


Exmo. Snr. Presidente do Conselho Nacional d 

de Janeiro. 

I 

Carlos ugusto Schubert, brasileiro, funccionario ferroviario 

e Chefe da Via Permanente da Estrada de Ferro do Paran,, vem ex

por e requerer a esse Colando Conselho Nacional do Trabalho, o se-

ga.inte: 

O requerente entrou para o quadro dos em:pregados da Estrada de 

~erro do Paran' em 1901, nella exercendo varios cargos, at6 o ac

tual de Chefe da Via Permanente, com um acervo de serviços, por

tanto, de 34 annos. tendo sempre agido co~ a maior dedicação e fi

él desempenho das funoçÕes que, nesses cargos, lhe tem sido af

feotas. 

De conformidade com a tabella de ordenados da mesma Estrada.,en-

- te tao em vigor, o req. percebia, desde Fevereiro de 1932, o ordena-

do mensal de 1:800$000 (um conto e oitocentos mil reis), remune-

~~ / ração que foi mantida at~ de Mar9o do mesmo anno, quando, por 

, acto do então Snr. Superintendente da Estrada, foi reduzida para 

~ 1:400 000, (um eonto e quatrocentos mil reis l , ~ partir de U de 

~ 
Abril, acto esse, attingindo grande numero de funcoionarios, e pe-

lo qual se declarou insubsistentes todos os augmentos de venci

mentos, que se deram, ~partir de Setembro de 1930. 

ermaneoeu o req:e com esse corte, at& fim de Setembro de 1934, 

p ia que, por novo acto da SUperintendenoia e mediante autorisaQão 

do anr. Ministro da Viação, f r~ reatabeleoi~oa os seus vencimen-
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toa anteriores, ou sejam, 1:800 000 mensaes, á contar de lf de 

Outubro. E, isso se deu, de facto, porque, mediante recla--maçao feita por funccionarios da Estrada, em 28 de Julho do an-

no passado, o Snr. Ministro da Viaç~o, por despacho de 6 de Ou

tubro de 1934, autoriaou ao Snr. SUperintendente a revogar o. ao

to do seu antecessor, que reduziu vencimentos. 

O Decreto do Governo Provisorio, n~ 21.081 de 24 de Fevereiro 

de 1932, demais. no seu ~rt. 63, dera as garantias precisas aos 

empregados, ap6s dez annos de serviQO prestado na mesma empreza, 

reconhecendo-lhes o direito de sarem readmittidos ao serviço e 

-indemnisados dos salarios nao percebidos, durante o periodo da 

suspensão, no oaso de accusados por falta.- quando ni.o reconhecer 

esse Colando Conselho a existencia de falta grave, que motivou a . -suspensao. Alem disso, a jurisprudencia constante desse Colan-

do Conselho, sempre se tem orientado no sentido de amparar e reco-

nhecer direitos, quando injustamente violãdss. Assim 6 que, re-

centemente, por decisão do Colando Conselho, de 27 de Novembro do 

anno passado, foi autorisada á volta ao cargo da Fiscal de trens, 

ao Snr. Cypriano Maahado, com a percepção de todos os vencimentos 

atrazados, correspondentes áquelle ~argo, para o qual tinha sido 

promovido e, posteriormente, rebaixado, sem justo motivo. 

Ora, Exmos. Senhores Conselheiros, a reducção dos vencimentos 

do req~e que j' contava 32 annos de serviços, equivale a ter sido 

rebaixado para ~ogar inferior. A 1ngido, assim, pelo acto do 

- -entao Snr. Superintendente, com a referida deducçao, sem qualquer 

nota que o desabone, 6 bem de ver, violou-se, patentemente, uma ga

rantia inoontestavel, assegurada ao req~e s6 antão reconhecida em 

Outubro de 1934. (Desp. referido do ao.. Ministro da Viação.) 

Ante a situação areada, naquelle tempo, esteve, portanto, o req~e 

com os seus vencimentos raduzidos,"durante dois annos e mei8", ara

zão de 400~000 mensaaa, perfazendo o total que não lha foi pago -

].2:000$000. A percepção dessa parte de vencimentos constitue, 

inegavelmente, um complemento necessario, para o integral reconheci-



manto dO seu direito. nos termos da lei. 

-Os itens desta exposiçao, se acham devidamente comprovados pe-

la certidão inolusa, fornecida pela Secretaria Geral da Supertn

tendenaia da Etede de Viação do Estado, instructiva desta petição. 

Em vista 'do exposto, submettendo a alta apreciação desse Co

lendo Conselho a presente petição, o req~e pede que seja autori

sada a Superintendencia da Estrada a lhe mandar pagar a importan

cia. acima mencionada, de 12:000 000 (doze contos de reis), que 

deixou de receber. por ser acto de justiça. Nestes termos, 

E, deferimento. 



ExmQ Snr.Dr.Superintendente da Rede de Viação Paraná santa 

Catharina 

'6~;{;~e -~
. /ttl/0 f' J.>' 

~~~a~~ 
____::> 

P.~~kZ o signatario,O&rlos Augus.to Schubert,bra.zileiro,ca.sado,re 

sidente nesta Gapital,exeroendo as funoções de Chefe da Via Per 

ma.nente da Estrada de Ferro do Paraná,afim de poder tratar de se· 

interesses,re[uer de V.Ex.na. rorma do Art.ll3 da Constituição N 

cional,se digne mandar oertifioar,ao pé deate,o seguinte : 

a) - o seu tempo de errectivo serviço nesta Bede; 

b) - se na. sua vida ferrovia ria · onsta alguma nota 

em desavono á sua conduota; 

o) - qual o seu ordenado mensal a lQ de fevereiro 

1932 e até quando foi mantido o mesmo ordenado 

d) - dado o rebaixamento do ordenado que possui& em 

fevereiro de l932,qual · o motivo desse rebaixa

mento; 

e) - se os seus vencimentos foram augmentados,quaes 

as importanoias e re~pectivas datas. 

Por ser de direito,espera ser attendido,na forma das ali 

neas 9 e 35 do Art. 113 da Constituição. 

CERTIFICO, de accôrdo com o despacho SUJ)ra e conforme documentos ex 

tentes no archivo dest~ SUperintendencia e intor.mações prestadas pe 

Inspectoria Geral da Via Permanente: a)- que o requerente conta tri 

ta e tres annos e onze mezes de serviço effectivo nesta Bâde;b)-que 



que na fé de o:f'ficio do requerente nada ccmsta em desabono á sua con

ducta; c) - o requerente percebia o ordenado mensal de 1:800$000 (um 

conto e oitocentos mil reis) em 10 de fevereiro de 1932, ordenado 

esse mantido até 30 de março desse mesmo anno de 1932; d)- em 30 de 

março de 1932 os seus vencimentos fôram reduzidos a 1:400$000 (um con-

to e quatrocentos mil reis) mensaes, a partir de 10 de abril, pelo 

facto de haverem sido declarados insubsistentes todos os augmentos 

de vencimentos feitos após setembro de 1930, por motivo de ordem 

economioa; e)- em lg de outubro de 1934 foram os vencimentos do 

requerente restabelecidos para 1:800$000 (um conto e oitocentos mil 

reis)mensaes. Eu, Alceu de Albuquerque, Secretario Geral da SUper1n

tendencia da Rêde, passei a presente certidão, que vae J)Or mim assigna

/l- lt. i.fviJ 

5, ,z p' 
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da e visada pelo Snr.SUperíntendente da Rêde. 

Visto 

-



1NFO,B}4A,Ç,h.Q 

Carlos Augusto Schuo rt, empregado ba 

b~ annos e 11 u ze~ na t!iSCrada de erro o .Paranél, reclama, na 

petição de .as. 2, con~ra a referida ~erroV1a, pelo::> mo1.ivos qu 

se seguem: 
Em 1901 entrou o reclamante para o quadro 

da re.Lecl a estrada, xercendo nella vartos cargos, chegando rnes-

o ao ae che~e oa Via Permanente. Pelo que certi~icou a secreta

na Geral da Superi ter1denc1a da Rêde, na lê de o~~icio do reque

rtmte nada con~ta ew uesabono Lie sua canducta, e (lUe bem prova 

a sua ooa e constante actuação no des mpenho ae uas multiplas 

:.1. cçoe • 

Per<.:eo a o ruquererne , aesae evereiro de 

1932, o ordenado mensal ae 1:800$000 (um conto e oitocentos mil 

reis) , re un raçao ssa que 101 mantida até Março o u1esmo onno, 

uas a partir de 1° ue Abril .1.·oi o meSLllo ordenado reauzido para 

1:400$000 (um conto e quatrocentos illil reiS), acto esse que, por 

!::iUa vez, attl.ugiu granue numero ue outros .LUncelonar'l.os, e pelo 

qual se a eclarou 1nsubs1stw tes todos os augwentos d venc::Lw ntos, 
que s~ aeram, a partir de ~etembro de 19 o. 

o requerente p er.uaneceu com esse corte 

até o J.l.úl d setembro a 19 4, sendo por acto da superi tendenc1a 
e meuiante autorizaçâo ao Sr. Ministro da Viaçáo restabeleCidos os 

os seus vencimentos cmterlores ae 1:800$000 (um conto e 01 tocen
t.os rn11 reis) a contar ae 1° de Outubro • .1!; assilll roi, porque os 

.lunccaona.tios ua ~stra a, .r·eclaaan o Ellil 28 de Juln.o d 1934, o 

::;r. Ministro da Viação, por despacho a b o.e uu ubro do 11esr o an-

no, au orizou ao .:ir. Sup ri cenaerne a revogar o acto de seu ante

cessar, que reduziu vencimentos. 

t;i tando 1 ats, p or Ul tlmo, o requerente 

pede ao conselho que manae compell1r a .c.strada a pagar-lhe os 

vencimentos reduzidos urante w1s annos e meio, per.razendo o 

total ae Rs. 12:0 0$000 (doze contos de reis). 
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MINISTRRIO DA VIAÇAO . 

slrorla de l(};I'I'O C?);lo Yá11fó - tYí.~o l Ç~al7rle 
Rêde de Viação Paraná-Santa Catharina 

Curi tyba, 21 d.e setembro de 1935. 

N2 9/3483. 

Ilm0 Sr. Oswaldo Soares, 

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

Rio de Janeiro 

ti J-S"" 

Reportando-nos ao vosso prezado orficio n~ 1/1180, datado oe 14 

do corrente mez, transcrevemos. a seguir as informações prestadas pelo 

sr. Inspecto Geral da Via Permanente, com as quaes estamos r'le accordo: 

"Devolv ndo o officio nQ.l/1180, de 14 do corrente, que o sr. Di
rector Geral da Secretaria no Conselho Nacional do Tr1balho di
rig.iu ~ essa Supcrin'tenr1~ncia, inforrnA.mos que, arguid.o sobre o 
conteuao do citado officio, o sr. Carlos Augusto Schubert, Che
fe d& ~ia Permanente· d Paraná, declarou qu etrectivamente, en
dereço~ ao~ Cpnselho Nacional do Trabalho um rec r~o contra o 
acto ·ne~8 de março de 193~da_ent o Sup rintendcnte da Rêde que 
rebaixou os seus vencimen~s, tendo para a organisação do proces
so respectivo, requerido d.ess~ Superintendencia as informações de 
q_ue carecia, no q_ue foi attendido com solicitude e no devido tem
po. A reclamação daguelle Chefe de·Se :iiço é devida ao facto de 

I que até 30 de mnrço de 1932 percebia vencimentos de 1:800$000 
~ ~ / mensaes, em caracter d ,finitivo, não sen~o provisorio, nem a titu 
'J. ~· lo de gratificação, quando a 1° de abril de 1932 foram reduzidos 
Jl ·~ / para 1:400 000, quantia que percebiA em setembro de 1930, e que 

~' ; essa renucçÃo foi feita por ter o sr. Sup rintendente d.clArado 
~/ ~.. insubSistentes os ugmentos feitos a 12 de dezembro de 1930. Por 
/ ' ( :~~ isso recorreu ao Con::,elho Nacional do Trabalho paro que lhe seja 

.w ~ paga a dirferença entre 1:400 000 e 1:800 000 durante 30 mezes 
~ ~ ou seja o total de 12:000$000. Além de não perceber oalario pro

visorio e nem a titulo de gratificaç o o sr. Carlos Augusto Schu-
bert consubstanciou a suo. reclamaçio com as razões f'undamentaes 
de que contava mais nc 29 annos de serviço effcctivo, sem nenhu
ma nota em desabona 1 sua conducta e que nf'io der11 motivo a gum 
para que fosse punido com o reboixa.mento de vencimentos." 

Valemo-nos do ensejo para reiterar os nossos protestos d al-

estima e distincta consideração. 

Attenciosas saudações 

cabido na 1.• Secção em 30 -

b. 
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MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
REDE DE VIAÇÃO PARANÁ SANTA CATHARINA 

NO 9/4586. 

Curi tyba, 16 de dezembro de 1935. 

I 
IlmO Sl'. Osvaldo Soares, 

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

Rio de Janeiro 

Em attenção á solicitação constante de vosso officio datado de 

25 de novembro p. passado, sob nQ 1/1505, aqui recebido a 3 do corren-

te mez, transcrevemos a seguir a informação que nos prestou a respei-

to a Inspectoria Geral da Via Permenanente:-

"Devolvendo o officio nQ 1/1505, de 25 de novembro p. passado, 
que o Sr. Director Geral da Secretaria do Conselho Nacional do 
Trabalho diri ~iu a essa Superintenr'lencia, informamos que o En
genheiro Carlos Augusto Schubert, Chefe da Via Pernanente da 
Paraná, conta actualmente trinta e quatro annos e cinco mozes 
de effcctivo serviço nesta Rêde. u::mto á segunda parte do men
cionado officio, informamos que , segundo as folhas de pagamento 
deste Departa tento, o l'Cf'erido f'unccionario f'oi augmentado em 
seus vencimentos a lQ de dezembro de 1930, igualmente como o 
foram augmentados os vencimentos de outros f'unccionr.trios da Via 
Permanente. Quando, a lQ de abril de 1932, foram novamente re
baixados os vencim0ntos do Sr. Carlos Augusto Schubert, não o 
foram, entretanto, rebaixados, em sua totalidade, os augmentos 
feitos na mesma data, a sessenta e nove empregados diaristas , 
seis empregados de escriptorio e vinte e oito mestres de linha 
que haviam sido augmentados de 400$000 para 450$000 mensaes . 
Em taes circumstancias, a nooso ver, a reducção não decorreu de 
medida geral, mas sim parial, diante do numero de empregados 
que neste departamento n~o foram attingidos com a reducção de 
vencimentos na citada occasião." 

Prevalecemo-nos da opportunidade para reiterar os protestos de 

nossa alta estima c distincta consideração. 

Attenciosas saudações 

~~ 
~Superintendente 

cebido na . o 

lJ#~. 

~6/of'&~-
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INFORMAÇÃO 

A Rêde de Viação Paraná-Sta. Catha 'ina, em 

resposta ao officio desta Secre t aria, constahte á fls. 

destes autos, presta as seguintes informaoões fornecidas pe

la Inspectoria Geral da Via Permanente, a respeito de Carlos 

Augusto Schubert: 

O reclamante, aue conta actualmente 34 annos 

e 5 mezes de serviço effectivo naquella ferrovia, foi, em lQ 

de Dezembro de 19:50, aupmentado em seus vencimentos, como, 

aliás, o foram todos os demais funccionarios da Via Perma

nente. Em lQ de Abril de 1932 porém, foi o Sr . Carlos Au

gusto Schubert rebaixado em seu ordenado, o mesmo não acon-

tecendo aos outros empregados, que haviam sido augmentados 

de 400 000 para 450 000 mensaes . 

Declara mais ~ Estrada em apreco que a dimi

nuição dos vencimentos do reclamante, Chefe da Vie Permanen

te, "não decorreu de uma medida de caracter geral, mas sim 

parcial, diante do numero de empregados aue no mesmo depar

tamento não foram attingidos com a reducção de vencimentos 

na citada occasião" . 

Ficando, com a presente juntada, satisfeita 

a diligencie reauerida pela douta Procuradoria Geral, passo 

estes autos ao Sr. Director da Sec ~ão, propondo sejam os mes

mos encaminhados á consideração danue l la autoridade • 

Jl 



\Ü sr. loysio de ~i:ezende , pL.ra prov 

o Official 
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AC:COilDAO 

11. . L. R. 

Vistos e rel"'tt.-~.dos os ctutos que .C:rne sto Germ..:~.n 

reclama contra • reducção de seus vencimentos nu Lstruda de li'erro-Sâo 

Paulo l~io Gr ande - Hêde de Viação .t>ar<-.alá- Sc;Ulta l..; <.t thurina: 

Considerando que, ouvida a ~otrada sobre o objecto da reclamc~ão, !idO 

or'fereceu a me um"' nenhuma contestu.ç": .o, nem ullegou que u reducç .1o d~ 

vencimentos , iiH~J OStü ao recla.m.1nte, participou dt. medida Jerul, dict -

da por motivos de ordem financeira ou, ao menos , relev<..Ur t.es; 

Considerando que, em f .... c e da j urisprudencia, uniforme deste (.;onselho, 

é d ' se julgar pro c e dente a reclctmaç 5.o; 

Hesmlvem os membros da Primeira -.;amar do Conselho .L acional do •rrabaJllo 

da r provimento ú recL.unaÇao de fls . 2 , p ,~ru o fim de ser o recl9Jllante 

indE~mnizado da differença. de vencimento.::; que deixou de perceber no pe- • 

riodo de 12 de Abril de 1932 a 30 de ~ete1bro de 1~34. 

!tio de Janeiro , 7 de Outubro de 1935 

ass) Francisco Barboza de L{ezende • residente 

ass) A. Puranhos Fontene .~..le - .tielutor 

ass) J . Leonel de Rezende Alvim - Procurador GeJ.·al 

Publicado no Diu.rio Or'ficial de j:f &R ;f{~ ~ ~ ,, -

I 



ACCORDJtO 

1936 

.. 

Vi s tos e r el~t.J.dos os autos qu e s.1o 1Jartes -

Ferreira do Amaral , como rec L.~ma.nte , e J::;stru.da de Ferro .3ão .Pu.ulo-

Rio Grunde - Bêde de Vi açã o Ptranú- Santa Cuthari 

R~TOrliO 

O rec mrrente , Lilmeu Fer reira do 11.mnral , conforme 

~St f /, 41 

i entrou para o serviç o da referida Rêde em 1•'ev ereiro de 1\119 , e, após 

tt..r exercl).do vu.rios cargos , em De embro de 1930 , foi pro!iloVido a ns

pector Geru.l da Via .Permanente , sendo ef!'ec tiv udo no mesr.1o em lQ de 

•larç o do anno see:;;uinte , com os venc imentos mens<1es de oi s contos e 

quinhentos mil r éis (2: 500~t>OOO ), vencimentos que foram estipulu.dos 

em a port~;ria de 27 de Abr il de 1926 , do Exmo . Sr . r.Jinistro da Vi<:.LÇ::'Lo 

e Obras Publicas . Em Abr il de 1932 , entretant o , o entG.o .3uperintenden

te da ne e redu zi u os vencimentos do reclrunante do recl~ante ~, r doii 

contos d~;;; réis ( 2 : 000$000 ), embór ..... conserv ando-o nas • e .... mus funcções, 

senoo mais tarde , porém, em virtude de queixa do referi do funccionurio, 

e por determin ..... çC.o do ::>r • • ini.stro d<:.l. Vi ~ ~o , resté.i.belecidos os venci

mentos pa ru. dois contos e quinhen-c.o s r11 i l réis ( 2 , 50v.wOOO ). 

'rodavi· , nJo foi o supplic.J.ntl. indemnizado d <-.. dif.ferença a que tinhu. 

direito e ne .sse s entido protestl junto a este Conselho . Isto posto, e 

Consider . .Lndo que , ouvida a • stréida sobre o objecto da reclu.maçüo, não 

offereceu a me sma nenhuma c ontest ,~çao , nem allegou que a reuucçüo de 

v envimentos , impost ... ao rec l cunant e , part icipou de medidí..t 6eral, dict<=4 -

d..i p or motiv os de ordL:m fin.:...nc eir<.. ou , ao menos , relev .• nte; 

Consider · ndo que , em f 1c e d<.~. jurdlsprudencia deste Conselho , é de se 

julgar proa edcnt e a reclamaçüo; 

Resolv em os me1' .r os da Segundi..l Ca.mura do Conselho Nacional do 'Traba lao 

dar p r ovimento u.o pedido de fls . 2 , pura o fim de ser o recla.mante dm

demnizt~.do da dif'é'er c;nça de ven-aimento s q,ue d eixou de pE-rc cber no per i o o 

de . l ll de Abri l de l'J32 a .Lº o e Outubro de 1934 . 

ao de cJ aneiro, 21 de v aneiro de 1936. ssO JI'h Ildefonso d 1 Abreu lbuno-

)residente - 1\.anoel,Tiburcio da .3i l va -

t a - 12 Adjuncto do 1-rocur~dor Uerul • 



/ 

&~/~. 
Y!STG-ÃO SM. (]>r. Proourador ~ 
~ ordlm do Exmo. Snr. 1r'~ 

Em __ çfl... .de ·····-·· .~.JÚ toa.i 

A reclamação versa sobre o fáto de ter sido o Sr . 

Carlos Augusto Schubert , ferrovie.rio da Estrada de Ferro 

diminuido de seus vencimentos . 

araná 

~ue esse ferroviario ganhava l :8COIO O quando des-

de lQ de Abril de 1932 sofreu uma diminuição de 4oo: .. o o mensaes , 

por ordem do superintendente . 

Essa diminuição ocorreu até lQ de outubro de 1934, 

porQue o Sr . fuinistro da Viação restabeleceu a situação anterior 

no caso desse ferroviario . 

O assunto·em apreço , já tem sido resolvido por este 

Egregio Conselho em casos ident i cos e em alguns :perfeitamente 

eguaes a este . 

o reclamante tem mais d lO anos de serviço, a di

minuição de seus vencimentos não obedeceu a uma necessidade geral 

de economia da estrada , antes o áto do su~erintendente visou a~e 

nas alguns ferroviarios , como tudo se ve a fls . 4, 7 e 10. 

A j urisprudencia do Egret;io Cons lho já est.; assen

tada como se ve dos acordãos de fls . 12 e 13 . 



A diferença QUe o reclamante deixou de receber cor

respondente a 30 rnezes a razão de 400$000 , lo,~ o no total de 

12:0000000. 

Opino em respeito a jurisprudencia do grecio Con

selho, seja dado provimento ao pedido yara QUe o reclamante rece-

ba os 12:COO~OOO e para 

' 
·"'.; 

g_ue seja man:t{ido o vencimento de 1 :8CO<j,l . 

' 11:;Jd;t:;:36 ' 
Procurador Gera 

CONCLUSAO 



a' Secçéio 1/eóf'Uti'Oa-, na- fovm 

êo t-c<fuía-mento em vi<}o~. 

@tio, Jf êe_~--···---êe ·1:)36 

~/??{~~ 
~ fc,1-1-C0.1í'lie.9'GdO de. a cfu,~ 

~~\~~1 
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Mlnísterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commerclo 

..................... Secção 

• 

O. N. T.-~ 

CONSELHO NACIONAL . \~ ~ 
O O T R A_ B ~L. ':J O __ .J, . 

.roc .8 . 4Ç? / 9'35 . 

ACCORDÃO 

Ag/ SSBF. 

19 ... 3.6 ...... 

V.istos e· rela tt c os os autos e~11 que C· r os Llgusto 

,...clmbert reclw a contra c. reduc<~Õ.O de seus vencir entos na · str·o.

a de Ferro "'Eio Paulo Rio Grande - Rêde de ViO.ÇQO ar .... á-Santa 

c~ tllurina: 

co JSID'-.R T DO q e, ouvida a .strada sobre o objecto da 
~ N 

ueix de fls . 2, nao offereceu a ::nes1na nenhtuna cont~s açao , nem 

allegou :~.ue a r :;duc ão de veneimentos , imposta ao reclarnru1.te , ~·.or

ticipou de , 1edida ~eral , dictad por motivos de ordem financei:r 

)'I... , ao ·1e.1os , .relevantPS ; 

qve , em fac:e ela ·urisp· ... ua.e, cia w.if~rme 

deste Cor~el o, é ~e s "" ul.sar Jroc ,ente reclomaçao ; 

esol vew os memlJros da Terceira. Car mra do Conse-

llO r C OllUl do rnra' '1110, por ,l~ÜOI"hl de VOtOS , dur ._1r Vimento á 
"' reclOllt..Çc..i.O c fls ." 2 , paru.. o f lll e ser Carlos Llt-:.,c-to Schu'oert 

indeJm za o d d fferenç e vencimentos ue c:eixou de perc ber 

1 o 1)or1odo e 1 ~ de )r.l de 19 2 · té '-10 de '-J'; tem 1ro de 19Z4, dt..-
"" ta em ue foi rGstabe eclda a situa 'ttO · nterior do es 10 recl n 

te , no to t al de l~:o o. 00 Goze co~tos de réis) . 

Rio de ~Jnne ro, :?.2 

ublicado 

e . ·J '11 de L 3 • 

residente 

Tiel .... tor 

_ dj • do roeu al o r 
er 1. 





1-694 

Proc.8.424/35 
Junho 

19 

/SSBF. 

~r. D1rector d trada de F rro do Paraná 

cur1tyb 

Po.roná 

Junto ·a este, r metto-vos, por cop1a, decisão 

deste conselho, prorer1da em sessão de 22 d brll do cor

rente o.nno, nos autos elo processo em que Carlos u sto 

~chubert reclama co~tra essa . Co~panhl ue o duziu em 

seus vencimentos. 

outros1 , co 

deveis curtlpr1r 

dentro do prazo legal. 

un1co-vos, . ordem do Sr. Pres1-

P rte !lnal da re!er1da decisão, 

Attenolosas saud çÕ s 

Os o.ldo oo.res 

Dlrector Geral da s cretar1a 

• 

6 
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1-1 . 067 

Proc • . 84.24/35 

EA 
11 Agos to 6 

Sr. Carlo Au ato ub rt 

HvnoaRt da F rro s-o aulo Rio Or n e 

in:fo do que, de aoeôrdo com a deo1 ão dest Cone lho, de 22 

d bril do corrente anno,roste 1 demniza o 1 nort noia que 

1932 té 30 d 1x te e reeb r no erio o e lQ e l br11 

e S tembro de 1~34, i: etc; éJ lS: 000 000 e rei , o li 1 to-vo 

p entro do r zo de lO di a, t• ,., e• · 

ga o e la refe ré da t"e .-

(Os · ldo So re ) 

Di rector Geral eoretar1a 



l: 

l 



'Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande 
Rede de Vlaçlo Paranã · Santa Caiharlna 

F.nd. Telegr.: cRedevia• 

Caixa Postal, P 

Cu ri tyba. , 

Em aua resposta queira releri r-se ao 

Fil e n.• ......• ~.5/lJ0.5. .... ~ ... .... .. .. 

19 de Age sto de 19 36 .-

Illuo . Snr . OBvaldo Soares . 

Direc tor Ge al da o.,) ecret ria do Con s el : o lJ cionul do Truba ho . 

Rio de .Janeiro . 

T nho a honra de accusa.r o :i.'ecebil.1 nto do off lei o nl2 

1-1067, da t ado de 11 d 
, 

• oo oto corrente, 1>elo q ..1 al ( - lu com.!unic cio, 

ter a •str l a ri e :b,erro c·ão r ulo - . io Grande informa do C.:.Ue de ó0C01"-

do com decisão .:to colendo Conr..el ho de 22 de bril d.v co rren~,e armo 

fui indemnisado ela i mpo r tanci. que Linha deixado de rec<eber .. -

De fa cto , a alludi da truportancia me foi pbga com de-

vi u p PBteza stando dessa forma reeLbolcado da t u~nti 12 :C OO OCO 
~ 

somma ess em quanto monta va o respe .ct i va in emni ~a.çao .-



r· 



.... 

INFOHMAÇÃO 

Em resposta ao officio de fls. 22, desta Secretaria, 

Carlos Augusto Schubert informa que já 'fQi indemnizado da diffe

rença de vencimentos que deixou de perceber, no periodo de lQ de 

Abril de 1932 e 30 de Setembro de 1934, num total de 12:000$000. 

Cumprida a decisão proferida, em sessão de 22 de Abril 

ultimo, pela Terceira Camara do Conselho Nacional do Trabalho, 

fica, assim, solucionado o assumpto de que tratam estes autos,es

tando, pois, os mesmos em condições de serem archivados. 

Afim de que se manifeste a respeito a autoridade com

petente, passo estes autos ás mãos do Sr. Director da Secção, pa

ra os devidos fins. 

d~ o 

Retardado, por accumulo de serviço a meu carg~ 

ffu . Rio, .14 9f. setembr,ood: ~936 

VV(aMA . ~ Wf. ~ /lfjM()MoftL- . 

,~~al~\ ~~~~ 
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