


Drs. João Berquó e ão Grabski 
ADYOGIDOS 

Rua 15 de Novembro n. 413 
1.o ANDAR SALA 7 

CURITYBA 

Excmo.Snr.ur.Presidente 
I).al o Trabalho. 

O engenheiro civil,LINNEU FERREIRA DO AMA
RAL,Inspector Geral da Via Permanente da ~strada 
de Ferro são Paulo-Rio Grande,vem apresentar a v. 
Exca.o seguinte recurso:-

1. - o supplicante,segundo demonstra com a incl -
sa fé de officio (doc.n.l.),entrou para o serviço 
da Estrada de Ferro São· Paulo-Rio Grande ( êde de 

I 

Viação Paraná-Santa Catharina),em 8 de Agosto de 
1919, permanecendo no serviço ,dessa Estrada de .B'er
ro,até a presente data,tendo,portanto,actualmente, 
15 annos e 11 mezes de serviço effectivo; 

2. - Em 12 de Dezembro de 1930,fo1 o supplicante 
nomêado Inspector Geral da Via Permanente,interi
no,com os vencimentos mensaes de Rs.2:500$000,com
fórme carta,file 10/l.OlB,do Snr.~uperintendente 
da Rêde. o supplicante já exercéra interinamente 
esse cargo de 12 de Agosto de 1928 a Novembro de 

l930,durante 27 mezes, segundo cartas files 10/5!70·8 
e 10/6354 (dos.ns.2,3 e 4); 

3. - Em 12 de Março de 193l,foi o supplicante ef-. 
fectivado no cargo de Inspector Gera~\da Via Per-

cção em \0\~~ 



manente,com Rs.2:500$000 mensaes,confórme carta, 
file 10/l.OlS,do snr.Superintendente da Rêde (doc. 
n.5). · . 

Releva notar que o supplicante exerceu in-
terinamente o cargo de Inspector Geral da Via Per
manente,durante 30 mezes, 27 mezes de 12 de Agosto 
de 1928 a Novembro de 1930 e 3 mezes de 12 de De
zembro de 1930 a 12 de Março de 193l,sendo a sua 
promoção a effectivo um acto de méra justiça,s.em 
preterir nem offender o direito de qualquer func
cionario da Estrada; 

4. - Tendo o supplicante entrado para o serviço da 
Estrada em 8 de Agosto de 1919 e tendo sido nomêa
do para o cargo,em caracter effectivo,de lnspector 
Geral da Via Permanante,em 10 de Março de 1931, 

' 
com os vencimentos de Rs .• 2.:500$000,quando se deu 
esta nomêação,tinha o supplicante 11 annos e 7 me-

( ~ zes de effectivo serviço na Rede,tendo,portanto, 
MAIS DE DEZ ANNOS DE SERVIÇO, havia adquirido o 

' 

DIREITO DE ESTABILIDADE E IRHEDUCTIBILIDADE DE 
VENCIMENTOS,pelo que,os seus vencimentos,de Rs. 
2:500$000 mensaes,NÃO PODERIAM SER REDUZIDOS,por 
ter o supplicante ADQUIRIDO A ESTABILIDADE NO ·cAR-

- GO que traz, como consequencia directa e irrnnedi.ata, 
A GARANTIA DA NÃO DIIVIINUIÇ"'O DOS VENCIIVlENTOS. 

Com infracção das disposiçÕes legaes regula
doras da especie:- a) o art.53 do Decreto,n.20.465, 
de 1 de Outubro de 1931;- b) a observação 19a.,le
tra Q, da ~ortaria de 27 de AbrÍl de 1926, 

FORAM 
OS VENCIMENTOS DO SUPPLICANTE,EM lQ DE ABRIL DE 1932, -
DIMINUIDOS EM RS.500$000 POR l~Z,passando o súppli
cante a perceber Rs.2:000$000 mensaes; 

I 



Drs. João Berquó e João Grabski 
IDYOGIDOS 

Rua 15 de Novembro n. 413 
1.o ANDAR SALA 7 

CURITYBA 

5. - A Portaria do Snr.Superintendente da Rêde, 
constante da carta file 9/286,de 28 de Março de 
1932,(doc.n,6.),DIMINUINDO OS VENCIMENTOS do aup
plicante,foi um acto arbitrario,pois que,contando 
o supplicante MAIS DE DEZ ÁNNOS DE SERVIÇO EFFECTI
VO,os ·seus vencimentos NÃO PODERIAM .SER DIMINUIDOS. 

A injustiça da diminuição de vencimentos 
foi RECONHECIDA PELO E CMO.SNR.lVIINISTRO DA VIAÇÃO 
E OBRAS PUBLICAS que decidiu,segundo consta da in
clusa fé de officio,(doc.n.l.),que O SUPPLICANTE, 
POR CONTAR MAIS DE DEZ ANNOS DE SERVIÇO,NÃO PODIA 
SER DIMINUIDO EM SEUS V~NCIIv'lENTO ,REFORIVIA.NDO,O SNR. 
MINISTRO DA VIAÇÃO,O ACTO DO SNR.SUPERINTENDENTE E 

• ORDENANDO UE AO SUPPLI CANTE SE PAGASSE RS • 2 : 500$000 
MENSAES; 

6. - A reforma do acto do snr.Superintendente,que 
reduziu os vencimentos do supplicante,ref6rma essa 
decretada pelo Snr.Ministro da Viação e Obras Pu
blicas,é um diploma inequívoco do attentado que 
soffreu o supplicante no seu direito patrimonial, 
durante o tempo em que vigorou a diminuição dos 
seus vencimentos, 

pelo que, 
REQUER o supplicante a 

V.EXCA.,que,depois de autuado o presente recurso, 
com os inclusos seis documentos,seja o mesmo pro
cessado,para ser,afinal,condemnãda a ~STRADA DE 
FERRO SÃO PAULO-RIO GRANDE (REDE DE VIAÇÃO P.ARANJC 

-SANTA CATHARINA) a .PAGAR AO SUPPLICANTE A DIFFE
RENÇA DOS VENCI!~NTOS QUE DEIXOU DE PERC~BER DE 
lº DE ABRIL DE 1932 A lQ DE OUTUBRO DE 1934,isto 
é,Rs.500$000 por mez,por ter o supplicante,actual-



mente 15 annos e 11 mezes de serviço effectivo, 
~ 

' - . contando,na data da reducçao dos vencimentos,em 
1 de Abril de 1932,12 annos e 8 mezes de serviço 
effectivo,tendo,portanto,ADQUIRIDO A ESTABILIDADE -NO CARGO,sendo,assim,ILLEGAL A DD~INUIÇAO DOS SEUS 
VENCIMENTOS. 

Nestes termos, 
~ede deferimento. 

~ .......... F / i A r~ .,&. /? .3cJ -

Y~q 



PROMOÇÃO& 

R!DE DE VI ÇÃO PARANÁ- SANTA CATHJ.RINA 

VIA J?ERl\! lmNTE ___________ .. __ 

:DO J.iU'JGENHEIRO CIVIL LINNEU DO AMAPJJ., - INSPECTOR 
. . 

Em 8 de Agosto de 19~9,foi no~ado Secretario da In 
com os vencimentos mensaea da 500~000,conforme car J 

tor. 

Em 5 de Abril da 1920,foi promovido &o c rgo de E~ 
os vencimentos mensaea da Ó00$000~conforne carta fj 

T.RANSFERENCIA: Em ~5 de Dezembro de 1920,foi tr naferido para lt 

PROMOÇÃO& 

PR01.W~ÃO: 

CORT.E DE 
VENCIMENTOS" 

I 

e com oa mesmos venc imento.a, conforme carta fi~e 10· 

Em lg de Fevereiro de 192l,foram seus vencimentos 
saes, conforne carta file 9-1343 d.o Snr.Director. 
Em lg de Janeiro de 1922.fora.m aug~nte. os pa..ra 75' 
file 10-8078 do Snr.Director. 

Em lQ de ~etembro de 1923,foi promovido a 'Judante 
Permanente,com os vencimentos mensaes de 8SO$OOO,o 
Snr.Director. 

Em lQ de 
conforme 
Em 1a de 
ral). 

Julho de 1924,foram seus venc~entos augtt 
carta file 10-4617 do Snr.Director. 
Janeiro de 1926, foram augmentados para 1 

Em lQ de Março de 1927 foram augmentados 
file ~0-1058 do Snr.Director. 

p ra. 1 :1~ 

Em 1a de Agosto de 1928,foi promovido ao cargo de 
nente,interino,com os vencimentos mensaes de 2sOOC 
5509 e 6354 do Snr.Director • 
.ÉxÍ! Novembro de 1930,figurou como Ajudante da Ins·), 
te com 1:500:f000 meneaea. 
Em 1a de Dezembro de 1930 foi nomeado Inspector G 
com os vencimentos mensaes de 2:500~00,conforme 
peetor Geral da rlede. 
Em lQ de Mar ço de 1931 foi effectivado no cargo d 
m nente com 2:500$000 mensaes, conforme carta file 
te da Rêde. 

Em lQ de Abril de 1932,de a.ccerdo com a c~rtG fil 
do Snr.Superintendente da Hêde,foi considerado in 
cimentos de 1a de Dezembro de 1930,passando port 
aa.es. 
~~----
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-2.-

Carta fi~e 4•3234 de 15 de Outubro de l934,do Snr,Superintendente da RGde: 

Para vosso conhecimento,transcrevemoa l a seguir,o telegramma de 10 do corrente, 
que recebemos do Smr,Miniatro d Vi çao, res~eito do mo~imento gravista t 

MSciente congr~tu~o solüção caso e aguardo o resultado do inquerito 
ara ulteriores pro~idencias. ds.Marques dos Reis•. 

roveitamoe a o portun!dade para present r~vo s os nossos ag~adecim ~tos e1 
solidariedade e dedicaçao manifestad a est Superintendenci , ue muito gostQ 
consign na resente, lealdade com que vos houvestes por oco siã do meamo ~ 
vimento (a) ~ex.Gutie~~e~ - Superintendente • 

Curityba,31 de Maio de 1935 



Rede de Viação 
Paraná - 5Gnfa Catharinft 

COPIA - b 
X 105 

I 

End. Telegr.: REDEVIA 
Caixa Postal P -

Cu r i t yba 16 de Março de 19 

l:m eu~ re..:ji>~'J qu~rl)., rcrrrir-st 
File n.o ... J.W IQJ.Q .... 

IllmQ Snr. Dr. Linneu do Amaral, 

Nesta 

Tendo sido aposentado o Snr. Dr. Achilles Stengel, r esol

vemos nomear-vos, a partir desta data, para exercer o cargo de 

Inspector Geral da Via Permanente, com os vencimentos da tabella 

em vigôr. 

Confére com o original 
Em 6-7-1935. 

Saudações 

(a) Francisco F.Pereira 

Superintendente 



.. 

Rede de Viação 
Paraná - Santa Catharina 

End. Telegr.: REDEVIA 
- Caixa Postal P 

O Ó PIA 

;i;: :~: .. ~~l.~O/.~,õ.e~.eferi•·-se oo I 
• Curi tyba 2 de Agosto de 19 

IllmQ Snr. Dr. Linnet:l do Amaml, 

M. n. Ajud.al!1te da Via; Permanente , 

Edificio 

Tendo o Snr. Dr. Guilherme Pacheco Guimarães solicitado 

exoneração do cargo de· Ins:pector Geral da Via Pei"'IO.nente, a qual 

foi :por nós concedida , deante dos justos motivos apresentados, 

c ommunicamo-vos , :para os devidos fins , q_ue deveis assumir, interi

namente, o exercioi.o daq_uelle cargo . 

Confere com o original 
Em 6- 7- 935 • 

Sa. wações 

(a) GÓes Art igas 

Ins:pec to r Gera 1 da Rêde 



Rede de Viação 
Paraná - Santa Catharina 

COPIA 

X 105 

End. Telegr.: REDEVIA 
Caixa Postal P - ~~ ~~~ .. r~~p~~~~~~~rir-~e ao I 

Curi t yba 28 de Agosto de 1928 . 

IllmQ Snr . Ins_pector Geral da Via Permanente, 

Edi:Cicio 

Em additamento á nossa car ta 10/5709, de 2 do corrente, 

declaramo-vos , para os devidos fi.ns , q_ue os vossos vencimentos 

emquant o estiverdes interinamente no cargo de Inspector Geral 

da Via Pei"'IBnente , serão os q_ue perceberia o í'Unccionario ef

fectivo (dois contos de réis ruensaes ). 

Do mesmo modo , o Snr. Dr • .Mam.oel da Rocha Kuster, em

quallito estiver interinameat e no cargo de Gbefe da Via Permanente 

da Linha Itararé- Uruguay perceberá os vencimentos do funccionario 

arrectivo (um conto canto e cincoenta mil reis ). 

Confere com o original 
Em 6-7-935 . 

saudações 

(a ) José de GÓes Artigas 

Inspector Geral da Bêde. 



.. 

xmD.- Snr. Superintendente da R~de de Viação- Paraná- Santa 

Catnarina.-

LINNEU D AMARAL~ Engenheiro Civil, r.eàidente nesta Capital, 

exercendo o cargo de Inspector Geral da Via Permanente, da R~de de 

Viação Paraná- Santa Catbarina, vem, na forma do Art. 113 da Consti

tui~ão da Republica, requerer se digne Vs. Excia. dar por certidão o 

the~ d Portaria dessa Superintendencia que determinou o rebaixamen

to de seus vencimentos, de 2:500$000 para 2:000$000, a partir de lQ. 

de abril d~ 1932.-

E, por ser de direito, espera ser attendido.-

CERTIFICO, de accôrdo com o despaCho supra, que o teor da carta-cir
cular da SUperintendencia da Rêde, sob na 9/286, de 28 de março de 1932, 
que determinou o rebaixamento de v~ncimentos do pessoal da Rêde 1 a par
tir de 1a de abril do mesmo anno, e o segutnte:-Na 9/286 - Ouri~iba 28 
de março de 1932 - Illmos.Snrs. Inspector Geral do Trafego - Inspector 
Geral da Locomoção - Inspector Geral da Via Permanente - Chefe Geral da 
Contabilidade - Chefe Geral do Almoxarifado - Levo ao conhecimento de 
todo o pessoal que fôram declarados insubsistentes todos os augmentos 
effectuados sobre a folha de setembro de 1930. Saudações (a) A.Junquei
ra Ayres - Superintendente. - Eu, Alceu de Al bllquerque l:)ecretario Ge- · 
ral da SUperintendencia da Rêde, passei a presente certidão que vae por 
mim assignada e visada pelo Snr.Superintendente. 
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JUNTAJ 

Junto, nes ta data, aos presentes autos 

o documento que se segue protocollado sob o 

n~ 10.162.· 

Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 1935. 

S')~o-. ~~~ .fi>o-e.u-J~ ~~ 
Auxiliar de 2u. classe. 



l4.INISTERIO DA yrAÇXO E OBRAS PUBLICAS 

IJ:slroda rlt> tÇJ;;'I'O C?5:io fh11!ó - t98a tfJI'onrle 
Rede de Viação Paraná-santa ca tba.rina 

X 112 

NO 9/3123. 

CUritiba, 27 d~ agosto de 1935. 

Ill.m2 i.)nr. Oswaldo Soares, 

o D. Director Geral da Secretaria do Conselho Nacional do Tra.J:Blho, 

Rio de Janeiro 

Respondendo o ~osso officio ng 1-1081 de 17 ~o corrente· mez, 

no qual solicitaes informações sobre a reclamação apresentada a esse 

egregio conselho :pelo engenheiro civil Linneu Ferreira do Amaral,. Ins

pector Geral da Via Permanente desta Bêde, cabe-nos informar-vos o se

guinte: 
O funcciomrio J.inneu Ferreira do Amaral entrou :para os 

serviços desta Rêde, em 8 ~de Agosto de 1919, tendo exercido varias car

gos, sendo promovido em 10 de Lezembro de 1930, a Ins:pector Geral da 

Via Perme.mente, interino, sendo ef'f'ectivado nesse cargo, em lg de Março 

~e 1931, com os vencimentos de 2:500$000 mense.es, vencimentos esses que 

são os estipulados na Portaria de 27 de Abril de 1926, do Minist·erio da. 

Viação e Obras Publicas, que a:pprovou o quadro do :pessoal da Rêde e res

pectivos vencimentos. 

No Quadro re~rido se estatuiu que os venci.D:!n.tos não :pode

riam ser diminuidos. 

Em 10 de Abril de 1932, o ex-SUperintendente desta Bêde,Snr. 

droaldo Junqueira Ayres~ reduziu os vencimentos do engenheiro Linneu 

Ferreira. do Am!H'B.l, :pa;·ra. 2:000$000 Ill3nsaes, conservando-o no mesmo ca.rgo. 

Por determina.ção do actual Snr.Wnistro da Viação e Obras 

Publicas, o :fUnccionario em. a:preço, em 10 de outubro de 1934 teve os 

seus venc:i.ID3ntos restabelecidos I;ara Bs.2:500$000 mensaes. 

São estas s in:formações que temos a honra de :prestar-vos, 

com as nossas m is 

, I 

Atteneios/) saudações 

//~k~ 
_____. SU:pe~~ente. 



,~----

OAT.4 I I UJ 
-·- jl\1-jr;_lt S T r. O o 

:c 
•-' <C IP~ESIDENTE 

I 
m 

O' RECTOR OEflAL < 
(C 

ot- PftOCU R A DOR IA 
co 
c c t.• SECÇÃO 
ã:....a 2.• SECÇÃO 

• 
<< 
t-z 

3.• SECÇÃO uao a:-
(,)(,) 

CONTADd'RIA ua< 
~z 

F l SÇA_LI ZAÇlO 
ENGENHARIA 

' ( 

,. 



INFORMAÇÃO 

A Rede de Viação Paraná santa ca harina,res ~ on

den o ao o.Ciicio de .üs . ll , no ual J.·oruu1 ~o lc.:it.aua,;;) lru.orma-

çoes a res) t.o aa reclau1açiio apre ::.eru.aaa a es~e cons lno pelo 

Engenneiro c1 vil Linneu Ferreira d·)' Amaral, inJ.orma: 

a) - ue o rt;;Clê:l.illan e entrou ) ara o St:!rv ço~ ela Ut:!lla Re

ae t;;W 8 ue Agos o de 1 1~; 

u) - ue, uepuis de excr·~c:r varios c.:argo , J.Ol vr·ouwvlao 

em 1 de D 2emur·o ae 1960 a In::)pccl.or Ge al, i!nc:rino, da Via 

Perrnanen e; 

c) - que,em 1~ dt;; 1arço e 19~1, 101 f c~ivado no c.:a go 

ue viwla e:x.t:rcendo com os venc.:lw ntos e 2: o00$000 nensaes; 

) - !U ,es~es vencinentos estão e~~lpulados na POrt.ari~ 

e 27 de Auril de 1926 , do M1n1~terio da Viação e Obras PUuli

cas, que approvou o uaaro do pes oal a Rede e re pect.Lvos v n 

ci~nencos; 

e) - que,no rete 1uo quaaro, estatuiu que o venci 1 n tos 
nb.o pou r1an1 ser reualAaaos. 

1) - qut:l,eu1 l~ de Aur l d 19.;~, o A-~~>UJ3er1nt. nd nce a-

llUella Reae, r auziu os vencim~...nto uo .&;ngenueiro L1nneu Fer ei

ra do Amaral, ae 2:~00$000 para Z:OOO:ljOOO mensi:.les, cor1 e vando-o 

no mesmo cargo; e tlnalm nte, 

g) - que , por detenllinaçao do a c ual Sr. 1inis t.ro da Via

çao e o ora~ Puulicct , 1. ve o J.'unc~... Orlaria em apreço. n;~ t.aoe le 

ciCiOb os ::)eus vencimun os para 2::::>0 000. 

• ' o que me cump e in r o r ma . 

A1 consiuel.'ctÇ<:iO supe1·1o ·, 1nu a os d · via o~ J. n . 

Em atrazo, de viL do ao ac~.,udulo de servi(;, o a meu cargo. 

Rio de Janeiro, ~7 de setemoro de 1 · 0o. 

5.J~C\ S.Jc..v-1:) fiJ ~ ~ ~~ 
Auxiliar cl ~a, classe. 

' . 
I 



A' consideração do Snr. Director Geral .udv 
./ 

c&.v-t ·ct~ t.~~qt:{4V' . ... ... . / / ~- .. ···-···-- .•. 

Rio de Jar .ci o, / fU (O~t~de 9 9,J-

- ···~i~~~4/ 

/ 

VISTO- r a l, 

o cas o do ~re sente recurs o é identico ao do Proc . 

nQ 7 . 100/35, jul"ado na sessão de hoje da la . Camara . 

ReQueiro que a secretaria , ~la Secção com~etente , 

mande l evantar a canta da im~ortancia que caberia ao reclamant• 

receber caso seja ~rovido o recurso , elemento de informação que -se nao encontra no ~rocesso . 

Rio , 

~( ~o-d-~~1-L<-~ /.~~ Ot-ZT~~ c:JL-.o Cl-R~ 

~~:::/;;;~:::;F 
~~$~~~;?~ 

~~..u1.-~---- .ú4. c..--c~~~""R-..-c.---;·~ ~ - ~ ~ 

~III*'~~L/ ~t2 ~-~ 





.. 

Recebido em 19110/35. 

lf'I.Jecção. 

;..L. R. 

1 N F O R M A Ç O 

Na conf'ort. i1sde do re~.u~.rido pe1) Dr. r·ocnrRdor Geral 

A. fl. 1:-'-vcr'so, e tendo em vistA o despache de fl~f ( Sr. DirtcLor Oera , 

tenho B infol'mnr o r,ue se r>cgue. 

Pr 1 i minA. r\nt n t , nao hfl di seordanc i a entre os e le1nen tos 

r .u •necidos qu r pelo reclEmnn!-e, qlÍleP 11f lA. ~strn1A recl mada e nestas con-

iç'Õt. s, hRv ndo aqu.' L sido diminui( o em seus venci'Tlontos em 12 de Abril 

de 1932, OS ~188,pflSSHPam 

ni.stro dA ViE _,í1o c Obras ruhlic s, ror nLo e 10 de vut.llbro d 1934, roesta-

be1ecitlo os vencim ntos unt.rior r> do reclnmante, o calculo da importancia 

a · f'eceber por este, cr..,o seja provido o seu recurso, ~ o segnint : • 
De 1/4/32 a 1/5/~~ ••. ....• 5CCiiOCC 

Je 1/5/32 a l/G/32 ••••.••• 5oo:roo 
d 1/6/0'3 R 1,17,13r; •••.•••• 5oo."onc 

" 
d=> 1/7/3'; a 1, '8/1;;2 •. ...... 5C0

11
CCC 

ele 118/3~ 
' ' 

H 1/9/'3 ~ •....... 'oc;ccc 

de ., I 
.L, /3t-; a 1/10/32 ••••••• Gccl(crc 

e 1,'10/3'"'~ a 1/11,'32 ••••.• 5C·O.~~,OOC ,, 

de 1/11/, 2 a 1/1 -/32 •••••• r>oo:: coe 

de 1/1°/3ro a l/ 1 133 •••••••• 50C~O o 

de 1,'1/~3 a l/ 0 /33 ••• ••• • • 500;' ccc 
11 

de 1/? /'1:3 a 1/3/0~ •••••••• 5cc~:·occ 

de '"/"'3 / (' \ t a 1/ ft /33 •••••••• 500~000 

de 1/ 4/;)3 a 1/5/03 •••••••• soc.'~coo ,, 

de 1/13/70 a 1/6/3? •••••••• fOO~OCC 

ele l/';/?0 f 1/,..,/'7'7 
' I t • • • • • • • e 500~000 

de 1/7/"3 a 1/0 I '2 50 0''" oco ( ........ 
" 

de I /33 a / 9/" ........ 500~·000 

de 1/9/~3 [l 1/ ~/ (7,3 ••••••• GOO~CCÇ 

A transpo"'tar 9:000~000 



Tr::msr>crt ................. .. 0:000~000 
d l/ () />7'7 

I n /11/.33 •••••••• 5oo""ooo I 

de 1/11/33 8 1/1"=!/?3 •••••••• 5oc:~ oco 

de 1 11 {")/ ... 
I \ U R /1/:? 4 ••••••••• 5oo:~ooo 

de 1/ /34 a 1/2/~ 1 •••••••••• 5CC· .. 000 

de 1/~/34 a 1/3/"' . . . . . . . . . . 5CQ.,,( OC 

de 1/''/34 a l/ 1./"' 1 •••••••••• 50C~OOC 

de 1/4/34 a 1/5/34 ••••••.••. 50C :ooc, 

de 1/ '":/"' t1 a 1/0/?-1. •••.•••••• 5oc:,,ooo 

de 1/f /? 1 a 1/7 /Z -1. ••••••• •• a 500f>OOO 

de 1/7/~4- a 1/S/34 ••.•••••• • 5cc;ooc 

de 1/8/ 4 a 1/<1/?~' •......... 5oo."·ooc 

de 1/()/ 4 R 1/10/? 1 ••••••••• 5co ~·ooo 
' 

TOTAL ••••••••••• 15:000~000 

Cu, em rc sumo: 

1932 ••••••• ~ mezes ••••••• 

1933 ••••••• 12 mezes •••••• 

1934 ••••••• 9 mezes ••••••• 

4:500p000 

6: ooo.Ho,ooo 
" 

TCTAL······ 30 mãzes •••••• l5:COOtOOO 

1~0 

Assim lnfórmfldo, :pEl sso o pro c e soo, nesta da ta, Em 

utrazo devi<'l.o a c ccnm11lo de serviço, és rníios do Sr, Dire-

ctor (la 3ecç-lio. 







Minlstarlo do Trabalho, 
lndustrla e Commercio 

la. 
' e~..:çâo 

c. ~. T.- 2b 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO / 9 

Proc. 7,100/35 

EA 

ACCORDÃO 

19 ...... ~~ ...... 
Vistos e relatados os autos do processo em 

que Ernesto Germano Lange reclama contra a reduc~!o de seu& 

vencimentos na Estrada de Ferro S!o Paulo ... Rio Grande - .•:~Ide 

de Via~Ao Paraná Santa Catharinas 

Considerando que, ouvida a Estrada sobre o 

objecto da reêlama~!o, n!o offereceu a mesma nenhuma constes

ta~ão, nem allegou que a reduc~!o de vencimentos, imposta ao 

reclamante, participou de medida geral, dictada por motivos de 

ordem financeira bu; -'ao menos, relevantes I 

Considerando que, em face da jurisprudencia 

uniforLte deste Conselho, 6 de se julgar procedente a recla

maçã~ ( 

Resolvem os membros da Primeira Camara do 

Conselho Nacional do Trabalho dar provimento ao pedido de fls. 

2, para o 1·im de ser o reclamante indemnizado da diff renç a 

de vencimentos que deixou de perceber no periodo de 1' de 

Abril de 1932 e 30 de Setembro de 1934. 

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1931 

a) Barbosa de Rezende -

a) A. Paranhos Fontenelle 

a) J. Leonel de ezende Alvim 

Publicado no Diario Official em 

Preside11te 

Relator 

Procurador Geral 



/f 





Secretario da Sessão 

• 
Q ecça o t-e6pectivcv, na, v0t-111Clt 

o · · 'l'~'tla.ment:o em vi'f"t:-. 

~Ri, , ~.8e_ . _ . . ' _ -·-·-·-··8e 1 q 3 b 



Ministerio do Trabalho, 
lnduatria e Commerclo 

......... ...... .. .. Secção 

O. N. T. • 2~ 

CONSELHO NACIONAL DO TRABAL HO 
=--== .,.------- -- ---

Proc.8~004/35 . 

ACCORDÃO 
Ag/SSbF • 

19 ..... 9..9 ...... 

Vistos e relatados os autos do processo em 
"' que sao partes - Li1tneu Ferreira do Amaral , como reclamante, 

N N 

e Estrada de Ferro Sao PaUlo - Rio Grande - Rêde de Viaçao 

Paraná-Santa Ca tl1ar1na - como reclamada: 

HELATORIO 

o r ecorrente, Linneu Ferreira do Amaral, con

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

de em .B'evereiro de 1919, e, após ter exercido varias cargos, 

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

Pen1anente, sendo effectivado no 111esmo em 1~ de Março do an

no segu nte, com os vencimentos mensaes de dois contos e qui

nnentos mil réis (2:500~ 00) , vencimentos que foram estipula

dos em a Portaria de 27 de Abril de 1926, do Exmo. Sr • • 1nis-
"' tro da Viaçao e Obras Publicas . Em Abril de 1932, entretanto, 

,.. 
o entao Superintendente da Rêde reduziu os vencimentos do re-

clamante para dois contos de réis (2: ooo·' ·ooo) , embóra conser

vando-o n ~...s mesmu.s funcções, sendo mais tarde, porem, em vir

tude de queixa do referido func cionario , e por determinação 

do Sr . Ministro da Viação, restabelecidos os vencimentos )a

ra dois contos e quiru1entos mil réis (2:500JOOO) . 

Todavia, não foi o supplicante indernnizado da d1.f

ferença a· que tinha d.1reito e nesse sentido protesta junto a 

este Conselho. Isto posto , e 

conSIDERANDO que , ouvida a Estrado. sobre o objecto 



.. 

.. 

• 

2 - . 

N IV N 

da reclrunaçao , nao offereceu a mesma nenhuna contestaçao , 
,.. 

nem allegou que a reducçao de vencimentos , imposta ao re-

clamante , participou de medida geral, dictada por motivos 

de ordem financeira ou, ao menos relevantes ; 

CONSID:ffi.\NDO que , em face da j~ispru~encia d~.- s

te Conselho , é de se ·julgar proce ·ente a r eclamação ; 

Resolvem os membros da Segunda Camara do 

.conselho Nacional do Trabalho dar provimento ao pedido de 

fls . 2, para o :t.'im de ser o reclamante indenmizado da dif

ferença de vencimentos que deixou de perceber no periodo 

de 1~ de Abril de 1932 a 1 ~ de Outubro de 1934. 

Rio de Janeiro , 21 de Janeiro de 1936. 

J~ ~~sidezite 
'::::::: ---

t::L/~e-e_ ~~ d~ 

FUi 

Publicado no Di:.,rio Officia1 em J c:t cJ _,_ ~..vV~~ c~.- J q 3 t:, 

• 
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' 1-2'75 

• 
a; • 

• 

Proc. 8004/35 

7 Março I 

EA Notificação 

Sr. Director da EstradA de lt'er·ro São Paulo Rio Grande 

(Rede de Viação Paraná Santa Catharina) 
Barão do Rio ,t;J.'a•.l. , 189 - Paraná 

De conformidade com o resolvido pela Segun

da Ca a do Con elho Nacional do Trabalho. em accordão de 21 

de Janeiro do anno de 1934, noa autos do prece ao em 1 L1nn 

Ferreira do Amaral reclama oontra ea R Eatrada, de ordem do 

Sr. Presidente, fica ea a terrovia notificada a inde1nnizar 

aquelle empregado doa vencimentos que deixou de perceber no 

periodo de 1g de Abril de 1932 a 1g de Outubro de 1934, sob 

pena de ficar eaaa estrada sujei ta aa aancçõea legaea. 

Para melhol"oa exclarecimentoa incluso voa 

remetto copia do accordão acima citado. 

Saudaçõeà 

Francisco de Paula Wataon 
Direc~r Geral da Secretaria em 

exerci cio 
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