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Egregio Uonselho Nacional do 

AHT01HO DONDEO , brasileiro , c sad.o , residente nesta capital, 

q_ualificado ele i to r nQ 1 . 562 da la . zona de uuri tyba , SYLld.icGlisa

do de accordo com a ficha nQ 259 do ~yndicato dos operarias e em

pregados da .óstrada de .Ferro do J;Jar(; ná, hnbili tado com a cartei

ra proEissiorml nQ 5754- S/3a . 311 . 612 do Departamento Nacional 

do Trabalho , inscripto na üaixa de Aposentadorias e Pensões con

forme carteira nQ 219 de 21 -1-1933, Vogal eleit o e em exer cíci o 

da Caixa de Aposentadorias e Pensões , exercendo as funcções de 

Secretario ela lnspectoria Geral da Via Permanente da .Hêde da 

Viação Ferrea J;Jaraná -Sant a Catharina , - vom expor a esse ~gregio 

Conselho e re~uerer o seguinte , o q_ue faz nos termos das nlineas 

10) e 35) do ArtQ 113 da Constituição da l~publica: 

q_ue.co!lforrne certiricado de fls , fornecido pela llede de Via 
ção Parana -Santa Cath r rina , con~n 25 annos de e fectivo serviço , 
sem ,lualCJ.uer o ta em desabono sua conducta; 

uc~ a l Q de dezembro de 1900 teve os seus vencimentos ele
vado.., :Para 800$000 mensaes , tendo para tanto entrado para a üai
Xci. de AposentaLlorias e Pensões com a importancia correspondent e 
á joia devida pelo or denado q_ue passou a perceber , e contri bui
do com a mensalidade de 4% , na forma ela le i ; 

q_ue os vencimentos de 800 pOOO foram IDé.:l.ntidos at é 3U de r
ço de 1902 , ou seja durante 16 me zes; 

q_ue a l Q de abril de 1932 os seus vencimentos ror: m cor
tados para 600$000 ; 

q_ue a lQ de junho de 1933 foram os venc i mentos auEffient ados 
para 650$000, em 10 de julho de 1904 para 7üOpOOO e a lQ de ou
tubro de 1934 , o Sr.Mi ni stro Lla Viação determinou fossem os 
vencimentos repostos ao montante anteri or de 8U0$000. 

A reducção feita em seus vencir:J.entos ,de 800$000 para 600 ' · 
em abril de l9 32, causou- lhe wn prejuízo de 5 : 050~000,conforrne a 
seguinte de~onstração , extr(hida do cert ir i cA !o de f olhas ,f orn -
ciclo pela Rede : 
1932- Abri l a Dezembro - 9 mezes a 200$000 • 1: 800$000 
1933- jane i ro a maio 5 ·• 11 200;ui000 • 1:000 '000 
1933- junho a dezembro 7 11 

" 150$000 = 1 :050$000 
1934- janeiro a j unho 6 " 11 150 000 = 900$000 
1934 - julho a se t embro 3 .. " 100$000 = 300$000 

TO'l' \L . • • • • • • • • • • • • \, 5:050$000 
~~·~., r:~ ." ::ccção em~~. \!...\\( 

~------~~------- ---~----------------------------



Total •••••••• b:050:jj>OOO 

Deduzido a importancia devida á vaixn de .aposenta
doriD.s e llensões relativa a mensalidade correspon
dente a 4% sobre o ordenado ••••••••••••••.•••••••• 202$000 

4:848~000 SALDO •••••••• 

O requerente , tendo demonstrado o montante do prejuizo 
soffrido , resul tonte elo corte .r .i to indevi damente em seus ven
cimentos , recorre a esse l!:grugio vonselho para que determine se
ja reembolsnclo da im:portRncia respectiva,o que é de inteira jus
tiç~, porque a reducção nos vencimentos oi arbitraria ,como se 
vara : 

a) - porque os vencimentos de 800$000 estão previstos ,para o seu 
cargo ,no quadro de pessoal , pelo qual se rege esta Hêde ,ap
provado por llortaria de 27 de abril de l926,do linisterio da 
Viação e Obras Publicas; 

b)- porque sobre os vencimentos de 800~000 contribuirr1 para a 
Caixa de Aposentad.orias e Pensões com as imyortBncias devi 
das pela joia e mensalid.Rde respectivas; 

c)- porque na allnea b) da Decima nona Observação do menciona 
da Portaria ,pela q_ual ,na occasião se regia a Hede e ainda 
se rege, est0belece que a He~e fica obrignda a não rebnixar 
os vencimentos §!. salarios do ~ssoal g,ue resultã"rein dos aug-
mentos que ro rem effectuaclos; · 

d)- :porque os vencimentos que :percebia eram de caracter defini
tivo, não eram provisorios e nem a titulo de grati icaçõo ; 

e)- porque o rebaixumento só seria cabivel se o recorre~te ti
vesse dado motivo para essa :punição, cuja ·, lta :L'osse consi
derada grave na forma da lei; 

f)- :porque não houve motivo suscitado pelo recorrente, resultante 
de falta grave , segundo o certi .L icado de folhas; 

g)-

h)-

i)-

porq_ue a pena de rebnixmaento só poderia subsistir se hou
vesse f'al ta grave 11revista "lOS Artºs. 53 e 54 do Decreto 
nQ 20.465 de lº de Outubro de 1931, e ~ue a punição tivesse 
sido determinada -por lnllUerito administr~tivo; 

porque o recorrente na occasiflo do corte Ceito em seus ven
cimentos contava mais de lü annos de effectivo serviço,na 
mesma .J.!]strada , sem nota em desabono a sua conducta, conforme 
certificado de f ls; 

porque o augmanto ,tendo sido feito a 1º de dezembro de 1930, 
e vinha sendo pn go h a 16 mezes ,não podia mais ser redu:~ido , 
porque o direito o asset.)uravu nas condições em CJ..UO se encon
trfwa; já estava devidamente l egalisado não só pelo tempo 
decorrido , como tambetn porque haviam sido :pagas todas as tn- I 
xas exigidas :por lei. 

O augmento foi fe ito por um administrador , ~ue poude man
tel-o durante o tempo que esteve na dirocção da Bede. o seu 
substituto , ao assumir a dir 3cção elos serviços t :)aixou a circu
lar nQ 9/286, de 28 de março ele 1932,cujo teor e o seguinte :-

"- IllmQs . 8rs . Inspecto r Geral do 'l'rafego - -Lnspector Geral da 
Locomo9ão - Ins:p . Geral da Via ~ermanente - Chefe Geral da 
Contab~lidade - v~efe Geral do AlmoxariEado. -
~evo ao conhecimento de todo o pessoal QUe f oram declarados 
insubsistentes todos os augmantos effectur1dos sobre a f'olba 
de setembro de 1930. uaudações la) A.JunQueira Ayres .-Super
intendente".-

Não poãeria haver maior injust iça ao desrespeitar direi
tos adq_uiridos , nem as leis q_ue asseguram no f'erroviario aq_uil-



lo que se tornou seu e o resguarda de q_ualq_uer arbitrariedade . 
A lei e o direito oram violados . ão se tornou em consideração 
o tempo de serviço de um empregddo g_ue contava mais de 20 annos 
de bons serviços , ,Possuidor de uma r3 of'ficio que o enaltece e 
orgulha, como e constata de fls . 

o corte feito nos vencimentos (lo recorrent e ,na f'orma já 
demonstracla ,:ffoi violento e illegal, bem o reconheceu o .illxmQ ~r . 
· inistro da V u9ão e Obras Publicas, tlUando, reparando essn in
justiça, deterrnltou a revog; ção elo acto que reclu:~io os vencimen
tos de funccionarios que contavam mais de uez annos de ef'f'ecti
vo serviço , decisão essa que consta da carta circular no 9/3463 , 
de 3 de novembro de 1934, do illustre e integro Dr. Alexandre 
Gutierrez , nctuo. l l::)u:perintendente da Hêde , cujo texto é o seguin""' 
te: 

.. Nº 9/3463, - de 3 de novembro de 1934 . 
Illmºs. Srs . Inspector Geral do 'l'raf'ego, lns:pector Geral do. 
Locomoção , l ns}.)ecto r uerul ela Via P ,rraan~?nte, Uhef'e G-eral 
da Cont bilidacle, G'h ef'e Geral do Almoxarifado. . 
RE T~LBW IMilli'fO ill .AUGlB TO DE V3 TCIMB.N'rOS 
Communicamo-vos que o Sr. Ministro da Viação, mediante des
pacho de 5 de outubro ultimo, attendendo 10 pedido que lhe 
f'e:~ o Uentro l!'erroviario da oão Paulo-J:tio urnnde,rclativa
mente á r evogação da reducção de vencimentos,de emprega
dos de mais de dez annos de serviço,feita em março de 1932 , 
e em face dél informação desta ou:perintendencia, autorüwu a 
referida revogação , a :partir de outubro findo . 
Nestas condições, solicitamos providenciardes a organisação 
de uma f'olha supplem .... ntar,pRra os empregndo g_ue tiveram 
os seus vencimentos reduzidos e q_ue co tavc.m mais de dez I 
annos de serviço por occasião da uolla reducção•.-

A decisão do l.!lxmº Ministro da Viação revogando,cliante elo 
c1ue lhe informou o .:::~r . Dr . A. U.utierrez , actual l::)uperintendente , o 
·acto q_ue cortara os vencbnentos dos ~erroviarios , com mais de 
lO annos de serviço,veio demonstrar :positiv:...mente , q_ue o então 
representante do Ministerio da Via~ão junto á Hêde , na occasi o , 
agira injusta e arbitrariamente ,desrespei tando direi tos odqui
ridos, e q_ue sobre ser illegal esse ucto ,não era estribado em 
lei es})ecial,q_ue assim o exigisse , nem qualquer outro motivo 
que o juBtificasse,~ois estava expresso na Portaria Ministerial 
que não :POde haver r·3ducção de vencimentos . 

Prevaleceu , assim , a justiça , g_ue reconheceu "que a lei 
não prejudicará,em caso algum, o direito adQuirido , o acto ju
ridico perf'ei to ou a causa julgada " ; "que repu ta -se Reto juri
dico perf'eito e já consumado segundo a lei vigente ao tempo em 
que se ef'fectuou" , conforme ensina o Codigo Civil ~rasileiro. 

-~ diante de t amnnha injustiçA. e iniq_uidade incompn.ravel, 
que o signatario recorre a esse ~grJgio vonselho para q_ue pro
mova a reparação do prejuizo de g_ue' foi victima , determinando 
o reembolso da importancia q~e de direito lh ~ cabe e que lhe fo+ 
illegnlmente tirada , com desrespeito aos codigos e regulamentos 
esj;a tuido s . 

E, como tal , pede 

JUST I ÇA 

Annaxos a 2 documentos. 



"':'Xmº r . Dr . Su:perintenciente da êde de Viação ·:iraná - .3anta Gatbar:ina 

-Uurityba-

O signatario , A TONIO D01iD~O , brasileiro , casado , 

re.::>idente 1esta ca})ital , exercen o as ncçõe· de Secret· rio a Ins:pec -

toria Geral da Via P nmanente , a .'irn de ]..Oder tratar de ;e1JS interes~3es, 

requer de V. 'xa . na onna do Ar tQ 113 a Oonmtituição ll cio ml , .:~e tiig

n mand.ar certif icar , ao t:>é deste~ o seguinte: 

a )-o seu ~em:po de ef'fectivo serviço neota .Rêde; 

b) -se na sua vida f'errovinria co stc., alsuma nota em d.es·,bono á sua 

conducta; 

c) -g_ual o seu orderu:mo men 'al a lQ de cle·?;embro de 1930 e até q_uar.l.d.o 

foi mantido o mesmo ordena o· 
' 

das al in Jas 9e 30 do 

~ 
tituição . 

4 '1 v 

CERTIFICO, de accôrdo com o despacho supra e de accôrdo com inf'oraa.ção 

prestada pela lnspectoria Geral da Via Permanente e mais documentos 

existentes no archivo desta SUperintendencia,: a)-que o snr.Antonio Don· 

deo conta vinte e cinco annos de serviço effectivo na Rêde; b) que nada 



nada consta em desabono á. sua conduota; c) que o ordenado mensal do reque

rente, em lg de dezembro de 1930 éra de 800$000, que percebeu até 30 de mar-

ço de 1932; d)que o motivo do rebaixamento do ordenado do requerente, a par-

tir de lg de abril de 1932, foi o de haveren~ao declarados insubsistentes todos 

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

economica; é)-os vencimentos do requerent fôra.m augment~os - em lg de junho 

de 1933 para 650$000 mensaes - em lg de julho de 1934 para 700$000 mensaes e em 

lg de outubro de 193&, attendendo ao despacho de 5 do mesmo mês, do Snr .Ministro 

da Viação, que autorizou o restabelecimento dos vencimentos de empregados que co 

tavam mais de dez annos de serviço e que haviam si~o declarados insubsistentes 

março de 1932, para 800$000 mensaes. Eu., .Alceu de Al bu.querque, Secretario Geral 

da Superintemencia da Rêde, passei a presente certidão, que vae por m1m &S::i 

da e visada pelo 

-~ . - /, (I o o ' 

Visto 

t:ib 
/j SuPERINTENDENTE. --
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VJA PBRJIAD.D ~ -r~ •• 1 ~~~ 
Jllf DB ODICIO DO SNR.AITONIO DONIBO-SEORETARIO íZ. INSPKOT '~ () ~ i'/ ' 

Vl.A PERJIA.DITK . . '1. u~~~ , .. ,.",p. 
m lt de Zaneiro de 1910 foi admittido no oarso de ' phieta da 

oonatruo.,io da linha I~araré-Uruguay oom oa Tenoimento1 Mnaaee de 
1'J ooo. 

lt de ~8Tere1ro de 1912,toi 'ranateri4o para linh ~ão iranoiaoo 
1m 11 de Zaneiro de 1913,toram e ue Tenaimentoa augmentados para 
120 00· .. naaea. 

30 d! Agosto 4e 1914 foi auape~;o do s rTiqo de oonstruà ção da 
linha Bao Jranoieao por interrup~ao doa trabalhoa. 

~u::;:=.::.:~:;a:.·- la lt de :feTereiro de 191r;, foi readmi tti do no oarso de Apontador da 
linha tarar '-Uruauar oom 90 000 menaaea. 

• 11 de Outubro de 1917,to1 p~moTido telegraphieta da o n1trucçao 
da linha São J'ranoisoo oom oa 'Yenoi ntoa mensaee de 100 OO;::&m lt de 
JUlho de 1918, foi promoT1do apontador com 1r;o 00 naaea. 

I de Abril de 1919,fo1 tranafer6do para a linha Parana no mesmo 
oom l80f000 MDI&es, 

Bm lG de Janeiro de 1920,to1 promovido ao oargo de Armaaenieta oom 01 
mesmo1 Tenaimentos,Em lt de Marqo de 1920,foi promovido 3o.Bacript 
rario da Sa.Residenoia,linha Itarar'•Urugu&J oom 01 mesmos Tenoimen• -·· la li de hTereiro de 192l,.toram aeua Tenoimento1 augmentadoa para 
230 000 manaae1• 

JEHIDNC Aab 11 de Janeiro de 1924, foi tranat1 rido para a Chefia ela Via Perma
nente da Linha I~raré-Urupq e augmento aeus Tenoimentoa para 
300 000 menaaea. 

Bm lD de Janeiro de l926.toram seu Te noimentoa augmentadoa para 
370 000 nsaes, 

Em lO de Janeiro de l927,to1 promovido ao oarso de 20. aoripturario 
oom 400$000 menaaea. 

Janeiro de 1928,toi transferido no mesmo oargo,para a Inspeo
, -" - n---11tA..I'l.ttL.nor ter ido extinto o .V.acriptorio da 



4!A) 
de 1919 até Março de l920,quando toi transfer i do para Porto Un1i!,oomo es
oripturario da 2a.8esidenoia,tendo sempre desempenhado sua tunoqao oom cr&D• 
de zelo dedioa~ao.Ourityba,27 de ~Tereiro d 1926.(a) H.Oiea reoht.p.Ina
peotor Geral da Via Pe~nente". 

O Snr. Bn,enheiro da ;a.Reeidenoia,torneoeu o seguinte atteatado,ea 
18/2/9241 

Porto nião,l8 de Jevereiro de 1924, Atte to que o r.Antonio Dondeo tra~ 
lho omo Baor1pturario da ,a.Reaidenoia da s.Paulo•Rio Grande,durante qu• 

- 1 tro annoa ten~o mpre de empenhado ua . noça oo xtre aelo,oompeten-
oia e ded1oa 1 ao. , 

i xando hoje aqu 11e cargo qu ,oom tanto brilh nti mo,de mp nhara,por tel 
1ido nomeado 1oripturario da OWJ,t'ia da Via Per nte da linha Itarafé-Ur1 

., pr a nto ao ÃIDiCO Donde o, o só a minha te1ioi taqõea pe1 ju1ta no• 
f Q oo .~aabea, UI agradeci ntoa,p lo ito que t • na Sa.Relidencla, 

(a J E .A • .Aauonaa - :Snpl'lheiro da , ... a. idenoia". . 

e 26 • Maio de 1926 a 1; de Dezembro de 1927,deaempenho o oar&o d' 
B carregado elo b:xpediente da Chefia da Via Peraa11ente da linha Itararé-un. 
~~. e por ter sido aupprimido o ~aoriptorio,naque11& data,eata Inapeoto
ria en r19 .. lh a aepinte oariat 

•n1e 2S/60JS .- Our1 ttba, 16 ele De a m de 1927 - lllaD. Snr. Antoni4 
Dondeo Ponta Groaaa.r,ndo eata Jaapeotoria reao1Tido,neata data~··~ 
primir, por oonYeni noia do lerTiQO, eaoriptor1o da Ohetia da Yla 
Permanente ela linha Itararé•Urupa.,y,T n1l agradecer-voa oa ltoaa ••r· 
TiQOI ~or v6a prestado• no deaempenh do oarso de Raoripturarlo 4a 
meama Obltia e encarregado,ultimamente, do reapeotivo expediente,&~ 
daQÕea - (a) O.Articaa - In peotor ~eral da Via Pe~ente" 

por aer verdade passei a presente tê de ttioio que vae clevidamen· 

e Tieada p lo Snr. Superintendente da R&de. 

Our1~ba,24 de Abril d 193S 

OONJÍRJI 

~ ~ --t:. '-""L-=--' 

OBRAL DA OONT.ABILI 



Rec. em 3/7/935. 
,., 

- INr'O CAO -

Antonio nondeo, reclamando contra a Rêde de 

Viação Ferrea Paraná - santa catnarina, faz um nistorico 

da sua situação nessa Empresa, onde conta 25 annos de ser-

Vi<.tO• 

ver sa a presente reclamação sobre o reembol
so de 1m~ortancias ue ~eticionario deixou de yerceber, 

~or ütivo de reducções de vencimentos em di ferentes oc

casiÜes. 
.t>reliminarrnente, pro~on1o ue se officie á 

""' Rêde de Viaçao, ~edindo esclarecimentos a res~eito da ~re-

sente reclamação. 
Ao sr. Director da sec~ão, yara os devidos 

fins. 

OJi _Rio, s. de J~~o de 1 3b . , 
1aM« ~ Vlf~ c&~. 

2 oí'ficl.al 

Y" ~cS r-~~ o J'--J~fi-0~ 
t!J CÁ_~~ /Y _fr 
~-c~ 

CYZ-t~r~ 

m .À\-~~~ c o c 
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Curityba, 8 de agosto de 1935. 

IlmQ Sr. Director Geral da Secretaria do Conselho Nacio 

de julho ul t 

mo, transcrevemos a seguir as informações prestadas pelo sr. Inspector Ge

ral da Via Permanente desta Rêde, com as quaes estamos de accordo: 

"Arguido o ar. Antonio Dondeo, Secretario desta Inspectoria, sobre o co 
teudo do officio mencionado, respondeu que, effectivamente, dirigio ao 
Conselho Nacional do Trabalho uma representa~ão contra o acto de 28 de 
março de 1932, do então Superintendente da Rede, que rebaixou os seus 
vencimentos, tendo, para a organisação do processo ~espectivo, vequeri 
do dessa Superintendencia os informes necessarios, no que foi attendid 
no devido tempo. A reclamação consiste no que se segue: A lQ de dezem
bro de 1930 o ar. Antonio Dondeo teve os seus vencimentos elevados de 
600$000 para 800$000 mensaes, e assim, mantidos até 30 de março de 19~ 
ou s e ja durante 16 mezes quando, a lQ de abril desse anno, foram nova 
mente reduzidos para 600 000, por determinação do então Superintendent 
dr. A. Junqueira Ayres, conforme a sua circular nQ 9/286, de 28/3/32.P 
rém, a l Q de junho de 1933, obteve o augmento para 650 000, a 12 de ju 
lho de 1934 para 700 000 e a lQ de outubro de 1934 foram novamente rea 
tabelecidos para 800 000, de acc~do com a carta nÇ 9/3463, de 3 de no 
vembro de 1934 , dessa Supe r intendencia. O reclamante pretende agóra o 
reembolso da importancia correspodente entre o ordenado que percedbia 
(800$000) e o que passou a perceber depois da reducção (600 000), de a 
cordo com a seguinte distribui~ão, attendendo os successivos au~nentos 
obtidos em seus vencimentos ate o seu completo restabelecimento para 
80otooo' 1932- abril a dezembro- 9 mezes a 200,000 •••••• 1:800 ooo 

1933- janeiro a maio - 5 " " 200 000 •••••• 1:000 000 
1933- junho a dezembro- 7 n tt 150 ooo •••••• l:050 000 
1934- janeiro a junho - 6 " "150 000 •••••• 900 000 
1934 - julho a setembro - 3 " " 100 000. • • • • • 300 000 

Total •••••• 5:050$000. 
As razões fundamentaes apresentadas pelo referido empre~ado ness recl 
mação, contra o acto que reduzia o seu ordenado, de 800f000 para 600$~ 
mensaes, são as de que o seu ordenado era em caracter d( finitivo; não 
era ordenado provisorio e nem o era a titulo de gratificação; que cont 
~a mais de 20 annos de effectivo serviço, sem nenhuma nota em desabono 
a sua conducta e que não dera motivo algum para que fosse punido com o 
rebaixamento de vencimentos." 

Valemo-nos do ensejo para reiterar os nossos protestos de alt 

e s tima e distincta consideração. 

\ 
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. 
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Attenciosas s audações 

J A e/r; ~~fl 
d p/Sup;rintenden~ I yf b. 
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A' consideração do Snr. Direetor Geral 

cÚ. .... _g.,c.f!.:llvCÚJ &ifr;:v. a.. ~/~~--7~~ ..... ~ . ..., 
Rio de Janc,·r )~ Y da ~.?'.t-1. de 1081..; 

-··-~-::t~/d{~~':-r;{çk, 
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Nove bro • 

---

s r. u · rintend·nte da Ôde d Via ão P r ná- nt C th ina . 

Cut it b • 

P A l A 

Com ref r nci oa a t t os de .; recesso ern que 

Antonio Dnnd o recla a oontr o cto d :: trod de -erro o-

au o-Rio Gr de r 1 reb ixo o •t venc . entoe, so ~. c l to-v a 

e ncc e Ari a 'r)v d~nci s no ent do l1 er eta o cr t ria 

informa a, cnt.r·o do pr zo de c ... 1 

de m. 1 d c I'Pctor p;n a o · cl 1 nte . 

At L nciosAs e udaç õea. 

Director er 1 da Jecr . t ri • 
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MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
REDE DE VIAÇÃO PARANÁ SANTA CATHARINA 

Guri tyba, 23 de novembro de 1935 . 

IlmQ Sr. Osvaldo Soares, 

-.. 

MD. Director da Secretaria d.o Conselho Nacional do Trabalho, 

Rio de Janeiro 

Em resposta ao vosso prezado officio nQ 1/1437, de do corren-

te mez, aque recebido a 16, referente á reclamação formulada a esse 

Egregio Conselho pelo funccionario desta Rêde, Sr. Antonio Dondeo, a 

seguir transcrevemos a informação prest~da pela Inspectoria Geral da 

Via Permanente:-

"Devemos esclarecer que , segundo folhas de pagamento deste Depar
tamento, o Sr. Antonio Dondeo, Secretario desta Inspectoria , foi 
augmentado de 600$000 para 800$000 mensaes em lQ de dezembro de 
1930 , igualmente como o foram augmentados os vencimentos de ou
tros funccionarios da Via Permanente . Quando, a 19 de abril de 
1932 , foram novamente rebaixados os vencimentos do Sr. Dondeo , 
de 800$000 para 600$000 mensaes , não o foram, entretanto , rebai
xados, em sua totalidade, os augmentos feitos nA mesma data , a 
69 (sessenta e nove) empregados diaristas , 6 (seis ) empregados 
mens~listas de escriptorio e 28 (vinte e oito) mestres de linha 
QUe haviam sido augmentados de 400$000 para 450$000 mensaes . 
Em taes circumstancias, a nosso ver, a reducção não decorreu de 
medida de caracter geral , mas sim , parcial , diante do numero de 
empregados que neste Departamento não foram attingidos com a re~ 
ducção de vencimentos no citada occasião." • 

Valemo-nos da opporunidade para reiterar os protestos de nossa 

estima e 

Attenciosas saunações 

c bido na 1. • ~ cção em 

J//.2/, 



INFORMA~ 

Tendo em vista o offi cio de st a qecretaria, 

constante á fls. destes utos, a R!de de Viaçao Paraná-sta. 

Catharina pres t a as informações forneci&is pela Inspectoria 

Ger al da Via Permanente, relativas á reclamaç ão de Antonio 

Dondeo. 

Augmentado de 600~000 par' 800 ·ooo mens ues, em 

l g de Dez embro de 1930, juntamente com outros funccionarios 

que t~bem tiveram seus vencimentos elev dos, viu o reclaman

te, em lg de Abril de 1932, seu orden do diminuido novamente 

para 600~000 mensaes. 

T 1 reba ixamento, porém, não attingiu os demais 

funccionarios, declarando a propri Estrada que "a seu vêr, 

a reducç~o não decorreu de medida de car acter geral, mas sim, 

parcial, diante do nwnero de empregados que neste Departronen-

nlo foram attingidos com reduc~ão de vencimentos na citad~ 

occasi«o". 

Est Ldo satisfeita a diligenci · requerida pe-

l a douta Procurudori Geral, no pQrecer de fls. , passo os 

presentes autos ao Sr. Director da Secção, propondo o encami

nhamento dos mesmo 'quell autoridade. 

{);L ~io, 19 ~e D~"~-embro d'e hA~35. 
'fa>uA ~ '1/f de ~ o/.1/GCJ,w:;Úl. . 

21l Official. 

A.' consideração do Snr. Director Gtn·al 

d! ....... 4M~ ... ~- ª'·t:-:;::,~r'~ 
Rio deJaneiro, 4fA -~d 93.t;; 
~ c€P &i,.~-mc ~tü/ 

-····--·· ~--........ . ................. ;/.( ... ~.=.=..... ... .. . ..... .; 
Director da 1'!' Secção 



VISTO-Ao Snr. 0r. Proouradtw Geral, 

M wdem tkJ &mo. Snr. !fJJZidenk. 
~-~-q;u 193. ._{' 

~«~~--
Director da Secreta ri r 

1/ec ~ k ~ ///f?3tb 

iodo 

----·--·--· 
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'xmQ Sr.Dr .Director Ger. 1 da .3ecrGtnri·:t élo Conselho Nncional 
élo Tra oa1bo , 

.lli.o de Janeiro. ----

AHTONIO DON.DEO , brasileiro , casado , residente em:Uuri 
tybn , synd.icalisDdo conf'orme fichu 259 do i::iynlicato 1'errovia 
rio elo l'nrmá , c arte :Lra _pro.Lissional nº 5?54 serie 3a , nº de 
ordem 311612 elo Deyartmnento Nac.ional elo Trabalho , 'inscri11to 
na Caixa ele :PO::>entadoriqs e .t'ensões sob o nº 219 , exercenJ.o 
as i\mcções éle 'ecretnrio rla. lns:pector:ia Geral d.:-~ Via Perma
nente d.u Rêcle de l!iaç·.ão Pnraná -8ant·1 Ua t ltla r ina, vem expor e 
re""uerHr o set:uinte , o q_ue í'az nos tonnos rlo nº 05 nrt. 113 

.. da Constituição da He:publica: 

-q_ue em junho de 193b recorreu ao ..!lgret;io Uonse1ho acional 
élo 'l'rabalho , í'orrnulando rech.m3.ção contra o acto da Béde tle 
Viação Paraná - 3anta LJa thi;...rina CJ.UG redu:~ i o os seus venciment os , 
tendo o ras);lectivo .vrocesso recebido o nQ 7099/05 . 

- UG no :proceG30 nº 7099/65 fez :prova de t .reHl sido redu;üdos 
os seus V8ncime 1tos c1uando contava m8 is de 20 annos de ei'fec
tivo s ,rviço na :nesma Zede de Viação; 

-q_ue a rerlucção feita em seus vencimentos 1ão foi por medida 
discir;linar ou por l}t.miçffo decorrente de í'r lt::... commettida no 
desempenho de suas funcções ' :pois juntou ré of é'icio q_ue mui to 
o recommenrl:1 . 

~m taes condições: 

Re i.ucr de V. ·~xia . sej m.1 incluirlos ao :prõcesso nº 7099/ 
35 O present& requerimento f3 O dOCU"Uento C1U8 O ctCOYn]!anha , ClU9 
co.qsiste em copia da carta nº 25.D/209; , d.e 18- ll-35, co1:1 a i.'ir
ma reconhecida IJOr 'l'abellião, q_ue ,o ,)r . lnsJ)ector Gerul da \fia 
Perm::!nente rliri.t,;in dO '3r . :3U.J,l6I'intenclentt.:l da Recle, rc3lativ:1men
te ao motivo ch ruduc~ão dos vencit1entos -(10 1"'9'\iUE.lrente , 'O 1ue 
foi :oerguntadu t3m or 'w.Lo r1º 1-1- 437 éle 8 do corrente dq v. 'xa. 

Isto :posto: 

O sup1üicnnt9 vem nc1d..itar RO :processo ?099/35 o i:1cluso 
documento, parn fazer prov ..t perunte o uollendo lJonselbo ~Jncio
nal do Traball1o QUe quando os seus vencimentos foram, n lQ de 
abril de 1932 , relu:~ idos rie 800 000 :rmrn 600~~000 mensaes , alãO 



decorrau t··l reducç .... o ele med id:, de c: ... racter geral , dictF.lda de 
ordem l':Ln:1nceiru , como se infere do texto da cartL nº 25B/2092 , 
do Sr . Inspect.or G-er1l da Via Permanente: 

tHr: 

:por ue , si bem que f'ornm reduzirJ os G J vencimentoB <lo re 
corrente e <le outros eun ccionnrios d .... nêde , r1;:'o oram , en- · 
tretunto , redu:üdos, (1..e ·rodo ger.:ll e se1n exce:pção, os ven
cirnentos de to Los os 1'uncclonarios é;Lue nu mesma occusi~o , 
a lQ de de~z:embro de 1930 , tiveram augrnento d.e vencimentos ; 

]_)Or'..._U') O uUt;mento de vencit:J.e;nto,_) ['eito a lQ de dezembro 
de 1930 <tO 1u.nccLour-üismo ... erroviario , foi novamente re 
du·:üclo somente o de. determin·:.lio num!3ro de em})rega.dos , sen~ .... 
d.o m: .. mti1o integr['lmente o ele otttra parte , coÍno deixou 
bem f'rb~aflo o .:>r. Ins:pector Gernl da V..La Permanente uando 
disse q_ue , s ó no departamento g_ue diri~J , )Iltre outros , 
tivera.m augme_lto de 400~~000 rar;"' 450.~00C I1Qnsncs 28 mes 
tres ele linba , cuja melhorill roi manticlu . .~ssa re:.::'oran
cia é f'eita só sobre a Via P"'rmanente> , sem contar os ca 
sos dos departamentos do 'l'rafi~go , l..Jocomo )1o , uontalülids. 
de e AlmoxariJ.ado ; 

_por~ue a red.uução de voncitnentos impostd ao sup:plicante 
não oi :por motivos de ordem f'ina!lceiro ou , no monos , re 
levantes , de vez '1Ue a reducçiío , tendo attingiclo determi
nado numaro de empresndos , sem re.J:peito aos Heus direi tos 
ad<luiridos , com mais de lO armos ele bons s~rvi(~os , não í'o 
rnm reduzirlos os ve11ui nentos d.., gr .... nde numero <1o em])regn
dos i§ualmentt.. [lUgin8nt·Jdos , na mesma occnsião g_ue aquel
los . A injustiça o a IY' rei' lida de cnm:rmaram na occasião , 
}.)Ois si <le um la elo eram reclu·~.iclos os orden'l'1 os. de ftmcc.io .. 
na rios com mais ele 1 Q armos de s erviço , de outro l"d.o , errd.m 
man tido.J no3 postos em que haviam siJo promovirl os e nug
mentados ew:gregaJos moiernos . 

\ 

:&'e i ta esta jus tit'.ic::..~ão nocebsaria , é opportuno addi-

-que a exce:p ·fio unic:=-, a ser res_,_:>eitada , 1.)nra tal sacri ~i cio , 
seria a du reciuc ~n:o collectiv,, , justificc<da em ca1:::t:mi.J -dt:l pu
blica ou IJOr medld: de economia. amplnment e COILlprovuda , ie a c .. 
cardo com a juris:Qruclenciu :'irm.r'lda pelo ~gregio lJonselho Na 
cional do Trabalho , ao julgar o ~rocesso nº 2903/34í 

- que ainda dentro desses_prll1Ci :pios de justi~a , o Oollendo uon 
selho , ac--ton de julg~1r o :processo no 7 .100/3-.> dando :proviment o 
ao ~did..o do ferrovia rio i'rnesto Germano L ngo , o_ue J! .... rtencen
do a mesma ferrovia c1ue o raq_uerente , í'ormulara reclamação ana
lega . 

Em conclusão: 

escl~n'(:3Ce que ouvida n H.êd..e ã..e 'Viação Paraná- tlanta Uatbarina 

sobre a recl~.maç8o do re"(..uerento , o seu ouperintencle11te ende-

L · D~rector.1· a Geral d.'' qem:-etaria ele C.: onselho reçou a essa 1 l e;na ..~... ""' .... 

-



.1.: uciono.l do Trabalho o officio nQ 9/2989 , de 8 de agosto de 

1935 , ew re~;:posta ao officio nº .l/999 , de 23 de julho , no qual 

. Co o_ferGceu nenhuma contest< ç"'o 8 ecl· mar/'' o , limitando - se 

tão some..r t;o 2. i.~er qp.e estava de ccordo 01 a ini'onnação 1ue 

lhe ora ~rest~d~ sobre o motivo d. haver o reclnmrnte r3cor-

rido ao •'gr~sio uonsolho Ilc:•cionA.l (lo 1'rr1 oalbo. 

Por ser de iro.L to 

..8 • .M. 

1 annexo . 





Rede de Viação 
Paraná - Santo Cotharina 

\ 

End. Telegr.: REDEVIA. 
- Caixa Postal P -

Curitybal d nov ro d 

r.Su:perint nd nt li3d t 

Edificio 

R. O IO DO O 

Devol e o o ofricio o l·l-437-CN/SSBF - Proo.7.099/35 -

do co nt ' q o sr.Direotor Ge 1 d earatari o Co se lho 

aaion do t lho 1r1giu as a Su:Peri tendenci ,em ue · uell 

org o o reter o Co alho d :p que Bêde inform , 

te o :processo que o sr.Antonio Do deo recl ma oontrc o o to q 

r b · i:x:OU OS seus veno tos, se t ol r ducção decorreu de de 

c raoter ge 1 ou s uttingiu ap nas o recl nte.- devemos e cl -
crqu,sg o d :p gamento d st :P< rt monto,. o Sr. -

onio J.b ao ,leoret 1o d sta Inspector1a :to i u nt. do de 600 000 

;p ra 800 000 ensa 10 de dezembro e l9301 igw nte como o fo-

os os ano 1tos de outros :t\mocion · 1os da Via Permanen 

te. 
Quando a 10 de abril de 1932 foram nov· m nt reb· ixados o 

vencimentos do sr. 
t to, reb ixado , 

69 {sessenta 

, d 80 para 60ot mens es, o o or m, ntre-

tot lidada,os ugmantos feito a d· -

oval a~rag dos iaristas 1 6 (seis) empregt doa 

l1st s de esori:ptorio e 28 'Vinte e oito) mestres de linha !Ué 

bc vi·.un s o augm nt dos de 400 ra 450$000 men es. t es oir-

oumst cias, a nosso r, a reduoç o o d correu de adida de c , o-

er ge , mas sim, :p rei· l, J nte do ero de e g os neste 

1it i d OS 00 a duoç o de venci entoa na o1-

cZ!:. /~ ~ 
t>/Insp.Gar, 1 J: Via P 

ento 

\ 

t da occas1ão~ 

vo. 
s·ud• çe s 



I • 



,ti' .. -··y• <?~·r!m·ação do Snr. Director Geral 

t(p' ~~~~ne:, ;t=:d· · e/10:~ 
.......... l/e~--~~~~4~ . .,_ 

Directo1· da li! Secção 

~J7/K 
VISTO-Ao Snr. 0r. Procurador Gwal, 
às ordsm do Exmo. Snr. !Pr1sid8nte. 

Em.:!...f... ..... ~.·-·---·~---··· 193 . ..Q 
' ~ 

~~ z~---f:J!d~;::~~ 
o Dr ~~ ~ • 

1 

A '"unto 

· io de J ncir JtJ . 1 36 



/d. k. $~ ~r; ~::~~ll"!-
I <t- 4«< 1.3t1 ~~ t!f& o ~JQ~ =r-:. 
tfr~. 

- // -Jt 

w.er%-~ , 
' . ' . ~ 1/.f/~ 

R~ck~~ 
~JJv ./ ~/ 9 ~ dk <Jk. 

"· : . ... 



139/36 . 

Processo ng 7.099/35. 
/f 

ASSUMPTO: Contagem de tempo de serviço 
de AN~OHIO DOl DEO em seu re
curso contra a Rêde de Via
ção Paraná - Santa C~tharina, 
referente a diminuiçao ~e 
sa1ario. 

Contagem do tempo de serviço segundo o docrunento de fls . 5:-

Período Tempo de serviço Obse~vação 
a m d 

8 
.. 

1-1-910 a 30-8-914 4 

1-2-915 a 1-4-932 17 2 

Tempo de serviço em 1-4-93 2 2lao lO mezes . 

Descontando-se 6 dias de licença em Abril de 1928, o tem- · 

po total de serviço do interessado na data em QUe soffreu o rebai

xamento de vencimentos em 193 2 era de: 21 annos , 9 mezes e 24 dias. 

~ o que, nos te~mos do encaminhamento do processo a esse 

S.T . A., nos cabe dizer . 

Rio, S. T.A. , 12 de Março de 1936 . 

Actuari o-Assistente. 

De accôrdo com a informação . ~ 

Rio, Março de 1936. 

(Paulo da Camara) 

Actuario-C:t).efe. 

/ MIL 



, .... v 
·u to 

r 

. I 





p.21 

Proo. 7099/35 

EA 

I 

Sr. SUp rintendent da Viaç· o l~errea Perane Sente Ce-

tharina 

OU ri ty~ - Paraná 

J; tten.-,endl') o req rido n la ? rocur do

ria ueral , os utoe do nrooes o et que Antonio Don6e6 

reclama eon tra e asa Ferr ovia, solici to-voB a e necel:'sa

rie p1ovidenciae afi ado á S e~taria 

d st Conselho, dentro do prazo d 20 dia , uma copia d 

circular. nQ 9/286, d 22 de Y rço d 1932, bem assim da 

carta nQ O/ 453 d 3 Novembro 

tendenoir.. 

Attenc1osaa saudações 

Franc1eco de Paula ataon 
Director, interino 

193 , des a Sup rin-

"' 

• 



• 

• • 

-

.., ·. 



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

Curityoq, 1 de maio de 1936. 

IlmQ Sr. ~rector da secretaria do Conselho 

Em attenç~o ao ~ed do desse Egregio Conselho, em 

o vosso officio sob n o 1.488, datado de 2? de abril ~· assado, junto vos 

enviamos cÓpias das cartas desta Su erintenJencia, de nrs. 9/286 e 9/3463, 

de 28 de março de 1932 e 3 de novembro de 1934 res ectivamente, relativam 

te q reducç o e ao restabelecimento de vencimentos de funccionarios desta 

Rêde. 
Reaffirmand.o so · rotestos de nossa alta estima e dis tinct 

consi era~~o, vos envi mos · nossas 

Attenc asas saudações 

b. 

a .... - e/6 o 
,...- --- J/Bu:perintendente. 



Rede de Viação 
Paraná-Santa Catharina 

CÓ-pia para o Conselho N1 c .on1.l do TrabaJ ho 

• 

End. 'l'elegr.: REDEVJ.l. 
- Caixa Po11tal l' -

Ilmos. Srs . 

Curitiba, 3 de novembro de 193 • 
j Em sua rrsposfc quelro referi r-se 110 

file n.o 9/34.63. . 

n~ector Geral do Trareeo , 
ns:pector Geral à3. Locomoç o, 

Ins:pector Geral d9. i 9. Permanente , 
Oh fe Geral da Contabilidade, 
Chofe Geral do Almoxarifado. 

Communicamo- vos ~ue o Sr . ~ünistro da Viaç~o , mediante de~:pacho 

de 5 de outubro ultimo, attendendo o :pedido que lhe fez o Centro Ferro

viario da São Paulo - Rio Grande , relativamente á revogaç o da reducç~o 

de vencimentos , de empregados de mais de ·dez annos de serviço , fei t a em 

março de 1932, e em face da inrormaç o desta Supbrintendencia, autori zo1 

referida revogação, a partir de outubro findo. 

Nestas condições, solicitamos :providenciardes a organisação de 

uma folha supplemntar, :para os empregados que tiverem os seus vencimen

tos reduzidos e :~.ue contavam mais de dez annos de serviço :por occasi1o 

daquella reducç o. 

Saud.ClÇ es 

( a ) exandre Gutierrez 

fllc. Superint ndente 

~l;{;JJf_:_:riginal 
lQ 



Rede de Viação 
Paranâ-Santa Catharlna 

Cópia parA o Conselho N1 cion3 Ci o Trabalho 

End. Telegr.: H.EDEVIA 
- Caixa Postal P --

I Em sua r~spo~li ~cir·11 referir-se oo I 
Fi le n.o .. 9/2tj6 

Curitiba, 28 de março de 1932. 

Illmos. Snrs. Inspetor Geral do Trafego 
Inspetor Geral da Locomoção 
Inspetor Geral da Via Permanente 
Chefe Geral da Contabilidade 
Chefe Geral do Almoxarifado 

Levo ao conhecimento de todo o pessoal ~ue foram declara

rados insubsistentes todos os aumentos eretuados sobre a folha de se-

tembro de 1930. 

Saudações 

(A) A. Junqueira Ayres 

Superintendente. 

Visto 



Rec. em 27/5/936. 

INFORMAÇÃO -

A Rêde de Viação Paraná-Santa Catharina, tendo em vi~ 

ta o orricio desta Secretaria, junto por copia a fls. , trans-

mite copia da circular n~ 9/286, de 28 de Março de 1932 e da car

ta n~ 9/3.S3, de 3 de Novembro de 1932, da Superintendencia daque! 

la ferrovia, relativas á reducção e ao restabelecimento de venci-

mentos de funccionarios. 

Ficando, com a juntada dos presentes documentos, sa

tisfeita a diligencie requerida pela douta Procuradoria Geral, 

passo estes autos ao Sr. Director da Secção, afim de serem os me~ 

mos encaminhados áquella autoridade. 

r. 0r. ProewY or 
ele oràem ~n 

/;1 



A· )a.,. ~~ .. Ra~ r~~"""' tb {i@&ndb ·-, 7~ 
_Tetc- .9~ ~ / ~ tP -r /'kr~ ~.......,;4 4~ 

1 ' < l o r ua '. , t ·ao 
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,.S.J:i..Jo.. ~ ~~~ ~~ 
~- ;;>...~cL. 



Minlsterlo do Trabalho, 

lndustrla e Commerclo 

................... Secçt:ío 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc. 7.100/35. 
ACCORDAO 

M/SSBF. 

19 ....... 9..~ ..... . 

Vistos e relatados os :1.utos do processo em oue Ernes 

to Germrno Lange reclama contr~ a reducçRo de seus vencimentos nA 

Estrada de Ferro SR.o P~ulo-rlio Grande - Rêde de Viac~o .?nr::m~ Sant~ 

Catharin~: 

CONSIDERA\TDO "'Ue, ouvidA. a :::::strRdc sobre o objecto d:::~ re

cl~ncão, nRo offereceu mesm~ nenhum~ contestRçNo, nem Rllepou 

"'Ue a reducç;1o de vencimentos, irn osta o recl::1m nte, p~rt r tpou de 

medidA ger::ü, dictnd~ por mo ti vos de ordeM fin~nceir~ ou, ao menos , 

relevantes: 

CONSIDERA~mo aue, em fnce d, jurisnrudenc1:::~ unifome des

te Conselho, é de se ,jUlp-Rr proceélente ~ reclnmnciio: 

!\esolvem os membros dA PrimeirA CamAr~ do Conselho 

Nncional do Tr .... bRlho dAr n ... ov1mento AO nedido de fls. 2, para o fim 

de ser o reclnmante indemnizado dR dif ferença de vencimentos ,ue 

deixou de perceber no periodo de 1~ de Abril de 1932 R 30 de Setem

bro de 1934. 

Rio de J:::~.neiro , 7 de Outubro de 1935 

R) BArboza de Rezende Presidente 

~) A. P~rRnhos Fontenelle 

FUi presente:-o) J .Leonel de Rezende Alvim- Procurador GerAl 

Public do no Di rio Offic inl em J 3 .c)_, I o-V~~ .-c)_, J <1 3 s 





i.o. lo. ~f:, 

CONCLUSÃO 

~ data, /apo e,;leJ -too e:n,~(J(J tUJ 

~..,m-. ~- dJP~e. 
~;z. __ g!__tfe ----~-------de 19 .. g_. 
~ ~~ 

... ------~·-- ............ ----- -- .............. --- .................... -. ------ .. ____ .., ___ ---------
------------------- Director da Secretaria 

• • • ' o 

Remetta-se d ... i..... mara 
Rio de Janeiro, .. ,~ .. J; .. de" ... _.,./t., ...... : ... 198. ,..-::J 

~~~~«~~::~:~~!!::fi!~~ 
a··· q - r- ~_,L_, 

df'iio, 7 ( ,/,.f..<?'.t:f,lt[:~ --- -- - <k /f}~ 
... 

Secretario da Sessão 
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tl' .:'e-c-ç6 o t-~'f'e.cti-oa., 111.-ct- {ot-ma. 

• :i , ~ (~v1At~1ne'»to e-m v't<fo-v. 

: · A _A (e êe._ ... - ,../} d--:,__8e 19 3b. 
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Pr~oo~~.: o .)~.o 't 01 

-193cJ .. 

ASSUM PTO 

I 

~ c-----1-,_ ~ ~ 
9?eA . 'f,cv0 .. /~,~__( -5h, ~.-

DATA DA DIS T RIBUIÇÃO 
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Mlnlsterlo do Trabalho, 

lndustria e Commerclo 

...... l..ª· ·~··· · Secção 

I C. N. T.-25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc .7 . 099/ '3b . 

ACCORDÃO 
Ag/ SSBF • 

19 ... 3fL ....... 

• Vistos e relatados os autos do processo em que são 

partes Antonio Dondeo , como reclamante , e a Rêde de Viação Paraná

Santa Catharina , como r e clamada : 

CONSIDERANDO que a queixa versa sobre reducção de vencimen 

tos ; 

CONSIDERANDO que , segundo consta do s autos, o r e clamante em 

lQ de Dezembro de 1930 teve os seus vencimentos elevados a 800$000 

mensaes, e, em 30 de Março de 1932 , foram os me smos reduzidos a ••• 

600$000; a lQ de ~unho de 1933 , obteve augmento p e ra 650$000, a l Q 

de Julho de 1934 para 700$000 e a lQ de Outubro desse mesmo anno f~ 

ram novamente restabelecidos para 800$000; 

CONSIDERANDO que o reclamante , á epoca da reducção já tinha 

assegurado o direito á estabilidade funccional, e, baseado nisso,p~ 

de as nece s sarias p rovidencias para ser reembolsado das respect i vas dif-

ferenças ; isto posto e 

CONSIDERANDO que , ouvida a Estrada, nenhuma contestação effe-

receu quanto ao objecto da queixa ; 

CONSI DERANDO que, em f ace da jurisprudencia deste Conselho,é 

de se julgar procedente a reclamação ; 

Resolvem os membros da Primeira Camara do Conselho Na-

cional do ~.'rabalho, dar provimento ao uedido de fls. 2, para o fim de 

ser o supplicante indemnizado da differença de vencimento s q~e deixou 

de perceber no periodo de 19. de Abril de 1932 até l Q de Outubro de ••• 

1934. 

Rio de Janeiro , 14 de Dezembro de 1936. 

Relator 

Fui presente : 'j. 
,.{'~c e-{)o flA.C B' ~ CD. 

Procurador Geral 
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Ag/OS 

19 Fevereiro '1 

1-218/37 - 7.099/56 

L 

Sr. Superintendente d Rêde de Viaç-o Paran# - S nta 

O tharina 

Cu ri tyba PARAMA' 

Tra n m1 tto-voa, par os devidos :t'in•, 

copi Ruthenticed do eccordão proférido pela Primei 

Cvmara deote Conselho, em sea oão de 14 de Dezembro do 

anno findo, noa autos do procee~o em que são partes ~ 

tonio Dondeo, como r cl rnantc, e eaaa Rêde, como reel!. 

ma. da· 

Attenc1oa aaud çõea 

(Oewa~=~ 
D1rector Geral d r:1 Seoret ria. 
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Ag/CS 

19 Fevereiro 7 

1-232/37 - 7. 099/35 

Sr. Antonio Dondeo 

A/0 d Rêcle de Vi ç·o A n'" nta C t h r in 

Our1t:yb 

PARA A' 

P~r os evidoo ~in , levo o vos o 

conhecimento que n Primeiro Cnmore de te Cona lho,

e. neoann d . 14 de nez.emnro do enno findo - nccor

d·o pu lio do no DiArio Officiel de lQ de F vereiro 

corrent - julgou :rocedente l'CClA.rnRç· o qu of e

reoeate contr R~de de Vi-ção P r ná - anta Ca

th rina. 

Att neio u ações 

(O wu ldo So rea) 

Dir ctor Ger 1 da S cret ri • 
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