serem restabelecidos os venc1men 

tos anteriores do reclamante e indenizado êle, outro~Sim, d~ 

refer1 da d1 ferença. ruo de Jane1 ro, onze de ~ato de mil nove-

centos e trinta e seis. (Assinado) C. Tavares Bastos - Pres1 

dente, no impedimento do efét1vo. (Assinado) A. P~rannos Font! 

nelle - Relator. FUi prese~te: (assinado) J. Leonel de ~ezen

~e Alvlm- ~rocur~dor Geral. nublicado no D1ár1o Of1cial m 

um éle gosto dé mil novece11tos e trinta e seis. - OFICIO A. - Oficio ~ 
Estr.de 

ESTqADA ng FOLHAS DEZ OVE - 0 rocesso oito mil e de7enove - fls.l9 

no trinta e cinco. Quatorze de Agosto de trinta e s is. 0!1-

c1o - Um- ~11 e setenta e uatr0. Senhor Superintendente d 

Estrada de !'"\erro são .. aulo Rio - Crande. @de de Via cão - r-a

nã santa Catarina; Curitiba. araná. Transmito-vos, pàra os -

devidos fins, c6pin autenticada do acórdão profer1do pela Pri 

melra câmara dêste Conselho, e~ sessão de onze de ~aio do cor 
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.. 
corrente ano, nos autos do processo em oue sao partes, Edgard 

de ~ello, como reclamante, e essa Rêde, como reclamada. Aten-

ciosas saudações. (Assinado) Oswaldo soares - Diretor Geral da 

Secretaria. - TElfPO DE SF:iVIÇO DO RECLAMANTE - FOLHAS -SEIS ... Tempo Se 
· vtço do 

Rêde de Viação Paraná Santa Catarina. Contabilidade. Fé de O- qeclamte. 
!1S.6 

ficio do Senhor Edgard de lAello - Secretario da Contabilirlade. 

Temryo de ervtço: - {De acôrdo com a folh~, ~1go de acôrdo -

com as folhas e documentos existentes). Data da Entrada. M' l 

novecentos e 0uatorze - F.m ctnco ~e Abnl !oi admitido na con 

tab111cta~é eral corno praticante gratuito. tl novecentos e 

nu1n7.e - Em ane1ro !oi por ordem do noutro, digo do Doutor 

Teix ira Soares nomeado Terceiro Escrituraria percebendo os-

venc mentes de ce~ mil reis (lOOtOOO). Mll novecentos e deze 

seis - Em Novembro passou a perceber cento e vinte e cinco -

mil reis (125 000). Mil novecentos e <lezesete - Em Fevereiro 

passou a perceber cento e cinco ente. mil ( 150 000) reis. Mil n_2 

vecentos e dezesete - Em Dezembro passou a perceber cento e 

setenta mil reis (170 000). Mll novecentos e dezoito - Em Ju-

lho passou a perceber ouzentos m~l reis (200 000). U.l nove-

centos e dezenove - Em OUtuhro foi designado para chefiar á 

Secoão de datllogra!ia com os vencimentos de duzentos e vtn'te 

mil re1s(220 000?. Mil novecentos e Vinte - Em outubro passou 

a perceber duzentos e c1ncoenta mil reis (250 000). Mil nove

centos e vtnte e um. - Em Fevereiro, roi encarregado do regi! 

tro ~e contas a pagar e a receber õa SP-RG com os vencimentos 

de duzentos e oitenta mil reis (280~000). ~ttl novecentos e -
... 

vinte e dois- se~ altera ao. Mil novecentos e vinte e treis-
N 

se~ alteracao. Mil novecentos e ~nte e ~uatro- Em Abril foi 

promoVido a Segundo Escrituraria par trabalhar na Secretaria 

da Contabilidade Geral com os venctmentos mensais de trezentos 

e c1ncoenta mil reis (350 000). Mil novecentos e vinte e c1n-

• 
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cinco - Em Julho passou a erceber quatrocentos mil reis - -

(400$000). Mil novecentos e Vinte e cinco - Em Novembro pas

sou a perceber ruatrocentos e v:tnte e cinco mil reis (4':5.·000) 

Mil novecentos e vinte e sets - Em Fevereiro foi promovido a 

P~imeiro escr1turar1o, ficando encarregado do expe~iênte a -

.Secretaria ela Contab111 Rde Geral, com os vencimentos de ~ua-

trocentos e setenta e cinco mil reis (4?5 000). 11 novecen

tos e Vinte e sete - ~ J~eiro foi removido a Guarda-Li\Tos, 

percebendo' seiscentos mil reis, (600,000). Mil novecentos e -

v nte e oito - Em Agosto foi promovido a Secretario à ~onta

biltãade Geral com os vencimentos de ottocentos mil re1 s - -

(800"' 000). Mil novecentos e V1 nte e nove - Sel'Jl a.l ter~~:io. 11 

novecentos e trinta - 'Em Outubro fol nomeado Ajudante 1a Con

tab1lidade com os venc1mentos de um conto e 0u1nnentos mil re

is (1:500 000) . Mil novecentos e trinta e um - Se~ 8lter~ ão. 

Mil novecentos e trinta e dois. - De Janeiro a Ma.r ,o um conto 

e nulnhentos mil reis (1:50 000). Mll novecentos e trinta e 

dois - Em Abril, em virtude da circular numero nove - duzen

tos e oi tenta e seis de vinte e oi to <le arco <le mil novecen

tos e trinta e dois, do senhor Doutor superintendente, 0ue d~ 

clarou insubsistente todos os aumentos !eitos sôbre as folhas 

do mês de Setembro de mil novecentos e trinta, fo1 rebaixado 

para o seu antigo cargo de secretario da Contab1lidade, pas

sando a perceber os vencimentos de oitocentos mil reis (800,-
... 

000). M11 novecentos e trinta e treis - Sem alteracao. tl.1 no 

vecentos e trinta e quatro - Sem alteração. Mll novecentos e 

trinta e cinco - Até a presente data sem alteraqão, com os ven 

cimentos de oitocentos mil reis (800 000). Pun1cÕes: âo tem. 

Elogios - Em junho de mil novecentos e vinte e ruatro, em ates 

tado S-Um - dois mil oitocentos e setenta e cinco, ~17 o Se-

.. · nnor Chefe Geral da Contab111da<le: - "Em todas as !unções que 
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que exerceu demonstrou ser um enprega.do correto e zeloso cum 

pr.t<lor dos seus deveres" . Sm dois de Junho de mil novec"!ento s 

e Vinte e Clnco , em c - cincoenta e nove dirigido o 3enror D! 

reter Representante diz o 3enhor C,.,B "FUncioná ·1o antigo e 

merece or'1 • Em dezo1 to de Deze'Tlbro de mil novecentos c Vinte 

e seis, ta'l'lbcm em C - clncoenta e neve dirigido no S,-;n11or -

Inspétor Geral da tt~de o sen11or CTB diz "Empregn.<1o assiG.uo 

e cumnrid.or dos seus deveres". EITI Abril de mll novecPntos e 

Vinte e nove em atestado ass1nn<lo pelos Senhores c~ e Ins

pétor Geral da Rêde diz: 11 0nde tem tra.talha"o com àeõ1 c~v;ão 

e competenc1a demonstrando ser um empregado hon sto, 1ntel1 

gente e cumprldor dos seus deveres". Em mil novElcentos e -

trinta e um, em atestado ss1nado pelos Senhores C~ e atual 

Superintendente diz: ''onde tem trabalhado com õedj cao ~o e 

assiduidade, demonstrando ser um funcionário honesto, 1ntel1_ 
,.. 

gente, tendo sempre revelado aotic1ao, con1ec1mentostecnicos 

e idoneidade moral. Em dez de Outubr0 de mil novecen1os e 

trinta e quatro, em carta s- Um- novecentos e roreY1ta e

treis elogiado pelo senhor CnPt e Geral ~a Contab111dade aue 
... 

diz •• num gesto digno ele exemplo, nao medjndo sacrtrtc1os, -

mais uma vês demonstra ser mercedor da confianqa C'IUe lhe d1! 

pensaram as Administrações desta Estrada. Em onze de out bro 

de mil novecentos e ·trinta e quatro pela car1a nove - trP1S 

mil cento e noventa e nove, man~ado elogiar pelo Senhor su

perintendente da Rêde por não ter se aras ado do seu posto 

por ocaSião do movimento grevista. TEMPO DE SERVTr.o - o se

nhor Edgard cte ello, conta até a presente d.ata com vinte e 

um anos de eretívo exerc1C1o. Curitiba, dois ~e Abril de mil 

novecentos e trinta e Clnco. (Assinatura) Ileg1vel - ~nere 

Geral ela Contab1.11daãe. Visto - (Assinatura) 1leg1 vel. - Sy_ 

per1ntendente da êde. RECONHECIHENTO DE FIIJ,~A - Reconheço 
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ReconneGo as f1 !"mas supr-R. dos Senhores Alexandre Gutierrez e 

Arthur c. F rreira. C1rttiba, sete ~e Maio de mil novece~to~ 

e trinta e Cinco. Em testemunho (sinal nubl1co) da Verd ~e. 

Alfredina de c .m rgo Cerco - Primeiro Taholtâo, Interino. Rs

ta a colado e 1ev1<'l nmente inuttl:tzRCio um selo 'Estadual no va-

lôr de dois m1.1 reis . EMBARGOS DA ESTRAnA DF. 'FOLHAS VINTE E Embarg.da 
Estr.!ls. 

VINTE E UM - ( Telegrarra) - OF. Excelentissimo Senhor 0 res1- 20 e 21 

dente EbTeg1o Conselho Nacional Trabalho - Rio. Curitiba -

vinte e sete, cento e nuarenta, vigésimo ouarto, vinte. Estra 

dél de F'erro digo, ~strada Ferro são . lÚO R1 o Grande ( Rêde -

Via âo ? raná santa Catarina) Não se conformando data venla 

acórdão proferido processo oito mil e dezenove traço tr1nta 

e cinco vg em que é reclamante Edgc1rd Aello vg vem ouor em-

bargos dito acórdão sob seguintes fundamentos prtme1ro Q. Ré-

de se acha sob regimen ocupa ão Governo Federal confórme De-

creto dezenove mil seiscentos e um Janeiro mil novecP.ntos e 

trinta e um sendo superintendida Delegado Governo :-'roV1s6r1o 

dPsde éssa data pt Segundo Dois ~ontos ~to ~stah aprovado ar 
- ~ ~ tlgo Dezoito d1spos1çoes trans1tor1as constitu1çao vg nao P.Q 

d ndo êsse Colendo Conselho vg .data ven1o. vg apreciar recla

maGâo pt Térceiro Dois ?ontos ~ssa Jurisprudência Egregio 

Conselllo ''relatada acórdãos constantes processos dois mil -

0uatrocentos e vinte e ào1s - trinta e dois E seis mil duzen 

tos e setenta e tre:1 s - treis pt Assim requerer se.)am prer-e!! 

t~s embargos juntos autos respéet1vos afinal julgados prova 
N A dos e inde er1Ga reclamaçao L1nneu Am ral Enc do Expediente 

"' na Suner1ntendei1CHl da Rêde.- CONTF:S'T1AGAO DE mmARGOS DO RE-

. 
""'res d~n te do Conselho Jacion 1 cto Trabal ho. - Edgard de l el 

lo, ~o processo numero oito. mil e dezenove ano tr1nt· e cinco, 

6ra em embargos, vem, sobre os e~bargos, anresentar a seguiQ 

te impugnação, na qual Provará : - Prel iminar mente - Primeiro 

contest. 
de Enbarg 
Reclte. 
!ls.55 
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"" • rimei ro - Que, nao houve embargos apresentados e'tl r6rma le-
,.. 

gal, pois rue, 1G.O Fo1 Ap csonts.(la, a êssc Egreg1o conselho, 

"' ualr.uer .,etir:ao OU eruertmento, tendo, apenas o nres1t1ente, 

recebido urr. telegrama, f6rna essa Inda, ~1go, órma ess::}. I a

dmissivel E Não '='erm1tida, como 11eio hab11, de onostcão de -

embargos , pelo rue, não deve esse Egregio Conselho rece~er, 

como embargos, um simples telegrama., sem a mtnima autenttci

dade, sem a !irma~onhectda e sem qualauer rormalidaàe le-
,... ,.. 

gal. Segundo - rue os embargo~ nao sao de se conh~cer, poroue 

não articulam Matéria. N6va, nem Foram Instruidos Com r1.1a1auer 

Documento. De eritis .. - Terceiro - "'ue, o venerando Ac6rdão 

embargado lim1 to u-se a cons1 gnar, ffid.1S uma vês, a jurispru

dência dêsse Egregio Conselho, de nue "As Emnrêsas Su ,1e1 r s Ao 

Regtmem no Decreto, Numero Vinte 1il nuatrocentos E Ses~enta 

e r.inco, De Um de Outubro de M11 ovecentos .· Trinta .. ~ Um, 1: 

r dat1o 'Rebaixar ne cargo, Com ~re . u1 zo nos Vere 1 m8ntos, ,~rrrpr~ 

gados Com ais De Dez Anos De Serviço". - Quarto - Que, e.sslm 

sent1o, devem ser rege1tados os embargos nara o fim de s~r con 

firmado o venerando Acórrtão embargado proferido pela Egreg1a 

Pr1rnetra Câmara, como é de 1nte ra Justiça.. Cur·1tiba, cinco 

de Fevereiro de mil novecentos e trinta e sete. (Assln"do) -
,.. 

l!~dgard de fello . PRO OÇAO DA PttO ,tJr-u\DORIA GEP.AL :JY: FOLHAS -
... 

CTNCOE"l'f'A E SETS. Rerue1ro rue se of1r.1e a ,om anh1 • Vi~.~ ..... n 

·raná- Santa Catarina (autorisa digo, se oficie ao Ministé 
... , 

rto da Via ao e Obras '~ublicas, pedindo 1nformar se o Senhor 

Ministro da Viação julgou nor meio de despacho, insubsisten-
,., 

te a d1minu1çao de vencimentos dos empregados da. :jornr,anhia 

V1açâo Paraná - Santa r.atarina, !ettos pela Portnr1.n do Supe 

r1nt ndente em Vinte e oito de Marco de mil novecentos e tr1Q 

ta e dois. Re('lue1 ro por 1gaal se oficie a Companhia ViacB' o -

araná - Santa Catarina para ue informe se dgard ~ello stt:í 

.,romoç. 
da .,roc • 
eral !ls. 

56 
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está atnda percebendo os oitocentos mll re1R (sootooo) por -

mês, ou quanto percebe agora e f'IUal o cargo rue est1 exe .... r.en

t1o. R1n, vinte P. «"uatro - trels - novecentos e trinta e s~te. 

(Assi '1nào) J. Leonel de qe sen<'Je Al vim. 0 roc 1rat1or r; ral. -

OFTClO J...O 
,.. 

rtm~1ra Seccno. "u1n7e ~e 1-

bril de mil novecentos e trinta e sete. Oftc1o- Um- rut nt.en 

tos e trinta e um- ano tnntR e sete- Processo Oito mll e 

dez nove - ano trtnta e ctnco. ~enhor Mlnístro. Afim de aten 

der o rer lleri menta fe1 to nela 1 ro~urador1 a Geral' dêste Gonse 
t. · ·-

lho, nos autos do processo em .oue o 1' errov1.M.o, à1go em rue 

o ferroViário E~gard de lello reclama contra o r .bqtxa~ nto 

de categorín e reduqão de vencjmel'ltos no cart;o cJe cu ?V 

na Rêde de ViaQão ~araná - Sant Cat~rtna , tenho a honra de 

solicitar os bons oficios de Vossa Exeelenc1a Junto ao senhor 
~ N ~ Min1 stro da Via.çao e Obras nublicas no sentido de oue seja .. 

êste Conselho in!orma.do sohre sl ha resolu ão do menctonano 

Min!stério declarando 1nsubs1st .nte as Clim:lnui Ões de venci

mentos dos func1.onártos da. referida Rêde, fe1tas ela ort

ria do então superintendente, em circular numero nove - du

zentos e oitenta e se:ls, de v:lnte e otto de varro de rn11 nove 

centr)s e trinta e dois~ Sirvo-me do ense.1o para re1 ter r a ·-
"' Vossa Excelencia os meus protestos de esttma e constdera.c.ao • 

Of1c.sr. 
lfin. rls. 
59 

(Assinado) Ildefonso d'Abreu Albano - V1ce-Presi ente, no e

xerc1c1o da Presidencia. - OFICIO A ESTqADA - FOLHAS CTNCOEN- 0!1c.á 
- Estrada 

TA E OITO. - Quinze de 1\bril de mil noveeentos e trinta e se ns.58 

te. Oficio - um - Quinhentos e trinta - ano tr1 nta e sete -

Processo oito mil e dezenove - ano trinta e cinco. Senhor~ 

nertntenf1ente d -q de de Vi8.ção "'a. r c ná - Sa ta Catnr1. n • cu-

rtt1ba- Estado do raná. e ordem do Senhor s:1 dente e 

de conformidade com o reruerlmento feito pela Procuradoria -
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-nrocuradort reral dêst Conselho nos ;1utos do processo em -

aue Edgard de ~llo reclamR contra o reba1xamento d~ catP.~o-
N A ria e reduGao de venc1 mentos c1.o cargo (1Ue ocupava rtessa. 'qede, 

so11c1 to vossas nrovidências no sent1. do de ser ~sta . ecrP.ta

rta informada, dentro do nrazo de quinze dias, contat1os nR -
data do reba1~rur.ento, digo, data do recebimento do presente, 

si o referido funcionário está ainda nercebendo oitocentos -

mil reis (800 OOO) mensais, e, em caso negattvo, ruanto per

cebe atualmente, e rual o cargo rue está exercendo. Atencio

sas saudações. (Assinado) Oswaldo soares - Diretor reral da 

Secretaria. - OFICIO DO SE'~H01{ MINISTl-10 DO TnA RALHO AO SErJFOR 
.... 

MINISTRO DA VIAÇAO - FOLHAS - OI7'ENTA E CTNCO. DGE. Sel s -

mil ruatrocentos e c1 ncoenta. e dois - novecentos e tr1 nta e 

sete. Aviso numero Dois-E - Mil e trinta. Numero DoisF.. .m -

sete de maio de mil n~recentos e trinta e sete. Dim1nu1cão ~~ 

vencimentos dos runc1 onários da qêde de Vlacâo ,.,,r rJá. s~nta 

Catarina. ~enhor ~inístro de Estado. Atendendo ao rue ex ôe 

o Conselho N c1onal do Trabalho, em virtude de reruer1mento 

fe1 t o por sua. 'rocuradoria Geral nos autos (10 processo concer 

nente á recla.maGâo formulada 10r F.dgard de rtel. o cont o re 

a1 x rr~nto de catet;or1a e reducão de venc1rrentos no cargo rue 

ocupava na Rêde de Vlaqão naraná - Santa cat~r1na, tenho a -

honra de sol1 .1tar a vossa Excelenc1a as necess~r1as provi

dências no sentido de ser o aludido Conselho 1nformarto ac~r

ca dos tennos de alguma.resolucão d@sse Ministério que h j 

"' porventura declarado insubststente as d1minu1çoes de venci-

mar tos dos funcionários da aludida ferro,T1a de erm1n-..àn.s ne

la respéctiva supAr1ntend~ncia em circular numero nove - du

zentos e oitenta e sets, de vinte e oito de mar~o ~e ~1 no

vecPntos e trinta e dois. Reitero a Vossa Excel neta os pro

testos da mais viva estima e d Lstinta constdera,..ão. (Ass1 na.-
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(Assinado) Agamenon Magalhâes. A Sua Excelenc1a o Senhor Dou-
'" tor .Jo~o ~~s.r, 'Jes dos Reis. - ·. ·1n1stro üe E~ta<to dos T\legoclos 

da 1a.c5o e Obras Pú licas. R~S OG'rA DA ESm1ADA - rOL'-T/,3 - "'r:s- Resposta 
da Estr. 

S'":'T A 'r:' 't'R1"'TS. M1.n1stério da Vir1çâo e Obras :Oúbli ~as. Réde ue· fls.63 

Via .2o ~ar:J. á - : .-=ntc. Cdtnr1 nél .• Numero Nove - Mil rw trocen-

tos e onze. Cur1.t1ba, on7e de "aio ctP. I'Iltl novecentos 'e tr1nt~ 

e sete. Ilustr1 sstmo senhor Os al c1o Soa.res. llUt to nle"tO Di re-

tor Geral da Secretaria no ronselho \!ac1onal (lO 'ral)aJ ho. r:no -
de Janei ro. Atendendo P sol1c1 ta~"P'o constante 13e vosso on cl o 

digo, dP vosso prezado oficio data.do de qujnz.e de l1r11 últi

mo, informamo-vos ,.,ue o fqncton~r o desta ~êde, Senhor Edgard 

de 'ello, continua com os 'T!esmos v~nctmentos, isto é, ~om oi

tocentos mil r~i s ( 800 OOD) men .&ls, no cargo <\e Secret!:lrio -

da. Cl'H~f1a Geral da Contab111(1ad.e . Reiterando os protestos Cle 
... 

nossa alta est1ma e cUst1'1ta con.~ttleraçao, vos e1v1a..,os s -

nossas Atenciosas saudacões. (Assinatura 1leg1 vel). ncarre

gado do F.xped:1 ênte da suner1ntendenc1a. RI~SPOSI'Tit. n( 

FOLHf'S -

CE JIT'O E DOIS. (Impresso) - (Armas. ela Rermblica.) Ministério do. 

Viação e Obras Pdbllcas. Tre:t s mj 1 cento e ãezesete. Se1. s de 

Dezembro de mil novecentos e trinta e sete. Senhor Yin1stro 

dos ·~cgoc1os do Trabalho, Indústria e comt:~rcio. Atendenco ê~ 

solicitação constante do aviso numero Dots E - Mtl setecent0s 

e oitenta e quatro, de oito de julho do corrente ano , t enho 

honra de tran sm1 t1r a vossa F.Ycelemc1a c6nia dos á tos exned1-

~os por êste nn1stér1o e oela Super1nten~8nc1a ~a R.P1e ~e Vt! 

cão araná - Santa. sa tarina , referente á fixação dos venc1rnen 

tos do pessoal da aludida v1aferrea. Reitero a Vocss Bxcelen

cia os meus protestos de elevad.a estJ ma e d1 sti nta cons1;,era

ção. (ft s""1nado) João de endonca Lima. - 'DOCtJVH: rros ,..UE ACOM-

PA"lJ-l!.RAM O OFICIO D rRTr.TDO T"Tl,O SENHOR 

esnosta 
. in1~tro 
V1a·ao ao 
•inistro 
Trabalho 
Fls.lO?. 
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AO DO ~RABALHO - FOLHAS - CENTO E T~EIS . - Secretarta da Vla -
cão e Obras ·~rtbl1cas. cópia de cóp~. ?êde de Via~ão araná 

Santa Catarina. Rêde de Via ão Paraná - ~anta r.atarina, digo 

Catarina. Cur1 t1ba - Data do ca ~~ imbo - vinte e ruatro. Oficio 

Superintendente Rêde Viação "a.raná vanta Catarina. cur1 t ~ 

De Central Hio cinco mil setecentos e sessenta e dots, cem, 

vigésimo euarto - dezescis horas cinco. Resposta vosso tele

grarra vinte e um corr ~nte declaro-vos não constando anrovacão 

por ste Ministério aumento ve:-1ctmentos vos refer1stes vg são 

insubsistentes êssesaaumentos vg tanto mais cuanto ação sup~ 

r:t ntem,ente nomeado pelo r.overno s6 poder1a consistir vg em 

. materta finance1 ra vg manter sj tuação deixada ,omra nt~ .tn ou 

adoptar medidas econom1cas, digo, medtdas economia vg nu1ca 

porem c:gravar despesas eooca em nue maxtmas conruistas, digo 

C'IUe maxima con uista errh' regados todos serv1 ço tem sido manter 

""' vertcimentos vinham perceb~ndo vg nao havendo exemnlo nenhum 

Serviço Público F'ederal rnelhor1a tabella venc1 mentes nt ~U

nistério aprovará despêsas .1á rea11s~1.1as nesse sentido afim 
• 

evitar reposiçÕes pt Saudaç Ões ~Assi flado) José A'ae·r1 co - Mi-

nistro Viação. Abaixo l ia-se : confere com o or'ig1.nal (Ass na 

tura 1leg1vel) Oficial. Adiante via-se o seguinte: Visto (A~ 

s1 nado) ~lario Bello - pelo Diretor· de Seccão. nocmmNTO D. Doc.<le 

FOLHAS CE'I'T'O E QUATqo. secr tarta d Vlar;ão e Obras ""~l1blicas 

C6p1a de Cópia. Curitiba, vinte e o1t9 de HG.r,o de mil nO''Je

centos e trinta e dols. Ilustrt ssirnos S0nhores Insnétor r:~-

,"al do Trafego. rnspéctor r.er:.11 da Locomoção. Ins t>ér.tor Cf!

ral da V1a Permanente. Che~e tteral de COI"ltr.h111d :1d e. C:he'fP--

Geral do Almoxarifado. Levo &.o vosso cor1hPr.1mfm+.o, d1p;o, le

vo o.o conhecimento de todo o pessôal aue rorurr rtec1:1r:1(los 

1 nsubs1stentes to o s os t11JffiP.ntos efetuados sobre a f olha. de 

setembro de mil novecentos e trl nta. Saudaçôe s ( g). .ru,,..ue1.-

ns.l04. 
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Junoueira Ayres. SupertntenâP.!lte. Abatxo l i a-se o segu inte: -

Con:r~re com o original (esst nado) il~gt.vel. Oficial. -A :u .. rrt e 

Via-se o seguinte: yisto - (Assinado) arto Bello - )elo Dlr'?

t or de Sei'!c~o. AC6R ÃO DO CO ~N ..Q._~C_.Q_IAI .DO T .ABALHO :._!O

LHAS - c . .rr o J.~ DOZE. Conselho Nsc 1 onal do Trnbalho. nroce;;so - . 
numero ot to mil e dezenove - ano trtnt;:.t. e cinco. Acór ão - mil 

novecentos e trtnta e oito. - Vistos e relatados os a1 os df.s 

t e processo em nue é rmbargante - Edgarâ de Mello, e embar ga El 

Rêde r]e Viação "araná - Santa Catarina: Conslderando rue a -

Primeira Câmara., por aç6rdão de onze de ?viaio de mil novece11t;s 

e trinta e seis ( ublioa.rlo no DÍHrio Oficifll ~e primeiro de 1'~5os 

t o do ITJeeno ano) julgou procecJenLe a reclama.cão oferecida pelo 

ferrovi ;~rio Edgarcl de 1ello, contra a. Rêde de Viacâo ParRnR -

Santa Catarina, em virtude <io retmt ·amento de cargo - a.1ud. nte 

de Contabilidade pare. Seeretar o de .ontab111c'lade - nuP sofreu 
"' , ilegalmente, com reduçap dos res~~ctlvos vencimentos de Reis -

um conto e quinhentos mil reis (1:500 1 000) para Re1.s oitocen

t os mil reis (800, 000), t endo ... tdo a refcrtda Est ra.da condena 

da a restabr>lecer os venc 1 mentos e a indenizar o reclamante na 

res ctl va diferença; c ns1derando rue e. essa decisão opoz e!!! 

bargos a. F.stra<'!a, dentro do prazo legal; consldera.ndo, porém, 

pr el í rninarmente_, ou e di tos e 'rlbargos ão podem. ser conheci dos 
N 

porisso 0ue nao for~.m interpostos por meio reeular ; Cons1deran 
"" do, com ef~1 to, ou e nao houve e·nhargo apresentados em f6rma 

hab 1 e legal , pois o telegrama de folhas v1nte não pode ser 

aceito como tal ; Resol rerr os membros o Conselho Nacional do -

Trab~l h o, preliminarmente , níJ o cont1ecer dos embargos opostos 

peL..1 il:s trac..a . ruo de Janeiro , Vinte e treis de Junho de mil no 

vece11tos 0 trinta e oi to. (Ass1.n.'ldo) Francisco Barbosa de Re-

" ende - ..,resident e. (Assinado) J . d . cavallero - Rel ator. li'ui 

presente: (a.ssinndo) J. Leonel de Resende Alv1m- Procur< dor 

Ac6rd.do 
c. 1 .T. 
fls.ll2 
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)!ic. á 
~strada 
~lS.ll4 

~eoto.da 
~art. Sent. 
ns.ll6. 

Despacho 
1o Sr. 
Pres. !ls. 
l1? v. 

Rec.da 
~str. pjo . 
sr .M1n. 
I'rabalho 
rls.ll9 

T)rocurarJor r.rer&l . - ,.,ubltcado no Dtá.rto onc1a1 em v1 nte e -

dois- nove - novecentos e t··lnta t., alto. 01-ICIO ~ E3~.N·r\ -

F,OLHt\S G;•,; 1'"0 E (iUAí'ORZE - M.n. Vinte e seis :le Outub·"'o ne !11 
~ 

n.o ec ntos e trinta e oito. Oficio - Um - ~.11 oitoce"'tvco e -

cincoentn e ciuco - ano trtnta c oito - ..,..ncesso 01 to ~11 e 

dP7Pnove - ano tr1 nta e cinco. Sent·or f.tr~"":o.,... ctc. Fstrad~ liA 

r'erro :to "Pr~.u1o 'nO Gr.q"lcle. quR BArRo de Rio Rr"l co, cento e 

oitAnta ~ '10Ve. ~ur1tt'h8 - r>araná. Hemeto-vos , nara os f'1nf" 

n(' ::;asr-·nri os, cópia. devi r,~mí-'nte Rnt.entl ca~a d. o r.córrtqo n.rof~

r·l do pc1 o GoriSP.lho "Pleno, em SAssão d~ V1 nte e tr 1 s dP Ju-

"' n'llo pro:ximo nassa.do, nos autos do proc~sso e'TI C'ue sao p;;; rtPG: 

F:1garn de tt.ello como embarr,:mte e ~nBs. Ferrovia coroo emh:=lrga.da. 

1\tecni.o, d"lgo, Ateric:los3.3 sauã:J.cÕes. (Ass111~do) .r. 11. clP Jar-

t1 ns c~a.st1.111o - Din~tor d '~e cre :-T· 1. , Tnter1 no. -qRrn:~Trnn,r'T'O 

DA C;i~'T'!\ - 'fi'Ql,HII,S 0":1\l'l"O ~i; fJf.Z~STJ'IS .. ExcelP.rt 1 ssj-

mo Senhor re.'1dPnt~ elo ConsAl.ho 1\l, ctonal no TrabaLh ), 1~rigard 

d ~.~ello, ab~li '~'O Hssl n.aclo, funcj on:írto ela Estrada d~ 'filP.rro -

süo na.ulo 31o Gr·~nde ( êde de Vtacno ,..arar"~á - .,anta r:at!.n1 na), 

para f'l ns de d1 l"'Pl to e !urtda111e1tnrto no ac~Y'd~,o pr f ri do ne

la .,rtrr1e1ra ,f.:h1~r-a dªS3f! r'!leret1ssjmo 0oYl~e!.l1o, nubJ1.r.ado no-

n1~r1o O!icHll c1e V1 nt~ e dois e Set~?rrhro prox1 rno nRssa<1o, -

verr mui respeltosament~ roauorer lhP, SP.1R fornP,f!"td::~ a res éc-

1 va 8arta tle Sentençn. est~s t~rnos - Peél.e defer1 rnento. J.{io 

de t1:lfle1 ro, vinte e C'tnco d~ 'J'overnhro de mil nov~cen tos e tr1.!! 

t . e oi to. (Ass1 nado) J:i.:d,'?lrd de Vello. - DES?ACHO no S'F:'JHOQ 

FOLHAS - CE"!mo E D'E2.F.:SF.TE ~SO. - Sim, ~ê-se. 

qto- tr1ntn - onze -trina e oito. (Assinado) Franc1~co

Barb sa de ~e?ende Pr~Jsj dr-m te do conseU10. RE rrso DA BS'1"1iADA 

PARA O SE ;HOR 'I :!S'T'P.O DO 'F'ABI'·LHO - FOLHAS - CF. II'!'O E Dl.~ZF:NO

VE. .. Impresso (Armas re·nresent~t1 vas rt 1enúbl1ca) K1n1 sté 

rl o da Via.cão e Obras núb11ca.s. êctP. ~~ iacão :-'~rami - santa 
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santa ~atartna.. Excelent1ss1mo '"'enhor Presidente cto Ee:,..cv o 

C)nS'1l ho ~·rwton:fl. cl ;, ~raba.J.I 1 0. R1o t: .Tar~c1ro. JoVf! - ~Joi ::; 

mil sct0c~nton A v1 11 .. ~ E) sete. - A n~C'\A r'lP Vj_ a.~.~o. _,!'l .. un:í ~·.:J. 

tn c -:.t ~,rt ... D, no 1ro . es(~o n C"l~!o oi to !"111J. ~ n.c z'=r o,m, r.~o :: ~ 

r.onforrn':'l"lc~o, d~1ta yent~, Cf)ffi o .\córr~;;-o ~ . 'rl '1t I! 1.rP1 s - s~ 

ts- tr1ntH e oito, .jo f.:.r~r;1 ~on:""rl.o Pl{.no, -nuhlic~~do o 

Dt<ír1o OfJcial de v1nt8 e rl s- nov·e- tri"lte c oito, "U. P r 

rec')rrer pa.ra o E:Xcelent 1 ssimo .~''nhor H1ní stro c i'rfl 'tl'1l h o , 

com f1 nda'nento na letra J?., do arttgo ('u1nto, d.o 'ie~.tl é"P"·ento 

aprovado pelo decreto numero v1 nt P. c nuatro mtl soteceqtos e 

oi . ent e nuatro, de ouatorze de julho dA m11 nore . P~t~r ~trinta 

e quatro, n~lo ~""11P-, - RenuP.r a Vossn Fxcelen t? SP .i~ o tnc-1 uso 

reC11rso encRrn1nhR.rlo R.O Ji'x~~1Ant1. Ps1mo SPnhor !tn1'Btro no 'Tra

bé1lt'O , Iní'1Ústrla e r~of!'lérc1 o. P •. .,. ~ur11.1ba, om~e c'!P no,Jem'~')ro 

de r1 11 nove P.r , t)R ~ tr1.nta e o to. (Asst nhtl'ra) 1.1f'{-"1VP . • -

( TmnrP.sso) f: rmas da eNÍbl1 ca. .Un1r-tér1o c a V1ar~o Obras 

Públicas. Rêde de iar'iio _ nfPm5 Snnta Gnt11r1na. 'vcpl~ntj ~s:1 

co nforrn .... n( o, tia.t· y 11ia , co 0 \1enerR.'H o AC'.Srdão da s r;8.rr:=.l.~ ·as 

'!1 <~ l . .m1li'"'..S 1o Conc;cl ll o N::;cj on1.1 do 'T "'ah~lho, e vinte e t~'21 ;~ 

de Junro de mil novece~ to ~ e trlnta e oito, publlca1o no Di! 

r1o Oficial de vinte e dots - nove - trinta e 01to , or ofor1 o 

110 p.roceo-:-o nu:JJero 01 to rnll ., de ~~ .. nove - trlnta _ G1nco, ea1 

gráu dA e11hargos, nos autos de rqcl3j}8çÜc o.pr .. s~?.nt a da 80 r.:

gre:to r.onRel h o ~ncton:U 1o 'l'rah'l.lho p~l o func1 Ol1~r1 o r:rt · rd 

de Llo, v:rn re orrer T)ara vossa r.:xcelenc1a, nPJ os sepqj nt P.S 

funí'1:rn,:)ntos: - Cal 1'!ento 1o :tecurso - os e nbanws orerP.c1 ' o 
~ , " ,.. pela qêr1o de V a ao P3.ran·:t '=lant d .at~w·1 na, tPrn os r1 go, tem 

o s eu fund!:'1;n ~n t.o lep;nl m '113tel ... 1a const1 tuc1 0n'11: nrti ,~o fie-

RazÕes do 
~ec.r1s. 
120. 
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de7ol to 11as d, snos1"Ôes 'l'r ~s1tor 8S dr Cortstlt ir.·""o ~ ,..ua

torze c.te Julho de m 1 novPcentos e tr1 ntfl ~ our~tro, n8o .. ~n-

. do o G0'1 t5elh.o Pleno se pronuncia o snbre o ~erl o, por ter 

r.c..-:; i ti do ou e os i!",esmos não ft)ram apresentados er fór~·J. ref:l -

lar: - not" terem sido interpostos T'Or telegrama, fY\~s, 1~1Th~,. 

cr rue forarrl OJ2ÔStos d -:>ntro o nr;=JZO lee;Rl. A 1P1 niio (n :.:· í'U('! 

"' os mnhar ·l'os nao norter" ser opostos nor t~lP.p;rama, F'X1 ~d ndn, ;_ 

Der-th.s, oue sejam receb1dos .e1aP.cecrE>tar1a, c.Ugo pelE ;,:,eC'r""

t :1rj _c-~, e ntro do prazo de se ssent~·t (lias, o ,.,ue foi f~i to, <'!!. 

g11 ncio rcconhe:!e o pronri o onsclho, rU z '1<"0 textunlrn~ nte -
11 COnS1clerando ('llJe a e ..., ~:3 Cl8 ..:~ G:J. O~'Ôs embargGS a "7.str::.} a, c'lP.!!. 

t ro rk .. tr;~.zo l~'gZ.l" Ora. hoUV8 em argos dentro do nra.7o legol, . 

e ::.I"'('L11 everta o Conselho tomar cor1hec1 mento rlos mPsrnos nor

C'1Ue ér8.m t'llndados e:n matér1a ,xelusl varnente de r ;r·ei to - r-

t ~ ·7 0 d P 7 01 to tlas D1snos1 Ôes T ·qr1s 1 tor1as da Consti tu1 c.iio {1e 
'A I 

mil '10\TeCAntos e t.r1 r1tl p ruat, ,..o , - confór·:ne .íá .1ulpou nor 

unêJn i mlnade de votos o 8on·Plho, nr:> Acóruão proferido no pro 

cesso ctnco m1.J àu7cntos e c1 nco~nta e sete - ano trinta e -

treis, em tre'l.e • U'Il - tr· nto e oito, nuhlj cndo no 1J1nrto O 

fi.v1Ll de tr~ze- ·uatro- trtnta e Oito, á pagina. Sete mil 

e oitentB. e c1nco. Da meomn fÓ:rfr1,1, decidiu o Egreglo Conse-

1 o corrJ rela ~o ao em-o,..ee;alo f1csta '1êre, AbreJ.ino "~15, e.1 
. I 

acórd:o nubl t ~a1o no D1~írto Ofic1 "11 de vinte e trets - sete 

trl ta e trcts, e com reln.r:ão a .João Hurnnhere;rs, t'r1m1 em .!}2 

. pr;;gr do dê ~jta ;:P.r.e, err, acór<13.o pu'llicaao no Diário Of1c131 
I 

de dez - doze - trinta e seis. Daí ~ conclutr-oe ~ue o pr e-

se te rc• ,urso para rossa 'S:Yceloncj te·. fund ·.rn,:mto lt:.:g; l n ft 

v1olar' .~O ~a le1 aplicavel art:1go àe7olto ,1fiC D:lq)OS1.çÕc;s

Trr.l.'1S1 torta., da Consti tuiçg:o 1l r.- mll nove._ ntos P t1inta c -

qu-; tro, e n& moã1 f1cAç::o d jurlsprw1éncia té cnt1.o o se1r-

V (L f elo ~OI'l.SelhO ]· .CtOn'Jl dO rrra'!:>alho. Tem O r "' "!UL"SO, D~l 

l etra b, ão art1gc rui t o, ao Regulamento aprovado pelo De-
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Decreto .nnmt::>ro r1ntP. e nu:-itrn mil ~ t ecentos e oitenta e oun -

tro, d~· r•u8torze e julho de rni l '10Vecentos e trinta e ,.ur- tro, 

seu fun•jg,mento legal. De "UP.r.l t 1s - O é t o contr a o ou··1 r Laa. 

me o iuncionlrio Edgard dP ~·elJ o, . 01 oraticado em v. r·tude -

6e orf11.rrt oo ;;enhor· t1n1stro da IJiacâo e Obras .Pút;licas , de -

marco c1e mil '10vecETt tos e tr1 nt.a e dois, e aprovado por 

Mlní ~ tro ern m rco ele mil nover.et1tos e t ·1nLt- e ào1 s . ruem pr!;_ 

t icou o .... to foi o :;up!;! ·1 nt.endente nu ;~éde, delege:-.tl <1o novt~r-

no rov13m .. lo, cum, -..·: do o~tr~r!r1.rk '"'Õas !'1o Mj.n:f·_; ro <1 !l::. c:'lo 

Trans1 tór:l as rJa Coas:, tutc;;:o d mt "h . .: vr:!CC'ltos e t ·tntr e qu:! 

tro , e~>sE:: .{o n:u pocli'-" ser r~vt~.;to p~las .:1..1Jt'J~·1•:J.dcs í11n1 .. 

t ratlv:;JS '· JudtcLlri<:is. c p onrto ..:cn~:01t1o i•fR.cl't; "ll ·1 '""l·_. ;al'iO, 

em ac ~ro:;'o unan1 ne, r ror r do pelo ~~ onsr>lllo · leno P. rmbll C"' , o 

nas sete m1.l e o1 tent· e c nco, Jult;ou - se 1 n _.omnetent:e 1=-rr. vl r 

t ude do R.rtlgo dezoito dA!" Do\ .) O'~tcões Trf1n~1ttSri;;.s da o";onsti-

"' tu1r:~o (\ ... d z ·s~ts - sete - trt nt:1 (~ ouutro, :.;rt1go d~7o1to 
.... 

au:..t-r·o, i fP, cm1tro, para 1,o1nc.r' c.)tll'•ee rnento [1.S • .•""l2'f.D."' 1~r 

contr< <aon nr · t1 :a 'l r"'~.t1á~ ........ ,.t, r·~ •, , r .. ~ n r . --J ,. l ' J )f. ' J , 

digo, J.·nta C:- tnrjna contr~ se1 •s func1.:m~t",ios, dtn'n"1t o r;e

r1odo r.le c1 n~o - dez. - trl•1ta A 1C7.t::;r:, s - sete - t í"'1n o 

ouatro. o acóY"t1;;-o é os g1.1ln"':c~: - '"~on;elho Hac·it)n'll <1 . "'ra

bal ho- ;,essá.o Ple~m. ~,.,..o ~7:sso l~ "kn m11 d1 .!.1r?•1tos A C'1'1C0~nta 

e set~ - tr1~ta e ~reis - Ag.- - Vtst0s e relB t ndo"" 0'1 u-

ná - :J:mt.!\ C!~t~r1na, C0T" e'T''hnr._:mte , e 'Bernardo C".r tn como 

emb'1rga 1o: - ljonf.iJ.der~n tlc 01 e, por ;.córctüo de cuntr "'"' ft:!VC-

r ej rn de: !1111 n ov~c ' !1 t" c:: ~ tri n 1··~ P. se·J s , n~bl1ca"o no D1 < rt o 

Of1 c· al • s v:1 n te : et nco de Junho do '1l Ct'lO ,.no - a Sccun6a c~ 

mar· d ~<:t.P. Gons 1 h o 1ulpou nroceC~n te o l nruért to adT. n1s-

tra t1 vo instau r ado pel a Rêde de V1arão Paraná. - Santa catar1-
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Catarina contra o rerroVl.árto Bernardo Garcia, acusado da tal 

ta grave de haver agredido um companheiro de trabalho, dentro 

do recinto da Estrada, fáto ocorrido em vinte e um de mar o de 

mil novecentos e trinta, e, em consenuencta, !oi determinada 

a reintegração do mesmo !uncionário, com todas as vantagens 

legais, visto não ter ficado deV1da~ente comprovadas a argul-
"' "' çao feita; Considerando ~ue a essa dectsao oferece embargos 

a Estrada para êste Conselho Pleno, com fundamento no paragr! 

ro ouarto do Hegulamento anexo ao Decreto numero vinte e nua 

tro m11 setecentos e oitenta e ruatro, de mil novecentos e -

trinta e ouatro; ConSiderando, preliminarmente, ~ue os embar

gos foram apresentados dentro do prazo legal e discutem mate 

ria de d1retto, estando deV1damente contestados pelo embqr~ 

do; ConSiderando, de merl!l!, oue a Estrada firma as suas r.! 
zões no sentido de que o acórdão da ::iegunda Câmara infringiu 

a dispi, c11go, a disposição do artigo dezoito das Disposi Ões 

Transitortas da Constituição de dezese1s de julho de mil no

vecentos e trinta e quatro, Visto se tratar de estrada ocup! 

da pelo Governo Federal, sendo administrada, desde outubro 

de mil novecentos e trinta, por "um delegado da confianaça, 

digo, da confiança do Governo Provisorio, diretamente subor

dinado ao Ministério da Via ão e Obras Públicas", ex-vi do 

decreto numero dezenove mil e sessenta e um, digo dezenove 

mll seiscentos e um, de dezenove de Janeiro de mil novecen

tos e trinta e um; ConSiderando ~ue a embargante, assim ar

gumentando, pretende que os átos da Superintendencia foram 

aprovados pelo Citado artigo dezoito das .Dispos cões Transi

t arias, sendo, pois, êste Conselho incompetente para conhe

cer do assunto, aliás, de conformidade com o oue já havia d~ 

cidido em processos outros de natureza ldentica á dos autos 

(Processo dois mil quatrocentos e vinte e dois - trinta e -

dois - Processo seis mil duzentos e setenta e trels - trinta 
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trinta e um); Considerando oue bem analizados os fundamentos 

invocados pela embargante e á vista do ~ue tem resolvido êste 

Conselho, razendo submeter á elevada apreciação do Senhor ~ 

nístro da Viação e Obras Pdbl1cas, diversas ouestões em ue 

é parte a Estrada em apreço, deve ser o asunto, digo, ser o 

assunto dêste processo encaminhado a sua Excelencia para ~ue 

se digne de decidir como rôr de direito ; Resolvem os membros 

do conselho Nacional do Te, digo, Nacional do Trabalho, reu

nidos em sessão plena, receber os embargos de !olhas cento e 

trinta e um - cento e trinta e treis, para determinar sejam 

os presentes autos submetidos á consideraqão do Senhor Mini~ 

tro do Trabalho, Ind~stria e Comércio. Rio de Janeiro, treze 

de janeiro de mil novecentos e trinta d oito - Francisco Ba! 

bosa de Rezende, Presidente - ~ore1 ra de Azevedo, Relator. -

Fui presente J. Leonel de Rezende Alvim , f'rocurador Geral".

Anteriormente, dois anos Mtes, o proprto Conselho Nacional 

do •rrabalho, apreciando a situação jurldica desta Rêde, em r~ 

lação aos seus empregados. assim se pronunciou em ac6roão pg 

blicado n~ Diário oncial de vinte e dois de agosto de mil -

novecentos e trtnta e seis, cujo o inteiro teôr é o seguinte: 

"Vistos e relatados os autos do processo em rue Abrllino 'Dais 

reclama contra a redução de seus vencimentos como runc1onár1o 

da Estrada de Ferro são Paulo Rio Grande: - Cons1derando aue 

ouvtda a Estrada, esclareceu esta haver sotr1do realmente o 

reclamante não uma redução em seus vencimentos, mas o cance

lamento, por ordem do Ministro da Viação e Obras PÚblicas, de 

acrescimo !eito sem autor1sação desse titual, digo, desse ti

tular; "Resolvem os membros da Segun~a Câmara do Conselho Na

cional do Trabalho julgar improcedente a reclamação. Rio de 

Janeiro, Vinte e trels de junho de mil novecentos e trinta e 

seis. (aa). Ilde!onso D'Abreu Albano- res1~ente, GUalter Jo

sé Ferreira - R:! lator". sustentou a mesma doutrina na recla-
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reclamação do empregado desta Rêde João Humphreys, no ac6r<1ão 

publicado no Di~rio Oficial de dez - doze - trinta e seis, -

nos seguintes termos: - "Vistos e relatados os autos do pro-
,.. ... 

cesso em que sa.o partes: Joao Humphreys, como reclamante, e 

a Rêde de Via ão Paraná - Santa Catarina como reclamada: "Con -
siõerando que a reclamação versa sobre redução de vencimentos 

alegando o suplicante oue estes ultimes foram reduzidos de -

seiscentos mil reis (600. 000) para ouatrocentos e setenta e 

cinco mil reis (475 000) em desrespeito, portanto, ao dispo! 

to no artigo cincoenta e treis do Decreto numero vinte mil -

\Uatrocentos e sessenta e cinco, de mil novecentos e trinta 
~ . ... e um; ConSiderando oue, de acordo com as in!ormaçoes presta-

das pela Rêde, o reclamante em Fevereiro de mil novecentos 

e trinta e dois percebia ouatrocentos e setenta e cinco mil 

reis (475. 000), quando a administração da Ferrovia, então o

cupada pelo Governo Provisorto, aumentou os referidos venc1 

mentos para seiscento~ mil reis (600 000); Considerando, po

rém, 0ue esse áto !oi tornado !subsistente pelo Senhor Minís 
"" , tro da Via~ao e Obras Públicas, por falta da necessaria aut~ 

risação M1nísterial, con!órme está devidamente esclarecido 

pelo documento de folhas treze; considerando, assim, nue, ~en 

do sido irregular o aumento, não houve na especie reâucão ar 

bitraria de venci mentos, não se aplicando pois a jurispr1, di 

jurisprudencia pacifica dêste Conselho; "Resolvem os membros 

da terceira Câmara do Conselho Nacional do Trabalho julgar 

improcedente a reclamação. Rio de Janeiro, vinte de Outubro 

de mil novecentos e trinta e seis. Luiz de Paula Lones - Pr~ 

sidente. Arthur Bastos - Relator." Trata-se portanto, no-
" 

caso presente, de uma deliberação do Egrégio Conselho contr~ 

ria aos principies por êle sustentados. A Rêde âe Viação Pa

raná - Santa Catarina, espera nue vossa Excelencia, de acôr 

do com o artigo dezoito das DlsposiçÕe$ Transitarias da Cons 

• 
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,., 
const1tuiQao, e adotando a jur1sprudenc1a firmada pelo Egre-

gio Conselho Nacional do Trabalho, em casos perfe1 tamente 1-
,., "' gua1s ao presente, e em processos de reclamaçoes contra e Re-

de, dê provimento ao presente recurso para indeferir a recla

mação do FUncionário Edgard de Mello, como é de Justiça. Cu

ritiba, onze de Novembro de mil novecentos e trinta e oito. -

(Assinado) ileg1 vel. Superintendente. PARECER D P~octnADOR Parecer d( 
:Toe. 0eraJ 

GERAL DO CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO - FOLHAS - Cl!NTO E - do .... N.T. 
Fls.l26 

VINTE E SEIS. Processo - oi to mil e dezenove - trinta e ein -... 
co. Edgard de Mello. Reclama contra a reaucao de vencimentos 

na Estrada de Ferro são .aulo Rio Grande. Parecer - Não se -

conformando co11 o acórdão de rolhas cento e doze do Egregio 

Conselho Pleno, dentro do prazo legal, a Rêde naran~ - Santa 

Catarina apresenta recurso para o Senhor Mi~ístro do Trabalho, 

á rolhas cento e Vinte. Primeiramente devo declarar cue o in

teressado Edgard de ello pediu a expedição de carta de sen

tença a !olhas cento e dezeseis, e eu concordei com o pedido 

á !olhas cento e dezesete verso tendo o Senhor Presidente defe 
~ N 

rido a .pretensao, poroue a Primeira Seccao a folhAs cento e 

dezesete, informa gaver, digo, informou haver transitado em 

julgado o acórdão acima referido, no entanto na secretaria h~ 

via protocolado desde o dia dezoito do mesmo mês o recurso de · 

folhas cento e dezenove. Nessas condiçÕes, como preliminar, é 

de se sustar expedição da carta de sentença. - No presente r~ 

cursocpretende a Rêde de Via ão Paran~ - Santa Catarina rue 

o Senhor Mlnístro reforme a decisão, porque ha julgamentos 

do Conselho Nacional do Trabalho contraditorios e pornue o ! 
to sôbre oue reclama o Senhor Edgard de Mello não p6de ser ! 
preciado pelo Conselho por ter sido aprovado pelo artigo de

zoito das DisposiçÕes Transitórias da Constituicão de mil no

vecentos e trinta e fluatro. - Primeiro - o recurso está 1nte.!! 

tado contra um ac6rdão do Conselho Pleno, proferido em gráu de 

embargos sôbre decisão da Câmara (vide !olhas dezesete e to-
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folhas cento e doze), logo a decisão recorrida é de Última e 

definitiva instância adr inistrativa, artigo nuarto, paragraro 

ruinto do Decreto vinte e auatro mil setecentos e oitenta e -

nuatro de mil novecentos e trinta e 0uatro. Nêsse caso o re

curso está expressamente intentado contra preceito escrito de 

lei. - Segundo- o fundamento do recurso, na parte discut1da 

pelo recorrente não está provado e busca demonstrar oue o Con 

selho já decidiu que não lhe compete conhecer dos ~tos do su

perintendente da Rêde Viação Paraná - ~anta Catarina, porrue 

estão aprovados pelas D1sposiçÕe s Transi tor1as (artigo dezoito) 

da Constituição de mil novecentos e trinta e quatro, e cita -

treis decisÕes do Conselho (folhas cento e doze). A primeira 

é o ac6rdão proferido em treze de Janeiro dêste ano no pro

cesso cinco mll duzentos e c1ncoenta e sete • trinta e treis. 

Nêste processo a Segunda Câmara julgou improcedente o inaué

rito administrativo feito pela Rêde Via ão Paraná - Santa Ca

tarina para demitir um seu empregado Bernardo Garcia, e o con 

selho Pleno não pronunciou a sua incompetencia para conhecer 

do caso, mas considerou nue tendo alegado a Rêde justamente 

aprovação tácita dos átos do seu superintendente nor r6rça do 

artigo dezoito das DisposiçÕes Transitarias da Constituição, 

mandou o processo ao Excelent ssimo Senhor Ministro da Via ão 

para oue decidisse como tosse de direito. ouanto aos outros 

dois julgados citado á rolhas cento e vinte e treis, basta -

ler a transcrição feita pela propria recorrente para se ver1-

f1car que não houve decisão sôbre a incompetência a aue se 

apega a recorrente. No entanto a Rêde Viação santa Catarina 

~e!endeu o seu áto de demissão referente a Nahum Prado no pr~ 
,., 

cesso - julgado na sessao do Conselho Pleno de - de m11 no-
,.. 

vecentos e trinta e oito, onde nao !ol alegado nem discutido 

êsse ponto. Como argumento destacado, ouem declara oue o Su

perintendente da Rêde araná - Santa Catarina, não é delega-
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delegado do Governo·e asstm dos seus átos não estão aprovados 

pelo artigo dezoito das DisposiçÕes Transitarias da Constitui 

ção de mil novecentos e trinta e ~uatro~ é o Senhor nistro 

da Viação confórme o ofício de folhas cento e treis, seguin

tes: - "Folhas cento e treis" ) - Resposta vosso telegrarn -
h ~ 

vinte e um corrente, declaro-vos nao constando provacao por 

êste Mlnístério aumento venctmentos vos refer1stes vg são in-
N 

subsistentes esses aumentos vg tanto mais ouanto açao SuperiQ 

tendente nomeado pelo covêrno s6 poderia consistir vg em ma

teria financeira vg mandar situação deixada Companhia ou ado

tar medidas econom1cas~ <ligo medidas economia vg nunca porém 

agravar âes~êsas epoca em oue maxima conquista empregados to

dos serviços tem sido manter vencimentos vinham perce endo vg 

não havendo exemolo nenhum serviço Público Federal melhoria -

tabela venctmentos.pt Ministério aprova~ despesas já realiZ~ 

das n~sse sentido afim evitar reposiçÕes pt saudações (a) Jo

sé Am rico .. Ministro Viação". Assim o F.xcelent1ssimo Senhor 

in1stro, certamente, negar~ nrov1mento ao presente recurso, 

Rio de Janeiro, dezesete de Janeiro de mil novecentos e trin

ta e hove. (Assinado) J. Leonel de Resende Alvim - nrocurador 

Geral. PARECER DO COOSt1LTOR JURIDI O DO MINISTtRIO DO TRABA - Parecer 
~ dn C.J.do 

LHO - FOLHAS - CE1\1TO E VINTE E NOVE. Nao deve prover o recurso • T. 
---- s.l29 
de !olhas - como bem alega o ilustr~do Doutor nrocurador. o -

"' caso nao se inclue entre os a ~ue se retere o artigo dezoito 

das Dis os1QÕes Transitórias da Constituição revogada. Rio, -

sete ... tre1s - novecentos e trinta e nove. (Assinado) Oli ve1-

ra Vianna. DESP~CHO DO SENHO"R MINtS O DO TRABALHO - FOLHAS -

CEN'T'Ó E VI TE E NOVE VERSO. Nego provimento ao recurso, á vi! Despacho 
sr.'Min. 

ta dos pareceres do Consultor Jurídico e do rocurador Geral do Trab. 
!ls.l29v. 

do Conselho Nacional do Trabalho. Em quatorze - treis - trin-

ta e nove. (Assinado) aldemar Falcão. DESPACHO DO SENHOR PRE- • 
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DESPACHO po SE JHOR PRESIUEWE DO CO.JSELHO NACIO AL DO T-=tA'QALHO 

FOLHAS - r.~TO E TRI TA. - cumpra-se, extraída a carta de sen 

tença. Rio, ouatro - quatro - trinta e nove. (Assinado) Fran
cisco Barbosa de Rezende - Presidente. - Era o que se conti-

nha nas referidas pecas a~u1 bem e fielmente transcritas, con! 

tttuindo a presente carta de sentença. Em virtude do que, teB 

do-se tornado cousa soberanamente julgada os acórdãos e des

pacho transcritos, é esta extraida para o !1m de serem ditos 

acórdãos e despacho executados, nos termos dos citados pa.ragra!os 

treis e cuatro do artigo ouinto, combinados com o artigo triQ 

ta e sete do Re~1 1a~ento aprovado pelo Decreto numero vtnte e 

ouatro mil setecentos e oitenta e ouatro, de ouatorze de Ju-

lho de mil novecentos e trinta e ouatro. Rio de Jane1 ro, tr1n 

ta de Mato de mil novecentos e trinta e nove. Eu, (a) . }.éJria P.lcjné:J 

r..carrues de Sá Hiranda , - Oficial Adn1nlstrat1vo da 

Classe "J" lavrei a presente, a cual é datilografada por - (a) 

Mario PirPs d8. Silva , - - - - - - Auxiliar de 'Escrita lle 

rtmeira Classe Contratado. E eu, Bacharel (a) P 1 varo de 

Figtw1 r edo , Diretor da imetra Sec ão, conferí. E eu , (u) . Oswaldo 

SORres , - Diretor eral da Secretaria do Conselho Nacional 

do Trabalho, a subscrevi. 

( a ) Franc;tsco Barl-Josa de fte7.ende - Presidente 

,, 
Lui~' de raula Lopes Relator ad-hoc . 

11 J . eonel <le iese11d e Al Vim Procurador neral. 
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