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Exmu Snr Presidente do Conselho Nacional do 

Dizem os ferroviarios Manoel Ribeiro de Souza, 

José Bandeira , João Preima , Altino Borba e Arthur Dantas da 

Cunha , todos da Rede de Viação Paraná - Santa Catharina ( Com

panhia Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande) , que vêm pe-

ra.nte esse egregio Conselho reclamar , como effectivamente re

clamam, contra o acto da administração daquella empreza que re

duziu os seus vencimentos e que é l llegal e attentatorio des 

seus direitos , como passam a mostrar articuladamente, provando: 

I 

-Que , em 1930, durante a occupaçao federal da Rede 

e devido ao grande accumulo de trabalho, bem como á efficiencia do 

dos serviços que os reclamantes então prestaram, tiveram estes, 

como grande nurnero de companheiros de trabalho , os seus vencimen-

s augmentados . 

II 

Que , de accordo com esse justo augmento, reconheci

e premio da sua dedicação e da relevancia dos seus servi-
, 

ços, lhes foram pagos os seus vencimentos ate 31 de março de 1932~ 

III 

Que , nessa data , o Superintendente da empreza re-

baixou uma portaria pela qual foram tornados sem effei-

reclamantes 

• . ~ ~ b ido na 1. • S::ç•;us P. ve~c t\:;• c ona ide:: velmen te reduz idos . 

~ ~~e·, na. verdade , a referida portaria foi motivada 



• 

por um telegramma em q:e o Snr Ministro da Viação determina~ a 

adopção daquella medida , fundando - se em razões de necessidade e-

conomica; ~s 

v 
-Que nao tardaram os empregados da empreza reclamada 

a verifj.car que , se o alludido telegramma do Snr Ministro da Via 

ção continha realmente uma determinação de ordem geral, a sua e

xecução , no emtanto , estava sendo feita arbitrariamente, de for

ma a só attingir aquelles empregados que por qualquer motivo hou

vessem incorrido no desagrado da administração. 

VI 

Que , effectivament e , emquanto os reclamantes e, com 

elles , muitos outros empregados da Rede soffriam, em consequencia 

da pretensa medida de ordem geral , grande reducção nos seus ven

cimentos , sendo alguns rebaixados de categoria , a immensa n1aioria 
, 

dos empregados beneficiados pelos augmentos de 1930, isto e, mais 

de mil empregados favorecidos com augmentos nas mesmas condiçÕes 

dos reclamantes eram e continuaram mantidos nos cargos que occu-

pavam, sem qualquer reducção nos vencimentos. 
, 

Assim sendo, 

VII 

Que, a pretexto de medida geral de economia, o que 

fez a Superintendencia da reclamada não passou de simples perse

guição, o que seria sufficiente para evidenciar a procedencia da 

presente reclamação . 
, 

Alem disso, 

VIII 

Que, ao tempo em que lhes foi applicada a arbitra

ria reducção de vencimentos contra a qual ora reclamam, os re-
, 

clamantes contavam todos mais de 10 (dez) annos de serviços a 
~ 

Rede, como se ve dos documentos annexos . Portanto 

IX 

Que , além de iniqua , a diminuição de vencimentos 
, 

que soffreram foi tambem illegal , contraria a direito e a juris-

prudencia pacifica desse egregio Conselho . 

X 

Que a lei que regula as Caixas de Aposentadorias e 

Pensões para os ferroviarios assegura a estes, depois de 10 an-
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nos de serviço à mesma empreza, o direito de estabilidade ~ 
cargos que occuparem, direito esse inseparavel da irreductibi-

lidade de vencimentos. 

XI 

Que a estabilidade que a lei garante aos empregados 
, , , 

com mais de 10 annos de serviço a mesma empreza e e so pode ser 

a estab i lidade no cargo que occuparem, com todos os seus attri

butos e caracteristicos, inclusive e especialmente os respecti-

vos vencimentos. 

XII 

Que, se se quizesse entender de outro modo, reconhe

cendo aos empregados naquellas condições apenas a primeira das 

citadas garantias, não se encontraria na lei ou nos principies de 

direito nada que limitasse a faculdade das emprezas de reduzirem 

os Yencimentos dos seus empregados protegidos pela estabilidade 

e por essa forma lhes seria possivel burlar e transgredir a lei, 

creando para os empregados que entendesse de demitt i r uma situa

ção moral e materialmente insustentavel, peor do que a demissão 

e sem nennum remedio. 

XIII 

Que, repellida essa interpr etação, como não pode dei-

xar de ser, por absurda, resta a que reproduzimos sob o nw XI , se-

gundo a qual a garantia de estabilidêde importa na irreduct i bili-

dade de vencimentos. 

XIV 
, 

Que, alias, nesse sentido se tem pronunciado unifor-
, 

memente esse egregio Conselho, cuja jurisprudencia a respeito e 

abúndante e segura . Como simples exemplo e por ser dos mais ex

pressivos, recorde-se o accÓrdão proferido na reclamação de Julio 
, 

Nicolau Herrera contra a Campanhia Telephonica Rio - Grandense 

( Processo n~ 2 . 133 / 32 ), em que foi decidido que: 

"tendo o reclamante mais de 10 annos de serviço ef
fectivo na empreza reclamada, o acto desta, que lhe 
reduziu successivamente de 150~p000 e 200:,p000 os res
pectivos vencimentos mensaes, não pode, em face da 
jurisprudencia pacifica deste Conselho, deixar de 
ser tida como infringente da garan~ia de estabitida
de funccional prevista na legislaçao referente as 
Caixas de Aposentadoria e Pensões (dec. n~ 20.465 de 



e mais que 

lu de outubro de 1931, combinado com o dec. 
21.081, de 24 de fevereiro de 1932, art. 53 
paragraphos) 11 , 

"assim,cabe ao reclamante o direito de haver da Com
panhia Telephonica do Rio Grande do Sul a differen
ça de vencimentos desde 1~ de dezembro de 1931 até 
a data em que foi desligado do serviço, por ter si
do aposentado". 

XV 

Que os empregados da empreza reclamada, não se con-

formando com a illegalidade da medida que a multes delles ferira 

nos seus direitos, nem tão pouco com a iniquidade e o arbitrio 

que uresidiram á sua applicação, resolveram dirigir um appello 

ao Snr Ministro da Viação, solicitando de S. Ex. que revogasse 

a medida em questão. 

XVI 

Que esse appello, por sua justiça, foi afinal atten

dido por aquella alta autoridade, que, em resolução publicada no 

11Diario Official 11 de 5 de novembro de 1934, autorizou a revoga

ção da reducção de vencimentos dos empregados da reclamada. 

XVII 

-Que, nao obstante, continuou a reclamada a demonstrar 

as suas antipathias e a exhibir as suas arbitrariedades, dando 

cumprimento á nova decisão ministerial ao sabor das suas prefe

rencias, para só tornar sem effeito a reducção de vencimentos 

em relação a uns tantos empregados e mante-la, entretanto, em 

relação a outros. 

XVIII 

"' Que, de qualquer forma, os reclamantes tem irrecusa-

vel direito a haver da reclamada a differença verificada entre 

os vencimentos que passaram a receber em consequencia da redu

cção illegal e os que legitimàmente l~es cabiam, durante todo o 

periodo em que vigorou para uns e vigorar para outros a reducção 

iniqua e illicita que os attingiu. 

Â vista do exposto, os reclamantes esperam gue esse 
egregio Conselho julgue ~rocedente a presente reclamaçao, reco
nhecendo-lhes o direito aquella differença de vencimentos e m~is 
ao restabelecimento dos salarios que recebiam da reclamada ate 
31 de março de 1932, no caso da reducção não ter sido tornada 
sem effeito em relação a alguns delles. 

Nestes termos, 
/} P. deferimento. 
fG:J/Al.J~·~,~I'IA~ k/J~L~- ~ 

/1·f· PG~ltA....t{~~~~ ~M~,(._ 
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Pr ocuração bastante que faz em Manoel Hibeiro da Souza e 

outros como abaixo, se declara: 

SAIBAM os que este publi co Instrumento de Procuração bastante vi-

rem, que aos dois dias do mez de Fevereiro do ano de mil no-

vecentos e trint a e cinco , da Era Christã, n'esta cidade de Curiti ba . 

Estado do Paraná, perante mim 1'abelião comparece ram como ou-

torgante em meu cartorio os Sra. anoal Ribeiro de Souza e José Bandei

ra,aqui residentes e João Preimer 

reconhecidos corno os proprios de mlm e das teste. no fim deste assina-

das e estas por mim Ta belião. do que dou fé; ahi. perante elas disse 

que por este publico instrumento nomeava e constituía seu bas t an

te pro~uradores onde com esta se apresentarem aos Srs.Drs.Rodrigo Mel-

lo Franco da Andrade e Prudente de Moraes Netto,brasileiros,casados, ad

vogados,residentes na Capital b'ederal,com poderes amplos,espeoiaee e !l

limitados para,conjuncta ou separadamente,sem attenção á ordem da collo

oação de seus nomes,perante qualquer Juizo,interpôr protestos judiciaes, 

propor as acções oomP.etentes contra actos lesivos de direitos dos outor

gantes,notadamente de seus direitos de funocionarios assegurados pelas 

leis federaes,aoompanhando as seções em todas as instancias e usando de 

todos os recursos;requerer o que convenha para o que conferem os mais 

amplos poderes admissiveis em direito,usando ainda de todos os podares 

adiant impressos que ratificam e outorgam com os de substabelecimento 



todos os cus poder •s rm Direito p ·rmiticlos. par it qu <', ·m seu nonw, ·omo se presente fosse ........... , 
possa ........ em juizo c fóra dele, requ •rt•r, ;tlegar, d •fencl ·r todo · os seus dir i tos e ju tiça em 
quae. qn r causas ou demandas civ is ou rim s movid<1 ou por mover em que for ......... .. Autor ...... . . . 
ou rc'o .. .... em um ou outro fôro , fazendo ·itur, ofer ·cer élções, libelo , excepções, embargos, usp i-
ções, e o utro~ quuesquc>r artigos; contrariar, produzir, inquerir e r perguntar testemunhas; dár d · 
suspeito n quem lh 'o fôr, jurm decisoria e supl toriam •nte na alma dele e faz r dar taes juramen
tos a quem convier; dár c rece beu quitação; transigir em juiz ou fóra dele; assistir aos termos 
de inventmio e piirtilhas com a citaçõc·· pnra les; as. in <lr autos, requerimento ·, prote tos, con
tra-protes to termo ·, ainda os de confissão, n gação, louvacJtO, desist ncia; apelar, agravnr ou 
embargar qualquer ent nça ou despacho, · guir tes rer ur os até' maior alçada; fazer extrair 
sentc nç;ts, requerer a execução dela , seques tro; as. istir ao atos de conciliação, para o quaes 
c0nced . poder <'R P ciae · ilimitado , pedir prc·ca torias, tomm po e, vir com embargo de ter
ceiro enhor r: poss uidor, juntéH documento · e torn:tl-o · <t rcc ber, variar de açõ s e intentar ou
tras de novo, pr><lcndo substab >Jecer e ta m um ou mais procuradore e os ubstabelecidos em ou
tros, ficando-lhe o mesmos pod res em eu vigor, e revogai-os querendo, seguindo suas cartas de 
ordens c avisos particulares, qu ·endo preciso, serão considerados como parte desta; e tudo quanto 
fõr feito pelo dito s u procurador ou ubstabele ido, promete ............ ......... haver por valioso e firme 
e para suél pes oa reserva toda nova citação. E de como a sim di se ................... do que dou fé, 
fiz este instrumento que Ih ............ li e aceit ..... .......... achétCio conforme assina .......... com as testemu-

nha present~ , sohr' o selo federal ctevidament' inutili aclo perante mim O li vier da Costa 

1ima,4°Tabelião s~bs,digo a esorevi,sendo testemunhas os ~rs.Alfio Abate 

e Oscar Roc~a-ass-ruanoel Ribeiro de Souza-José Bandeira-João Preima- Al-

fio Abate-Oscar Rooha-Legalm te sellada-TRASLADA~~ em seguida- Conforme ~ 

o original e do~ fé.E~. 0-'J??t- a?<_ UL~ ~ ~'-, ,4°Tabelião a 

s~bsorevi e assigno ~blico e raso; 
c_ c/ 

Em test 0 < . dde ve~ e· ... , . ;:-/ 

J/?~~v-7"/~t~ -
/)'I/ 
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Procuraçao bastante ue faz o ::lnr . J. l'DW BORBJ, . -

como abaixo. se declara: 

Saibam o que este publico Instrumento de Procuraçao bastante vi-

rem que aos treze dias do mez de Jul o do ano de mil no-

vecentos e trinta e cinco . da Era Cristã. nesta cidade de Curitiba. 

Estado do Parané. perante mim abelll;o inter 0 comparece o como ou 

torgante em meu c ar to r i o o · nr • 11 1 t i n6 Bo r b , residente e . - • • 

reconhecid como propri o d mim e Testemunhas.- no t.irn deste assina-

das estas por mim Tabelião. do que dou fé; ahi. perante elas disse 

que por este publico 1nstrumento nomeava e constituiu seu bastan-

te procurador e s onde com esta se apresentarem os Snrs . Drs . RODRIGO UEL-

0 FRANCO e PRUDENTE E MORAES NBTTO , brasileiros , cas dos , advogados , re

sidentes na Capital Federal , com poderes amplos ·, especiaes e illimi tados p -

- ' -r a oonjunota ou separadamente , sem atten~ao a ordem de oolloca~ao de seus 

nomes , perante qual~uér Juizo , interpor prote f tos judioiaes, propÔr as ao

~Ões competentes contra ctos lesivos de direitos do outorgante, notadamen

te de seus direitos a segurados polas leis feder nes , acomnAnhando as ac

~Ões em todas as instancias , us~ndo de todos os recursos , requerer o que 

convenha , para o ~ue confere os mais amplos poderes admissiveis em dire i -

to , usando ainda dos poderes bdiante impressos que ratifica e outorga com 

os de substabelecimento .-. 



todo os sc•us poderf'S Plll Direito permitidos, para que, ~-'11l seu nome, como st• presente fosse 

pos'-.t t·m juizo • fóra ddt', n·querer, alegar, tleft•JHit•r tocl<'s os seus direitos e justiça t·m 

'Jtlêll' qtwr ntll!'i<ts ou dc·mandas civis ou crinws movidas ou por movt•r <'111 for .\utor . ou 

ri'·o •m um ou outro fôro, fuzendo citar, oferf'eer a~·ões, lihelos, <'XCt·p~·iies, embargos, su ·rwi

;t~c'"' c outros qu;ws(J uer artigos; ron trariar, produzir, inquerir c repergun ta r tt•stc•nnmhas ; da r de ~ 
"'li p tto a qu<>m lh'o for, jurar d<'dsoria t> supletoriamcntc na alma dt•le c• fazer dar tacs juranwn

los a quem ('onvif•r; dár e H'('t'lH'r quita~·ão; transigir em juizo ou fônt dl'!e; assistir os termos 

de tnventarios e partilhas com as cit<t~~õcs para eks; assinar autos, requerimentos, protestos, con· 

tw protPstos r· termos, ainda os <k confissão, nega~·üo, louvação, desistt>ncia; apelar, ugravar ou 

;unhar •m qllédqtwr sent<·nça ou desp<tcho, seguir estes recursos at<' maior alçada; fazN extrair 

·~.= nt< nça~, n·qucrer a cx<·cuçéi.o cicias, sequestro; as:i5tir aos atos de conciliaçao, para os qu<H'S 

COIH:t dl' .. . poclert'S e:õ])Ct'Íél 'S e ilimitados, pedir precatorias. tomar flOSSC, VIr COI11 Cmuargo de ter-
C't'irn enhor <' posc;;uidor, juntar documentos e tonw-los a receber, vanar de açôes c intentar ou

trd , de novo ,podendo substabelecer esta <'m um ou mais procuradores, e os substabelecidos em ou

trt~., fiêando-lhc o!'\ mesmos podNes 1'111 8<:u vigor, e revogai-os querendo, seguindo suas rmt11s de• 

ordens ~' avisos particulares, que sendo preciso, serão r.onsidorados corno pnrt, desta; f' tucln <Juan-

do lor fttito pelo dito seu procurador ou substabelecido, promete ................. haver por valioso e firm<· 

e para sua pessoa reserva toda nova r.itação. E de como assim diss<, ...... do que dou fé 

fiz st1• instrumento que lhe . ...... li <! aceit ................ c achado conforme assmo .............. com as t<•ste-

munhas prest•Jlt<•s, sohrr· o selo federal devidamente inuti!Lado, perante mim. Adeod.nto Arnal-

do Volpi , 4° Tabellião interino ~ue a escrevi , sendo testemuuh~s os Se-

nhores Oscar Rocha e Themistooles Rocha. (aa) 

Themistoo les 

ao original e 

ooha. (Leg l~llada) 

dou fé. ·E e~CU..Oct . --T'-+-. 

terino subsurevo , confiro e assigno 

......... _....-v-ex 

LTINO BORBA - Osoar Rooh 

.!listá conforme 

1'abellião in-

~-o ja.J .o cu-----·-
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Procuraçoo bastante que faz rthur Dantas da Cunha . -

como abaixo. se declara: 

Saibam o que este publico Instrumento de Procuraoao bastante vi-

rem que aos . - vinte . - dias do mez de Mai o do ano de mil no-

vecentos e trinta e cinco . - . da Era Cristã. nesta cidade de Guri ti ba. 

Estado do Paraná. perante mim Tabellião comparece o como ou-

torgante em meu c.artorio o Snr . rthur Dantas da Cumha , ue figura nos 

do~umentos da ' trad de Ferr o , como rthur D ntas , a ui residente e.-

reconhecid o como propri o de mim e testemunhas. - no fim deste assina-

das e estas por mim Tobelião. do que dou fé; ahi, perante elas disse 
' que por este publico instrumento nomeava e consti tuio seu bastan-

te procurado msno Rio de Janeiro FJOS Snrs • .ürs . ROlJ lGO D.J:; :ME O ~,RANCO 

e l?hU ilJ 'l~ D1 .:u 1~~s .l.~ L4'..~:0 , brasileiros , U.l:iB.-luos , ),u.vog&a.os , ui rosi-

uentes , igb re. iueutes na~uella u pital uom poa.eres especiaes e illi mi 

tauos para conjuncta ou separadamente , sem attençRo ' ordem da collóoa

ç8o ~de seus no mos , per~.m.te qual quér J ut zo in teryor ,..o tos t os j n.d i c i aes 

propôr as acçÕos uom1)0tentes contra actos lesivos do ireitos do outor

gante , notadamente do se~ direitos de funccionario , asseguraaos pelas 

leis fedoraos, aoompanh ndo as acçÕos em todas as tnstancias e usando de 

toU.os os recursos legHes , re uerer o que convenha , para o que confere 

os mais amplos poderes , ddmi lssiveis em dtreito , usando ntnda dos poderes 

adta~1te impressos t ue ratifica o outorga oom os de subst,qbolectmento- . 



todl os "•us podere. Pnl Din•ito permitidos, para qtw, <!m seu nome, cotno S<' prcs<·nte fosse .•. . 

po .t . t•m jutzo ~> fl1ra del<·, n•qtH'rer, alegar, defendi'! todos os seus direito:-; <' ju::-;lÍ(a ('111 

qwH•sqtt•r causas ou dc>matHias civis 11u crinws movidas ou por mo\'<'r <'111 for .\utor ou 
r ·o <'m um ou outro fôro, fazendo citar, oferecer a~·c"ico;;, libelos, excep</ies, <'tnhargos, stts]wi

<;õr. f' outros qu<t<'squ<'r artigos; contrariar, produzir, inquerir e repcrguntar trsU·munhas; dar d<' 
usp •Jl l d ll'll'm lh"o for, .iurar df'cisoria (' supletoriamente na alma <kle (' fazer dm tacs jliT<Itllt'll· r 

to " quem convier; dár <' re<'<'fl<'r quitn~·ào; transigir em juizo ou filra d<·lc; assistir us termos 
d un < ntario, <' partilhas <'< m as citaçôes pma cks; assinm autos, n·qucrimentos, protestos. con· 

trt1 prott·stos <' t<·rmos, ninda os dt• cmtfi s;io, rwgaçrw, louvação, desistt•JH'ia; Hpelm, agravar ou 

aml ,1 '"' qu;tlquN scntPnça uu dt'sp;who, seguir estes recursos at<! maior alçada; fazc·r t>Xlr:lir 
t•nlt'IH;a , rt•qu •n·r a <'Xccu~·;io dc·l<t~, ~ef1uc·stro; assi~tir aos ütos de ronciliaçttO, para os qu<H'S 

C'OJH'C'df' . poden·~ c•speciél''" c· ilimitados, prdir precatorias, tomar posse, vir com embargo de ter

. tro senhor I' po:-;suidor, juntar documentos c torna-los a receber, variar de éiÇÕcs c ínt<·lllétr ou
tr<t , dt• novo ,pocle'1do sul>s'tahc•lecer esta c·m um ou ma'is procuradores, c os substabel<·cidos em ou
tru , ficando-Ih<' os nwsmos poderes c·m sc•u vigor, c r ·vogal-os querendo, seguindo suas cart;ts de• 

ordc 11 

d< fo 
t par<t 
hz !'<;t(' 

munh.t 

(' :wisos particul;m·s, qLw sr·ndo preciso, scriio considerados como p;1rte desta; <' tudo qunn· 
f<•ito pelo dito seu procurwlor ou substabelecido, promete ........... haver por valioso 1 firme· 

lltt pc s ·oa reserva lnc!.t novtt citaç<io. E de como assim disse do qut· dou [<; 

in trunwnto que• lhe . . ....... li t• accit ............. t' achado conforme asswo. com :t tPste-

pn• <'ntc·s, sobre o 5 •IÕ "ft•dN, I deviclament inutili ado, perante mim. Olivier d ost 

ima , · o abelli~o ue u escrevi , sen o tost 0 s os Snrs. Oscar Rocha e The-

mistoules Rot.:hJ:l. . ( ~ ~ ) l•h.1.rlU i D 1J1' . CUNHA - AR'rJ:UR DJ.NT.AS - Oscar Rocha 

'hem i s to c les Rocha . ( ~oga lme)l}te se lladl.l ) conformo ' o 

origin~Jl e ou fó . E e 
/ 

vo , uonftro e assigno e rhso. 

4° l bollião subsora 

VE D" . 
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Dill DE VIA ÃO PJ AM•SLNTA CATARINA 

LINl PARA 

•A T .bl T A D O· 

t to,para oa efei toe. dos Art.naQ .42 43 e §§ do D ereto na.2o.465 

de lQ d outubro d 1931 e em at nção oircul r ng.3 de 28 d e tembro d 1932 
(IW 

P n oes qu ,s gundo folh de do Snr.Administr dor d& C ix de Apos ntadorias 

p am n t , o Snr. IANOEL R • .BOUZA,motoriot d linh r n .oont o e eguinte t po 

de serviço n st 

1912-Em nov~bro e dezembro,apr ndiz ecanioo com o al rio diario de.. 1 
l913•De. janeiro a junho,apnndiz meoanico com o sal rio diario de...... 1 

De julho dez mbro,aprendiz mec nico com o al rio diario d ••••• 2 oo 
1914-D janeiro a dezembro,aprendiz eletrecista e/o salario diario d •• 2,ooo 

. 1915-D jan iro dezembro,o.prendiz e1etrecista o/o ea1ario diario de.. 2 500 
1916-D janeiro a dezembro,praticant com o salario diario d •••••••••• 3 500 
1917-D janeiro junho,praticante com o sal~rio diario de............. 3 '5oo 

De julho a dezembro,eletr cista com os vencimento mensiasde •••••• 15o ooo 
1918-D janeiro a junho, letreoista cam oa vencimentos mensais de •••••• l5o 

D julho a et mbro,eletreoista com os vencim ntos m nsais de ••••• 2oo 
De outubro a d zembro,eletrecist com os v ncimentos mens is de ••• 22o 

1919-D j neiro dez mbro,eletreci t com o v noimentoe mene ia de ••• 22o 
1922-D janeiro a maio,amanuense com os vencimentos mens i de ••••••••• 15o 

D jlJnho a dezembro,guarda fio com o ealario di rio d ••••••••• • 6 
1923-De janeiro a outubro,guarda fio c m o alario diario de......... 6 

novembro e dezembro,mQtorista com o alario di rio de,......... 8 
1924·D~ janeiro a novembro,motorista com oml rio di rio de............ 8 

.mta. dezllmbro ,motorista com o e .1 rio di rio de..................... lo 
1925-De j&neiro tJ. dezembro ,motorista com o m.lario diario de............ lo 
1926-Dtt j nai.ro dezemb:.o,motorieta com o B"'lario dia.rio d •• "'........ 12 

927-D jan iro dez mbro,motorista com os v ncimento m neais d ••• • • 6o 
l92Ü·D~ janeiro dezembro ,motori ta com os v ncim nto mensais de ••••• 36o 
1929-11 j ne:i.ro a d z mbro ,motorista com os vencimento meneai d ••••• 36o 
1930-D j noiro a d z mbro,motorieta com ou vencimento m n aia de ••••• 36o 
931- .1 neiro a dez mbro,motorista com o venc to m ns i 44o 

1932-De j neiro a m rço,motori t com a v nciruentoa meneai d~e,~. ~. -~. ~. ~. ~. =. =. =440 ooo 
z muro,motorist com os vencimentos m nsaia de ••••••• 36o,ooo 
bril,motorista com o vencim.ent oo ruensaia de •••••••• 36o ooo 

etembro,motoriet com oa venci ntoe m n is de. •• ••••• 38o ooo 

Diante do exposto,o r feri o empreg do con dezoito anos e onze m -

e rviço px·eete.do a esta Rêd d~ Viação. 

X por r v rdade passei o pr ent teet do, qu vai d vida.m nte vis 

do pelo Snr.Suoerintendent da Rêde. 

J?- . - -- - cf!o ~c 
Curi t{b , 27 de Outubro de 19 33 

~r l da Via Pe;riD~ftliV 

cb 

VISTO c 

k -s--,~~ 
SUPERINTE .IlliU1'.&: 

ONFjRi 

-
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R&DE D.E VIAiiÃO P .AJd-SANTA CATH INA 

LINHA PAR 1i1 

VIA PER HENTR 

-A T li: S T A D o-

Ateato,para os efeitos doa Art.nsQ.42 e 43 e §~ do D ereto nQ.20.46 

de lQ de outubro de 1931 e em atenção a circular ng.3 de 28 de setembro d 1932 

• do Snr.Administrador da Caixa de Aposentadoria e Pensoe qu ,segundo documento 

e folhas d pagamento existentes no arq ivo desta Inspetor! 

motorista da linha par ná,conta o seguinte tempo d serviço nésta E~tr da 1-

1915- io,guarda freios com o salario diario de ••••••••••••••••••••• 
De setembro a dezembro,guarda freio com o salario diario de •••••• 

1916- janeiro,guarda fr ios com o salario diario de •••••••••••••••••• 
De julho a dezembro,limpador com os v ncimentos mensais de •••••••• 

1917-De J n iro a deze bro,limpador com os vencim ntos ensaia de •••••• 
918-ne janeiro a junho,limpador com os vencimentos ensaia de ••••••••• 

De julho a sete bro,limpador com o vencimento m nsais d •••••••• 
De outubro dezembro,foguista com os vencimentos mensais de •••••• 

1~1~De janeiro a agosto,foguista com os venoim ntos men ais de •••••••• 
De setembro a dezembro ,foguista co os vencimentos en ia de ••••• 

1920-ne janeiro dezembro,foguista com o vencimentos mensais de •••••• 
1921-De janeiro a dezembro,foguista COM o vencim ntos ensaia de •••••• 
1922-ne J neiro a agosto,foguista cQm os v ncimentos m nsais de •••••••• 

DI setembro a dezembro,foguista com os vencimento m naais de ••••• 
923•De j an ir o a dez mbro ,foguista com o a Vtl nci nt o me naa1s de •••••• 

1924-.De J ne ir o a gosto ,foguista com o venci nt oa mensais de •••••••• 
1926-D julho d zembro ,motorista com o sal ar i o di ar i o <le ••••••••••••• 
1927-DI janeiro a d zembro,ferreiro com o salario <iiario de •••••••••••• 
1928-ne j n iro a dezembro,motorista com os vencimentos m na ia d ••••• 
1929-De jan ir o a dezembro,motorista com os vencimentos ena ia de ••••• 
19.30-:Da Janeiro a novembro, otorista com o vencim~ntos en ais de ••••• 

:IIJl dezembro, otorista com o v nci entoa mensais de ••••••••••••••• 
1931-De jan ir o a cleze bro,motoriata com os vencimentos mens ia de ••••• 
1932-De janei o a março,motorista com os vencimentos mensais d •••••••• 

abril dezembro,motorista com oa vencimentos mens i de ••••••• 
J ane 11· o a br i1 ,motorista com os vencimentos e naais de •••••••• 
maio agosto, otorista co os venci nto en ai de •••••••••• 

3$000 
3$000 
3$000 

9otooo 
90$000 
90$000 

120$000 
130$000 
13 $000 
156tooo 
156tooo 
162$500 
162$500 
168$000 
168t 
16ts 00 

7tOOQ 
7$000 

300$..oo() 
300 1000 
300$000 
360 000 
360 00() 
360$000 
300$000 
3001000 
320 000 

Diant do expoato,o referido pr g do c nta quinze anoo e d6s m ses 

d erviç o pr st do a esta R d -de Vi çao.-

,por er verdade p s ei o pr nt t tado,qu v i devidamente vis 

d ~elo Snr.superintend nte d R de.-

Curit!b ,21 do etembro de 1933 

L ~ CONEÚE 
~ Inspetor G ral da Via R rm ne e 

Gera 
VISTO• 

7"~'1. ,~ 

SURERINTEBDRBTR 

Cb 
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ESTADO DO PARANA 

c o r i t i b • , 2D de J.b ril de 1936. j t 
Olioier da Costa Bma 

4 .• Tabelião Vitalicio da cidade de 
C.oritiba, C apital do Estado do Paraná, etc. 

PUBLICA FORMA de um documento que 

me foi presentado para aer repro

duzido por aopia autentica, cujo te

or é o seguLnte:-

Companhia E trada d~ Ferro São Paulo - Rio Grande. (a) Alex.Gu

tierres. Rede de Viação Paraná - Santa Catharina. End. Teleg.RE

DEVIA. Caixa Postal P. A T E S T A D O. At,sto, para os e~ei~ 

tos da Lei de Aposentadorias e Pe~sães, que o Snr. ALTIBO BORBA, 
• casado, brasileiro, com 28 anos de idade e residente n'sta Capi-

• tal, entrou para os serviços desta Estrada, no Departamento do 

Trafego, na Linha Itarar' - Uruguay, em 4 de março de 1922, no 

cargo de guarda-freios com o aalario de 3$400; em 11 de janeiro 

de 1923, foram ele~dos aeus salarios para 4$400; em 25 de setem

bro do mesmo· ano, foi eXDDerado a pedido; em 1° de junho de 1914, 

foi readmittidÓ no masao cargo e com o mesmo salario; em 1• de 

~ulho do mesmo ano foi promovido para o cargo de pesador com o 

salario de 5f ooo; em 23 de junho de i926, for8JD elevados seus sa

iarios para 6 õoo; em 1° de janeiro de 1926, foram n6vamente ele

vados seus salarios para 7 OOOi em 15 de janeiro de 1927, foi pro

movido para o cargo de amanuense com os vencimentos de 29o ooo; 

em 14 de 3ulho de 1928 ,. foi promovido para o cargo de 3° escrip

tura.rio com os vencimentos de 35o$ooo; em 1° de ~unho de 1929,foi 

transf~ rido para o serviço Comercial, em Curitiba, no mesmo cargo 

e com os mesmos vencimentos; em 1° de março de 1930, foram eleva

dos seus vencimentos para 37ofooo; em 1° de dezembro do mesmo ano 

foi promovido para o oargo de 2° escriptura com os vencimentos de 

54o$ooo; em 1° de abril de 1932, passou a perceber os vanaimen

t os de 37o ooo, em virtude de haverem sido considerados insubsis-

tentes todos os aumentos feitos sobre a folha ae setembro de 1930. 



ACIDENTES, PUNI~ÕES, ELOGIOS e LICENÇAS:- Não o onetam. Diante 

do exposto, oo.nta o referido funQc1o.nario at.S a presente data, 

(~O) das. a nos, (3) trêz meses e (14) quatorze dias de servi-

ço efetivo prestado n'sta . R6de. E por ser verdade, passei o pre

sente testado. que vai devidamente visado pelo Sr. Superinten

dente da R6de. Curityba, 24 de fevereiro de 1933. (aa) Ãlex.Gu

tierrez. Inspeotor Geral do Trafego. Visto:- Luciano Véraa. Su

perinten4enta. Contem o presente testado duas folhas por mim ru-
, 

' bricadas. Alex. Gutierrez. Reconheço verdadeiras as firmas su-
l 

pra e ao lado, do que dou fé. Em tast( está o signal publico) 

de verdade, Curityb.a., 20 de A.bri~ de 1936. (a.) Olivier da. Coe-. 

ta Lima, 4° Tabellião. N a d a mais nem menos se cqntinha. em 

dito documento que me foi apresentado para. aer reproduzido por 

copia. autentica, á qual me reporto, tendo feito bem e fiélmen-
' ' te extrair a presente publica f6rma. que conferi, achei confor-

me subscrevo e assino em publico e raso, entregandQ em seguida 
. 

ao portador, Juntamente com o mencionado original, depois de 

oonferid concerta.da.~u colega Tabelião, do que' doufé, 

E e :n~k.(;i.v-d) ~ ..... 4° Tabelião subacrevo,c.onfiro e 
. 

aas o em publico e raso, C# 
EM TEST 0 '-Y DE 

l 





Em 1- 5- 1 21 

1-lo-1921 -

1-4-19 24 

1-o-1922 

1- 8-19 4 -

Em 15-1-19 7 -

Em 14-5-1927 -

Em 14-5-1928 -

E 1- -19 2.9 

jJ 
00 ~NR . 

dmi ttido no De car·o de conferente, com os venci a Ltinl~ Itarar(-Uru~uay men ·os de 16o ooo . o ' 
no part·mento do Tr· fego d 

~Ordm elevados seu~ v i v enc mentou p r 2oo ooo . 

Pausou p ra o c r . d cimentos de 21o ao ~~ o e telegrap~ista de 1· • cl s e' co os ve 

Pa SoJOU part~ o cart_jo do n amanuen e , com 0 ~rowuv~-- oJ vencimentos de 3oo~o 
350.;(000 . ~ .... .,.., .; ~ t •rn n <' VPnr. imç:mt o fll 

Pro' avido no cart~o de ·o -sscripturario, co1 os vencimento% n 

4oo ~ooo . 

Foram elevados seus vencimentos J?aru 450 oooo 

Promovido a 1Q Escrtpturario, ca os venc·mentos de 52o ooo . 

Foi nomeado ecret· r io da rn ·pectoria Gel'al do Trafego, cm 
vencimentos de 65o ooo . 

1-ll-193o - For m elevados seus vencimentos par 8oo
1
ooo . 

Foi transferido para o car o de judante do erviço Crnn .1erc i· 
1-5-1931 

m 1-9- 1931 

. 1-4-1932 

JB/OL. 

cot. os te srnos venc imcntoso 
Foi transferido novt mPnte pa .. o ca rgo de secretario a InsP 

ria Geral do Trafe!O o 
Passou a perceber os vencimentos de 65o ooo, de acc o co ' 
portal'L no 31 de 3o de • 1·ço ultiuo, do Snr . uperintendente 

curityba, 7 de Julho de 193 • 

l A#··~ 
-41 

Inspector Geral do Trafego 



C urityba, ..... ?..9.. de ....................... Y.Jh9 ....... ......... d 193. .. ? .. ~ ..... . 

Olivier da Cosia Lima 
4°. Tabellião Vitalicio da cidade de 

Curityba, Capital do Estado do Paraná, etc. 

ESTADO DO PARANÂ 

Publica Forma de um documento que me foi presentado para ser reproduzi- ~ 

1do por copi legal c uthentic , cujo theor é o seguinte:- Companhi ~s

t~ d de Ferros-o Paulo Rio Gr nde •• ode de Vi ç-o Par~ná-S nt C ~ha

rtn • . ".And. Teleg. Red.evia. Cuix Post 1 P . ~m su resposta queir • refe

rir-sa o File n° 9/loo. l.StÚ um Cü.rimbo d Rade do Vi:.&ç-o Jl,errea P r 

ná- Sunt C th~rin • Curityb~ , 10 de novombro de 1930 . Illmo. Snr . 

pector Gor 1 d Rede . N o s t a •. P 
=~-

om ~ presente, soltcit~mos dess dign rnspectort~ autor~suç-o p r 

mover e ugment.r os vencimentos dos empreg•.t tlos conutm s do qu ~ dro a-

b ixo: 

Nomes C rgo Veno.actu os. Vanc. 

rthur D:.~nt1J. B 

José Ribeiro 

I~ 1 tino .Pan
te do 

Secrot rio 
d In"'p.G . 
do Tr fego. 
De 2°pf.iT 1° 
~aorip tururio 

2° "sc:rip t 0 

65o'ljiooo 

4oo.~fooo 

4oo~ooo 

Jo:o Juuundtno 3° 11 35o.;ooo 

11 

os~uldo Pereira 3U 11 

350'11'000 

35o.~ooo 

Fi61 para 4lo~ooo 
Ajd. gente 
P. . Gross 

rcindo R Pez dor p 
r conf.la. 27o~ooo 

Gu t lherme ~,r ~ ..... nk - ~ Gu rdi.tO pa- 7roo 
ra p z~dor (Di~rtos) 

'lot 1 do ugmen to 

' 

8oo ooo 

5oo.!fOOO 

4oo..;ooo 

4oo ooo 

400·~000 

53o .~ooo 

35oijjl ooo 

24o..;;ooo 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

15o$ooo 

2oo .ooo 

loo'"looo 

5o~~o o 

50ójéOOO 

5o.~ooo 

12o ooo 

3o'i!'ooo 

83o'lflooo . 

ropost que Orl.l ubmetto li voS"":.t pprov çao, no r sult ugmento 

do Qo upez , por uunto n~ linh Itur~r'-Uruguay existem us seguin-

g s, s ndo prescindi vol o proonch I menta d 1aS mesm. 



l No_m_e_s __________________ c_~_r~g~o_s _____________ V~e~n_c~i~m~e~n_t~o~a 

Pedro J. livair 

na to li o R. ntos 

ivotld rio imussi 

urelto Sc:tntos 

Pazador 

pr .... ..~. ti c nta 

" 
Conferente 2 • 

200'1!'000 

190~y000 

27o~ooo 
í::i3o,Wooo 

vumpre-nos, outroslm, inform· r-vos ua to1os os ernprog.·1dos constantes 

do prirnoiro qun ro, por .uu dedic ç~o ~zelo uo qervtço íazom jds se 

rem c:orntompl~ os com s promoções o ~:;~ugmontoP propostos. S:.1ud. çÕes. ( ) 

1. Guim r-as. rnap ctor Geral do Tr fego. C6pi : CT -C T-Go. Ao ~lto 

o seguinte: De acordo F. Pereira. ~N~~d--~~ .m rs nem menos se continha 

em d l to do uum n to que mo f o i upresen t d,o p <4r ser eproduzi do por copi 

leg 1 e uthentiu , ao qu 1 me ~aporto, tendo do mesmo feito extrahir 

bem e fi 1lmcnte presente pubJ i c f6rma que conferi ~ o . oh d1.~, conior 

me subscrevo e, ssigno em publiuo e r so, entreg•ndo em s guid 

t dor juntnment com o menuion~do originul, de pois de confo~ ~ e con-

cert d oollego. Tl.ibolli- o, do quo 1iou fé. ~ eu 

4Q T bollião subscravo,uonfiro e em publico o 

r':iSO. 

<!..ca <-~A!..~ -e/P .L. 
"' 



Curilyba, ..... b. ...... de ........... 4,. 1 .... o ............... .......... de 

Olivier da Cosia Lima 
4 °. Tabellião Vitalício da cidade de 

Curityba, Capital do Estado do Paraná, etc. 

ESTADO DO PARANÁ 

Publica Forma de Um documento que me foi pro. entudo pura cr reprodu, ido 

ror co i legal o authontico.,cujo toôr é o .oguinto : Jornp. tr elo. do 

.llorro a.ulo .io- r nüo-.. ode c o aa o ar n't Sunt,o. c tl rinu. ~.r J -

AVi o reoob'do-'o iu.Jinh .•• oro. U.o rooobimonto: uroceaenci ,15 , .:>0. o 

do pul vrns 27- utn om 16 do 5 do 1:)29. tg.Jo . Ip.Gr . üoru lUJ:lioo quo om 

uta do hontom polo ~r.Ig. foi nomoudo oorotarlo do.t t In poctori o 

o cr'pturnrlo dow o. chofia r • • rt ur D ntu • rovidonciaa vinda referido 

Sr.E~· Co. com a po. ivol urêoncio.- - . -1!-"norcnoi no •• 1tg . Confirma.- o I 

1tg-Co- Gr.lC/f.J/929 . 51-... ...:cu. nndo rocobi onto vo • o 890 no moemo tom-

po l~st mo. cl1iuu da ui r •• rthur ntu quo é um bom o loul am.ilio.r , 

-ol' cito-vo optim ac.:quisi ·ao foi tu o. o In poc.:toriu t . ar~ (li on a 

crvi~o. r • .1.1unt 1roc.:ieo sut t't to visto jÚ ostar co fultn secreta 

oo.quirn .üS ls .~.dboiro .uc 
, 

t u s ituindo 0.0 nte t t . - lbo.ri 
.. 

:ruim n: o - uda aL o continh em di to documento , o uo.l mo f o· pro-

• onto.do puro. or ro rodusido 1or copi • legal o authontico. , u qual mo rc 

1 orto, tendo do o mo foi to o truh r u pro ente publiea for a , a 0 f eri 

eom o orig'no.l o por cho.l - a em tudo conformo • üb scre vo e o. ieno 

Offi publiCO O r .o , ontrogo.ndo orn oguida EO portador juntamente CO ri-

to orl ·inal, êlO,Poi do ~;onfori (lo , onco1 t do por mot.. colo~·, .~. ·- J , 
~ . ,/;? _ . ~ . 

do uo tudo dou fé.~ cu , ~.ce- ~c ... ~c~4.. ~ 

o otus u ·1 o vi e i no ec1 pu'blieo o r ... o : 

CLt~ o 



X 105 

Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande // . 
Rede de Viação Pãaná-Santa Catharina ~ 

~:~~·a -~:~~~·~ REDE VIA ,.-;-:-
0 

-s~-::-. r-.~-s-. p--~s---~~--9-~·--~-:-.~-.~-;~. :~:i.~·--~-~---~~] 

.. 

• 

C E R T I F I C A ~LQ 

•••• -Certifico que o sr. Arthur Dantas tra'balh')U na linha Itararé- Uruguay 
occu1ando os cargos de conferente, amanuense, 30, 20 e 10 escri, turarios 
exercendo as funcções de Secretario, quando occu~ou este ultimo cargo, 
de 1 de maio de 1921 até 22 de maio de 1929, data em que foi trans:ferido 
para a Inspectoria Geral do Trafer.o,na qualidade de Secretario.--
•••• -Durante o temmo en gue exerci ~ o cargo de Chefe do Trafego da linha 
Itararé-Uruguay, o sr.Arthur Dªntas sempre se mostrou deligente e dedicFl
do no exercicio de suas funcçoes.--
•••• :-Durante o :periodo de lO"de novembro de 1930 até o dia 31 de dezemor• 
de 193l,em que exerci o cargo effectivo de Inspector Ueral do Trafego , 
desem.oenhou o sr. Arthur Dantas as funcções de Se retario da Inspectoria , 
com interesse e competencia, mostrando-se um em egado pontual, es:força
do e leal.---

• 

w • 
• 

/ 
f} \ 

~unlia Grossa , Zl 

fego da linl'la Itararé-Uruguay 



Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande 
Rede de Viação Paraná-Santa Catharína 

.:nd. Teleg. · REDEVIA 

Jatxa Postal P 

curityba. 13 de novembro de 193o. 

Il1mo . 8nr . Arthur Dantas 
Escriptorio 

_4UGlvrENTO DE VENCIMENTOS 

Levo ao vosso conhecimento , com prazer , Que 

corrente mez , os vossos vencimentos 

X 105 

j__l 

de 11 do 

mensaes . 

O/ .-OET- Oo . Inspect do 1"rafe go 

(_ 



. \ 



l 

r 



1- .172 

Proc.8.249/35. 

30 Agosto 35 

CN/3S F. 

• Sr. Dlrcctor da 
.., 

de de Vl ç o aran ci ta c tharina. 

curityba. 

p N 

H ven o • noel Hloelro e ..JOUZa outros r clamado a 

este Conselho contra o acto essa 1 e ue re uziu·os seus ven-
N 

Cl entOS, n'" O Obstante !-JOSSU1rern ffi·lS de dez allnOS de SerViÇO , 

solic1 to-vos providencias no sentido L e scrett pr wt' aos a es t a. 

Secretaria, dentro do prazo de 20 âius , o• nc,ceos rios escl re

c lentos sobr o oUlllpto em qu . t:"o . 

,.. 
ttenciosas s ~ u çoes . 

Direc to r Geral d t,ecret· ria . 





~r/roda r!P (fet't'O S;;o .:ilt~t!ó - tYt to l '7t'oncle 
Rêde de Viação Paraná-Santa Catharina 

Curityba, 21 de setembro ne 1935 . 

NÇ9/3482. 

IlmO Sr. Oswaldo Soares, 

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

Rio de Janeiro 

~~t/9 'i~ .... 
y 

Reportando-nos ao vosso prezado officio n2 1/1172, datado de 

30 de agosto ultimo, transcrevemos a seguir as informações prestadas 

pelo sr. Inspector Geral da Via Permanente, com as quaes estamos de 

accordo:-

"Devolvendo o officio nQ 1/1172 , de 30 de agosto transacto , que o 
sr. Director Geral da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho 
endereçou a essa Superintendencia, informamos o seguinte:- Os are 
Manoel Ribeiro de Souza, José Bandeira e João Preima, motoristas 
da Via Permanente, erguidos sobre o que se contem no citado offi
cio, declararam que, de facto, dirigiram ao Conselho Nacional do 
Trabalho uma reclnmaç-o contra o acto de 28 de março de 1932, do 
então Superintendente da Rêde, que rebaixou os seus vencimentos, 
e pedem o reembol so da importancia correspondente á reducção, do 
periodo entre lQ de abril ne 1932 a ~O de setembro ne 1934 , atten· 

i dendo que os vencimentos foram novamente repostos ao quanto per
cebiam, a lQ de outubro de 1934. Os reclamantes, n~ occasião da 
reducção de ordenano contavam mais de 10 annos de effectivo ser
viço na Rêde. Allegam que não perceb i am ordenado provisorio , nem 
a titulo de gratificação, nem praticaram acto algum de insubordi
naç~o nem commetteram falta grave, prevista em lei, para ue fos 
sem punidos com o rebaixamento de ordenado, e accrescent : nnão 
nos conformando com a medida tomada por aquelle Superintendente, 
visto a mesma não ter absolutamente visado a uma ordem economica , 
pois muitos empregados dentro os quaes penemos citar a clnsse de 
Mestres de linha, não foram attingidos pelo rebaixamento de ven
cimentos, resolvemo~ recorrer áquelle Egregio Conselho para que 
não sejam pagas differenças percebidas a menos durante o tempo em 
que estiveram rebaixados os nossos vencimentos." 

Valemo- nos do ensejo para reiterar os nossos protestos de 

alta estima e distincta consideração . 
Attenciosas saudações 

, ~ 

p/superintendente 

~----------~--~--~ L_--------------~------------
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roc .8. 2 9/9'36. 
16 .J z bro 5 • 

C /SSBF. 

Sr . Sup rint n nt da e de V1 <to n- ·nt c th ln . 

ccordo com pr oção d rocur r1 G r 1 d st 

conoelho, no autos de proce o que ano 1 beiro d Souza 

outros recl contr o cto s R d q os r duztu d ven-

c ntos, pez r de con r m m is d d z nos de x c cio , sol1 

cito-vos as nec provi enc1 s no s nttdo s r pr st -

dos a ~st Secr t ri , dentro do pr zo de 20 d1 , os e 1nt s 

escl"' eci .entos: 

) - s1 1nu1ç:'o d v nc1 entos !o1 fe1t por m t1vo e 

econom1· Si cert1d"'o pu 11ca tó ) s nten 

com to o os e pr dos· , 

' 
1 tt1n 1u tot 11 o 

empr t s; 

os , por ord m do 

!o1 por ter s1 o reconh Cl o o 1r !to dos 

e . 1t ç""o fln c ir d s comport 1 

ntos de s us os; 

d) - e preg os abon o o v n 

Cl entos lt1 ber d1!!erenç p lo t o e t ue tiver 

seus ord n dos a m1nuldo • 

Attencto s uc1 
.. 

çoes . 

D1r ctor Ger 1 d ecret la. 
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MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
REDE DE VIAÇÃO PARANÁ SANTA CATHARINA 

• <f·~~ 
N 9/61. 

Curitybu, 8 de janeiro de 1936. 

IlmQ Sr. O va l o Soares , 

D. Dil•cc t o r ne r l na Secl'e nri · rl Conselho a c i onal no Trab lho, 

Rio de J aneiro 

Rcsportan~o-nos ao vosso officio n~ 1/ . 564 , d tuno de 16 e de-

z rnb ·o ). f' indo, aqui reccb . do a 20, sobr·e : recl •naç-o elo Sr. Manoel 

Ri beiro de Souza e outros contrn e s t Rêdc, a se ,ui I ' vos prest amos os 

esclarecimentos solicit ~do o , n· ~rra dos i tens citados no alludido 

officio:-

a) - u diminuição de vencimentos não foi l evada a effeito por motivo de 
economia, porque tal diminuição attingiu sómente a determinado nu
mero de empregados; 

b) - a medida. não foi geral, como tambem não attingiu sómente os recla
mantes. No de~artamento da Via Permanente , foi feito augmento gera] 
em 1930. Quando, a lQ de abril de 1932 , foram rebaixados os venci
mentos correspondentes áquelle augmento, do reclamante e outros , 
não o foram, entretanto, rebaixados os vencimentos de sessenta e nc 
ve empregados diaristas, seis empregados de escriptorio e vinte e 
oito mestres de linha; isto só na Via Permanente, sem levar em con
ta o grande mero de empregados dos demais dep rtamentos: Contabi
lidade, Trafego e Locomoção que não tivP. rarn seus ordenados rebaixa
dos. Logo, a medida foi parcial e não geral; 

c) - a restauração dos vencimentos antigos, por ordem do Sr. Ministro da 
Viação, foi, effectivamente, por ter sido reconhecido o direito doa 
reclamante~ e porque reconheceu que a situação financeira da Estra
da comportava a melhoria de vencimentos de seus empregados, segun
do se d prehende da carta circular nQ 9/3463, de 3 de novembro de 
1934, desta Superintendencia; 

d) - Sim, em cumprimento ao aocordão de 7 de outubro de 1935, do Conse
lho Nacional do Trabalho, publicado no Diario Official de 13-11-35 . 

Val er.to-nos do ensejo para reiterar o:.-, pr·otcstos de nossa al tn estj 

ma e di s tincta consideração. 

b. 

Attenciosns s . udações 

~~u~~-



• 

Juntar aos autos 

No 
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l Q ort'icia.J. 
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A Snr. Director Geral para os 

lg Official 
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Proc .8. 249/35. 

14 
nrço 6 
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... 
Sr. 5un r1nten ente da ê e de V1açao >arená-s· nt a t har111 • 

co re1erenc1a aos autos d proce so em ue 

! anoel ~ i ~elro d Douza e o 1tros recl · ar~ contra o c.cto ea

s ítêde QUO OS redUZiU d ·· VeUC entos, noo Obs tnnte contare. 

de dez nos de exerc1cto, sol1c1to-v.os, na tor~.J~ cto e

u.e 'ido ela ' ocumdor1· Gcr· , )r v1 encta.t~ no ~ex t1 o e 

st:rcm presta.d· S o t <Jecret; ria, ú •J tro o prazo de 20 d1 
"" l nfor· .. çocs sobre os . r. r ., P.c'r... os . 1 ttno Bor n e rt11ur ... an 

a ·~un , bem co. 10 o t C!:v>o e serviço e v nc1•n tos do es-

mos. 
.., 

Outros1 , sol1c1 to-vos 1nf or tl ço~..s sobre si · .noel 

1bc ro de Souza, José 
N 

· nde1ra , Jo o Pt e1 a, ~1 tlno lbrb 

A.rthur Cn t s da Cunha, co t1nu no sorv1ço &ctlvo dess êd • 

e no c~ bO Je 'r.~ 1 vo, : ~ u~!nclo del · ~ ro.m o serviço e por cue ot1vo. 

Att nclosêl.S 
,.. 

a.udaço s. 

d·· ecr t· 1 , 

e e erctclo. 
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,.. 
Na o tcn.. o (!:>H F .. rrov t 

u t.. , off1c1o n~ 1-~ .~ , 14 'e 

ulto 

Curj tyt,· 

P · r · n 
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nt1 o I t( I pr ente 

·or ente · r no t S-

te von. elho , 801 cito- o· 'rovic.eneia no sentlao de ser est. 

""'ecret;r1 , d.ntro .. o pr 'lO e O dtu; 'C'ert'!lc I r r ..::vpei

t '•1 ...,oJ.ie1 t ~,.;.O no Jludt o o ! lcl.o . 

"" At t enc o a.., ·· u. ·,·o .s 

D1r ctor ~er 1 d· ~·cr tar~ 
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MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

REDE DE VIAÇÃO PARANÁ SANTA CATHARINA 

Curityba, 15 de julho de 1936. 

I lmO Sr. D1rector Geral da secretaria do 

Conselho Nacional do Trabalho, 

!~r ~ ').~? ( Rio de 

~~, 

v 

Janeiro 

Respondendo vosso prezado offi cio nQ 1/303, de 14 de março p. pas 

sado, cabe-nos prestar as seguintes informações:-

0 Sr. Altino Borba entrou para os serviços da Rêde em 10 de mar

ço de 1922, conforme attestado annexo; em abril de 1932, ~uando percebia 

os vencimentos mensaes de 540$000, como 2Q escripturario, foi rebaixado 

de vencimentos e categoria, ~assando a perceber mensalemente 370$000 no 

cargo de amanuense, por determinação da carta-circular no 9/286, de 28 

de março de 1932, do então SUperintendente da Rêde, Dr • .Adroaldo Junquei• 

ra Ayres; em lQ de maio do mesmo .,anno, foi promovido a 2Q escr ipturario, 

com os mesmos vencimentos; em lQ ~Q maio de 1933, augmen,tado para 400$000 

em lQ de fevereiro de 1934, para~ 45otooo, e, em lQ de agosto de 1935, ~a

ra 500$000, categoria e vencimentos que se encontra até a presente data. 

O Sr. Arthur ~ntas entrou para os serviços da Rêde em lQ de maio 

de 1921, conforme attestado annexo; em abril de 1932, quando percebia os 

vencimentos mensaes de 800$000, no cargo de Secretario da Inspectoria Ge· 

ral do Trafego, foram reduzidos os seus vencimentos a 650$000, por deter

minação da carta-circular já citada; em l Q de julho de 1933, foram eleva

dos os seus vencimentos para 700$000, e, em 10 de outubro de 1934, para 

800$000, o que percebe até a presente data, no referido cargo. 

Quanto aos Srs. Manoel Ribeiro de Souza, José Bandeira e João 

Preima, temos a vos ~nformar que os mesmos continuam no serviço activo 

desta Rêde. 
Com alta estima e distincta consideração, vos enviamos as 

nossas 
Attenci~sas saudações 

b. ~~endente -----
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Visto:-

TTESTA 

EST ~os, :por nos ter sido solicitao o :pelo conselho Nacio
n 1 ao 'l'ra'balho, em ofr1cio mumero 1-303, de 14 do corrente, que o snr. 

Tl:N BORBA., 2Q. Escri:pturario do Ger~iço C~mmerci 1, segumo s o
lhas de p amento existentes, conta., nesta Rêàe, com o tempo de servi
ço que a seguir tr nscrevemos:• 

Tráfego - Linh 
, 

are-urugu y 

m l&l ue março a e 1922, t'oi dmittid o no cargo de Guard ·fre
ios, com salario diario de 3 4 · em lQ de janeiro de 1923, foi elev o 
seu salario á 4 400; em 1Q ue ou bro e 1923, toi exonerado a pedido. 

l!.:Ul lQ de junno d.e 1924, 1'oi readmittido no mesmo cargo e com 
o mesn10 s 1ario; em 112 de julho cto mesmo anno, foi l)romovid o · o cargo 
ue PezaO.or, com sala_;io diario ue 5 O O; em 1!~ de janeiro de 1925, foi 
elevado seu salario a 5 5 o, o u l foi, em 1Q de j neiro de 1926, aug
mentad o novame Jte a 7 00; em l!.l a.e j eiro d.e 1 27, foi promovido o 
cargo ue nuense C.tle 'a d.o Tráfego com vencimentos mensaes de ... 
29 000; Em lQ de ju11o e 1928, foi nov mente ro ovi o o cargo de 3Q 
EsoriJ;~tur io, com vencimentos mensaes d.e 350 O; e, em lQ de junho 
1929, í'oi transf'erido _para o Serviço Commerci l. 

- SERVIÇO C MMERCIAL 

Em 1~ de junho de 1929, v i o transferi o da Chef a do Tráre 
d linha Itararé-uruguay, nas funcç oes de 3Q. Escri:Pturario, co venc .. 
mentes mensaes de 350 ooo, os qu es foram, em 1a oe março de 1930, ele
vados a 370 OOOJ em lQ de dezembro de 1930, foi promovido ao cargo e 
2Q. Escri:pturar.Lo, com vencimentos mens es de 540 000; em lQ de bril 
de 1932, f'oi reba xa o, em virtude de terem ficados inslilbsistentes os 
augmentos feitos sobre a t·ol.tla de setembro de 1930, ao cargo de anu-
ense, com vencimentos mensaes de 370$000; em 11.1 de maio de 1902, foi 
J)romovido ao cargo de 2Q. Escriptm:arlo, com os mesmos vencimentos, os 
quaes, em lQ de maio de 1933, !'oram elevados a 400$000, e, em lQ de fe
vereiro de 1934, a 450$00 ; em lQ de agosto de 1935, f'ora.m, novamente, 
elevados seus vencimentos a 500. 00 , cat.hegor e vencimentos com que 
se encontra até a presente data. 

iante do exposto, conta o rereriào tunc~ionario, té a :pre
sente data, cow T 'ZE {13) éfDnos, U (4) rn zes e VIt.'TE E SEI (.._6) 
dias àe serviços pr~stados a Rêde, achando-se ainda em ert·ectivo e .. t.r-
clcio ue suas !uncçoes. , 

E, :por ser verda.ae, p ssamos o presente attestaôo que vae de
vidamente visad. o pelo Snr. SU.Perintend ente. 

Curityb 
' 

27 e março de l013/) 

~ ~t...ec.c~ 
Il CT R G. 



HEDE D,E Vii.Ac;AO 
PARANA-SANTA CATHARlNA 

Llnha ............. :®.~p;~J.fX!?MQÃO ... :G:~ ···········'···················· ............... ~ .......... . 
Fé de o fficio de : ............ ~T.~~ ...... ~~.A?. .......................... ............... . 

DAT A 

12-5-1921 

. 12-J o. 921 
'"i0-4-1922 

ra-5-1922 

19t-8-1924 

10-1-1926 
v~-1-1927 

1' -1927 
lQ-5-1928 

IQ-5-1929 

ig-5 

J -11•930 
..... 5-1931 

lQ -9-193! 

1º-4•1932 

1º·7-1933 
2-10-934 

.. 

H I STO R IC O 

- TRÁH'EC'..{) :. LINHA ITARA: -URUGUAY -
ADMTTTIDO nas í'ünc oes de Conferente de 2a. classe, com ven

cimentós mensaes é! e 160 · 00 • 
AUG~~ITADOS seus vencimentos a 200$000. 
PROMOITIOO ao cargo de Tel egra:phista de la. clasee, com venci· 

mentos mensaes ae 210$000 . 
PROJ\~Vrro ao cargo de Amanuense do i:ierviço Central, c9m ven· 

cimentos mensaes de 300$000. 
PROMOVIDO ao cargo de 3Q Escripturario, com vencimentos men

saes de 350$000. 
AUGMENTADOS seus vencimentos a 400$000. 
PROMOVIDO o cargo de 22. Escri:pturario, com vencimentos men

saes de 400$000. 
UGJnrnTADOS seus vencimentos a 450$000. 

PROMOVIDO ao cargo de 12. EscriDturario, com vencimentos men· 
saes de 520$000. 

_ TRANSFRRI:OO :para a I <TSPECTORIA GERÁL DO TRÁFEGO. 

- TRÁFEGO .. INSPECTORIA GERAL .. 

VEIO transferido da 11nha Iteraré-Urugu y, promovido ao cargo 
·de Secretario do InSI>ector Geral, com vencimentos mensaes de 650$00< 

UGME1~ATX>S seus venc1mentos a 800$000. 
1'RANSFERIIlJ par o cargo de Ajudante do serviço Commercf 1, 

com vencimentos mensaes de 800$000. · 
VOLTOU ao cargo de Secretario do Ins:pector, com os mesmos ven

cimentos . 
Em virtuàle de terem sido d elarados insubsistent·es os augmento~ 

feitos sobre a: folha de setembro de 1930, voltou a perceber os ven
cimentos mensaes de 650$000. 

· umn:-Rli'TADOS seus vencimentos a .7.0Q$OOO. 
ror acto ào snr . ~~inistro da Viaçao e Obras IUblicas, de 5 de 

outuõro a·e 1934, reintegrando o augmento de vencimentos do :pessoal 
de mais àe 10 annos de serviços em 12 de abril de 1932, foi resta
belecido com os venc~meptos de 800$000. 

Diante do e x_posto conta, o funccionario acima, com 14 ( Q.UATOR· 
~) rumos e 7 (SETE) mezes de serveços :prestaaos ao Departamento do 

·Tráfego désta rtêde, até a :presente data • 

.. 
curityba, lg de d~zembro de 1Q35. 

Está de acc5rõo com· as folhas 
de pagamento:- · 

SECÇÃo DE~ 
• confere:-

GO. 



INFORMAÇÃO -

Accusando o recebimento do officio desta Secreta-

ria, junto por copia a fls . 29, Rêde de Viação P raná-Santa 

CathRrina transmitte os certificados de tempo de serviço de 

Altino Borb e Arthur Dantas, prestando ainda diversos e cl 

recimentos a respeito da situação os mesmos naqu lla ferro

via. 

Ficando, com a presente juntRda,satisfeita a di

ligencia requerida pela douta Procuradoria Geral, passo estes 

autos ao Sr. Director da Secção, afim de serem os mesmos en-

caminhados é consideração daque la autoridade . 

Retardado, por ac.cunmlo de serviço a meu cargo. 

Oi! Rio, 6 de A!J~~to de 1936 . 

"'j~ ~ lfiJ dt ~, {jtfMMafa.. 

\\ \- 2Q 

\ Wy\~ J)\N\ 
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MINISTERIO DO TRABALHO, 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

........ la .•. Seoçào 

• 

' 

C. N. T. · 25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Pro c. 8. 249/35 

ACCORDÂO 
Ag/CS 

t9 ... ~ 6 

Vistos e relatados os autos do ~recesso em que são 

partes : Manoel Ribeiro de Souza e outros, como reclamantes, e a -

Rêde de Viação Paraná - Santa Catha rina, como reclamada:-

CONSIDERANDO que os funccionarios Manoel Ribeiro de Souza, 

José Bandeira , João Preima, Altino Borba e Arthur Dantas da Cunha 

reclamam contra a reducção de seus vencimentos , occorrida em Abrll. 

de 1932, e solicitam providencias no sentido de serem reconduzidos 

aos vencimentos que percebiam naquella data , e , bem assim, a inde

mnização da respectiva differença; 

CONSIDERANDO que os reclamantes provaram que, ao tempo da 

reducção, já contavam mais de 10 annos de serviço, estando, assim, 

amparados pelo art . 53 do Dec. 20.465, de 1931; 

CONSIDERANDO que as informações prestadas pela Rêde, além 

de serem favoraveis aos reclamantes , ainda esclarecem que as redu-

cções verificadas não foram tomadas em caracter geral , tendo o Sr. 

Ministro da Viação, em Outubro de 1934, revogado a resolução da Su

perintendencia da Rêde, contra a qual é offerecida a queixa de fls. 

2; 

CONSIDERANDO que a reclamação é procedente , porquanto, em f~ 

ce da jurispru.dencia deste Conse lho , a reducção de vencimentos de -

um funccionario só se justifica quando for adaptada por medida ge-

ral, dictada por motivos de ordem financeira, ou, ao menos, relevan 

tes; 

Resolvem os membros da Primeira Camra do Conselho Na 



.- - 2 -

Proc. 8 . 249/ 36 

.. 

• 

Nacional do Trabalho dar provimento á reclamação, para o fim de 

serem os referidos funccionarios reconduzidos aos vencimentos -

que percebiam em Março de l932, e indemnizados das respectivas 

differenças . 

Rio de Janeiro, 7 de Dezembro de 1936 

Pre sidente 

~~~~ 
~ 

Relator 

-. 

Fui · 0{21~LIL 

Publicado no "DIARIO OFFICIAL" em 

.. • 

Geral 
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Af//08 
g Abril 

t • 

r. Sup rintendent 4 R3de de Via9~0 P r n· - S nta 

Oath r1na 

Curltrb - AIA!& 

1'ranem1 tto-voe, r o d vidoa tina, 

eo 1 utb ntioada do aecord·o prot rido ela Pr1-

me1r O mar d et Oon elho, em 

z mbro do nno rindo, no uto do procee o em e 

ão partes: Manoel Rib iro e outro , co o claman -
tea, e e Rêd , ao reclamada. 

Attencioa 8 8 ud çõ • 

(Oew ldo o rea) 

7 

D1r ctor G ra.l da Se r taria• 



.· 
./ 

.. 
'. A. 

\ . 

•. .... 

MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
'REDE DE VIACÃO PARANÁ SANTA CATHARINA 

NQ 9/252:3 • 

Curityba, lO de agosto de 1936. 

r1ma Sr. Oswaldo Soares, 

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

' 

Rio d Janeiro 

Em resposta ao vosso prezado officio na 1/965, de 27 de julho 

:p . passado, communicamo-vos que já prestamos a essa digna Directoria 

Geral as informações solicitadas, com relação aos funccionarios Srs. 

Altino Borba, Arthur D:intas , Manoel Ribeiro de Souza, José Bandeira 

e João Preima, pelo nosso officio na 9/2257, de 15 do referido mez, 

o qual é de suppor tenha se extraviado, motivo por que temos o prazer 

de juntar ao presente uma cÓpia do mesmo. 

Reaffirmando os protestos de alta estima e distincta conside-

ração, vos enviamos as nossas 

b. 
Annexo: uma cÓpia do 
officio na 9/2257. 

Attenciosas saudações 

, 



MINISTERIO DA IIAÇAO E OBRAS PUBLICAS 
-Rêde de Viação Paraná-santa Catharina-

Curityba, 15 de julho de 1936. 

• 

NQ 9/225?. 

) é/7") 1-b 
{f {,\ . ~ , ~ 
~ (J )D ·V • 

IlmO Sr. Director Geral da Secretaria do Conselho N~cional do Trabalho, 

Rio de Janeiro 

Respondendo vosso prezado officio no l/303, de 14 de março p. passadol 

cabe~nos prestar as seguintes informações:-

0 Sr. Altino Borba entrou para os serviços da Rêde em lQ de março de 

1922, conforme attestado annexo; em abril de 1932, quando percebia os venci 

mentos mensaes de 540$000, como 20 escripturario, foi rebaixado de vencimen 

tos e categoria, passando a perceber mensalmente 3?0$000 no cargo de amanue~ 
I 

se, por determinação da carta-circular no 9/286, de 28 de março de 193~, do 

então Superintendente da Rêde, Dr. Adroaldo Junqueira Ãyres; em maio do mesi 

mo anno, foi promovido a 20 escripturario, com os mesmos vencimentos; em 10 

de maio de 1933, ~ugmentado para 400$000; em lQ de fevereiro de 1934, para 

450$000, e, em 10 de agosto de 1935, para 500$000, categoria e vencimentos 

que se encontra até a presente data. 

O Sr. Arthur ~ntas entrou para os serviços da Rêde em 10 de maio de 

1921, conforme attestado annexo; em abril de 1932, quando percebia os venci· 

mentos mensaes de 800$000, no cargo de Secretario da Inspectoria Geral do 

T~afego, foram reduzidos os seus vencimentos a 650$000, por determinação 

da carta-circular já citada; em 10 de julho de 1933, foram elevados os seus 

vencimentos para 700$000, e, em 10 de outubro de 1934, para 800$000, o que 

percebe até a presente data, no referido cargo. 

~uanto aos Srs. Manoel Ribeiro de Souza, José Bandeira e João Preima, 

tEJmos a vos 4.nformar que os mesmos continuam no serviço activo desta Rêde• 

Com alta estima e dstincta consideração, vos enviamos as nossas 

Attenciosas saudações 
r ,. 

p/Superintendent 
b. 

~YJér~ {Y'f' 'l'iginal 

·~criuturario. 
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