


EXMO. SNR. PRESIDENTE DO CONSEIJIO NACIONAL DO TBAEALHO. 

Antonio :Pinto cordeiro, brasileiro, casado, :rerravi-
, 

ario, domiciliado na cidade de Rio Negra, Estado do ·:Parana,vem 

ex.por e req_uerer a V . Exa. o s9guinte: 

I 

o reclamru1te é empregado da Estrada de Ferro são Pau

lo - Rio Grande (Rêde de Viação :Paraná-santa catbarina), con

tando mais de 10 (dez) annos de serviço ettectivo na mesma em

preza, como a com:prova o documento annexo (doe. nQ 2) 1 

II 

Em 2 de janeiro de 1931, quando a mesmo recla:nnn.te 
A 

figurava no g_uaclro da Rede cama ajudante do Chefe do Trafego .. 
da Linba são Francisco.,recebeu comm.unicação de ter sido nomea

do Chef'e do Tra:rego da referida Linha São Francisco, por acto 

do Inspector Geral da dita R~de (doc. n. 3); 

III 

janeiro de 1931, o reclamante 

seus vencimentos seriam de Rs .l:400$000 (um can

to e g_ua trocentos mil réis) Ill3nsaes (doe n~ 4); 

IV 

Tendo tomado posse e entrado sem demora no e~ercici" 

,, 



do cargo, como o com:prova a co:pia annexa da cirw.lar q_p.e ex

IJEldÜ} ao I?essoal do Trat'ego da Linba são Francisco, a 6 de ja

neiro de 1931 (doc .. n. 5) , o rec~amante exerceu as suas :runc

ções :por mais de um armo , havendo-se no cargo "com todo o ze

lo e carinho, acatando sem:pre e sem restricções as ordens ema

nadas" de. seus su]Sriores hi.erarchicos e revelando o :prqposito 

"de l:sm servir á Admjnistração da Estrada" , assim como o reco

nheceu ex:,pressa e et.Pontaneamente o Ins:pector Geral do Trat'e

go da Rêde (doc . nQ 6); 

v 
Não obstante , a 31 de Março de 1932 , o reclarmnte 

f'oi scientif'icado de 9.ue por portaria do superintendente da 

B~de, a sua promoção tinha sido tornada sem effeito (cit . doc . 

n2 6); 

VI 

Á vista disto e como o reclamante não se tivesse 

conf'ormado com o acto da Administração da Rêde , g_ue reputava 

lesivo ao seu direito, f'ormulou }?era.nte o Juizo Federai da 

Secção do Paraná , juntamente com outros f'e.rroviarios tambem 

prejudicados por deliberações do superintendel~e, um :protes

to judicial para resalva de seus direitos (doc. nQ 7), pro

testo este q,ue f'oi tomado devidamente por termo :para produ

zir os seus effeitos legaes; 

VII 

Poateriormente, r>ara instruir a :presente reCLama

ção a esse Egregio Conselho Nacional do Trabalho, o reclaman-
' te logrou justif'icar perante o juizo competente e .:POr meio 

das testemunhas mais · idoneas g_ue no exercicio do cargo de Che

fe do Trafego da Linha São Francisco elle "nunca teve um só 
-

acto g_ue o desabonasse, Cl'uer como cidadão, g_uer como :runccio-



-~ 

na.rio, sendo de com:pleta comJlos~ura e ele e;s.ricia moral e f'Unc

cional o desempenho q_ue deu ao referido cargo, onde estava a 

IJrestar relevantes serviços, não só á Estrada, como ao commer

cio e ás Jlartes" . (do' ~. n2 8}; 

VIII 

Isso posto, cumpre ponderar q_ue a situação do recl.a

mante é precisamente identioa á da José Hermn::lez cabezón, tam-
A ~ I 

"tem em:pre@ldo da Rede de Viaçao Parana-Santa Catbarina. e g_ua, 

ter:do sido rel::aixado de categoria e diminuído nos seus venci

mentos , reclamou perante este Egregio conselho contra o acto 

q_ue o prejudicou (Processo 528/34); 

IX 

ora, tal como se verifica da leitura do accórdão 

praf'erido por esse n:s smo collen:lo conselho na reclamação acima 

alluiida, o snr . José Hernand.ez Cabezón foi man:lado reintegrar 

no cargo g_ue occupara, com os vencilll3ntos q_ue percebia antes 

do rebaixamento rec~amado (accórdão do conselho Nacional do 

Trabalho, de 4 de dezembro de 1934, :publicado no Diario Offici

al da 25 de março de 1935, á pagina 5.874); 

X 

Em taes condições, :na:o I>adece sombra de duvida g_ue 

o reclamante deve tamoom ser reintegrado no cargo de Cbefa do 

Trafego da Linha. são Francisco com os vencimentos de Rs •••••• 

1:400$000 (um conto e g_uatr~entos mil réis) q_ue :percebia an

tes de ter sido .illegalmente tormda sem effeito a sua promo

ção; 

XI 

Eí'fectivamente, aiJ.Qlicardo-se á especie os conside

rand.a do accórdão acina invocada, verifica- se q_ue o caso do 

reclamante ••não é de augmento de venci:rentos, e sim de non:sa

ção ;para novo carep, do qual não deve ser rebaixado sem moti-



vo justo e ;por meio d.~ ing_uerito administra ti v o, d.e conf'armida.

de com as d.etennimções l.egaes vigentes, visto o mesmo contar 

rrais de 1.0 a.nnos de serviÇo~ ( d..-K. h~ S) j 
XII 

Por outro lado, e como ainda :pondera o c i ta do acoo' r

dão desSe egregio Conselho, embora "a Estrada de Ferro em ques

tão justif'igue o rebaixàment.o reclamado como cumprimento de 

instrucções do Sr. Ministro da Viag:lo", es$as instrucções, em 

verdade,. "não :podem ser a;p;pllcad.as ao caso do reclamante, Que 

não teve ;pro;pria.rrente au@llento de vencimantos e sim nomeação 

;para exercer cargp novo, cujos vencimantos são notorian:ente 

mais elevados'"; 

XIII 
, 

Attend.endo a estas circumstancias e as ;provas que. o 

reclamante adduziu ;para evidenciar o seu direito, violado aber

tamente ;pelo acto do Su:perintendente da R~de de Viação Paraná

Santa Catbarirn., ;pede o reclarmnte a esse egregio conselho, q_ue 

julgue :procedente a :presente reclamação, ;para o effeito não só 

de mandar rei tegrá-lo no cargo que occu;pava,. com os vencimntos 

q_ue lhe com;petiam ao ser rebaixado indevidamente de categoria, 

mas ainda :para rmndar :pagar-lhe a differença verií'icada entre 

os vencimentos a q_ue tinha direito e os q_ue :percebeu ettectiva

mente, desde 31 da março de 1932 até o momanto de sua reintegra

csão. 

,A.ssim, ;pois,. o reclana.nte requer a v .Ex. se digne man

dar submetter a ;presente reclamação a esse Collendo Conselho e, 

nestes tennos, 



Pri meiro Traslado 
Fls . .... ~ .~ ...... . . 

Republica dos Estados Unidos do Brasil 

Estado do Paraná RIO NEGRO 

ER.MELINO .BECKER 
TABELLIÃO DE NOTAS 

~OCLLI'ação d:·uJ.éa-née yae/a~ o ~nr. An tonio Pinto Cordeiro aos ad
voga dos Drs. Bodrigo Mello Franc o de Andrade e Prudente de Morae s Net-
to,c omo a baix o se declara. ----------------------------~---~-----~--

9ae:kn~.- yeu:&?&ÚJtJ. et~-t'e e?uJ-éu enz,en.to ale ~'l..ooee'l.-ação. d'aõ-.tcuz,ée v.e.'-'e-e?n, yue 

~ ,jena!o. ?&o fl/rt-no e/e "'z.e/n,ov.ece n . .tot~- trinta e cin co aot~- trinta ----- ~at~

~ ~ alo. n-z-e~ de .Março --------- alo. akt'o a?&no, n ~t~-.ta cú:/aale alo. ~·o ~eo, 
I Q 

~ {! g;~ ~ ~•ar>d, e m me~ cardo.W, ,?u•a,le ,_,;,. &fa&;~o, eon0a>eee U. . 

.. '-' o ... CJ~t-éo.'l..aa?&ée Snr. Antonto Plnto Cordetro,brastletro,casado,funccto-
~ ... i é? 
~ tl • f i . . d t t . d d ~ narto errov ar1o,r es1 en e nes a ct a e e -------------------------

t 
~ 

?70'/?bCr'l-dad f?. CU)órj?n,cu k r4-1 alo. ?cee doee fo· r e'l.-a-?1.-ée CU)· yet.aetJ, r o'b e~ .... ??Z,e /oc,' 
do'éo ? ue ~o~ e ,jée / -u tfdoo à w é$ee?n.en.to, e na n &ea_'l.-~~?na ale afe:~edo, no

?nea . .. e co?w.ti .kee .. ... aea tfaó-éa?z..te /' i-~e/o~~, , onde fÔr necessario e com es-
ta se apr· esentarem,em con juncto,ou cada um de per si,sem obedecer a 
ordem de collocação de se.us · nomes, os advogados Doutores Rodrigo Mel
lo Franco de Andrade e Prudente de Moraes Netto,bra sileiros,casados, 
r esidentes na Cap~tal Federal,para,com poder es especiaes e illimita

dos, p or elle outorgante,como se presente fôsse,tratar d~defesa dos 
interesses do outorgante relativamente ao facto de haver sid"'o de.sti

t u ido do posto de Chefe do Trafego da Linha São Francisco,da Estrada 
, 

de Fe rro S.Paulo-Rio Grande,junto a qualquer repartiçã ~ competente, 
muito especialmente para pleitear a sua reintegração,junto ao Conse-



Conselho Nacional do Trabalho,naquelle posto,nodendo,para esse 
fim,requerer e assignar tudo o que se fizér preciso,expôr e al

legar os seus direitos,representando o outorgante em Juizo ou 
fÓra delle,emfim,praticar todo e qualquer acto indispensavel pa

I'S o cabal desempenho deste manda to 1 inclusive su bata bel e cer 1 se . , 
convler. ---~----~------~--------------------------~--~~---~---

touos os poderes em Direito permittidos, para que em seu nome, como se presente fosse .. .. ..... • possa ... .. .... em 
Juizo e fora d'elle, requerer ... ... .... , allegat· ......... , defender .......... todos os seus dir~itos e justiça em quaesquer 
causas ou demandas civis e cdmes movidas ou por movet· em que fur ......... autor .......... ou réo ......... em um ou 
outro foro, fazendo citar, offerecet· ~cções, Jibellos, excepçõ~s. embargos; suspeições e outros artigos, contrar1ar, 
produzir, inquirir e reperguntar t~temunhas, dar de suspeito a quem l'ho for, jurar decisoria e supletoriamente 

"' n'alma d'elle e fazer dar taes jurj{tientos a quem convier; dar e receber quitações; transigir em juizo ou fóra ,. 
d'elle; assistir aos termos de inventl!fios e partilhas C(ijp as citáções para elles; assigllar autos, requ erimentos, 
pt·otestos, contra protestos e termos, ainda os de confissão, negação, lou,vação, desistencia; appellar, agravar, 
ou embargar qualquer sentença ou d~spacho, seguir estes recursos até a maior alçada; fazer extrahir sentenças 
requerer a execução d'ellas sequestro. assistir aos actos Je conciliação para o que concede poderes especiaes e 
illimitados, pedir precatarias, tomar posse, vir com embargos de terceiro senhor e possuidor, juntar documentos 
e tornai-os a receber, variar de ucções e intentar outras de novo, podendo substabelecer esta em um ou mais 
procuradores e os substabelecidos em outros. ficando-lhe ........ os mesmos poderes em seu vigor e revogai-os. que
rendo, seguindo suas ~artf.ts de ordens e avisos particulares que sendo preciso, farão p~rte desta, finalme':: 'e 

fazer tudo quanto elle ........ Óutorgante ... Jaria ... , se presente ..... estivesse ...... e que em direito for admissivel pro
testando haver por valioso tudo quanto em virtude do preeente mandato praticar o seu ...... procurador .... , ou 
substabelecido .. .. . , reservando para si toda nova citação. E do como assim diss ... ~ do que dou fé, fiz este in· 

strumento, que lhe ...... ..Ji, acceitOU e assisna com as testemunhas nresentes Victo-
rino Bacellar e Jovino Bassmann,brasileiros,casados,proprietarios, 
residentes nesta cidade e pessôas do meu coru1ecimento,do que dou 

fé.Eu,Aristides de Almeida Becker,Escrevente Juramentado,Tabellião 
Substituto 1 a escrevi.Estavam colladas treis estampilhas federaes, 
sendo uma de educação e saude,de duzentos reis e duas outras no"va

lor de dois mil reis,devidamente inutilizadas.Rio Negro,trinta d~ 

Março de mil novecentos e trinta e cinco.Trinta-treis-novecentos e 

trinta e cinco sobre ca da estampilha.O Nscrevente Juramentado-Tabel
lião Sd~~tituto,Artstides de Almeida Becker.(a)-Antonio Pinto Cor-

• 
1 I I • I .• • 



~T 'S'IADO 

Ate os, a.m os efei os da L se taO.orias e P nsões, 
que o snr. onio Pinto Gor Jiro, caaad.o, urasil ro, com quarenta 
anos e idade, segwno as to hB · d.e p amen o existentes, m trou pa 
ra o serviço desta ~strada, no llapartamento a.o Tratb go, na linha Pa
raná, em lg e Abril de 1913, no car o ~e praticante Qe teteg afia 
com os vencimentos de 9o.ooo; &m lO Qe Julho ~o mesmo ano, ~assou 
para o cargo d.e escri turario com os mesmos vencimentos; lO de os-
to do esmo a o, foram elevados seus venal. mantos ara lo m V:i 
de u t bro ainiá do mesmo !ilO, foram nova ente eleva s ime.u-
tos p l4o o; l!im 10 de Abril de l 14 foi nomeado agente interino 
com os venci entos de 175 o o; .Em 10 de Ju o do mesmo ano·, passou 
para o cargo d.e esc ri turario com os venci e ntos d.e 14o ooo; lO 
Julho ainda QO mesmo ano, passou ~a.za o cargo de te grafist com 03 
mesmos venoimen· s; .clm 10 de maio d.e 1917, foram elevados s ve.mi-
mento s para lco ooo; Àlll l" de Julho u.o me o ano, foram nov ert e el 
vados seus vencimentos para l6o ooo; lO de junh d lB, oi pro-
movido pa o cargo d.e telegrafista chefe com os tos de ---
2oo ooo; ~ lO de Julho d.o mesmo ano, foram e la vau.os ve.naimazt os 
para 2éo oo; • lG d.e Uutubro de 1919, foi promovi <i o cargo da 

ente com os venci entos de :G75 ooo; im lO de Fev ir 1 21, f 
ram elevad.os SEUs enoin:ertaos para. · o..,ooo; àn 10 Q 
mo ano, r oram nova ente eleva,dos sous ven me t r 

e ir o l ~ ftlr el va CE seus ve o !i 1 to 
10 Outubro do mesmo SlO, ter am novamente elevado 
para 42o \loo; De lG de Kaio de 19~9 a 3o de Se tembr 
ra em folhas ds Pe,gane nt ; à lQ ã.e vutubro de l 3o, 
dante do Ohefe d.o l:rafego da l1.Dh.a ..São "rancisoo, co os venc:ime~o 
Boo ooo; Àm 10 de Janeiro de 1931, o anov u.o para o oar~g;:.....;::.;~~ 
do T af~go <1a mesma linb.a, com os venalmen o e ~ o ; l de -
o a:e 1932, assou para o r go Illlha ara á, no cargo da en-
te c os v cimentos de 42o ooo; · lD de Junho do mesmo ltlo, :Doram 
elev&ios St3US vencimento c o oo, vencimentos esses que ainda pe 
cebe. 

, .Deante do exposto, oonta o reter ido r.cionario até a prase.It e dat 
(19) dezenove anos (3) tres mezes e (14) q atorze dias de servl<;o pre~
tado a as ta .B.âde • 

.& por ser verdade, Passamos o presente çue vae devida .rL e VJS ad.o 
~elo Snr. 3u erintend.ente. 

DJ/•. 
OurJ. tyba, lv de ~zembro de 1933 



Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grand: 

End. Teleg.: REDEVIA 
Caixa Postal P · 

Illmoa.sma.· 

Rede de Viação Paraná~Santa Catharina 

I Em sua resposta qucir!l relertr-se ~~.õ··- ~ 
File n.o 9/23Q 

Cu r i tyba ~ d. Janeiro de 1931. 

. 
~ JA . '1931 

fRAFEGuJ 
, ~/ . t Ohefe d.o Tra:fego da linba. Parana 

Ohefe à.o Trafego aa. linha. ão Frqn.oisoo 
Chef do Trafego da linha Itararé-Uruguay 
Ch6D do Esc ·i:p tor io t1 ~ ··n ~ .. ct.oria Geral do Traf ego 
Ohefe à.o Serviço oommero1al 
Fiscal Geral do Trafego 
Ins:peotor dos Telegra:phoa 

Levo ao vo so conhec1m nto Q.ue,:pelo snr.Ins:pector Geral 

da Rêã.e ,rôram nomeaà.oa os se intes srs.:para este de:p rtamento1-

.Oi vil - Ohefe do Trafego da E.F.Faraná Eng Joao Jneury -

" .. , 
- Ajt ~- • Ohef o vi nto Jose B.Val r ' 0 

Antonio l?ir..to 1 ... Ch f'e a..o Tr .f'ego da L.S.F. 

. ·. ~~~~ 

f . lllll;p r al à.o Trafego 

.. 



Companhia Esírada de Ferro São Paulo-Rio Grande 
Rede de Viação Paraná-Santa Catharind 

~lO' 

lind. Teleg.: REDEYIA 
Caixa Postal P 

I llmQ .... mr . 

I 
Em sua resposta quei ra rererir-t:;e ao·-~ 
File n.o .9/ f.../4 .. .... 

Curi tyba .2 d.e Janeiro de 1931. 

-Oh f~ :.lo Trafeso d..a linha .;:>ao .!!~a.nci c o 

a f r _ a 

. 1 oss::~ c::~.rt.::~. n Q 9/23 , ::le hoje . 

-Corr~nicamo QUe os vossos vencimentos sao de 

1 : (00$000 mensues . 

Lei b~/- ~ G ral io ~rafego 

f 



G 

llarra, 6 e Janeiro 

... 

, por ao1io 

Ohe:f"eào 

( ) toiÚD in 

14 

• IDS tor 
linba.- -

Oh :te o n-a 
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·!, • C·ompanhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande 
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ESTADO DO PARANÁ 

Coritiba. 9 de Fevereiro de 19'4~l>2:: 

Olivier da Costa Lim7 
4. 0 T a b e lião Vita licio d a ci dade d e 

Corit iba , C apital do Estado do P a ra ná, etc. 

.Publica fÓriD2 de peças dos Au- I 

tos de um protesto judicial fei

to perante o Juizo Feder 1 , S c

ç""o deste Est do e que me for m 

s , cujos teor'es s-o 

os seguintes : 

Petiçã.o : . Exmo . Snr . Dr . Juiz li1edersl êia S c<'to do Par ná . Dizem 

Miguel de .I? ula , Leopoldo Gelbecke , Carolina de Oliveir , .&igard de 

elo , José • Bezerra , Altahir d P . Pereir , .Antonio C lon , Primo 

Crolanti , rthur Dant s , Jos~ R. ' Cabezon , ANTONIO PIN10 CORD~IRO , 

lll:yvinegr Bret:~s , A lv ro Rodricrues.Ap icio Pereira,Osw·'ldo LilDEi , 

EQU rdo Olkusws i.M noel Jos~ Per i r , Cbrlos Bizeto.rom z M r co, 

r nuisco Blasch,Rein ldo ·heur , ~uolides Godoy.~heodorioo Grsnde ,A

merico F. d;o , Jos~ Segundo Peretr ,Augusto Forbeok,Adelino Berssi ni, 

&noel Nilo e Sou.za,Jo ... o r nctsco qsis,Rodolpho Hozelm n, Reinal

do iodel,• 1 e r w.erneck ,.Antonio Dondéo , Asc nio de .Andr de , lvaro 

Azevedo,Jo~o Alo nt r~ de ~r nç ~Silvestre .u~ssou,D.Victo~i C -. 
pell ,Jorge Holzeman,Humberto o ol ,Lee B lstar,Antonio de Olivei-

r Vianna, J, dw.l bar to n ssés , ilvestre Oliveir , ntonio C lizt e-

reir ,L uro de .Alb~<iuerque,Rodolpno Lein.ig, ulz ntonio de Souz , 

.Antonio Costa Rohn,Augusto Borp , illiam Pe~rsen, lttno Borb e Jo-
I 

se &.ri. d Costa , funccionsrios ferro vi rios d Estr&d de <'erro 

S , Paulo-Rio Gr nde, com mais p.e dez 1-lnnos de serv 1 ço s f f' e c ti vos, por 

seu procur dor infr lissignado ,nos termos do subst:.belecimento j un

to ,que , a be m de seus direito ,vêm expor e requerer I V. Exa . se-

guinte-: -1 ue os su plic ntos , no periodo d occup çílo d ·strada 

de Ferro ulo-Rio Gr nde ~elo Governo de epublic ,de 5 e Outu-

bro de 1930 , ior m, uns prom<tv idos de cu:.cgos com m is v noirneutos o 



e outros ugment dos de vencimentos,por ctos dos Snrs . Inspector Ge 

ral d Rede e u9eritendenci da ~str d .2°) ~ue taes l tos for rn p-

prov~dos por Decreto .h'eder 1 numero 20339,de 28 de Agosto de 1931 

- -g_u:~.ndo d#l pprovaç o d tom dFJ. de cont~ s d61 re de fe e r 1 da vi Q610 

p l'líl!l ' S·nt ü thari 11 . ,. ) r ue suplicantes têm direi to·s d-os seus 

c1uirldoa ss <,gurF dos pelo art• 53 do e ar . n• 20 . 465 , de 1• de Ou-

tubro de 1931 , sondo indimissiveis e devendo ser man(tidOs seus venci-

mantos em f ue d& Portaria d.e 27 de bril d 1926 , do Ministerio da 

Vi ção , n-o revog do por ual uér to posterior e g_uo . deolar "n-o 

poder-o ser reb ix dos os vencimentos e s larios do peseô 1 , quo re

sultem de aum ntos feitos deste j ' ou posteriormente , salvo utori-, 

-s ç o do governo , - respei t .cios os minimos referidos n Clllusuls 

despai to do eKpo eto , a Superintendencia da Rede 

de Vi ç-o P r1m' - St • C th rin , em cart clrcul de 28 de Março 

de 1 ~2 , tornou insubsistentes os aumentos de venulmcntos , p~tir 

. 
d folha de p g .. mentos do mez da Setembro d.e 1930 , sendo ue , em ra-

-1. çao determln dos funoion~'.r los , n-o foi execut da a ludid cir-

cul r , que deixou de ser medid aral e que fundo í'ere legítimos e 

indisput vais direitos do ... suplicantes. 5°) Que , em f cedo exposto , 

os suplio ntes vêm perante V. Exa . dJ_,t venis , interpor rotas to ju

dicilil , p r~ res lv dos direitos , contrs; o referido to da Superin

tendenci d ReQe de Viação Par n' - Sta. Oatharin , decorrente d 

c rta circul r de 28 de M~ rço de 1932 , prejudici 1 a seus direitor, 

a dquiridos. Nestes termos : PP . 'V. EOCa . que , se digne de 

tom r por termo o presente protesto , par todos . os jurídicos 

es effeitos, sendo do mosmo' notific do o Sr. Dr . Superintendente a 

Rede d VViçíi'o Par ns- Stii. C thlrina , bem assim· o Dr. Procur dor 

d Republiu nestu ecçio , visto est r ~ mesm Rede ocupadil pelai U-

nião Feueral , sendo , afinal , p g s s cust s , entregues os 

rigin l , aos auplic ntes , p r os :fins d.e uirei to. Par~ o efeito dO 

pag monto da taxa judiciari , dá-se o v lor do réis dois contos de 

réis . P • .Ueferimento . ' • R. M. (Com um subst~b lecimento e seis pro-



procur·çÕP.s conjunútas) . Curitybe , 16 de Junho da 1932. (Q) né~s 

.Iar ues dos S ntos . Devid.&mente sell dos dois s~llos , digo devida- l 
mente inutilis dos dois sellos feder es no v ~ lo de dois mil róis ca-

da um. DBSPACHO : • tome-se por termo , intim ndo-se. Curit b , 16 

de junho 1932 . (a) .Penteado . Está um sello feder1 1 no v ler de cin

co mil réis , devi dsmen te inuti 1 i sado. CIEN 'E . 17-6-932 . A. Junqu~i

r Ayras. CERTIDÃO . Certifico que intimei nest ,IJ} oid.bde de Curit b 

o Snr. Dr. • Junqueir yres , Superintendente d Hed.e de Via ção Pa-

r n t • Cbth i~ e o nr. Dr . ldndolpho B rboz Lim , Procur~dor 

da Republic do Estado do Parn' , por todo conteudo éW ,Petiç""o retro 

e termo de ro tes .to no fim da mesma tr nscripto , ue bem se lente fi · -

r m, offirici-lhes contra fé que ceei t r m. lJou fé . Cur i t yb , 17 de 

JWlho de 1932 . ( ) ~ noel Ramos de Olivetr • Official de :Justiça. .-

T RMO' DE .PROlliS1'0 : Aos deeesseis dias do mêz de Junho do anno de mil 

dois , neettt cid de de Curityb , em meu ca.rto-

rio comp receo o doutor .biné s r ues dos Santos , conhecido de mim , 

do que dou fÓ e por elle foi d1 to que nos termos da petição de fls . 
' 

du se res1)ectivo desp!lcho , por parte u.e seus con~tituintes , pratos-
r 1 

t , como protost do tem centro os uotos mencion dos n m ema petiç-o 

viol dores de direito dos ~eusreferidos constituintes , senolo ue 

allu id petiç - o fie fazen o arte integr~nt deste termo . p~r 
I 

to -

dos os juridicos e legues efíei tos. E de como esim disse , 1 vrei o 

presente que lido e a ch do oonfbrme , ssign& . ~u Raul P1 i s nt , escri ... 

vão , subscrevi . ( .&né s M rques dos S ntos. CONCllJSÃO : Aos 18 41a 

do 1 éz de Junho de 1932 f ço estas utos conclusos o M. Juiz Feder il , 
r 

do ue t ço este termo . Eu Horminio Lirn , Escr . Jur t no impedimento 
' t 

occ sion•...ll do bscr ., escrevi. DESPJCHO : Selados e prepur$dos , oonclu-

sos. Curit b , ~O junho 19:?2 . (a) Pente do. os 2o d.i s do mêz 

e junho de 1 2 me f'or~~m w.tr gues e tas utos; do que , -pare. const· r 

í ço este terroo . ~u , Horminio Lim.J , ~ser . jur• no impedimento do 

or vi. N1' aJ:j J~s : Dr . Juiz ( em sell osl 2~ooo . 2, oco . 

suriv&" : u tu ç - o l 5oo . Termo protesto J ~ooo . Termos simples ( 5) 

1~5oo . erti d8o 1 ooo . Dest cont 3~o oo . Registro 2w5oo - 10~5o o .Of-



Offioi 1M u:>el R .. ..mos: Intim ções '(2 a lo -) 20'it'OOO. ,.exe Judiei ri 

15.,.>ooo. Sellos de f'1s.(4 fls. 6~ooo) 2·~ oo. Rs. 39.;>900 . Curityb , 2 

e junho de 1932 . O Esc . Jur• no impedimento do scri vão: Horminio 

m • ÓER'l'.IDÃO; vertiflco, CiUe ' as cust s contsd~s ' nestes utos f'orliUil 

pr:lg,...as pelos requer entes, dou fé. Curit;yba, 23 de Junho de l9b2. O. 

uriv:o Jür• .í::Iorminio Lim. Devidamente inutilis dos est~o sell s e 

der s no v lor de c ... u tro mil e uutrocentos réis. CONCIIJSÃO : aos 

23 di s do mês e Junho de 192>2,, f a~ Ó estes a utos c anc lusos 'o M. 

Juiz Fe er· i, do que L .. ço este termo. EÚ. Horminio Lim , Escr. Jur 0 n 

' I impd. do Esur. o escrevi CLS. DESrACHO: Entregue-se u parte , medián 
• 

te r uibo , indep nderitemante de tr &sludo, 9 gEs s cuqt s. Registre-

se .Cu "it b , 24 de junho de 1932. ( ) Affonso M~:tri de Üliveir 

do. D.AT.A. os 2 · dias do mez do Junho d 1932 me for m ntregu 

tes utos; do ue, p&r . . oonst r f ,ço este termo. Eu Hormtni 

cr. Jur•. no imp. do Esoriv~o o escrovl .CERTID.Ã.O: Certifico , 

tonç de fls. fdi devid':!mente regist.cada; do que dou fé. (Fls. 28ver 

sol Coritib , 2á de junho de 1932. O ~ser . Jur• no imp . do Escriv-o . 

HORM NIO LIMA . EU 1R.."G Aos 24 de junho de 1932 , :f ço 

f o er treg& destes autos os r quorentes ; f ço este termo . 

nio Lim , sc11. Jur 0 no mp . do .&scriv~o , escrevi. EW.L 'GU...., . st' 

um c rimbo a.o Juizo 1!1 o.er 1, eução deste 1'.1str. do . N A D m is nem 

oontinho em ta p eçP. s ·dos cl t dos u tos (lU e m f o r m 

t ã.aspara serum reprodu,id),s por copi u ten ti CSJ , •' ':!.Wi 1 me re r-

feito extrair bem e fiélmente presente publi · f'o'rmJ 

c hei eonforme, sub crEJvo e as si no em publico e r so , en t e-

m s guid ao l;ort dor , juntf .. mente ·om ·o m ncionsa o ori 

is e aon ri e oonoert d.r p elo meu ool g 'b li-o, do ue 

'_JJ~ dú- L~z.-/,,_/-kvr,_' 4° T b li- O 
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Or. Eucliàes Mesquita 
Aàvogaào 

O infrassinado, dvo ado consti tuido de ntonio r-in to 

Cordeiro, conforme o inc uso instnunento proctu ato rio, quer justi icar 

perante • •,xC'., c~_;m testemunhas, a favor de seu constituinte, o seguin-

te: 

I9/. ue C' jus i i ante eyerceu,dur nt I8 meses o car-

go de Che,fe .de Trafego da inha Sf1o ·re.ncisco, ·en-

do cido nome o,efetivamente,para este posto,e ex-

ercendo-o por 15 mesec,depois de eycrcel-o i teri

namente durante 3 meses; 

2Q.Que o justi ican e foi norrea o para o cargo a cue 

nlude em 5 de outullro de 1~3o ,nele perrr.ar~ecendo a

té 3o de março de m932; 

) Q .('ue o ju:::tificante, du:nmte o tempo em gue exerceu 

o referido cargo de Chefe de Trafego da JJinha São 

Francisco ,o fez com satisfaç::>:o da populaç~o e do 

comercio nas duas cidades de- Pio l'legro e mafra, as

sim como de toda a linh ~eo Francisco; 

42.~ue,no exercício do referido cargo o justificante 

nunca teve um só ato que o desabona.~e,quer como 

cidadão,quer como funcionario,sen 

compostura e elegancia moral e 

de completa 

cional o d em-:-

pe ho que deu ao referido c rgo ,onde esteve. a pree 

tar relevantes serviços ,não só é ,r,st:rda, co ·o a 

comercio e ás partes . 



ASSim,requer a V.B:xc. que se digne de m"'rcar d;i ,hora c :.ugar 

para realisar-se a presente justificação,ouvidas as testemu

nhas abaixo arraladas,as quaes com arecer~o independente de 

citação ou intirnaçC.o,ordenando v • . xc. a expedição de carta 

pr~catoria citatoria á Cia.~~trada de ~erro São Paulo-.io ran

de,n.êde de riaç~o t-aran ' -Sto..Oataril.a,na essôa de seu Superin

tendente,teno a referida Companhia sua séde na cidade de vuri

tib , Bstado do Parar~á ,para que venh ... assistir á resente jus

tificaç~o,sob pena derevelia. 

.I:" e de V.Fxc.que a presente seja entregue ao requeren-

te,ind pendente de traslado. 

.l"ESTEMU1THAS: 

p • 

José ceveriano 1Vlaia 
Idelfonso melo 
João ene uin 

u-abr iel Dequech. 

E. 
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REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
I 

Estado do Paraná R I O NEGRO 

ERMELINO BECKER 
t· Tabelião de Notas 

CfJrocuração d'ao.-?anée yebe /ax o :lnr n'tonio })in to 0ord.e i1·o ao 

1n1.· D:c ;uclid.es de luei:r:os. usquiLa,como abni~o so <.leclal'a---- - - ---

qua-cro 

dP.z~mbro 

1-:l .... oeeto~anée Jilr n~onio -in to _;o 'dtJll.'O , b.L'CWJ.l~ iro , C8f3U o , fu.nc;l.cJna 

'iO tth.lJ.':co - vJ.a ·1o , '.L'ud <..l.<Jn ... t-: 11 ;s ... •l el.J.a 0 t:l - --- - -.--- -- -- --------- - --

nonzeadaó- e a()IJ-~1.-adao, alo. ?ue c/oee ~- re-zcuz.ée a(). pteeae(). ro~ e/...e ..... ?n.e /ob' 

afe:to- ?eee ~o~ e()./e /tu,tflfcb. e/wé~u11'U?46éo, o n-a ?.ne~-2- ft~nuz- e/e r~·uito-, IUJ-

?ne a ...... e oo--nóée'tue ...... óece 6 -::,:Jtanée r~oou'l..adcn o :n:c Dr ,nc .. l i eles e l.tJ irÓs 

"'esqui ta , bras ile ir o , ca m o , n lvo ·· elo , .c : s icien te no ]s ~ 1do de .Jnuta

Catarinn , pa ·a , con T)Odt.L'0S .. wnec; a1s c;; il'i~nit.· ClOs , trata:r: d.e neDoci

os do ou Ol'LDll te jLtnLo , o . ini..~t 'rio d.n Vi ção ou. <lo ... 'rnbalho , no 

sen !;ido de recl'lrtl' x· contra o :ct~bni:xnm~nto d~ )O,:Jto do CD.l'80 qne e -

xercia n •• dt:J l''e:t.'l'O .J . Psulo- .io · ... : nde , 1)0d.l:l:r do , 11' ..... 

l.' J.' t;; a fl s i l1f; l' o q n c; n , c e s s o. 1· l. o f o r , e xp o r 0 a l d : ~· o s 

esse 

< .u.s 

f ir 1 , r e qne

di:ceitos , 

em 1 e se ~ 1C01.tl' r , el-1 codo J ttunl tll.d, foro ou .... enn 'ti_Jão u'J.I.ic 

inis e~io~ , n~ Clni ~l d ,Jpn1Jli-

c a, cone e c.lendo - l .te f.lll1plo 8 e i l iu1 i 1, u 08 n ode :n.J s pa:r.· 1 o fim de ob Ct: .L.' 



obter jllnto as autoridudes re~metiva.s ep• 1.· ~<JÕ.O de..;sa. inju.sti<Ja 

ernfJ.nl , Dl'üticn to<los oo uLos que se fizerer.t necessa.J.·ios nEll'R este 

í'iJJ , inc:lnsive s Lbst.dJ.belecer---------------- ---- - --- - -- -----------

... 

todos os poderes em Direito permitidos, para que em seu nome, como se presente fosse ... .. .....• possa ... ...... em 
Juizo e fora d'ele, requerer .. ... ... .. alegar .. ..... .. , defender ....... .. todos os seus direitos e justiça ern quaesquer 
causas ou demandas civis e crimes, movidas ou por mover, em que for .. ....... autor ......... ou réo .. .. ..... em um ou 
outro foro, fazendo citar, oferecer ações, libelos, E-xceções, embargo:;, suspeições e outros artigos, contrariar, 
produzir, inquirir e reperguntar tes~emunhas, dar de suspeito a quem lho for, jurar decisoria e supletoriumente 
nalma d'f'l e o fazer dar taes juramentos a quem convier; dar e receber quitações; trunsigil· em juiso ou fóra 
d'ele; assistir aos tennos elo Inventaries e partilhas com as citações para eles; assinar autos, requerimentos, 
protestos, contra prot~stos e termos, ainda os de confissão, negação, louvação, desistencia; apelar, agravar, 
ou embargar qualquor sentença ou despacho, seguir estes recursos até a maior alçada; fazer extrair sentenças 
requerer a execução d'elas, sequestro, assistir aos ates de conciliação para o que concede poderes especiais e 
ilimitados, pedir preratorias, tomar posse, vir· com embargos de terceiro senhor e possuidor, juntar documentos 
e torna-los u receber, variar de ações e intentar outras de novo, podendo substabelecer esta em um ou mais 
procuradores e os substabelecidos em outros, ficando-lhe ...... os mesmos poderes em seu vigor e revoga-los, que
rendo, seguindo suas cartas de ordens e avisos particulares que sendo preciso, farão parte desta; finalmente 

fazer tudo quanto ele ....... outorgante .. .... faria ...... , se presente .... estivesse ..... e que em direito f0r admissiv 1 prc . 
testando haver por valioso tudo-quanto em virtu Je do presente mandato praticar o seu ..... procurador .... .. , ou 

substabelecido .... .. , reservando para si toda nova citação. E de como assim diss ~L do que dou fé, fiz este in
strumento, que lhe .. .. ..li, aceit ou 1::1 a Sl1l11 c m as ve31JtH1tlnhns nres.,;n"es Jo.c~e 111 

bOl'dl1 •. i'J!1S fl Jlin~·L~ .UL'n...·n du \ 'Hl,JO , IJ.!' t:lllt: .'OD , c..HU:J13.u0:3, .... ' SÍdeJ.-

t : s ne s . ·I O f f3 o I I Jll Cü!lll<JCl. 1061.~ü , u.O lll... d. (' t l 1 d . ~u , ,1' -

'ab--li~·o , r. tJ tl CJ.:C ~ti • Jd t, V' H1 u ()1 I !· s utl''tS s -

r tlor to ,·J.l uu dols I li L ·, LJ Ot.l t l".l da ..,axa -tru~roil 1r.s fedE~- 11s , no 

l n s • i o : ' '' .... · o , 1' L t ~ o til nLVuUJ ~us ~ trlllvl d t~dlS . 

~nati·o-àoze - noveCtlll ,os (-J Cr1n1J - t.,_· J1...1 , .( b.L·u c>~. n ... J.. -

•nei ·o bt:!liU.o ~J.'rJt:lino JJec'_e.t.· . (ao.)'\nt.<)nio i.!'to "'o .L' d. e j 1' o • J o !I ! J ~ 'a-

'ibns • .Jin·1rtu 
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:::xrrQ • .3r· .Dr . •l · · <le Di1·r->ito or>··t ... Cor· ,...ca. 

r~~~/ 
i. -fr;~ ~)· ~r o ~ rf-Y do 

(}A!~/ ~o '/:. ~,,&;;-~ 
~ ~~~ ~z o/? .i f 

O infr:...ôs.i.n<...ao , c..c.vo'-'· uo ue 1ton:i.o P.:.nto Cordeiro , 

confor.1e procure .i.J no autos de ju.Jtificer. - o rciuer·id· em fí...vor do 

e.Jro...: ...:eu con.st.:.tuinte , m;·;.,te vui?o,re uer · v. ~xc. 11 e,teudo vindo 

f,., de te1po :. prec· tor·ü expcdidc:;;. p.:1r.s citar o Sr .Dr. JJperintenden-

e da tr da de 1ro s-1.o .Pru o -hio Grunde , R'êde de v .:.< s-ão .P·r·n" d-

té'l .~.,.; <..üari1la , d ._nc-P de 01 enc..r <. expedição de nov<. pr·ect.toria cita-.~ 

tor·ia fim a e ..... e1· ü timc-d· a cot po.J.·e c er , err dic novc.r.ente c··.i.~nuclo , ...... -

t e.:>te::.; Ter-r o·· 

P.t:' . Defel·i E'11t o . 
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O Eacrlvlo, 

Dr. E;. RIBEIRO 



Juiz e .Dir 

do _io ~e·~ ,~ a o o Jui-

1 ) 

-==-

• m: • D!.l ~ L'O D 

1\LUI'.IO " HC • 

d Di ~ltO a..i 

JiveL d 

J pit'll ~o 

r.1 o a d i an t e s 

üom l'C 

st o do 

decl :r 

de ....,u.· i t 1. b , 
, 

-'Bl-~, c o-

J :OT"1 .... I-

D.J vU . I riJ 

' . . 
n ... ws, JUIZ 1 I:t n .~. ,.) 
J' ,et..~.etc.etc. 

:F'. saber o Ilnstris"'i o .u cel ... 11: ssimo S .nl or .!Joutor 

Juiz de i e1to da rr11 ira V~ o Civel da omarca do u-

... ltib , 'apltal do 
, 

•atado do p·rau ,ou a uem su s vezes fi-
, 

zer e o onhe._,lm·nto dest haja d ertencer, ue urooe:.le do-

se IJO.L' es ·e uuizo o,, t :rmos de um JUStificr s,:ilo a :re ~:ri

.~. .. :tonio l: i.1to ..:o el.:ro, foi ap:resentada a este JUlzo, 

m. :rinc'pio , p ti:.- o do teol' se->1in'te; '' •' cel•1t1s 1. o ..., -

~outor Juiz d~ i~~ito d~sta Co rc . ü i fr s i do,a

o co:lfJticuido de ~ntonio l 1 into Jo:cH:ll ·o,co.1forme o in-

~nto p:rocur1t r1o,~u :r ~us 'lfica · ner~r..' /oss 
s t .. r.nm 1a s , n f o v .L' e s n c o1E ~i L.uinte, o se-

1in ... e: .... l..l ... _.l ... - ue o justific te ex rceu, dur8 1t de oi to 

meses o c r;o d Jhdf do rraf ~o d 

o sido 1or,1e d.o,ei' .. "tiv mQJlt ,par est 

.inllS uãO 1•'ra ... ciSCO, t n+

)OSto,~ xe:rce1do-o 

nor qninz meses, cl pois d exe cel-o interiJ.ll ~ ... t~ !lo.rant 

t eis .1e ses; S "Iur .uo- ~ue o just i fic'ante f o i nornea o pa · o c a ·

Clne lude em c i 1co de outubro de mil no v c n os e trin-

·1~ ermanece o at trinta m ço e rn ll ov c·ntos e 

e . o1s; T, .cl~L o- u: o jns ~i i cante, du.J..·ant e à te po em 

que ex rceu o ~efe~ido car~o de Jhefe do~ f ,o da Liah Jão 

· ranc is co, o :·"' z com sa"t · sí'ação d p op· lação e do come r c i o 

LLB.S cidades ... tio o ,ro o ! •• a l' , assim come de toda lin.h 

'ra:nc1sco ; U .. TO- ue,no e l'c·c:.o o :referido co.r ,o o ~usti-

'ic nte nw u tev u 
, 
o to Lue o ddS bun sse, n'r co~o ci-

a &o, ne.I· corno fnnc.;ion J.'io,s ILdo de corn'Qleta. co "1os+.u:ra 

le ;a ... ci o~·a. e ! ..... '-' cn .!. o des ... p 1'10 ue eu o · o 



, 

1
carr~o, onde estav preste. r ·eleva: ltes se ~~.L ]CS, ~ o so o. ·'s-

t:- ·1 a,c no ao co .e:rci.o ~ s partes . 8sio , :;;:eq_ue 7ossa .t~xce -

lencia ne se i ,ne de .. JaJ.'C r d~ ,noru o lnt: r a-f:a l'ealisa -

se p:resente justificação , ouvidas as te temu has ab ixo r -

olad s,as quaes conp~recerão ind•p ndente de cit ção ou in

timação, orde~ ~=~.ndo Vosss .1,xccl nci a e.xJ! diçüo de cart pre

catol.·ia citatoria ' Cia . 'strada de Ferl'O 'ã.o I anlo - ... io ..) n-

1 de, Rede de Viação Paraná-Jtu -J 'ttll' in , na pessoa de seu .3un -

•intendente , teno a r ferida companhia sua séde na cid de de 

Curitib ,.us~ do do P, sná , ara ue vanha ssis.tir á presente j 
justific çao,~ob pen derevelia . Pede a fossa ~xcdlencia que a 

~resente seja entre-ue ao re ueren~e,indepe rldente de trasl do . 

P • .u . defel'im to . EstavaJ coladas dnas est 11 ilhas sendo uma es 

tadual do valor ele wn. mi l reis e outra 'federal de dnze. -cos re

is,de educação a saude , lnutilisad s . ~io Negro,trinta de janei

ro de mi. novece -c os e trinta e quatro . a) uclides Mesquita 

ladvo r~a.rlo-1':rinta-urn- trinta e quat1·o sobl'e cada estampill • ú~ -

IT · •. 4U1Tl! o: -Jos' ;:)~;;veriano l. .. a~a . Idelfo so 1 elo . João .J. enec;uin . 

'"'abriel .Jequech . '' ,flf;i ual p_ofel't o se~u ltC:.l despacho : 11 1 . o
I 
mo reqner ; -..signo o diu nove du rnes vindoLLro , ás trez ho s , 

lpara ter legar a inqtlil·i .ão das testemunhas e:r ol d s , ciente 

lo ~:r' . Dl' . Promotor Publ i c o . _:io lh:gro , t.L·inta-u.m-novec 1.tos e 

ltrintu e quat:r·o . t_a) osta Barl'os . 11 ora me fo~ presentad u-

ma outra petiçi!o , Sd[;uinte: "Exue L ·n~issi'IO •8 nhor· .Jouto:r Juiz 

de Direito dest~ Jomu·c . O in rassin Ju , a 1vog o de Anton i o 

Pinto 'ordeiro , conforme procu. ação nos autos de justific açf.o 

reQuerida em favOl' do esmos seu coist.ituinte , ne'Ste .Juiz o, re -

uar Vossa ·xc 1 nci ue , tendo v~nd.o fÓra de tempo a pre-

cataria expe d id para c i tar o r . DI' . Sup a :cint~ndente de. ns

trada de Ferro 'ão Paul o-Rio Grande , ~ode de Viação Paran~- ta . 

Catarina , dit:ne - se de ordenar a eX}? adição de .:.1ova p ecato:cia 

citator~a afim e s r intimada a comparecer , ~m dia novamen~e 

dasi~nado , uela alta autoridade d~ referida ~strada de Ferr o, 

em Curitiba . Nestes Termos P . ~ . TI ferimento . Jstavam c oladas du~ 

s estamp i lhas, sendo wna esta Ju.al do valor de •J.m mil re1.s e 

outra federal de dt1.zentos :ceis , da educa']ão e sau e , inutilisa .. 
f 

das . Rio regro , dazeseis de fever·iro de mil novecentos tri n -

ta e uatl'O . \a) buclides 1· esqttita advogado . ezesse is - dois - no 

vecentos e t.L i nta • qnatl'O sobre CE:.da esta .. 1pil1, • 11 , 11·1 ta l 

I Il ·aferi o se ~ninte clespacll o ~ ( p:!.'esez .... Lada hoje) - J . como I'equer ; 

·' 



I 

( 

des1gno o dl~ v1nte a oito 

o r. I.comotor }llblico •• tio 

, 
o COJ.'re lt;(;l,as t.ceze lu l' s,c:t.t:nte 

•. e.:; ·o, es ove-doi -uovece!l"t;OS e 

trinta e (1uat ·o. {a)- 'o3t Barros'~ .J e t. v1rtu e o g_tte ndei 

p ss'r res nte carta precator1a c1t toria lu~ coill o teor 

da ual de r co vossa c l~ncia,ou a quem su s vez s fi-
, 

o-lhe s ta ' IJl'SS eu t zer,g_u se:n da a f :a ctmuri~ e rd r 

como nela s contem e d .... cl ra , e depois Ll11e Voss xcelenc1 

r néla o vosso res:peitaval 
, 

' - '•", orde .. ra cita.-
ão d LStrad ão ~ ·llo-n ... o "'ra .. 1ue, : ,ê de 

de Via·ão 'a· n~- 'an~a Cata 1nn,na pessoa de suu ·u~erinten

d nte,afim de comparece:r· no dl vJ..nte o1to do oorren~e,é.s 

treze ho~as, o edif1cio do •orw1,nesta cida e .... sal das au

dienci s deste JuJ..zo e S'istir u essa jus~J..flc ção . • e Vossa 

xc lencJ..a ~ssim cumprir e fJ..zér ue se cumpra,inclusive el

do conhecimento ao cJ..tan o e ,todo o conteÚdo d s etiçÕJS e 
seus respetivos despac1os r~t~o,fará justiç á parte e mim 

espec1~1 merce e outro tanto ftrei u do nor Vos u Jxcelen
ci· for dep.cecudo.Dad e pass da nest cid le ao Rio •agro, 

aos des 1ove dias o ru 

tos ~ trinta u ~u t~o.~u, 

subsc evi . 

de ~evereiro o ano d. mil rovecen

~L-<? 7J~ J , escr1vão,o 



funcc1c 
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................... ..................... l?.au.J..o. .. :l!ll.o.n.te.ir.o ... de .. . C.a..r.v.alho ... e S.il v a, ........................... . 

J ui z de D i r e i to do C i v e 1 e C o rnm e r c i o de s ta C o ma r c a de 

Curi tyba, capital do Esta do, do Paraná e seus Termos, 

etc., etc. 

MANDO 

a qua .. l.<:n:~,~h. .... Offici. ... ~::k ... ....... de Justiça deste Juizo, a quem J .......... $ ...... .. 

este for apresentado, indo por mim assignado. que em 

c um p r i me n t o mmmamllliBIQJD!B!IllÍ.IIIIJDIItriD de ...... uma .. C.ar.t a .. P.r.a c.at. o.r.l.a.,. v. i nd.a ... 

Jul zo ... de .D.lr.e. i to .. da .. Oo.rna.r.C.r! .. d.o .. Rto ... ~~. egro, Estad.o do .f>araná., . ..... 

di r i j a .... .. .. ~ ........ se onde reside .. . a. ... C.la. .. E.e.t~a..9:a. .... Q.~ ... F.~ .+.;r;'.Q .. S .•. ;I?.a.:Q.lQ. 

C A fiW ' A 
R.~ •. Q:":".G.::r.a.Q4.~ .•. E~.<;l,~ ... 9:~ ... V.l.a..Q.a..o. ... ~ar.a.na~.s.~n..t. a.. ... Ca.thar.i.na •. na .. pe.sa.o.a ... d.a .. 

se superintendente, 
nesta ..... . a ... L .d ... .a ... d ... e ........ .. ........... e sendo ah i .. pr.oc.e.da ... da . a.c.o.r..do ... c.om ... a ... 

Carta Precatort ,adL nte transcrlt , que foi por mt Jm mandad 

cumprir:-•Juizo de Direito da Comarca do Rio Negro,Estado do 
.; 

Paran,,etc.,eto.Carta Preoatoria,Cttatoria,diri l Lda pelo ui-
" 41 

zo em frente ao uLzo de Direi to dA Pri eira Vara do Civel e .. 
Comércio da Comarca de Curl ~ yba,Caplt .1 do Estado do Par!:'!ná,co 

mo abaixo ,dlgo adiante se declar ·: Ao Illmo.e E~o . Snr . Dr .Julz 

de Direito da prlmetra Vara do Civel a Comárcio da Comarca de 

Curltyba,Capltal do Estado do Parana,ou que , ~eu nomBe e honro 

E ........ $ ....... 

D ......... $ ......... 

ao cargb exercer e o oonhecLtento des t a haja por pertencer: O 

Doutor Aluizio Garota da Costa Barros , .Iuiz de ·D ireito da Co

maeoa do Rio eg , o,~stado do Par8ná ,etc. at 0.,etc •• Fàz ,saber ao 

Illmo.Snr.Dr.Julz de Direito da primeira Vara do Clval e Comér 

olo,da ·Comarca de Curttyba,Capital do Estado do Paraná,ou que 

suas vezes fizer e o conhecimento desta haja por pertencer;oua, 

procedendo-se por este Julzo aos termos de uma justificação a e-



... 
a raauerL1ento da Antonio Coredelro,digo,~ntonto Pinto Cordel-

- '!"\ 

~ -:ro,foi apresentada a este .uizo , em principio a patiçao do te-
A . ~ 

or seguinte ; •Excellentlssimo Srnhor Doutor 
1
uiz de Direito 

desta Comarca . U infra asslnado , advogado constituldo de Antonio 

Pinto Coredetro,conforae o instrumento procuratorlo,quer jus-

tiflcar perante Vossa Excellancia , com testemunhas,a favor de 

se consti.tulnte,o seguinte : 1• )-que o justlflcante exerceu , du

rante desol to meses o c-• rgo de chfe do Trafego da ~inha. são Fra.n

clsoo,tendo sido nomeado,afetlvamente,p~r~ este cargo , a exercen

do-o po~ quinze meses , dapols da axercel-o interinamente durante 

trais meses; 2&) -oue o justificanta fol nomeado par o cargo de 

a que aluda em cinco de outubro de mll novecentos e trinta , nele 
. , 

permanecendo ate trinta de março de mil novecentos e trinta a 

dois; 31)-gue o justlficante durante o tampo que exerceu o refe-

.rido cargo da Chefe de Trafego da ~lnh ão ~rancisco , o fez co~ 

satisfação da população a do comárclo as duAs linhas , dlgo as duas 
;> 

cidade - Rio Negro e Mafra - assim , como de toda a linha São Fran- ~ 

cisco; 4&)-oue no exarciC'io do referido CRrgo o justlflc~nta nun

ca teve um só ato que o desabonassa,auer como didadão,que como 

funcionaro , sendo de completa compostura e aleganciamoral e fun

cional o desempenho que deu ao referido CA.rgo , ónde se achava a 

prestar re evantas erviços não so a Eatrada,cono ao co~ercio a 

ás partes . Asa tm , rer·uer a V. Ex c la .• , oue s e di gne ele marcar dia , 

hora e lagar pra se realisar ~ presanta justiflca~io , ouvidas as 

testemunhas abaixo arroladas , as auaes comparecerão independente 

de c l tação ou int i ar; ão , ore de nado V . Ex c ia . , a expd Lção de Car-

ta ~recataria Cltaorla á Companhia Wstra de Fero s - o Eaulo Rio 

Granda , Rade da Viação ~araná Santa Cathari na , na pessoa de seu 

Superlntendente , tendo a referida Companhia ., sua sede na cidade 

de,CurlVy"ba ., ~sta.~~ do Pa.ra.ná , pa.ra aue venha assistir a presente 

justlf1cação.sob pena. da reval i a. . Peda a V.Excl.a . ,qu~ a. ~resenta 

seja e~tregue ao raquerente , independente de traslado . P .E~fer tmen

to,Estavem coladas duas estampilhas sendo uma estadoal do valor 
I 

de um mil réts e outra federal de duzentos réis , de educação e saú-



saúda,tnutllizadas.Rto Negro trinta de Janeiro de mil 

e trinta e quatro(a) Euolldes Meso~lta-advogado . trinta-um-no-

veoentos e trinta ~ quatro,sobre oadas estampilha.Estemunhas: 
' t 

Jose Severino Maia. 1 ldefeonso alo,J-io _ enegutn.Gabriel De

oueche. na qual proferi o ~eg~n~e despacho : " A.Omo requer,de

signa o dia nova vindouro ás trese horas ,para ter lagar a tn ui-, 

rição das testemunhas arroladas,clante o Snr . Dr . Promotor Publico. 

Rio Negro ,trinta-um-novecentos e trLntB e qu tro.(a)Costa Bar-
' 

ros.Agora me foi apresentada uma outra petição seguinte: xmo. 

Snr.Dr.~uiz de Direito desta Comarca .o Infr ssin do,advogado 

de ~ntoni o ~Lnto Corediro,conf~rme procuração nos autos da jus

tifi c ção reouer ida em favor do mesmo seu cone ti tuonte ,peste Ju k-
' .zo,requer a V.Excia.,que tendo vindo f orma da tempo a precato-

ria expedida para a citação so snr.~r. Superintendente da Es

trada de Ferro São Paulo Rio Grande , Rede de Viação far8 n~-SaR

ta Catharlna,digne-se de orcen r a expdição de nova Precat urla, 

Oltatoria afl 1 àa ,ser intimada a compa.recer,em dia novamente da-

ai õnado,aquela al_.tta autoridade da referida Companhia Jstrada de 

er.~.· o,am Curityba,Nestes TermosP .E.Defarlmanto. ~atavam coladas 

duas esta.mpilhas do valor de mil e dusantos réis,dAndo uma. es -

tadoal do valor demil réis a outra federal de dusentos réis, 

da educação e saúde,Lnuttltzadas. Rlo Negro ,dezesets de feverei-

ro de mll novecentos trinta e quatro . (a) Euolldes Maquita .-

advogado.dezeseis-dois-noveoentos e trln a e quatro sobre oa-

d astampilha.",n qual 1)roferi o seguinte despacho: (apresenta

da. hoge) J . Como re~uer, designo o dia ylnte e oito do co~ente. 

's tres~ horas,ciente o srm Promotro ~ubll~o.Rio Negro , dezanove

dols-novecentos e trinta e auatro. ( ) Costa Barros ."E ~m vlrtu

àA do que m ndei passar a presente Cart- Pre~torla Clt3torla, 

ou a oom o seu teor •digo que o em o ie or d~=~ oua.l ,depreco a V .Ex-
, 

c1a •• ou quem sua. vezes flzer, que senda- he ésta apresentada 

a faça cumprLr e gura.dar como nela se con t em e deol ra,e depols 
' 

ou e V. xc La ., exarar na · o v os se raspe i tavel " Cumpr~.-se ... , or

aenará a eitfl.ção da Companhia. Estrada de Ferro SÃ.o .Paulo Rio 



Rio Grande , Rede de Viação Parana Santq Cath rl aa, na pessoa do 

seu Superintenda nte , af lm de comparecer no dia vinte e auatr~ 

, digo no dia vinte e oito do c orr~nte , ás trese hor a , no edift

oio do Forum,neata c idade e sala as audlenolaa d& te Juizo e 

assiatlr a este. ~ust l f lc ção. e ~.Excla., assLm cumprir •3 fi

zer que se cumpr ,inc l usive , lnolusive dando conhecimento ao 

citando e todo o conteu do d~s p etiçÕes e seus reapetivvs des

pachos tetros,fará justiça á parte e a mim marca e putro t~n-

• to farei quando por V. Excia . daprecado . Dada a pas sada nest c i 

dade da Rio Negro , aos dezenve dias do mês de Fevereiro da mll 

novecentos e t rinta qu tro • ...:.U , Ermel l no Becker , t.iscr vã o,a subs

crev (. - Sobre dols mil e dusentos reis de salos,dend o, dusent os 

réis da educação e saúde , devldamente inut i lizados: Ri o Negro, l 9 

de Fevereiro de 1 . 9~4 (asginado ) Aluizio GarRcia da Cos t a Bar-

roa . O QUB ClDlPRA NA J'OIUIA SOB AS PBI&S DA LII. Dad o e p aaa-

do néstA cidade de Curityba , Capita l do ~'atado elo ParA ná. , ·~os vtn-

te 

ta e 
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I N F O R M A Ç Ã O 

Provando contar mais de lO annos de serviço na Estr~ 

da de Ferro São Paulo-Rio Grande, Antonio Pinto Cordeiro,por 

seus procuradores - vide instrumento de fls. 4 - vem offere

cer queixa contra a dit~ via ferrea, em virtude de haver sof

frido um rebaixamento do cargo que na mesma Estrada exercia 

ha mais de anno. 

A reclamação ora apresentada é procedente, tendo em . 
vi s tas as razões ad~z das em a petiç~o de fls. 2, como tam-

bem os diversos julgados deste Conselho~ 

Nessas condições, proponho preliminarmente á autori

dade superior seja ouvida a reclamada. 

Rio de Janeiro, 22 de~ 1935. i:.t.À.~ ~ 

· Aux.T la.sse. 

lliu de J a r' • ·o, ~~ de. 

-~~·~ ............. 
J./u "'-' ~ -.J.tfJ 

_;{~~ /~~ 
~\9--o, 





roc. 5584/35 

Rio de Janeiro 10 de Junho de 1935 

1•764 

··, 

Jr. Director da ~strada de Ferro são Paulo Rio 

Grande (Rede de Viação Paraná-santa catharina 

Havendo Antonio Pinto cordeiro reclamado 

a es t.e ~onselno contra o a c to dessa .F'errovia qu.e o 

dispensou do cargo de Chefe do Traft.go da Linha de 
N 

sao Paulo, solicito-vos providencias no sentido de 

serem prestadas a esta Secretaria as necessarias 1n-
"" ·rorrre.çoes a respeito . 

... 
Attenc1osas saudaçoes 

birector Gêral da secretaria 



Curi tyba, 26 de julho de 1935.' 

IlmQ Sr. Oswaldo Soares, 
, 

MD. Director Geral da Secretaria do Conselho 

A seguir transcrevemos na integra a informação prestada pelo 

Sr. Inspector Geral do Trafego desta Rêde, com relação á reclamação do 

Sr. Antonio Pinto Cordeiro, constante de vosso officio no 1-764, data

do de 10 de junho do corrente $nno: 

"Dando cumprimento ás determinaçõee do v·osso despacho exarado no 
verso do officio nQ 1-764, do Egregio Conselho Nacional do Tr ba
lho, passamos a ' informar sobre o caso do ar. Antonio Pinto Cordei
ro, juntando a sua ré de officio por nós autenticada. Em 1Q de 
maio' de 1929, o ar. Antonio Pinto Cordeiro foi demittido do cargo 
que occupava, ,agente de la. classe, em virtude de um inqueri to ad
ministrativo que apurou abandono de emprego. A demissã~ foi esco
rada no art~ 69, § 19, letra g, do Regulamento annexo ao decreto 
17941, de 11 de outubro de 1927. Passou maia de um anno sem pro
curar, pelos meios legaes, salvaguardar os seus pretensos direitos 
de voltar ao cargo do qual havia sido demittido, quando, em 5 de 
outubro de 1930, tomou posse, a força, do cargo de Chefe do Trafe
go da linha São Francisco, como um dos chefes revolucionarios em 
Marra, tendo sido preso o verdadeiro Chefe do Trafego, ar. J. Tes
sero1i Junior, o qual foi solto no dia seguinte e reempoesado, as
sumindo o sr. Pinto o cargo de Ajudante do Movimento. Logo em se
guida, a Administração Militar da Rêde determinou fossem os ~eus 
vencimentos contados a partir do dia 19, razão pela qual a fe de 
officio assignala esse dia como sendo o da posse. Em lQ de janeiro 
de 1931, foi nomeado Chefe do Trafego, e, para que tal nomeação pu 
desse se processar, foi o ar. Tesseroli, que não é engenheiro, no
meado para o cargo de téchnica especialiaada de Chefe da Locomoçã 
dando-se assim uma apparencia de legalidade a uma clamorosa arbi
traridade administrativa. Em 10-4-1932, A ~ministração qa Rêde, 
designou o ar. Pinto agente de la., cargo que occupou ate 22 de ju 
nho de 1935 sem qualquer protestos, sendo então nomeado Ajudante 
do Movimento, funcções que vem desempenhando a contento desta Ins
pectoria. Conclusões. Do exposto se verifica que o ar. Pinto, em 
1929, foi demittido e não dispensado, não goaando,portanto, quando 
entrou novamente para o serviço, dos favores do art. 55 do decreto 
20.465, de 12 de outubro de 1931. Que entrou novamente para os se 
viços, não como reparação de uma inj~ça, mas como ~uncc1onar1o 
novo. E que, consequentemente: doims o~\~epois da sua ef~ectiv _ 

Recebido na ta Secçao e ·--~-·-·· 
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••••• ção clamorosa no cargo de Chere do Trafego, podia perfeita
mente ser mandado para cargo inferior, que occupou em silencio, 
mostrando ultimamente até, como sabeis, bastante contentamento. 
Não tendo o sr. Pinto direitos adquiridos, por ter sido demitti
~ e não dispensado, não pÔde exercer o cargo de Chere do Tra
fego pois não estava no exercicio em 11-12-933, data do decre
to 23569 que regula o exercicio da engenharia, conforme está 
textualmente determinado pelo artQ 2Q do citado decreto. Resul
ta que o sr. Antonio Pinto Cordeiro, se dirigiu ao Egregio Con
selho Nacional do Trabalho, com uma reclamação absolutamente 
improcedente por varios motivos." 

Juntamos a fé de officio do sr. Antonio Pinto Cordeiro e valemo-

nos do ensejo para reiterar os nossos protestos de alta estima e dis

tincta consioeração. 

Attenciosas saudações 

b. 

cf! . ~ c:4-u~ 
. p/Su;:rintendente~ 



- :.t®JE .l)~ VIAÇAO PAH.~Á-SAN'l'A üAl'HARThA:• 

• .1J.l!lJ;l AA T.A.Ml!a'l TO .1JO THAJ!:li:GO -

TfuU'EGO - lll.N . .HA l? ARAN Á 

1~13- de 10 de abril a 30 de ~bril:-Praticante telegraph.,com ~o 000 meneaee. 
1913- de 10 de maio a 30 de junho •• :- Telegraphieta, com ~o 000 meneaee. 
1913- de 10 a 31 de ju1ho ••......•• :- Eecripturario, com ~0~00 meneaee. 
1913 - de 10 de gosto a 30 de eetembro:•Eecr1pturarío, com 100 000 meneaee. 
1913 - de 1Q de Qutubro a 31 de dezembro:-Eecr1pturar1o,com 140 000 meneaes. 
191~- de 10 de janeiro a 31 de março •• ~-Eecripturario, com 140 000 meneaee. 
1914 - dé lQ de abril a 31 d~ ma1o ••••• :-Agente intero, com 175 000 meneaes. 
1914- de 10 a 30 de junho ••...•••••••• :-Eecripturario, com 140$000 menaaes. 
1914- de 1a de julho a 31 de dezembro.:-Telegr~phieta, com 140 000 meneAes. 
1912- de 10 de janeiro a 31 de dezembro:-Telegraphieta,com 140~000 mensaee. 
1916- de 10 de janeiro a 31 de dezembro:-'l'e1egrEtph1sta,com 140~~000 mene es. 
1917 - de 1Q de janeiro a 30 de abril •• :-~'e1egraphieta, com 140$000 meneaee. 
1917- de 1Q de maia a 30 de junho ••••• :-telegraphieta, com 150~000 meneaee. 
1917 - de 10 de julho a 31 de dezembro. :•'l'e1egraphieta, com 1b0$000 meneaee. 
1918 - d.e 10 de janeiro a 31 de maio ••• :• 'J.'e1egraphista, com 1b0$000 meneaee. 
19lb - de 10 a 30 de junho .•....••• Cha!'.Te1egraphieta, com 200$000 meneaes. 
1~1b -de 10 àe julho a 31 de dezembro.:•Telegraph.Chefe, c/250$000 meneaee. 
1919 - de 1a de janeiro a 3u de eetembro-Telegraph.ühefe, c/250 00 meneaee. 
1~1~ - de 10 de outubro a 31 de dezembro- Agemte de 2a . ,com 2'1':; ·o O meneaee. 
1920- de 10 de janeiro a 31 de deaembro:-Agente de 2a.,com 275'000 meneaes. 
1<;121 • de 10 a 31 de janeiro •••••..••••• :-Agente de 2a. ,com 2'/' ·uoo meneae e. 
1~21 - de lg de fevereiro a 30 de novembro:-Agente 2a., com 3u0 ·ooo meneaes. 
~~21- de lQ a 31 de dezembro ••••••••••• ;-Agente Ge 2a.,com 330 ·ooo meneaee. 
1922- de lg de Janeiro a 31 de maio •••• :-Agente de 2a . com 330 ·ouu mensaee. 
19~2- de lQ de Junho a 31 de de~embro •• :- ente de la. com 330 ·ooo menea ee. 
1~23- de lQ de janeiro a 31 de dezembro;- gente de la. com 33o ·ooo mene ee. 
924- de 10 de janeiro a 31 de d.ezembro~-Agente de la. com 33o ·ooo meneaee. 

1925- de 10 de janeiro a 31 de dezembro:-Agente d.e la. com 330 000 mene es. 
192t> - de 10 de jane 1ro a 30 de. setembro:- gente de. la. com 3bu ·ouo meneaee-
1926 - de lQ de outubro ~ 31 de dezembro:•Agente de la. com 420$000 meneaee. 
1927 - de 10 de janeiro a 31 de dezembro:-Agente de la. com 420 000 meneaee. 
1928 - de 10 de janeiro a 31 de dezembro:-Agente de la. com 420 ··ooo meneaes. 
1929- de 10 de janeiro a 30 de abril ••• :•Agente de la. com 420 000 mensaes. / 
1929 - Em lO de ma~o, foi demittido por abandono de servi o, conforme ficou apu 

raao no inquerito ~inietrativo ne aurado para esse fim. 

TRAFEGO - LINHA SÃO FRANCISCO 

.iL930 - Em lO de outubro:- Nomeado no cargo de Ajudante do ühefe do 'J.·rafego em 
caracter provieorio. 

1930 - de 10 de outubro a 31 de dezembro:-Ajud. do CT into, com 800~;> 000 meneae L 
l93lx- de 10 de janeiro a 31 de dezembro: -Che fe do Trafego, com 1:400~000. 
1932- de 1° de janeiro a 31 de março ••• :-Chefe do ·rrafego, com 1:400~0u o. 

TRAFEGO - LIN1IA P ARANA 

1932 - de 10 de abril a 31 de maio •••••• :-Agente de la. com 420~p OUO meneae s. 
1932 - de 11:1 de junho a 31 de dezembro •• :-1\.gen te de la. com ':;30 'UOO meneaes. 
1<;133 de lO de janeiro a 31 de dezembro:- gente de la. com 53oq· ouo meneaes. 
1934 - de 10 de janeiro a 31 de dezem·bro :-Agente de la. com 53U!Jii000 mens ee. 
1935 - de 10 de janeiro a 21 de junho ••• ;-Agente de la. com ':;30~000 mensaee. 

~ 

1'RAl!~GO - LI:N.li.A AU ll'RANCISCU 

1~35- de 22 de junho a 23 de julho ••••• :-Ajud.do CT ~ntQ, com /50 ouo meneaee. 
I 

I' elo exposto, verit'ica-ee que o referido bnr. conta, no .1Jepa.rtamen to do 
Trafego, com VIN~ (20) annoe, D~Z (10) mêzes e Trlt~ (13) d1as de serv1 ços prel 
tadoe a esta Rêde. 

' ae~urityba, 23 de julho de 193~ 

INSFElTOR Gcl~- T.BAJ!'~GO 



!:recesso 528/34 

.L.rl. 

VI::iTO;:) E IlliL .• T DOS os autos deste processo, em 

que José Bernardes Cabezon, anpregado de Rêde de Viação 

raná Santa Catnarina, reclam..t contrct a administração da atra.:t

d~ dt Ferro São Paulo Rio Grande, que o rebeixou de categoria, 

e, em consequencia, teve diminuídos os respectivos saldrios: 

Considerando 4ue o telegrumma do ministro da Via

ção contem uma determinação de ordem Geral, n~ que respeita 

aos augmentos d~ venv' tos realizados durante a occupação 

federal da Têde; considera do, entret 

corrente ~~P é ~ augmento }de vencime 

para novos curgoa' dos 4,\l.' es não 
' 

o c c....so da re-

nomeaçOes 

sem moti-

vo justo e ~or ' ~eiP de 1nqueri ..:i.dminis~ativo, de conformi. 

dade com as determinaçOes lega.es igentes, visto o mesmo contar 

mais de 10 

Consid:er 

tifica o rebaixamen 

a Estrada de Ferro em questn.o jus

do como cumprimento de instrucções 

instrucções essas que, como se veri-do Sr . Ministro da 

fica, i'Hia podem ser appli adas ao caso do recorrente, que na.o 

teve propri~~mento e vencimentos e sim nomeaçao para 

ex, rcer no os carg s~pujos vencimentos sS.o notoriamente mais e-

levaõ.os r 
610 ... \····~ .... .\ \...~~ so:J_vem membros da la. Camara do Conselho Nacio-

\1f'~~lnô dar provimento á presente recl.,maça.o para o fim 

"}~-'~( re~dllte ser reintegrado no cargo qur occupava, com os ven

c~entos de 800$000(oitocentos mil réis), que percebia untes do 

reba~ecl mado. ' r 
Rio de Janeiro , 4 de Dezembro ~ 1~34 ,-,: 

ass. F. B~~boza de rlezende - residente 

ass . Vicent. Galliez - Relator 

Fui presente ass . J.Leonel de R. lvim - Procurador Geral 

• 



A' con i eração do Snr. Director Geral 
c& a.~at do ce~ a. ~ JTJ.-~ cz.~ a\" (@~-<- <1-1-

. .. ....... :/ ..................... ~ ............ ... ;/-... ........ _ 

Ri-~~:n;;; ?;/27!:~?:8.~ 
Director da 1'! Secção 
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roc .5.584/35. 
8 Nov mbro 5. 

CN/~oJ •· 

r . ~up r1ntend nt d· . e e V1açNo ), r n nt c~th r1n • 

Cur1tyb • 
p • 

~ V1 t dos to de roces o e u ntonlo 

'lnto Cor ir o recl cont o c to Jstr; d· de F 
N ro o.,) o 

ulo ' o que o d 1 t ~lu dos .rv1ços, sollc.tto-vo , 

de COI com o r uer1do ela lrocur dor a· r , ~ s 

nec ss r1 rovldencl·s no bentl o de s r m pr st· s res t 

Secr t rl , d ntro o pr:zo v1nt 1 s , , se 1nte ln!or-
"" . ço s: 

-1~) o r 'iuc !oi o r cl ant nome do judante <1o ch ! 

do r - fO d L1 ha e ~No Fr nc tsco; 

1)0) -J.. e r 'uem foi el pr lOVldo ch fe do Tr 1e 

11nh • 

Outrou1m, sol c1 to-vos · rem -.:~~ .. 1 dess s 

o 1at ente utt ntic d s . 

;to , , or co ias 

tt nc1ob s s ud·çõ s . 

u1r ctor G r 1 d cr t r1 • 
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C /;.J>BF • 

Sr • .tntonto liJto Corde. ro . 

/C do • Pr ud nte d or es Net to 

uo Al xa.ndre • r 1ra., n. a. 
o de Ja.n lro . 

o orl 

5 . 

dos-.o oS IJ 

Con.., 1 o, o.JCC t· r'1 

e p oc S,;,O u r e-

cl lo Gr· de , 1rn d 

qu r c1 pel r f -

ri · F o t ·ro via . I t l I 

sul 
N 

t t enclos s ÇO • 

Dlrector rnl d ecr t r1 • ~ 
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JUNTADA 

Nesta data, junto aos presentes 

que se seguem. 

lQ Official 

j 

• 

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

Curityb a , 6 de dezembro ne 1935 • 

I l mO Sr. Osvaldo Soares, 

NQ 9/44 

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

Rio de Janeiro 

Respondendo ao vosso pre zado officio nQ 1/1444, datado de 8 

de novemb r o p. passado, aqui recebido a 16 do me smo mez, sobre o 

p rocesso em que o Sr. Antonio Pinto Corde iro reclama contra esta 

Rêde, confirmamos os dizeres de nosso officio no 9/2847, de 26 de 

julho do corrente anno, e communicamo-vos que a nomeação e promoção 

de que trata o vosso supracitado officio foram feitas, a titulo de 

interinidade, por occasi-o do regime de occupação militar da Rêde, 

em consequencia do movimento revolucionario, não tendo esta Supe-

rintendencia, em seus archivos, documentos desses actos. 

Valemo-nos do ensejo para reiterar os nossos protestos de 

alta estima e distincta consideração. 

). 

~1#\x b .. ~ 

Attenciosas saudações 

~· ~ { . 
~ !f ....J " NG ~ I-H A\ IA 

'I I I 

J,,_ ~? I [ ) ' . \IIGTICA 
l r) i ----

'• jf iiVO /.c 
.. , .r" J# 

~--· -~ .... _ _ - • .&.! ' .... 

/ 

I 
c b'do na 1.a _ cção r -96 , &..::. .u-



Exm2 Snr. Eresidente d C selh N~ i nal do Tr alh · 

Diz ~nt nio Pinto Cerdeire ue, intimado a dizer so

bre as allegações reduzidas _pela Rede de Viação laraná.-Ss.nta Ca.

tharina no Processo n2 ).)84 /3~ , tem a ,onderar a esse egregio 

Conselho o seguinte: 

.A defesa offerecid:J. 11ela em reza reclamada é tã.o iD-

~onsistente ~ue o reclamante oderia julgar-se dis ensado de re~ 

te-la. Ella se reduz a tres arg~entos pauperrimos. 

" O 12 consiste em pretender ~ue o re~lamente fora de-

mittido or abandono de em rego em 1929 e ~ue, or isso mesmo, nãu 

i:JOderia gosa.r da garantia do artiGO 55 do decreto nº- 20.46.5 de 1 º 

de outubro de 1931 g_uando retornou á activldad.e na estradc, em 

1930, uma vez ~ue teria voltado ao sorvi·ço"não ~om.o reparação de 

uma injustiça, mas como f'unc:cüonario novo. n 

O 2 se reduz a contectar ao reclamante direito á es-

tabilidade no cargo de ~ue foi rebaixado indevid.amente,sob retex

to de sua nom:eaçõ.o _para o mesmo haver imJ?ortado n numa clamorosa. 

a.rbi trari edade ad.mini strat i va." 

O 32, finalmente, contém a allega~ão de que, não se 

achando o reclamante no exercício do cargo de chefe de trafego da 

linha São Francis~o quando foi baixado o decreto n2 23.569 de 11 

de dezenbro de 1933, que regula o exerci~io da engenharia, não 

I, ~mais ~he seria 11"1 to p~eitear ser resta.be~ecido naquelle "argo , 

' ;. ~or lhe faltarem os requisitos hoje exigidos para exerce-lo. 
~ Entretanto, tal como se evidencia desde o prineiro exa-

nenhum desses tres argumentos tem a menor procede~ia. 

Quanto ao 1Q,a prova insophismavel de ~ue o rec:lamente 
eLo~~ 

não entrou no exercieioYde chefe de trafego da. linha São Francis-

co " como funccionario novo" quer.1 a fornece é a pro);lria em,Prez.a re_ 

clamada. ~ esta, 

5 , firmado pelo 

effectivamente, ~ue 

se~ e'tão Ins_pector 

~~ ~~..\~( 

no attestado constante de fls 
Geral do Trafego e actual Su-
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perintendente Alexand•e Gutierrez, declara em todas 

" deante do exposto, conte. o 

cionario (o reclamante) até a ~r sente da

ta,(19) dezenove annos,(3) tres meses e 

(14) quatorze dias de serviço ~restado a 

esta Rede." 

Ora, se o reclamante contava ~erca de vinte annos de 

~erviço, conforme o attesta.va a ~ro ria empreza reclamada., fls. 

5, é fora de qualquer duvida que elle não passa a exercer o m.en-

cionado cargo "como :funceionario novo" e que não ~odia ser absoluii. 

tamente rebaixado de ea.tego~ia. Por maior que seja sua coragem de 

affirmar inverdades, a empreza reclamada não ousará, nem poderá 

eontestar que o reelamante lhe prestara serviços effectivos por eer-

" ea de 20 a.:nnos quando :fora promovido ao cargo de chefe do trafego 

da linha São Francisco. Como, pois, ~retender-negar-lhe estabili 

dade naquelle cargo? EsSa estabilidade se adQuire, segundo a dis

posição ele.:rissima do artigo .53 do dec.reto n-º 2o.4-6.5 de 1-º de outu

bro de 1931 ," a.p6s dez annos de serviço p estado á mesma emp~ez.a." 

Pouco importa, para os effeitos de tal estabilidade, que taes ser

vi~os sejam ininterru~tos ou descontinuados. Baste. que o emprega-

do tenha ~restado dez aru1os de serviço .á mesma em~reza para ter i 

direito á estabilidade. ~or eonseguinte, ainda que não fosse appl~ 

oavel ao reclamante ~or analogia o dis~osto no artigo 55 do decre~ 

n2 q).46.5 de 1-º de outubro de 1931 , a sua estabilidade estaria asse

gurada por força do que se aeha estabelecido no art.~· 

Em relação ao 2-º argumento produzido pela empreza re

clamada o que oecorre observar ,lógo á ~rime ira vista ,é que se tra.

ta de allegação mais inconsistente e mais ridicula talvez do que a 

~nterior. E quem se incumbe de _provar tambem que a promoção do re

elamante não im:porta absolutamente em nenhuma11 elamorosa arbitrari

edade administra.ti va" é mais uma vez a .J:JrO ria em.i)reza reclamada, 

elo orgão autorilado do mesmo Inspeetor Geral do Trafego Vle sub~ 

creve em nome do SuiJerintendente as allegações de fls • .30 a 31 , 
; 

qQando assevera, no documento a fl~6, que o reolamente exerceu as 

func~ães de chefe do trafego da linha São Francisco :por mais de um 



armo, havendo-se no cargo " com todo Q"--z.lo:e...,l~~ao~o~et......~o~ ......... ~-~:a.~oUíillll~ll\ 

sempre e sem restricções as ordens emanadas de seus superiores 

hierarchicos e revelando a -l:; odo o tempo o ::pro:posito 11 de bem seryJ 'I' 

á administração da Estrada". Tão certo é o facto de que o reclamaa_ 

te tinha direito a ser mantido no cargo, sem que isso importasse 

em nenhuma "clamorosa arbitrariedade administrtiva", ClUe a em::prezts. 

reclamada, ao tomar a iniciativa illegal de rebaixa-lo de catego

ria, lhe dirieiu a carta lamurienta de fls 6, em que fingia la

mentar aquelle acto administrdtivo e proc~rava attenuar-lhe o e~ 

feito com os elogios acima transcri tos. 

De r~sto, mesmo ~ue se admittisse,::para argu

mentar, ue a :promoção do reclamante houvesse consti tuido uma tre

menda injustiça, essa circumstancia não bastaria ara legitimar o 

attenta.do á sua estalJilidade no cargo. Tendo sido Jromovido como 

o ~oi e contando mais de dez annos de serviço, o reclamante ão :po_ 

deria ser rebaixado de oategor~a ~e~ois de mais de um anno de exer_ 

cicio, sob retexto de ter sido injusta ~romo ~o. 
De referencia ao 32 argumento :prodctzido ela e 

.P t'eza reclamadEc, basta dizer-se que elle se destróe or si m~smo, 

eoDBider~àa a absoluta im:procedencia do 12 argumento . 

De faoto,seri <:l. irr isorio que esse egregio C'on-

selho estivesse im:pedido de restabelecer o reclamante no cargo rl 

de que foi illegalmente rebaixado pela empreza reclamada~e~ '1 

.d .. março de 1932, .POr motivo de em 11 de dezembro de 1 9 3 3 ter 11!\lrc:l-

do ~•àgar o decreto n2 23 .569 que exige para o exercicio da

quelle ca•go certos requisitos qu~ o mesmo reclamante não :possue. 

Eretende a reclamada que o reclamante, ":por ter sido demittido e 

não dispensado, n~o :pÓde exercer o cargo de chefe do trafego,~ ~ , 
:pois não estava no exercicio em 11 - 12- 1933, data do decreto n! 

23.569, que regula o eXtJ rcicio da. engenharia, con:forme está :tex

tualmente determinado :pelo artigo 2 do citado decreto·" Mas en

tra :peles olhos que, ~ontando v cerca de vinte annos de serviçp 

quando exercia o cargo de chefe do trafego, o reclamante não :po

dia absolutamente ser rebaixado de categoria e, :pois, o acto de 

seu rebaixamento é nullo e de nenhum effeito, resultando dahi 



que não ha distinguir entre a situação do reclamante após 

arbitraria e nullo que o rebaixou de ~ategoria e aquella 

se acharia se fosse mantido no exercicio effectivo do cargo até 

entrar em vigor o citado decreto que regula o exercício da enge

nharia. Em verdade, sendo nullo e de nenhum effeito como ~ o 

acto que o ~rivou de seu cargo de chefe do trafego, em 31 de mar

ço de 1932, a situação do reclamante em :face do decreto n-º 2:3 • .5$ 

de 11 de dezembro de 1933 ~precisamente identica áquella em que 

se encontraria se estivesse no exercicio ininterrupto do mesno 

cargo até a data do referido decreto. Isso porque, desd que o 

reclamante tomou posse daquelle c go contando mais de 10 annos 

de serviço á mesma empreza., tinha direito adquirido a ser manti

do em suas fucções e nem pelo facto de se ter eventualmente at-

tentado contra esse direito a lei nova ~oderia prejudica-lo. A 

Int:raducçã.o do Co digo Civil estalJele~à., no artigo 3Q., CJ:.Ue ''a lei 

nova do prejudiae.rá, em aa.so algum, o direito adquirido" e, como 

é insophismavel o direi to adquirido do rE-clamante á esta'tülide.de 

no cargo de chefe do trafego da empreza reclamada, constituiria 

o maior dos disparates consentir-se em que prevalecesse o acto 

illegal que é objedto da pFesente reclamação, sob pretexto de q~ 

o reclamante não mais possue os requisitos para o exeroiaio da

quelle cargo nos termos estatuídos pela nova legislação. 

Demonstrada assim a de~loravel inconsistencia 

dos tres ar~.entos produzidos pela reclamada, s6 resta ao recla

mante chamar a attenção desse egregio Conselho para a insopita-

vel má fé das allegações de fls 30 e 31. Ahi se ~retende que o 

reclamante passou mais de um anno sem reclam~ eontr o acto ar-

bitrario que o rebaixou de categoria e que occupou até 22 de ju

lho de 193.5 corrente o cargo de agente de 1a, classe, "sem. qu.a.es .. 

quer ];)rotestos11 • No entanto, a fls 10 do resente Processo, se 

encontra o ];)rotesto judicial formulado pelo reclamante :para re

salva de seu direito violado, protesto este de que a em:preza re

clamada teve sciencia, pelo s~u re~resentante legal , em 17 de 

junho de 1'9 32 , tal ~omo se l?Oderá. verificar a fls 11. 



J 
I N F O R M A Ç Ã O 

Em attenção ao officio desta Secretaria cuja a co-

p ia consta á fls. 56, o Snr. Superintendente da Rêde de Via

ção Paraná Santa Catharina infroma que a nomeação e promoção 

do recla·1ante, foram feitas, a titulo de interinidade, por 

occasião do regimen de occupação militar da Rêde, em conse

quencia do movimento revolucionaria, não tendo aquella Supe

rintendencia, nos archivos, documentos desses actos. 

Por sua vez Antonio Pinto Cordeiro, no documento 

de r ls. 89 e seguintes, contesta as declarções anteri ormente 

prestadas pela Rêde de Viação Paraná Santa Catharina, 

Cumprida, assim, a diligencie reauerida pela Dou

ta Procuradoria Geral á fl s . 84 verso, passo o presente pro-

cesso ás mãos do Snr. Director desta Secção, os 

fins. 

Retardado devido ao accumulo de s 

Pr~,)l~ J~ " 'U/hfV 

Hl Official 

fl. ..eu.__ /o:/ -a6 

A' consideração do Snr. irector Geral 

4k. ..... ~t!.~.é ....... ~~ .......... r?. ..... ·~-r~..~,~ 
Rio de Janeiro,jiJdet;~!L ..... d>J~3.€_ 

~-ctt?~. di ?-'-lk . .. eM ~(I_ 
--····--·- ·- · · ··················· · ·········!/.·~· ··· · ·· · · ··· ·········-···-·-··- . 

Director da 1'!- Secção 

VISTO-Ao Sn . 0r. P oc 
~ m do Exmo. S ~r. !}~ 

,g) e .. -~ 1 afJ~ 
v:.~~ 

l l rRnTnr 
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Ministerio do Trabalho, 

lndustrla e Commerclo 

..................... Secção 

• 
C. N. T.-25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc .5.584/35 
ACCORDÃO 

• 
Ag/SSBF • 

19 ..... 3Et ...... 

Vistos e relat ados os autos do processo em que 

são partes : Antonio Pi nto Cordeiro , como reclamante; e a Estra

da de Ferro são Paulo- Rio Grande - Rêde de Viaç; o l)t=1 r an.: - SD!l

ta catharina - c01no reclamada: 

RELATO RIO 

Antoni o Pi nto cordeiro , f er roviat:ho com mais de lO an

nos de serviço , em Janeiro de 1931 , quando exercia as funcções 

de Ajudante do Chefe do 'i'r afego da Linha são Fr ancisco, foi no

meado Chefe do Trafego da mesma Linha , por acto do Inspector Ge-,_ 

ral da referida Rêde , com os vencimentos de 1:400$000 (um conto 

e ouatrocentos mil r~is) mensaes . 

Ero Março de 1932 , depois de haver exercido as novas 

!'Uncções , foi scientificado de nue por portari::~. do Su,1erintenden 

te da Rêde a sua promocão tinha sido tornt1d::t sem effeito. 

E' contra esse Hcto oue o citado empregado reclamA., es

perando aue este Conselho determine providencias nue lhe assegu

rem o direi to de tornar ás funcções de Chefe do ~rrRí'ego, e, bem 

assim , seja indemnizado da differenca. dos vencimentos aue deixou 

de perceber . Isto posto e 

CONSIDERANDO oue , ouvida. A. EstrA.dH sobre o RSSumpto, Al

legou A. mesma aue n recl~mb.ÇR.o era improcedente poraue - a - o 

reclBmante fOr::1. demittido por ::J.bandono de emprego , em 1929, e 

nue , por isso mesmo , n"'o podia. gozar da garM.tia de oue trata. o 

art . 53 do Dec . n? 20 .465 , de 1931 , auando retornou ~ nct1v1d~de 

nR, EstrA.dt1 , em 1930 , umA. vez aue teria voltado AO serviço como 

funcc1onar1o novo; b - não tinhA. t1SSegurado o seu direito 6 estA-
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Proc. 5.584/35 

bilid8de no cargo de aue foi rebaixado ; Q - finalmente, nFí.o 

do o reclamante no exercicio do cargo de chefe de ·rrafego 

São ltrancisco , OUai do foi baixaào o Dec . nC? 2~, . 569 , de 11 de Dezembro 

de 1933, ~ue r egula o exercicio da. engenhariH , não II!R.is lhe seriA. li

cito pleitear ser restabelecido nunuelle cargo , por lhe faltnrern os re

auisitos hoje exigidos parH exercel- o; 

CONSIDERANDO aue as a.llegaçÕes dA EstrHda , como esttí bem e 

perfeitamente demonstrado nos AUtos sFí.o improcedentes ; com effei to 

CONSIDERANDO nue A. propria Estr~d~ , com os documentos aue 

forneceu ao reclAmante , provou aue este j~ cont~vA mAis de 10 Annos de 

serviço : 
N N 

CONSIDERANDO aue , em relaCAO á f:=ü tA de ha1J1.11 tACHO le~~al do 

recl~mAnte p~ rP exercer o cargo de Chefe do TrAfego , dois Argumentos 

se oppÕem á mesm~ , e , isto , noraue nA. dAtA em nue entrou em vigôr o Dec~ 

n~ 23 . 569 , citado , o recL,mHntese encontravailllegalmente A-fastAdo do 

cargo , e , AindA , pornue entre AS A.ttribuiçÕes nue só poder~.o ser exer

cidas por engenheiro civil , o srt . 26 do referido Decreto a.llude .c1 "es-
N N N 

tudo , projecto , direccao , fiscali?:açao e construcç o de estradas de ro-

dagem e de ferro " : 

CONSIDD~DO aue ~. vista dos termos em que estÃ redigido o 

a.rt . 26 só alcança os cargos de direcção das vias- ferrea.s, e, n5o, os 

cArgos inferiores ao do administrR.d.or, como é o nue exerciA o reclPm~n

te : 

.í. esolvem os membros da Prirr1eirA CRmArA. do Conselho HHcionAl 

do TrA.balho jUlgar procedente , em parte , a nu e ixa de fls . 2, pa.rn o f lm 

de detenninar que a Estr~1.da restabel eçA os vencimentos anteriores do re .. 
N 

clamante , sem A. obrigaçAo , porem, de reconduzil- o HO cargo de Chefe de 

Tr ... .!é'ego . 

Fui presente :
..o 
ri~' e.c:x 

Rio • 
Presidente 

elntor 

ProcurAdor Ger!:)l 
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Exmo. Snr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 

Diz por procurador Antonio Pinto Cordeiro, nos autos do 
Processo n. 5.584/35, que, não se conformando com a resolução 
da 1~ Camara desse egregio Conselho, que julgou procedente ape
nas em parte a reclamação formulada pelo supplicante contra a 
Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande (Rêde de Viação 
Paraná-Santa Catharina), quer offerecer embargos áquelle accor
dão, nos termos do art~ 4~ § 4~ do regulamento approvado pelo 
Decreto n. 24.784, de 14 de Julho de 1934. 

Vem, pois, requerer a V. Exa. se digne mandar juntar os 
inclusos embargos ao respectivo processo e, uma vez que os mes
mos articulam materia apenas de direito, que sejam recebidos 
independentemente da apresentação de documento novo. 

Nestes termos, 
P. deferimento. 

f/ 
ANNEXO:- Embargos ( duas fls. 

substabelecimento de 
dactylographadas); 
procuração. J 

J // y ?J G;tf"-
!j ,2 6 jo f; 
I 
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Por embargos ao v. accordão 
ra desse egregio Conselho Nacional do Trab -
lho, proferido no Processo n. 5-584/35, diz 
o embargante, Antonio Pinto Cordeiro, contra 
a embargada, Companhia Estrada de Ferro são 
Paulo-Rio Grande (Rêde de Viação Paraná-San
ta Catharina), o seguinte : 

1~) - que, pelo v. accordão embargado foi fulgada proceden
te em parte a reclamação formulada pelo embargante contra o acto 
da superintendencia da empresa embargada, que o rebaixou da cate
goria de Chefe do Trafego da linha são Francisco, embora contan-

, 
do mais de 10 annos de serviço effectivo a mesma empresa; 

... a 
2~) que, pela referida resoluçao da egregia 1. Camara desse 

Conselho, foi deter.minad8 que a Companhia embargada restabeleça 
os vencimentos anteriores do embargante, "sem a obrigaÇão, porém, 

" de reconduzi-lo ao cargo de Chefe do Trafego; 
no entanto, 

3~) - que é, data vania, injuridica e injusta a conclusão 
do accordão embargado na parte em que desconhece o direito do 
embargante a ser restabelecido no cargo de que foi rebaixado ! l

legalmente; 
com effeito 

4~) - que, pela propria decisão embargada,a egregia 1~ Ca
mara desse alto orgão da Justiça do Trabalho considerou que as 
allegaçõea produzidas pela empresa reclamada, em defesa do ac to 
lesivo ao direito do reclamante foram julgadas improcedentes, 
"·como está bem e perfeitamente demonstrado nos autos"; 

outros 1m 
5~) - que , tendo sido reconhecido pelo mesmo ~ccordão em

bargado o direi to insophismavel do embargante á garantia. estabe
lecida pelo art~ 53 do Decreto n~ 20.465, de 1931, esta implica 
tanto na irreductibilidade de vencimentos, quanto na estabilida
de na categoria ou cargo; 

em verdade, 
6~) - que segundo a propria jurisprudencia desse egregio 

Conselho o empregado com mais de lO annos de serviço "não deve 
ser rebaixado (de categoria) sem motivo justo e por meio da in
querito administrativo, de conformidade com as determinaçÕ.es le
gaes vigentes" (a c cordão de 4 de Dezembro de 1931~. publicado no 
Diario Official de 25 de Março de 1935, pag. 5-874); , 

tanto isso e justo 
7~) - que a mencionada garantia do art~ 53 do Decreto n~ 
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20.465, de 1931, tem sobretudo o sentido de estabilidade, de 
aocordo com a interpretação desse mesmo egregio Conselho; 

effeoti vamente 
8~) - que, ainda num acoordão recentissimo, datado de 14 

de Julho do corrente anno e publicado no Diario Official de 25 
de Agosto ultimo, a 3~ Camara desse douto Conselho declarava 
"que a irreductibilidade de vencimentos é principio elementar 
da estabilidade;" 

ora 
9~) - que, se a estabilidade é a garantia que o citado 

art~ 53 assegura ao empregado com mais de 10 annos de serviço, 
não se poderá contestar que a ella seja inherente quer "o prin
cipio elementar da irreductibilidade de vencimentos" a que al
lude o accordão acima invocado, quer o principio da irreducti
bilidade de categoria , uma vez que, desobrigada a empresa em
pregadora de manter o empregado em cargo de certa categoria, 
isso equivalerá a faculta-la a forçar o dito empregado á de
missão; 

de facto 
10~ - que, "sem a obrigação de reconduzir o embargante ao 

cargo de Chefe do Trafego", a empresa embargada teria o arbi
trio de rebaixa-lo até á categoria de continuo, servente, ou 
guarda-freios, criando para o mesmo embargante uma situação in
toleravel e attentando, portanto, contra a sua estabilidade; 

em taes condiçÕes, 
11~) - que, concedido acaso esse arbitrio a empresas em

pregadoras, resultaria inoperante e vã a garantia do art~ 53 
do Decreto n. 20.465 de 1931; 

por conseguinte, 
12~) - que, contando mais de 10 annos de serviço á mesma 

empresa, tanto o embargante tem direito á irreductibilidade de 
vencimentos, quanto á de categoria, muito embora esta ultima -possa nao importar em inamovibilidade; 

de resto, 
13~) - que, tendo o v. acçordão da 1~ Camara desse egregio 

Conselho reconhecido a illegalidade do acto contra o qual recla
ma o embargante e julgado improcedentes todas as allegações apre
sentadas pela empresa embargada em defesa do mesmo acto, é claro 
que este não poderá produzir effeito algum; 

assim, 

14~) - que, se tal acto, por força de sua reconhecida ille
galidade, deverá resultar insubsistente, não se comprehende que 
subsista delle o effeito de rebaixar o embargante definitivamen

te de sua categoria; 
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á vista do exposto, 
15~) - que os presentes embargos devem ser recebidos e 

nal julgados provados, para o fim de ser reformado o accordão 
... # 

embargado e reconhecido o direito do embargante nao so a ser 
restabelecido nos vencimentos que lhe competiam como Chefe do 
Trafego da linha são Francisco, mas tambem a ser reconduzido 
ao mesmo cargo ou a outro de egual categoria. 

JUSTIÇA. 

• 
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ESTRADA DE FERRO S!O PAULO RIO GRANDE 
(Rede de Viação Paraná Santa Catharina) 

RECURSO AO CQNSELHO NACIONAL ·no TRABALHO 

RECLAMAÇÃO DO FUNCCIONARIO ANTONIO PINTO CORDEIRO 

EM 19 de outubro de 1936 
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MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
REDE DE VIAÇÃO PARANÁ SANTA CATHARINA 

Exmo.Sr.Presidente do Egregio Conselho Nacional do 

A ESTRADA DE FERRO S!O PAULO RIO GRANDE (Rede de Viação 
. . . 

Paraná Santa Catharina),não se conformando,data venia,com o venerand 

Acco~ proferido pela Egregia Pr~eira Camara,no processo ng 5.584V 
# 35,em que e reclamant ANTONIO PINTO CORDEIHO,vem apresentar embargo 

ao referido Accordam para o Conselho Pleno,nos qUaes:-

P R O V A R A :-

PRELIMINAI&ENTE 

CABIMENTO DOS EMBARGOS 

la PRID·IMINAR - ~e nos termos do artigo 4g § 4g do Decreto 24.784, 

14 de Julho d 1934,os presentes embargos são cabive 

a)-porqu articul~ mataria de direito,não discutida 
ainda na presente causa; 

2a. PBELIMINAR -

b)-porque vem acompanhados de documentos novos-6 doe 
mentos•,sobre os quaes ainda não se pronunciou es 
s Egregio Conselho. 

2g 

ARTIGO 18 DAS DISPOSiçQES TRANSITORIAS DA CONSTITUI-
çitõ FEDERAL. · 

Qpe a Estrada de Ferro São Paulo Rio Grand está occ 

pada pelo Governo Federal desde 5 de outubro de 1930 

send~~lssa occupação é regulada pelo Decreto Federal 

ng 19.60l,de 19 de janeiro de 1931. 
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REDE DE VIAÇÃO PARANÁ SANTA CATHARINA 
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3g 

~e nos t rmos desse Decreto era e ' a Estrada administrada 

por•um delegado da COnfiança do Che!e do Gçverno Provisorio 

directament subordinado ao Minist rio da Viação e Obras Pu• 

blicas • 

~e o acto contra o qual se r clama partiu portanto de um d 

legado da confiança do Che! do Governo Provisorio,pelo que, 

acha-se approvado não pode ser revisto ou alterado por Tr1 

bunaes,segundo dispõ o artigo 18 Das Disposiç6es Transito~ 

rias da Const1tuição,não podendo o Conselho Nacional do ~ra

balho pronunciar-se a respeito dos actos praticados pelos d 

legados do Chefe do Governo ~rovisorio,anter1ores á promulga 

ção da Constituição. 

5g 

~e esse Egreg1o Conselho j~ asa~ aomprehend u o texto Cone 

titucional,juliando-se incompetente para tomar conhecimento 

de re lamação de ferroviarios baseadas em actos dos delegado 

do Governo Provisorio nos seguintes Accord~s:- lg)- Accords 

no proces o 2422/932,em que ~ reclamante Adolpào Correia da 

Cunha 
, 

reclamada a Estrada de Ferro Madeira Mamof ,publicad 

no Diario O!ficial d 25 de junho de 1936; b)-Accordam no pr 

cesso 6273/93l,em que é reclamant Roberto Francis Als e r 

clamada a Estrada d Ferro Madeira Mamoré,publicado no Diar 

Official àe 25 d junho de 195i. 

sg 

~e as 1m sendo,o artigo 18 Das Disposições Transitarias da 

Constituição impede que esae Conselho tome conhecimento da 

reclamação apresentada. 
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3 a PRELIMINAR -
PRESCRIPÇAO 

Que além disso o direito á reclamar que tinha o embargado 

acha-se prescripto,na data que o mesmo recorreu á esse Egr~ 

gio Conselho,nos termos do artigo 6a do Decreto 20.910,de ~ 

d janeiro de l932.D accordo com esse decreto o direito á 

reclamar prescreveu em 30 de março de 1933. 

De !acto,o embargado reclama contra o acto do Superin• 

tendente,constante da Portaria na 22,portaria essa de 30 d~ 

março de 1932. Reclamou em 1935. Dani se vê que quando apr~ 

sentou a sua reclamação j& estava prescripto o seu direito 

desde 30 d março de 1933,em face da prescripção do artigo 

sa do Decreto 20.910,de 6 de janeiro de 1932. 

DE MERIT.LS 

a a 

Que de accordo com o § 2a do artigo 42 do Decreto no 20465 

de 1a d outubro de 1931 • a concessão aos associados e ao 

membros de sua !am11ia dos beneficios previstos nesta lei 

depende da inscripção requerida de accordo com o disposto 

no presente artigo.• .. 
Entre os direitos que tem os associados encontram-se 

os da estabilidad e garantia do artigo 53. Para se ter es 

se bene!icio,nos termos do artigo 42 § 2a,é necessario a 

inscripção na Caixa d Aposentadorias e Pensões. 

A inclusa certidão da Caixa de Aposentadoria e Pensõe 

prova que ANTONIO PINTO CORDEIRO não se acha inscripto,po] 

tanto,não está em condições de reclamar os beneficios da 

lei,entre os quaes se encontra o do artigo 53,pelo que,ai 
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da ma! por es motivo não pode o Egregio Conselho Nacional 

balho tomar conhecimento da reclamação. 
gg 

ue os tacargos da Rede,ob dec m a um quadro approvado por 

portaria do Ministro da Viação e Obras Publica ,portaria essa,que 

tem a data de 27 d abril de 19 6,segundo certidão annexa,passada p 

lo Engenheiro Chefe do 6Q Diatricto da Inspectoria das Esjradas de 

erro. No termos da Portaria,segundo certidão annexa,na Linha Sã 

Francisco,só existe um cargo de Chefe do Trafego da Linha São Fran

cisco. 

,. 
~e se os cargos na Estrada t ~m que ser previamente creados 

pelo Ministro da Viação e Obras Publicas,si o quadro em vigor só te 

um Chefe do Trafego na Linha São Francisco,evidentemente,de accordo 

com o artigo 145 ng 4 do Codigo Civil,qualquer nomeação para a Linh 

de ão Francisco de mais de um Chefe do Trafego é nulla de pleno di 

reito,devendo ser a nullidade d cretada ex-officio,ainda que não a1 

legada. 

~ Que o acto nullo d pleno direito e um acto juridicamente 

inexistente, sendo que decretad~ a nulidade ,.ex-vi do artigo 158 do 

Codigo Civil • restituir-se-ão &s partes ao estado em que antes del 

le se achavam •. 

18 

Que assim,si o reclamante tivesse sido nomeado para Chefe do 

Trafego,e já exis)indo outro Chefe do Tratego,a nomeação seria in

fringente da Portaria de 27 de abril de 1926,sendo nulla,portanto, 

de pleno direito,sem efficacia juridica. 

1.3Q 

Que d accordo com os documentos annexoe,em 29 de março de 

1928,foi nomeado em caracter effectivo,o Snr.João Tesserolli Junior 
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Chefe do Trafego da Linha São Francisco. 

A sua nomeação consta dos documentos annexos. 

o Sr. João Tesserolli Junior,segundo 

da Caixa d Aposentadorias e Pensões,acha-s inscripto na Caixa c 

Aposentadorias e Pensões como Chefe do Trafego da Linha São Fran~ 

cisco. O reclamante não se acha inscripto. Dahi o uni co Chefe de 

Trafego da Linha São Francisco,ser o sr.João Tesserolli Junior,~ 

sempre esteve e está desde de 29 d março de 1928,na posse effec~ 

tiva de Chefe do !ra!ego da Linha São Francisco. 

A nomeação do reclamante era nulla àe pleno direito,em 

face da Portaria do Ministerio da Viação,porque não poderia have: 

dois Chefes do Trafego na Linha ão Francisco. 

O incluso telegramma do Sr. Ministro da Viação e Obras 

Publicas,tmpugnou a nomeação feita do reclamante para um cargo 

inexistente,sendo bem claros os termos do telegramma do Sr. Mini1 

tro, que diz • Acção Superintendente nomeado pelo Governo em mate· 

ri financeira só poderia consistir manter situação Companhia ou 

§doptar medidas economicas.• Assim o Superintendente não poderia 

crear novos cargos,como creou,sem prévia autorização do Ministro 

sendo portanto nulla a nomeação do reclamante uara um novo cargo 

de Chefe do Tra!ego,não previsto na Portaria de 27 de abril de 

1926. 

, 
Que e evidente,portanto,que o reclamant foi nome§do pa~ 

ra um cargo inexistênte, e que pretende reassumir um cargo inexis• 

tênte. ~ mataria que só cabe resolver ao Ministro da Viação e 

Obras da Viação e Obras Publicas,reformando o quadro do ~essoal, 

constante da rortaria de 27 de abril de 1926. 

15g 

· e esse ~greg1o Conselho foi cap ciosamente' illudido p1 
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lo reclamant ,sendo que o reclamante conta,menos 

para os !feitos da estabilidade,porque não & ~~~~~~~·-
sa4o,mas emoregado dA001ttido em virtude de inquerito administra 

tiyo,segundo consta de sua fé de officio,demissão essa occortid 

em lQ de maio de l929,sendo mais tarde nomeado Para um cargo 

•Otxistênte. 

l6Q 

~e o artigo 173 da ~onstituição declara • qu 1nval1 
, 

dado por sentenç a o affastamento de qualquer funccionario sera 

reintegrado em suas funcções,e o que houver sido nomeado em seu 

lugar ficará destituido de plano.· Dahi se conclue que nomeado 

o reclamante para um cargo inexistente,ipso facto,decretado pe

lo ~dnistro da Viação,a nullidade da nomeação,porque o unico 

uhefe do Trafego da Linha de ~ão ~rancisco éra e sempre foi ~ 

Ym,logicamente nebbum direito cabe ao reclamante em virtude de 

ter usurpado um cargo que não lhe pertencia,não tendp,portanto, 

direito a qualquer reclamação,ou antes,nos termos do artigo 17~ 

da uonstituição • sem direito a qualquer indemnisação. " 

NESTES TERMOS, 

R E Q U E R a Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande 

(Rede de Viação Paraná Santa Catharina),que sejam os presentes 

embargos processados,na forma da Lei,e afinal recebidos e ~ulg• 

dos procedentes. 

Com aeis documentos (6) 

P.D. 

Curit,ba,l9 de outubro de 1936 

~a 
/=' Superintendente 
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o sr.~.Engenheiro Chefe do 6Q Districto da Inspectoria 
. , 

daa Estradaa de Ferro. 

4?~;:~~ .r~ 
, / , J~ 

~~--

A Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande (Rede de Viação 
- ~ ' 

Paraná Santa Catharina),péde certificar junto a este:-

lQ - Si o quadro do pessoal e respectiva tabella de vencimen

tos é regulado por portaria do Exmo Sr. Ministro da Via

ção e Obras Publicas; 

2 Q - Qual a portaria em vigor •,. 

3Q - De accordo com a portaria em vigor,quantos chefes de tr 

!ego podem ser nomeados para a LINHA S!O FRANCISCO. 

P.defertmento 

Superintendente 

ttendendo ao pedido constant e do presente documento, cer

tifico o seguint e;- em r esposta ao primeiro item:- SIM· ao segundo 

A. PORTARIA DE VINTE E SETE DE BRIL DE MIL NOVECENTOS E VINTE 

- segue -
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SEIS, COM S MODIFICA CES CONSTANTESDA DE NUMERO SETECENTOS E SESSEN

TA E NOVE, DE DOIS DE OUTUBRO DE MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO; ao 

terceiro, finalmente;- UM CHEFE DE TRAFEGO • 

~· 

+ 

·. ~lini s1 crio da \7iaeão e Obr:1~ Publica. 
lnspccloria Federal das Eslrad 

6. o DISTRICTO 

(J, 
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MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
REDE DE VIAÇÃO PARANÁ SANTA CATHARINA 

Curityba, 9 de outubro de 1936 . 

IllmQ . Sr. Presidente da Caixa de ~osentadorias e Pensões , 

Caixa da Aposentadoria a Pensões 
doa Farrovlarloa da de dt> VIação 

Paraná • Santa Catharlna 

15. OUT.1936 

Secretaria 

A Estrada de Ferro s-o Paulo Bio Grande(Réde de Viação Paraná

Sta. Catharina) , af'im d.e apresentar recurso ao Consel ho Nacional do 

Trabalho, péde seja certif'icado o seguinte : 

Qual o cargo com QUe está inscripto nessa Caixa o 8r . João Tes

serolli Junior . 

P .De:rerimento 



Attendendo ao despacho supra,do Sr. 

Presidente,certifico que o associado - , Sr-Joao Tes sorolli J2 esta inscripto 

na Secretaria Geral desta Caixa,sob 

nQ 83,como Chefe do Trafego da linha 

São Francisco. 

Secretaria Geral,em 15-lo-1936 

Chefe 



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

IllmD Snr. Presidente da Gaixa de Aposentadorias 
Empregados da E. F. S.P.R. Grande. 

A Estrada de F8rro são pa ulo Rio Grande (Rêde de Viação 

Paraná-sta. Catba.rina), :péde seja certificado o seguinte: 

Si o Sr. Antonio Pinto Cordeiro se acha inscripto nessa 

Caixa e Qual o cargo, e isso para fins de recurso ao Conselho Na

cional do Trabalho. 

P.Dererimento 

Superintendente 
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Attendendo ao despacho supra,do Sr. 

Presidente,certifico que dos registros 

da Secretaria Geral desta Caixa,não 

to o Sr .Antonio 

Pinto Cordeiro. 

Secretaria Geral,em 15-10-1936 

~~ 
CHEFE 

r 

,, 
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Cartorio - Rua Mal. Florian o Peixoto, 127 
Telephone - 3-8-3 

PUBLICA FÓRMA 
'Of:t • ttperintendente e e Vinçâo .rnro.THl nntn ua.thnrinn. Ctl.rity-

bn-Deoentralrio 5762 , 100, 24 , 16 h 5- e"posta vosso telegrnmmn. 

21 COrrente declaro VOS nno oon.tnndo npprovnçn~ por eRte ~

nisterio m1gment~ vencimentos vos referi. tes vg eão insub 1s-

t ente eRReA rl!lgMentos v~ tanto mnis quanto no~ão Superinten

dente nomendo pelo ~overno so porlerin oon istir vg em mnterin 

finn.noeirn vg mnnter situnçno ~ompnnhin ou ndoptnr mediõnB e-

o on0min VB mmcn porem nggrnvnr despesnR epoon em qtte mn:ximn 

oon uiatn empregndo todOR. serviço tem sido tnanter vencimento 

vinhnm p ero ebendo vg niio hnvend0 exempl0 nenhum R erviço pttbli 

c o feiiernl melhoria taL e lln veno imen to, r>t Uniat erio nprovnr 

deRpesns jn renlizn~nn nc~ce e11tin o ni'l n evitnr repnRi~Õe8 p 

dR José Am~rion 1 j nistr() Vinçno'' . A, nlto er--;tn nm onrlmbo dos 

orrei()S e Teléffrnfoa com n dntn 11 24 Mnr 32" o E o qtte ee oon 

tinhA. no telegrnmn . uprn trnnscri tn , que me foi npre entnn() pn. 

rn ser repr0dn.zido por o6pin le nl e nutêntion , no qiÍnl me re 

porto e d ott fé , tendo do me1=1mo bem e :ti élrnente feito extrn!r n 

pre, ente ti "A ~,Ó.r.\! A, qtt d ep ois o onf er! e o o no ert e i e por n 

ch~-1n em tudo o onf orme , n sttbRorevo e naAinn em ptiblio o e rns , 

entregnnno-n no p0rtndor, juntnmente o om nqttele di tn original , 

ne, tn Cidade de ~uritibn,vnpitnl no ~tnd0 nn rnrnnn , nOR eete 
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- , -• 
•· .... Curi tyba , 29 de março de 1928 . -!9' ... ,, ~I .. 

Snr . Ins~ector Geral do Trafego .... 
' 

Nli~STA 

. "' . L .. 
l • 

~. ,; •. EFFECTIVAÇ:' O DOS ',. .. ...... 
I 

• CHEFES DO TRAFEGO DAS LINHAS ITn.J..u~u:~-URUGUAY E 
S!O F .rtA.NCI CO . • :--.__ ·~ .. ·~. .... .r-: 

-:u-
Estamos de accôrdo com a ~ro~osta constante de vos3a carta .. 

no 9/1841 , de hoj e datada, para úUe sejam effectivados nos cargos de 

4 Chefes do Trafe~o das Linhas Itararé-Uruguay e São Francisco, respecti-

e Jo o Tesserolli Junior, percebendo , 
•• 

' 
•- cada um, os vencimentos mensaes de 1 : 200$000 . 

• C/CTB • 

Ale . 

SaudaçOAs 

(a) 
, 

Goes Artigas 

Inspector Geral da Rêde. 

ConfÁre com original. 
Co, 9/ lo/ 36. 

~ 

• .... 

I 
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29 de Março de 1928. 

I11mo. Snr. Insuector Ger 1 da Rêde 

- - N e s 

CHRFES 00 TRAFEGO DAS LINHAS IT~- :{UrJJAY E 
SXO FRANCISCO . 

Os Chefes do Trafego das Linhas Itararé-Uruguay e São Fran

cisco, Snrs. A1bary Guimarães e João Tessero1li Junior, estão exercendo 

interinamente , :percebendo o :primeiro 1 :150 000 e o segundo 

e mais 200 000 de gratificação. 

Ambos têm empregado o maior de seus esforços e bÔa vontade 

em f avor da efficiencia do trafego, e a contento geral estão desem:penhan

.. uo as funccões de seus cargos. 

') 

A interinidade do Snr . João Tes ero11i na direcção do trà.f'e~o 

da linha São Francisco data de 9 de setembro de 1926 e a do Snr. Albary 

Guimarães, na Liriha Itararé-Uruguay, de 28 de Julho de 1927, :períodos es

ses em que :provadas ficaram a competencia e a dedicação de ambos . 

Baseado nas razões acima , venho :pro:por-vos se.iarn ef.fectivados 

nos :postos com os vencimentos de 1 : 200~000 . 

Saudações 

(a) ~u1 de Mesqui t 

InRuector 
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INFOHMAÇ~O 

N• e coní'orm .<lo co ·· decisão proferida pela Primeira 

Camara do Conselho Nacional do Trabalho no accirdão de fls. 46 

e 47, Antonio Pinto Cordeiro e !de de Viação Paran~ Santa C -

tharina, offerecem á mesma, respectivamente, raz~e& de embar-

gos de fl • 49/51 54/59, no tenmos do § 41 do art. 41 do Re-

gulumento pprovado pelo Decreto ~ 24.784, de 14 d Julho de 

1934. 

N forma da praxe seguida por este Conselho, proponho 

. ~j concedido vista destes autos a ambas s parte , nesta Se-

cretaria, eparadamente, pelo prazo de lO di · pre-

sentem aos alludidos embargos a contestação 

Prij;)Jf/))/Jiv7;/e 
lO Official 

.. 



f.A/3SBF. 

l-1.560/3G-ú.584/35. 

Sr. Dl:roctor 
,.. 

e d V1 çao P rau - so.nta co.t r1na 

curityb 

n á 

communico-vo , p o d v1 o !1n , que vo 

será r· cult do ne t s cret ri , p lo pr zo de 10 d1 

contados do r ceb1mento de t , v1st aos em r s orr · 
rec1ao pelo terrovi 1o Antonio 1nto Cord 1ro cont 

a decisNo de t cons lho, rof r1 ·"' no cco.r de 8 de 

Junho do corrent nnno, at1m de < ue vos m1!e te1 

respeito dos .smo • 

Attenctos 1'11 s udaçoe 

(OS' ALDO SO - ,.w ) / 

D rector uer 1 d ~ecr t ria 



/ SS • 

l-1.585/3 5.584/ • 

20 ov bro 

r. Antonio 1nto Cord 1ro 

/C do Dr. nt de ora Netto 

lex nd rr 1r n! 

v ndo H d 
... 

d Vl ç O _, n c t 

in , d ccor<!o coro o 

pprov o pelo ec. n: 24.7 , d 1 d Julho de 19~ 

. b do d c ·o de t cons lho, ror .r no ccc 
N • 

d o d 6 d JunhO do cor · nt 1no, co un1co-vo , p 

o devi o fll , u t nde n t 

p zo d 

que vo 

Att ncl o 

(O Ai~ O S 

cr t ri , lo 

b r , t d 

-u ço 

D1r ctor Ger 1 d s c t ri 



--



• 

Junto aos preaentes autos, nesta 

se seguern. 

112 Official 

: ~ .. · 



Em"' Sr . Dr o Presidente do Conselho Nacional elo rrrabalho 

A Rede de Viação Paraná Santa Catharina,por seu procurador abaixo 
assignado , com procuração resistrada nesse Departrumento , aprcsenta as 
razÕes inclusas e requer a V. Exc . se digne de mandar juntar aos au
tos de processo n"' 558~.-35 . 

Nestes termos 
pede deferimento . 

~~~ 
y:. 

fP;k . ..---.( -

A~t,\ly{A 
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Impugn~ção aos embargos do fls . 51 o 
sustgntaçao fOs de fls . 5~,pela Rede do 
Viaçao Parana - Santa Catharina,n s amt 
de rrocesso n~ 5· 58h/35 · 

J:r.1proccdentes são os enbargos de fl§. 51, ror suas razÕes_ não 
das,e pela propria nullidade do accora.ao,por ter julgad-o contra 
rei~o e a prova dos dos autoso 

. II 

O accordâo obsclr!:eceu conpletarwnte as allegaçÕos _da Rêcle, como as 
provas das suas razoes, para transformar uma reclantà.çao"' inteiramente 
falha ªe base jurldica,nmn nativo de direito a reparar . 
_ A Reà e provou nos autos que o reclamante fora der:li ttido em 1929, p 
abandorto de emp±l~go,em consequencia de inquerito administrativo; qu 
por isso ~esno,nao podia gozar da ga~~n~ia de que ~rata o art . 53 do 
Decreto n. 20465/)1,quando ' retornou a actividade na~ Rede,en 19)0,una 

.. vez qu~ ter~-a vol~aclo ao serviço como funcciOl]ario novo; que,nessas 
.condiçoes,nao tinha asr;egurado o seu direito ' a estabelidade no cargo 
q}Je,nao se achando no exercício do cargo de chefe do trafego da 11nh 
Sao Francinco,quando foj gaixado o Depreto N~ 23569/)),que regula o 
oxercicio da,engenharia,nao mais lhe seria licito pleitear ser resta 
belecido naquelle cargo , por lhe faltarem os requisitos exigidos para 
exercel-o . 

III 

Tendo o reclanante entrado para' os serviços da Rede em 1~ de Abri 
- de 19l),foi,em 1929,denittido por abandono de omprego,conformo ficou 

apurado erfl_regul~:r inquerit9 administrativo,procedldo de accordo co111 
.. a legislaçao entao vigente . Demi ttido que foi# teve automaticanente 
encerrado ~a Rede o seu tm~lo ~e serviço . A fe de off~cio do recla~ 

-mante,doc.as fls . )2,constata a evidencia a sua demissao en 1929,por 
abandono de emprego; e o attestado da Contabilidade,doc . ás fls . 5,de

.c1ara que o reclanante,de 1 ~ de Maio de 1929 á 30 de Setembro de 19? 
nao figura e~ folhas de pagamento . 

IV 

Quando da Revolução;em Out~brg - de 19)0,como um dos chefes revolu· 
-cionarios em Mafra,o reclamante,a força,tomou posse do cargo de che .. 
fe do trafego da :l;.inha de São Francisco,tendo sidra preso o titular a 
care;o,Sr . J . Tessorolli Junfuor,que,solto no dia ironediat2,foi,pela ne 
cessidade do serviço,reempossado no cargo,assunind9 entao o reclarlail 

- to o cargo de ajudante do movimentô,conforne doc . as fls . )O . 

v 

S~ndo essa sua nomeação e depois a promoção a chefe do tr~fego d 
linha São Francisco, actos feitos a titulo provisorio, ja pelo n 
vimento <le ag~tação en que se achava o paiz,corno por faltar a neces~ 
ria autor~saçao Ministeria~,o que de origem tornava irregular o actq 
oa nomeaçao,conforne doc . as fls . ~8 . 

VI 

Funccionario portanto n~o ... na Redc , sen tempo de serviço na nesna 
não podia o reclamante,como .nao pode,gozar da garantia do art . 53 a~ 
Decreto 20465/31, cono tamben. não lhe assisten os beneficios do art . 
55 do referido Decreto ae 19)1, una vez que o reclamante foi der.1i tti~ 
do em 1929,e não dispensado dos serviços por convenien~ia da Rede . 



VII 
' ~. 

Sem as garantias do art . 53,e sem direito aos beneficios do art • 
52 do Decreto de 1?3l,nâ'O.se comprehende a.pr~meira par t e do ac9or
dao uando e demas1ado ev1dcnte o nenhum. d1re1 to do recla:rnante a es
ta' i idade do cargo de que foi justamente distituido en 1932,cono 
tambem ao restabelecimento dos vencimentos desse cargo . Para corro
borar essa affirmativa,está o De ~reto n~ 23569/33,que regula o exer
cício da e geru1aria,negando ao reclamante capacidade de funcçãp,por 
faltarem- lhe os requisitos exigidos para voltar ao cargo,apesar da 

- interpretação por demais pronricia ao reclamante,dada no relato~io 
ao dis positivo legal,o que nao obsto~ a segtu1&a parte do accordao, 
dictada verdadeiranente conforme o direito . 

VIII 

A reclamação não tem fundamento legal;e estando a Rede occupada 
pelo Governo· Federal desde 5 de Outubro de l93Q,administrada por um 

. seu delegado subordinado ao Ministerio da Viaçao,e tendo si&o ~ ~ 
r issão dada por uma Portaria de~erminada por acto expresso o r . 
nistro da Viação,conforne doc . as fls . 63 ; e ~onsiaerand9-se o art . 
18 das DisposiçÕes Transitarias da Constituiçao Federal, a· illustre 
Camara não era permittido julgar de direito a reclamaçâo,por tratar
se de acto e effeito já approvados e excluídos de qualquer aprecia
ção judiciaria,como tem dêliberado o Egregio Conselho e se verifi~a, 
entre outros,nos processos ns . 2422/32 e 6273/)l,accordâos publica-

·- dos no Diario Official de 25 de Junho do corrente anno . 

IX 

O acto do Sr . Ministro da Viação constante do doc . ás fls . 6) , é re
sultante da Portaria de 27 de Abril de 1926,que approvou os encar
gos da Rede . Por ella a li~a São Francis co tem apenas lliQ chefe de 
trafego,e esse e!:a e ainda e . o me~M.o nomeado em 192~,en caracter ~f
fectivo,o Sr . Joao Tesseroll1 Jun1or,gonfor1e doc •. as fls . 64/5 . E 
de notar-se que apenas esse chefe esta inscripto na Caixa de Aposen-

·- tado~ia e Pe~sÕes,o que tamben vem demonstrar a illegalidade da no
meaçao do reclamante para um cargo occupado por funccionario legiti

-mamente nomeado . 
Os quadros da Rede são organisados e ápprovados por Portaria do Sr . 
Ministro~o que torna nullo qualquer cargo creado extra Portaria de 
approvaçao,e insubsistente o direito do agente nomeado para occupal
o. Assim ~ em observancfua desse principio adn1inistrativo , ainda re 
c~ntemente observado pela illustr~ )a . Camar~ no accor~âo ao processo 
n. 5644/35 - Ag/SSBF/)6, com relaçao a reducçao de venclnentos,publica-

-do no D. O. de l0/12/36;f} considerando- se que o unico titular do car
go ele ch~fe do trafego e o Sr . Tessero!li,desde 1928,cono tambem as 
dispo s i çoes ~~o art . 173 da Con~tituiçao Fedral,á outra solução nã9 

- se chega senao de que a nomeaçaoNdo recl~ante para o dito cargo e 
absglutamente nulla e,como tal nao lhe da direito a qualquer indemni-
zaçao. N 

Á vista destas razoes e das consta.ntes dos el!lbargos de fls , 
54,pa:bte integrante daª presentes, a ernbargª'nte,Rede de Viação Parana
Santa CaEharina,confia que sejam regeitados os embargos de ~ls . 51 , e 
recebidos os de fls,54,para o ~~feito de,reformadQ o accordao embar
gado,ser afinal decretadova improcedencia da reclama:~o,cono ~de 

JUSTIÇA 



Exmo . Snr . Presidente do Conselho Nacional do 

ANTONIO DITO 

5. 584/35 , apresenta a inclusa im )ugna çõo aos embar

gos da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande , Rêdc 

de Viar·ão Paran~ Santa Catharina , forr la <los no mes-

mo 1>roccsso, a cujos autos pede seja junta a presente . 

ITest s termos 

P. defcrimC;nto . 



. 
I 
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Exmos. Snrs. Pres i dente e demais membros do Conselho 

do Conse lho Nacional do Trabalho. 

I mpugnando os embargos opp ostos, pe la 
Estrada de Ferro S5o Paulo-Rio Grande ,. 
:?êde de Via ç5o Parané Santa Cathari-
na, ao V. accordão da la. Camara desse 
CBrcgio Cons elho Nac i onal do Trabalho , 
proferido no processo 5.584/35, d iz o 
cmbarúado, Antonio Pi nto Corde iro, o se 
guinte : 

12) Descabida ~ a i nvoc a...,5o, fe i ta re l a em
bargante , do art. 18 das d is :Josigões transitarias da Cons
tituigfo Federa l. 

Ainda mesmo que f ôsse applicavel ao caso em 
debate, o estatuído naquelle dispositivo constitucional ,. 
fUgiria competencia do Conselho, tribunal administrati
vo, que ~, incumbido de r esolver questões trabalhistas, 
~renunciar-se sobre materia constitucional de a lta rele
vancia, qual a suscitada nos embargos ora i mpugna dos. 

Coso valesse , o arf,tUme uto da embargante, o 
meio de lhe dar execução seria uma ac g5o judiciaria, pro
movida perante a justiça federal {de accôrdo com o art. 
81, lettra B, da Constituição Federal) contra o acto do 
Conse lho Na ci onal do Trabalho que ordenou o restabeleci
mento dos venc i mentos anteriores do então recla mante, e 
ora embargado, e não esse de que pretende se ~revale cer 
a embargante . 

Emtretanto, ainda que entendesse , o Conse
lho Pleno, lhe caber competencia para julga r a questão 
constituc i ona l trazida a debate, veria a sua completa 
i mprocedencia, pois o rebaixamento de cargo soffrido por 
Antonio Pinto Cordeiro, n<3 o pó de de f6rma alguma ser 
considerado um dos actos comprehendidos no artigo 18 das 
disposiçõ es transitarias da Constituição. De facto, con
forme já tee m decidido nossas autoridades e tribunaes, 
a citada disposição constitucional, quando f a la em "mais 
delegados " do Governo Provisorio , depois de se referir 
a interventores federaes nas Estradas, visa abran er, 
unicamente, os delegados políticos do Governo e noo sim-
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ples funccionarios administrativos como o era o Superin
tendente da Estrada. 

Por outro lado nenhuma analogia existe en
tre este processo e os citados pe la embargante e r efe
rentes ~ Estrada de Ferro Hade ira r.IJamoré. 

Da simples ieitura dos accordãos lavrados 
nos processos 2 . 422/ 32 e 6.273/ 31, publicados no Diario 
Official de 25/6/ 936 , ver-se-á que~ 

a ) O Conselho, nos referidos julgados, não 
entrou no merecimento das questões nem apre ciou , de qual
quer f6rma, o alcEJnce, do dispositivo constitucional, mas 
tão s6mente curvou-se , como tribunal administrativo que 
é, deante de uma resolução do Snr . Uinistro da Via ção 
e Obras Publicas, que se reus~ra u dar cumprimento a de
cisões anteriores do ConseD1o , baseado no artigo 18 das 
disposições transitarias da Constitui ção. 

b) A rcsolugJ o do Ministro dél Via <:ão e Obras 
Publicas nos processos em que era reclamada a Estrada de 
Ferro r:T.ade ira r.~omoré, fundamentou-se não no facto, por 
si s6 inexpressivo, do Director da Estrada ter sido nomea
do pelo Governo Provisorio , mas sim, no dispositivo do 
art . 3g do decreto 24 . 596 de 6/7/934, que reza: 

"Ficam approvados, parn todos os effeitos 
os actos praticados pe la directoria da Estrada (r~deira 
MSmoré) at~ a presente data, inclusive os concernentes é 
dispensa de empregados ferrovi~· rios para os quaes foi ella 
autorizada em virtude do disposto no art . 30 do decreto 
20 . 200 de 10 de Julho de 193111 • 

Esse texto de lei ~ o acto do Governo aue o 
Snr . Ministro entendeu ter sido approvado pe lo artigo 18 
e em virtude do qual as de missões de funccionarios da Es
trada de Ferro Nrade ira ~Jiamoré, levadas a effe i to pe la di
rectoria de nomea r.;ão do Governo Provisorio, adquiriram 
caracter irrevogavel . 

Ora, em r elação á R~de Paran~-Santa Cathari
na , nunca houve decreto approvando os actos da directoria 
lA collocada pe lo Governo . 

2g ) Infunda do tambem é o argumento de pres
cripg~o do direito do reclamante, pois: 

a) A prescripçiio do art . 6·.~ do decreto 20.910 
de 6/ 1/932 refere-se unicamente és dividas capituladas no 
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do embargado . 

O certo , o que está superabundantemente pro
vado nestes autos e já foi expressamente reconhecido no 
venerando accordão embargado é ~ue o Snr. Antonio Pinto 
Cordeiro é funccionario da Estrada e contava n~is de 10 
annos de serviço quando foi rebaixado de categoria e ven
cimentos . 

Ao contrario do que temeraria mente aff irma 
<.1 embargante , nunca foi o embargado dispensado ou dernitti
do da Estrada . Incrível é ~ue tenha esta a audacia de 
lançar tão ousada ass erção ü vista do attestado de servi
ç; o que ella propria forneceu ao embargado e que se acha 
a fls. destes autos . 

50 ) OutrE~ s tantas verdades , paro cuja veri
fica ção, si fôr insufficiente a copiosa rrova documental 
de fls . poderá o Conselho determinur as diligencias ne
cess arias , são que : 

a) Quando em J ç.meiro de 1931, cepois de, in
terinamente, desempenhar o cargo desde Outubro de 1930, 
foi o Snr . Antonio Pinto Cordeiro nomeado chefe do Trafe
go da linha São Francisco , o lagar estéwa absoluta1:.ente 
vago, pois o antigo occupante do mesmo havia sido desti
tuído e transferido pora outras funcções . 

b) O Snr. Jo5a Tessaroli Junior, em <_ ue pese 
a allega ção da emburgante , s6 foi nomea do chefe do Tra
f ego da liru1a São Francisco em 29 de ~rg o de 1932, depois 
do rebaixamento do embargada . 

Mas na verdade o referido Snr. João Tessaro
li Junior , nem mesmo daquellu dato para cá tem desempenho
do as funcções de Chefe do Trafego da linha S5o Fruncis
co , porquanto elle é Ajudante Chefe Geral do Jl1ovimento dél 
Rêde, com s6de em Curitiba, e nesse caracter figuro nos 
folhas de pagamento da Estrada . 

O documento com que se pretende provar em 
contrario é perfeitamente gracioso e n5o p6de ser tomado 
em consideração de vez 1ue é ~penas a copia de umD car
ta, copio essa nem mes mo authentic.:ada por quem ossignou o 
original, e em c,ue hél aff irma ções, qual a da interimidade 
de João Tessaroli Junior no cargo de Chefe de Trafega do 
linha de São Francisco, que nenhum comprovante trazem em 
seu abono . 

60) Ã visto do exposto será necessario ainda 
insistir sobre as descabidas citações do art. 158 da Co-
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digo Civil e 173 da Constituição, trazidos a debate pe
la embargante ? 

Onde descobrir o acto annulLudo de que fala 
o primeiro e de que forma se éldmittir na especie a inva
lida (:ão , por sent ença, do afastamento de qualquer f'unc
c ion..:J rio, p0ra autorizar D c i ta çâo do segundo? 

A r.êde de equívocos em que se perde a em 
bargante de1110nstra a inconsistencia dos embargos, arti
culados co m o lamentavel intuito, apenas , de retardar o 
cumprimento de um acto de justiça que a lei determina e 
esse Conse lho , certamente, reafirmando a decisão embar
gada, mandará que sejél promovido, como ~ de 

J U S T I C A • .. 

~~ cL..-\~ ~LJ..a. ~ 
\j ) k \c:;"'? ~ Annexos: 

2 envelopes 

&.,~~ 

ri 
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art . lQ do mesmo decreto, isto é; "dividas p,,sn ivas da 
União , do Estado ou do Municíp io e qualr1uer direito ou 
é.l CÇão contra a Fazenda Nacioru)l, estadoal ou ~. unicipal". 

Ora, a Estrada , apezar de occupada eventunl
mente pelo Govern o , tem umo entidade e um patri1.1onio 
1Jroorio, c.ue não pode m ser confundidos com a do União 
e o da Fazenda Nacional . 

b) O direito do emborgado nosce do decreto 
20 . 465 de 1/10/931, modificado pelo decreto 21 . 081 de 
24/2/932 e do decreto 17 . 941 de 11/10/927 (Rcgul:J mcnto 
da Caixa de Aposentadoria e ensões dos Ferroviarios ), 
decretos esse s que não es tr beleccro prazo pro ra reclama c· ões 
nellns fundadas , 6 vista do que o unica prescripç1o ~~oue 
se sujeitoria o dir~ ito do embargado, seria o do art . 
178 § 10 nQ v, do nosso Codigo Civil • 

. II9s ainda que fôsse más restricto o rrazo 
de prescripç5o do direito do e mb ,rgndo, o rotcsto judi
cial que effectuou, em tempo, per~nte a Justiça do Para
n ' , estaria a asalvt:~guardar a oportunidade da reclarna::õo . 

32 ) Nenhum valor ppr escnto a 1:- rov.:::. .. ue faz 
a eMbargante da n~ o inscripç)o do cmborgado na Ca ixn de 
A) osenta pria e Pensões da Estrada , de vez que , segundo o 
art . 2 do decr~to 20.465 de 1/10/ 031 , cons i deram- se aseo
cir.1dos das Coixas: , Jaro gozarc. t dos beneficios assegurados 
na lei " todos os empregados das emprezas a que o regimcn 
ora instituído se a p licar e nellas occu_tJarem quaesquer 
empregos ou funcções ". 

Admiravel que a embargada pretenda obscu-
recer a inter~r~ ta sõo do tão claro dispositivo , ci~ando 
o § 2 do art . 42, do decre to 20.465 , que se r e fere s6-
nentc oos beneficios da a1J oscntadoria e ) ensão unicos re-

E.,ru.lados pelo 1 arte III do mcnc ion:Jdo de crc to, onde est 
encaixado o referido art . 42 • 

. ~s ara desfazer toda e qualquer duvida 1ue 
possa pairar, "10 esp irito dos Snrs . julg<dores, sobre os 
1, ~ os u c: 11rendem o embargo do ~ Co ixa de Apose ntadorio 
c ensõcs d Estra C.D de Ferro, faz elle juntar , annexos 
a esta i~mgna ,... ã o , dois enve lo .t1es de 1 ogo · ent os (. uc lhe 
forom f e i tos pc la Estra<la (qué:mdo o c cu 1avo o enb. .. rgado o 
cargo de Agente ) onde se verificn o desconto da r:l uantia 
destint:.i da ·a pe rfazer a contribuiç.:io devida ~ C . ixa de Apo
sentadoria e PcnsÕ Ls . 

42 ) Arrastnda pelo desesr· cro de causa em t1Ue 
se acha , procura L embnrgnnte , por todos os mcis , con
fundir ~ verdode c falsear ~ . verdaJeira situD(:ão jurídica 
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JNFOR AÇAO 

Em petiçio dirigida a este Conselho hlltonio Pinto Cor-

deiro reclamou contra o acto da str da d B rro SAo ulo io 

Grand (Rêde de Viação ,k)araná Santa C tharin ) que o r b ixou 

de c t gori vencimentos, não obstante contar mais de dez an-

nos de exercicio., 

Em s ssão de 8 d Junho P• p ssado (accordão de fls. 

46/7, publicado no Diario Offici 1 de 25 de Agosto ultim ), a 

Primeira Camara do Conselho Nacional do Trabalho, preciando · 

referida reclamação, resolveu deter.min que a Estrada restabe-

1 g os vencimentos anterior s do supplicante, sem a obrigação, 

porem, de r conduzil-o ao cargo de Chefe de Trafego . 

Nio se conformando com essa decisão, Antonio Pinto Cor

deiro e a Rêde de Viação ara.ná Santa Catharina, recorrem da m s

m p ra o Conselho Pleno, offerecendo, para isso, as razões de 

embargos de fls. 49/51 e 54/9, respectivamente, nos termos do 

S 41 do art. 4Q do Regulamento approvado pelo Decreto nQ 24.784, 

de 14 de Julho de 1934. 

Seguindo a praxe doptada por esta Hepartição, conce

deu-se vist~ do presente processo as partes interessadas, paru 

que apresentaseem contestação aos já mencionados embargos, o qu 

or f zero nos documentos appensados as fls. 71 e 73 e seguintes. 

Estando o presente processo, com a juntada dos docum n-
/' 

tos em apreço, em condições de subir á Douta ~ro dória G ra1, 

transmitto-o ao nr. Director desta Secção, 

Pr~~;;!4d D 

1• OffiT~JA~ . ~~~~ 

~ i;._~ ~~. llJ .. ;ze~ ·;~ .. ;· 
~ 40 ~ate ~"-~-llmlr] 

.1... 
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Proc . 5584/35 - Antoni Pinto C rdeiro 
Reclama contra a Estrada de Ferro S. P.aul -Ri 
Grande 

• .... 

•• 
PARECER 

r 

J 

.. 
1.... . I. . - . . -

Qpant aos embargos d reclamante • 
.. 

, '4 ~ .•• 
-r, :. ,I • -. 

Preliminarmente - F ram os mesmos apresentados í'Óra do 

:prazo legal, que terminou a 24 de outubro de 1936 . 

De meritis - É doutrina assente neste Conselho que a s 

empregados garantidos :pela estabilidade é vedado reduzir · s venci

mentos, não sendo , :porém, inamovíveis, :podendo as empresas distri

buir os seus empregados :pelas funçÕes que melhor lhes convierem, 
-nao sendo imprescindível a :prevalencia da ordem hierarquica, dês 

que não se verií'ique a redução de vencimentos (acordão de 25 de 

utubro de 1934, no :proc . 903/ 34 , e outros mais) -. 

O acordã embargado bem decidiu , :pois , estabelecend que 

á Estrada não corria a obrigação de reconduzir reclamante ao car-

go de Chefe do Trafeg • . .. • I •., - •• ._ 

a I ..- 'W • 

DaÍ nã se entenderá , entretanto , como :pretende o embargan 

te , que a Estrada será licito rebaixa- lQ a categorias infimas. A 

inam vibilidade se entende , naturalmente , c m as í'unçÕes c ompatíveis 

com as aptidÕes e o nivel mental do em:pregad , como, tambem, já de-

cidiu o Egregie Conselh • Si acaso a Estrada rebaixar embargante 

:para carg sem a referida compatibilidade , :poderá êle usar de direi

t de reclamaçã • O que o acordão nã :podia , de acôrdo com a doutri

na assente , determinar era a recondução do embargante exclusivamen

te ao cargo de Cheí'e do Trafego . 

Nestes termos , opinamos , de meritis , que se desprezem QS 
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embargos . 

Quanto aos embargos da Estrada . 

• I 

Preliminarmente - F ram, tambem, apresentad~s á secre· 

taria fÓra do prazo legal , confQrme se vê de carimbo do pr t 

lo , á fls . 53 verso . 

De meritis -

A embargante levanta duas preliminares : 

lQ) tratar- se e át reclamad de um át~ de delegado d 

Geverne Provisori , p risso aprovado pelo art . 18 das DisposiçÕes 

Transitarias da Constituição Federal; 

2Q) estar prescrita a reclamação, nos termos do art. 6Q 

do dec . nQ 20 . 910 , de 6 de janeiro de 1933. 

Vejamos a primeira preliminar . 

O art . 18 das DisposiçÕes Transitarias da Constituição ' 

dispôs: 11 Ficam aprovados os átos do Governo Provisorio, intenren 

teres federais nos Est ados e mais delegado§ do mesmo Governo, 

excluída qualquer apreciação judiciaria dos mesmos átos e dos s 

efeitos "· 

A interpretação desse inciso constitucional, comparado j 

com o art . 5Q da lei organica do Governo Provisorio ( dec. nQ 

19. 398, de 11 de novembro de 1930 ) suscitou duas versões: 

primeira, o art . 18 teria aprovado apenas os átos praticados 

conformidade da dita lei organica e da legislação do Governo Fro-

visorio ; pela segunda , a aprovação extendeu .. se a todos e quaisque 

átos , mesmo os praticados em desacôrdo com a referida legislação. 

Conforme observa Pontes de Miranda ( Comentarias á Cons 

tituição , vol . 2Q , pg . 587 ) , a primeira versão seria em tese, a 

mais jurídica; a segunda, porém, é que é a verdadeira, porque foi 
ao 

realmente a adotada pela Assembléa Constituinte , regeitar a emen-

da Raul Fernandes , que consubst anc iava justament~ a primeira ver-

• I 
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são. Assim, segundo a orientação que prevaleceu)tambem, na Côr

te Suprema, contra o voto do Ministro Costa Manso, o art. 18 

ra aprovação irrestrita aos átos já consumados do Governo Froviso

rio , dos Interventores Federais ~ de seus delegados, aos quais con 

cedeu um verdadeiro bill de indenidade , superando o exame f'ormal 

dos átos , o seu merecimento em face da lei organica, a apreciação i 

d.e sua conformidade com a legislação revolucionaria ( sentença do 

juiz Castro Nunes ) . 

~. E' bem de ver, pois q_ue , embora contrario ao dec. nQ· 

.I 

.. 

20 . 465 , o áto q_ue tornou sem efeito a promoção do embargado a che-
- ~ fe do Trafego estaria aprovado pela Constituiçao de 16 de junho d~ 

1~ 1934 si praticado por um delegado do Governo Provisorio. 

T 

,.._. I 

' 
Teria esta qualidade o superint endente da Rêde de Viª 

ção Paraná- Santa Catarina? 

O art . 18 aludiu aos interventores Federais nos Esta-

dos e mais delegados do Governo Provisorio. Na esfera do direi·to py· 
' blico ou do direito administrativo, delegado é palavra sem signifi-

cado rigorosamente preciso . Na propria legislação revolucionaria fi ' 

cou sem definição . Entretanto, pela propria lei organica, não é 

possivel dar a ela a extensão reclamada pela embargante. De .facto, 

no unico dispositivo em que se referiu a delegados do Governo o-

visorio, ( art . 4Q o dec . 19. 398 reconhece a esses agentes ·do po-: 

der revolucionaria a faculdade deJpor meio de átos ou decretos e 

na esfera de suas atribuiçÕes , modificar ou restringir as consti tu1 .... 

ções estadoais, as leis e decretos federais, as deliberações e pu

tros átos municipais . 

Ora o dec . no 19 . 601 , de 19 de janeiro de 1931, 

efetivou a ocupação da Estrada de Ferro são Paulo-Rio Grande, esta-, 

beleceu no art . 2Q; " Emq_uanto durar a ocupação, a Rêde •Será admini~ 

trada por um engenheiro da confiança do Governo Provisoria, nomea

do por decreto , o qual exercerá em comissão as funções de superinten~ 

dente da mesma Rêde , ficando diretamente subordinado ao Ministro da 
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Viação e Obras :Publicas". 

E acrescentou: §3Q - o superintendente da Rêde obser

vará e far~ observar as disposiçÕes dos regulamentos em vigor, ][9-

.:Q.Qnd.Q -ª2 Ministro da Viação e Obra.ê_Fublicas , J?..Qr intermedio da In.§

petoria Federal de Estradas ,-ª.§ modificações necessarias ... 

Vedadas ficar·am, pois ao Superintendente quaisg_uer das 

trerrogativas conferidas pelo art . 4Q do dec . 19.398 a delegado~ do 

Governo Provisorio . Não deve ser esta , pois, a qualidade que se lhe 

r, deva dar e sim a dos funcionarias de que tambem cogitou a lei orga~ 

• I 

nica, no § unioo do art . lQ . 

Não e' ,pois , de admitir - se a :primeira preliminar. NenhUIB 

fundamento tem a invocação dos acordaos nos :procs. 2. 422/32 e 6.273/31 

:porque no caso não se discutiu áto de delegado do Governo Provisorio, 

mas átos do diretor da Estrada de Ferro Madeira- Mamoré, expressamente 

aprovados por um decreto do Governo Provisorio . 

Inadmissivel a primeira preliminar , tambem o é a segun

da , :porque . a :prescrição aplicavel na hipo~ese é a do art. 178, § lOQ, 

VI do Codigo Civil • 
... 

Nao nos demoraremos sobre os demais argumentos da embar-

gante porque estão eles refutados na contestação do embargado. 

O dec . 20 . 465 não exige que , para gosar da garantia de 

estabilidade conferida pelo art . 53 , o empregado esteja inscrit~ na 

Caixa de Aposentadoria e PensÕes . Basta que seja contribuinte e o em 
bargado o é. A inscrição ( art . 42 ) só interessa aos beneficios 

concedidos pela Caixa, nada tendo a ver com ela as vantagens do art. 

53, que afetam a empresa . 

Igualmente , não existe no dec. 20. 465 qualquer dispositi

vo que :proiba ao empregado dispensado em virtude de falta grave e de

pois readmitido , contar o tempo de serviço anterior :para os ~eitos do 

art . 53 . A disposição deste é ampla, alude a 10 anos de t~rvi~, não 

sendo , :pois , licito distinguir onde a lei não distinguiu, :para estab~ 

.. 
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lecer restriçÕes de direitos , mormente em face do art . 55. 

Tambem não convencem os argumentos da embargante, em 

torno das circunstancias em q_ue o embargado foi readmitido e :pas

sou a exercer as funções de chefe do Trafego . 

r 

Ambas não estão :provadas . o fáto de , em 1929, ter sido, 

nomeado o sr . Joã? Tesser.o'ti jr. · não implica em que, em 1931, estd.- ! 

vesse êle no exercicio efetivo da função de chefe do Trafego, que o ' 
t 

embargado chegou a exercer , sem caracter interino declarado, :por mais 

de um ano ( doc . de fls . 32 ) • 

-E' certo , outrossim q_ue o :pro:prio Conselho nao mandou 

reconduzir o embargado no cargo de Chefe do Trafego, :poristo q_ue a:pe ~ 

nas lhe assegurou a :percepção dos mesmos vencimentos, legalmente ir

reduziveis . 

Tambem não aproveita á es:pecie em debate a resolução do 

Ministro da Viação ( fls . 63 ) , de vês , ~e o dito titular se limitou 
l 

a tornar insubsistentes aumentos de vencimentos . 

Em face do exposto , :pois , opinamos sejam, tambem, des~ 

prezados os embargos de fls . 53/59 . 

Rio de Janeiro , 6 de Outubro de 193?. 

~~M~~) ------ __________ _;._, ___ _ 
lQ Adjunto do Procurador Geral 

SF/ 

• ... 
. -
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MIIISTERID DO TRABALHO, 
IKOUITRIA E COMMERCIO 

.......... latt ....... Secqã.o 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc . 6 . 584/36 

ACCORDÃO 
Ag/CS 

19 ... ~ ..... T .... 

~atos e relatados os auto s deste processo em 

que são simultaneamente emb1trgantes e emba rgados: a Rêde de Via

ção Paraná-Santa Catharina e Antonio Pinto Cordeiro: , 

Consider ando que a Primeira Camara deste Conselho, em sessão 

de 8 de Junho de 1936, conhecendo da reclamação o~~erecida por 

Antonio Pinto Cordeiro contra o acto da administração da referi

da Rêde que o rebaixou de funcções , com reducção de vencimentos, 

resolveu julgar procedente , em parte, a mesma reclamação , para o 

~im de determinar, pelos ~undamentos constantes do accordão de 

~ls. 46/4~ que a Estrada restabelecesse os v encimentos anteriores 

do ferrovi ario, sem a obrigação , porem, de reconduzil-o ao cargo 

de Che~e do Tra~ego; 

Cons iderando que a essa decisão as pa rtes em litigio oppõem 

embargos , com ~ndamento no § 4Q do art . 4Q do Regnlamento ann~ 

xo ao Dec . 24. 784, de 1934; 

Considerando, preliminarmente , q~e a decisão embargada ~oi 

publicada no "Diario Of~icial" de 25 de Agosto de 1936 , e , segun

do o disposto no § 9Q do art . 4Q do citado Regulamento , tendo os 

embargos sido offerecidos em 26. de Outubro de 1936 , estão fÓra 

do prazo legal ; 

Resolvem os membros do Conselho Nacional do 

Trabalho , reunidos em sessão plena, não conhecer dos embargos de 

~la . 49 e fls . 54. 

8 de Outubro de 1937 

Procurador Ge r al • 
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E~no. Snr. Presidente do Conselho Nacional do 

Trabalho. 

AN'rONIO PIN'TO CORDE RO, no processo 
4/35, tendo desistido de interpôr r c so pa

ra o .t:xmo. Snr. Ministro do 'l'rabalho Indlc-tria. e 
Commercio, do accordão do EqreP"io Conselho Pleno, 
publicado no Diario Official de 22 de Janei o do 
c rrente anno, requer seja intimada a Estrada de 
Ferro São Paulo-Rio Grande (R de de Viação Paraná
Santa C harina) com quem contende o reg 1erente, 

dar cumprimento ao v. accordão desse Conselho, 
como é de direito. 

Nestes termos 

P. deferimento 

t_ocJ--R- ~o4l'l~fl 

~e_~Ca_~~ 

I~ 

on ç o 
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Curityba, 12 de março de 1938. 

ExmC. r.Presidente do Egregio Conselho N~cionul do Trabaln 

A Rêde de Vi - , ao Paro.na- anta C tharina, no Pro-

dão de 28/10/37, do gregio Conselho Pleno, public ·do no Diario 

Offici 1 de 22/~38, uer recorrer p~ra o ExmQ.Sr .I inistro do 

Tr balho,Industri e Commercio, com fund 1ento na letr ]1) do 

rt.5Q do Decreto nQ 24 . 784, de 14 de julho de 1934, pelo ue, 

Re uer a V.Kxci • ej o incluso recuroo enc -

miilb.á.do u.o referido r.Mini tro . 

P.deferimento 

~:d::a~=f 
uperintendencia. 
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ExmQ. ar . Ivlinistro do Tr bulho, Industria e 

A Rêde de Viuç~o P~ran~- dnta 
I 

_. ......... ,..Pr não se confor-

mando, · ta veni , com o v. Accordão das Camar s Reunidas do Con-

elho Nacional do Trab lho, de 28 de outubro de 1937, e publicaao 

no Di rio Offici 1 de 22 de janeiro do corrente anno, ue rejeitou 

os emb rgos da uppte . , opposto á decisão da lA Crunara d~ uelle 

Conselho, nos auto do processo nQ 5 . 58~35, em ue é recl te 

Antonio Pinto Cordeiro e reclamad esta Rêde, - quer recorrer peran 

te V.Excia . da mencionad decisão do Conselho Pleno, o ue f z com 

assento no art . 5Q, letr b, do Decreto nQ 24 . 784, de 14 de julho 

de 1934, p ssando e seguida a fundamen~ar o seu recurso . 

xxxx 

c 

Os embargo offerecidos p la uppte . foram rejeit do 

po ue, con iderou o Conselho Pleno, 

•preliminarmente, ue a decisão embarg da foi publi
c da no Di rio Offici 1 de 25 de Agosto de 1936,e, 
segm1do o i posto no 9Q do art . 4Q do cit do e
gulw~nto, tendo os embargos sido offerecidos em 
26 de outubro de 1936, estão fora do prazo leg 1•. 

Ha evid nte equivoco do Egregio Concelho . 

Suppte . não offereceu o seus emb rgos e 26 de outu-

bro de 1936, laS 19 do mesmo mez , quando os postou no Correio , 

ne t cid de, corno se verifica do incluso recibo de corresponden-

ci sôb na 31 .072. 

ern tten o os embargos , como correspondencia expressa, 

em data de 19 de outubro, a re uerente n-o excedeu o prazo le ·a1 , 
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ue só expir ria 25 do mesmo mez, para interposição do rec so 

(Decreto cit ., art.4Q,§ 9Q). 

Adrnittindo-se, porém, pura rgwnentar, u t 1 prt..zo 

de sessent dius, contado da public ção do accor ~o, e refira 

ciondl do Tr balho, o ue,diga· 

se de passagem, só occorrerá para s emprezas ue tenham domicilie 

no Rio de Janeiro,- resta ex· 1ina.r as du s hypotheses set,ruintes: 

a) - os embargos foram entregues pelo Correio no Con

~el o Nacio~l do Trab lho, antes do di 26 e outubro de 1966, 

e o enc rregudo d distribuiç~o da corre pondencia, na uella re

partição) não diligenciou o seu enco.rninl . ento em tempo h bil,a 

ue 1 de <.Ureito; ou, 

b) - expedido o recurso em 19 de outubro, com tempo de 

sobro., port nto, para. ch ar o Rio de Janei o e serem entregues 

ntes do dia 25 do mesr1o mez,- comtudo n ... o o foi, porqualquer em

b r ço no serviço po~tal . 

~ ru1bas as hypotheses, n~o c be á ~uppte. culpa 1-

guma n demora da rece· çüo ou da di tribuição dos e!lbargo ,demor 

ue, uss verificada, constitue caso de forç~ maior , devi ~ ente 

comprovada pelo recibo postal annexo . 

O caoo de torça maior está previsto no já citudo art. 

4 , § 9Q, in fine, do Decreto nQ 24.784, de 1~7/ 4, ue reza: 

•os recursos de ual uer natureza, inclucive em
bargo os accordão das Cc.unar s , deverão ser pre
sentados á Secretari do Conselho dentro do prazo 
de seo ent di s, contad s da dút d publicdção da 
deci~ão recorrida no Diurio Officia.l, ALVO c~o DE 
FDRÇ 1 IOR, DEVID..: .L~ .TE COI n> V ADA • • 

Ade ~is , é principio ssente, na legislação, na ou-

tri~ e na juri prudenci , uc urte ue não é causa d inobser~ 

vuncia de uul uer preceito não pode ser prejudicad~ por essa ino
bserva.nci • 
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o presente recurso, pois, en uadra-se perfeitw1ent no 

rt.5!l, letra b, do cit do decreto n!l 24. 784, tanto mais uGI.nto é 

certo que a rejeição dos emb rgos d uppte. importa em deixar vi-

goran o primitiva decisão do Conselho N cional do Trabalho, ue 

violou ver as leis feder e , sobrelevando, 

tituiç-o Feder~l de 1934, entCo vigente . 

tre ell s, Cons-

X X X 

o Egregio Conselho modificou sua jurisprudenci té en

tão observada, segundo se vê dos seguintes accor·ciãos:-

- Accordão de 20/8/35, public do no Diu.rio Official de 

11/10/.35; 
- Accorcido de 25/7/35, public o no Didrio Offici 1 de 

26/7/35; 
- Accord.ão de l/3/34, no Processo na 11.621/32; 
- Accordão de 15/3/34, no Processo na 787/33. 

Forrun víi das as seguintes leis: 

l!l) - art . l8 das Disposições Transitori s d Constitui 
ç-o Federal; 

2!l) - Os § 1a e 3a do art . 2Q do ecreto feder 1 na 

19.601, de 19/~31; 
3a) - arts.2a e 3!l do cit do decreto; 

4Q) - art . 448 do Codigo Corm1erci 1; 

5a) - art . 6a do Decreto na 20. 910, de 6/l/32 . 

X X X 

VIOL DISPOSIÇOE 

A Rêde de Viação Pan á- · ta Cath rina ac -se occupad1 

pelo Governo Federal, desde 5 de outubro de 1930, pelo Decreto fe

der 1 na 19.601, de 19/~31 . 

O rt . 2C do decreto cit do di põe: 

w~nquanto dur r a occupação, a êde será dmini -
tra a por um engenheiro da confianc do Governo Pro
visorio, nomeado por decreto, o ual exercer ' em com
missão as funcções de superintendente d mesma Rêde, 
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fie o directamente subordinado o I~nistro 
Vi ç=o e Obras Publi s ". 

O uperinten ente do Pre-

si ente da epublic , direct· ente subordinado ~o r .Ministro da 

Viação e Obr s Publicas . 

O ucto contra o ual recla.r o 1 pregado Antonio Pint~ 

Cordeiro, foi deter.mi~do por ordem do Viução e 

Obr Publicas, em mu.rço de 1932, c ndo- e po tanto esclarecido 
, 

xcluido de apreci ç~o do Conselho, em viota do rt.l8 ue esta 

das Di·posições Trunsitori s , por oer um acto deter i o pelo 

E.xrnQ. r.Ministro da Vi ç":"o e Obrc s Publicas . 

O 1 gregio Conselho já ass com reh ndeu, jul ando 

c ~os identicocl o do presente recurso, nos seguintes accordãos: 

lQ) - accordão no proce so 2.422/32, em qQe é recl ante \do1pho 

Correi da Cunha e rec1 :cu 
, 

a Estra a de Perro !.1 deir IJiamor , 

publicado no Di~rio Official de 25/6/36; 2Q) - acco dão no Pro

ceclso 6 . 273/~1, e.1 ue é reclrur nte Roberto Franci Als e recl-

da E .F .Madei · Marnoré, public do no iu.rio Official de 25/6/3 

Em face do art .18 s Di posições Tran itori· s da Con 

tituição de 1934 e em f ceda jurisprudenc · do Conselho Nacional 

do Trabalho, ue se cab · de citar, não poderiu o Egregio Con elh 

ton i: conheci tento de recl maçüo upresentada contra cto ~P rovad 

pelo ExrnQ. r. . nistro Via ~P e Obrus Public~s, de 1932. 

X X X 

p dCRIP~O 

O di"eito e porventu ti v esse o recl· nte, c v 

se prescripto de...;de 30 de março de l933, pois que o cto cuja r e-

for se pedi foi de 30 de ~rço de 1932, occorrendo a prescrip

ção em 30 de rrurço de 19.3 3 • 

O recl~ante só recorreu do ucto do uperinten e1te , 
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praticado em cumprimento a ordem do ExmQ.or.:rvlinistro 

em 1935. 

A prescripç-o est ' p tente, em f cedo ue dispõe o 

rt.62 o Decreto nQ 20.910, de 6/1/32, e t nbem nos termos do 

art.448 do Codigo Comrnercial. 

X X · X 

DE MERITI§ 

Sôbre o meri to, e:n primeiro log r, deve- se ponderar 

ue o reclam te pleiteia seus direitos invocundo o ~rt . 53 do 

Decreto na 20.465, de 1/10/31. 

N~o pode se prevulecer das g~r ntias outorga s por 

esse decreto, porQue, de ccôrdo com a certidão unnexa aos em-

b rgos, o reclarrun1te Titio se cbdva inscripto n c~ixa de posen

~~~~~e~P~e=n~s~õ~es~, e sendo assim, nos termos do § 2Q do art . 42 

não pode invocar os beneficios .do art.53 . 

Nos emb...1.rgos juntou- se documento fornecido pelo Enge

nheiro Cl efe do 6Q Districto da Inspectori Feder l das Estradas 

de Ferro, pelo ,.. -ual se ve nao e istir na Estrada o c rgo que o 

reclamante pleitei . 

O u dro do pessoal é fix~do em portaria do Ministro 

Viação e Ob~ s Publicas, portari essa de 27 de abril de 1926 . 

Essa portdri , egundo a certidão ue instruiu os em-
, 

bargos, so consigna u existenci de wn Chefe do Tr fego da Linha 

ão Francisco . Esse car o est va e está occupado effectivamente 

por outro funccionario, o r .João Tesserolli Junior, que se achav~ 

e ·e ucha inscripto na Caixa, como titular desse cargo, segundo 

certidão ~exa ao ~nbargos. 

O telegrar do Exm2 . r.Ministro da Viuç-o, que instn 

iu os ernb rgos, impugnou a nomeação do recl· nunte p~a um Cd.rgo 
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inexistente, nos reguintes termos: 

"Acção ,uperintendente nomeado pelo Governo em materia 
finunceira só poderi~ consistir manter situação Companhia 
ou adaptar medidas economia" . 

X X X 

o acto que o nomeou foi reformado pelo ExrnQ .Sr. Ministro 

d Vi~.ição e Obras Publicas, como se disse, em 1932, sendo que,alén: 

disso, esse acto seria nullo de pleno direito, de accôrdo com o 

art .l45,nO 4, do Codigo Civil. 

X X X 

Pedindo venia para offerecer como parte integrante deste 

recurso o inteiro teôr dos emburgos, e solicitando a especial at

tenção de V.Excia. pura os docu.llentos que instruiram os embargos, 

frizando -se muis umu vez, ue o reclamante, em desobediencia á 

por ria do E:xrnQ . r . rJiinistro a Viação, foi nomeado pu.ra um c rgo 

1nex1 tent~, sendo o acto que o nomeou refon do pelo proprio Su-• 

perintendente, em obediencia ao ~xrno . sr . Ministro da Vi ção , 

equer a ~uperintendencia da Rêde de Viação Paraná-Sant~ 

Cath rinu, ue em face do exposto seja julgada i~procedente a re

cl · ç-o presentada por Antonio Pinto Cordeiro úO Conselho Nacio

nal do Tr balho . 

Curityba, 12 de março de 1938 

tAa....Cc-1.-/J 
carregado do 'xpediente da~ 

uperintendencia . ~ 
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•• 

Sr. ~u er ntendente d ia~-o 

.. 

• 

de ordem 

do Sr. ,res1dente, ue o. Sr. 1n1stro 4o ·r balho, 

Industr1~ e comércio, r .c1 ndo o recurso 

to por es Rêde d resoluc-o ~o Conselho cional 

do 'l' r b· lho, rorerid nos utos do proces o em 

Antonto 1nto <Jorde1 ro r cl rr. cont es êde, em 

~o de o, ex rou o segulnte despa-

cho: "Pre11mln r ente: deixo de conhecer 

do recurso po r 1 t o e r mel nto 

legu1" • 

te not1f c .d 

ld .de, r1c nelo prese!l 

p ra, no pr zo <1 lu d1 s, 

cont dos do rec 1m nto dêste, d r cumprimento a 

su . C1. d 
... 

resotuç o, r st be1ece~do os vencimen 

os nteriores do mnr.gado A tonio lnto cordeiro, 

sob pen de, decorrido o ci t do p 7o, nc r su.1e! 
,., 

t as s nco s le 1s. 

-oes 

st11ho } 
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