


Exmo. Ss . Presidente do 

A RtDE DE VIAÇÃO PARANÁ-SANTA CATHARINA,por seu procurador infra 

assignado,nos autos de processo n~ 3-918/34,querendo,de accordo oom o 

art. 5?, b, do Decreto n~ 21.~. 784, de ll~ de Julho de 1934, recorrer da ·de

cisão proferida pelo Egregio Conselho,requer a V. Excia. se digne de

ferir-lhe vista dos referidos autos. 

Nestes termos, 
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Mlnisterlo do Trabalho, 
lndustria e Commerclo 

~ecção 

C. ~. T. - 2õ 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
~--c=--=-= 

Proc . 3.918/34 . 

ACCOROÃO 
3JBF. 

19 .. 35 • ...... 

vr~T S E T OS os autos deste processo , 

em que 1{aul Zenha·de esquita , eneenheiro da .êde de Viação 
,.. 

araná - Santa Cath&rina, reclama contra a adm1n1straçao aa 

corppanhia Estrada de l~erro são aulo-Rlo Grande que, desde 10 

de outubro de 1930, o vem r antendo afc;o.stado do 1erviço como 

licenciado , e sem perceber os respectivos venclmentos. 

consider ndo ue o reclamante não contava dez 

annos de perma.nencia na ...!.Str da , tempo esse que , entretanto, 

agora possue ; 

considerando 
... 

ue , no caso , nLo ee trata de dis-

pensa e siQ de afastamento do serviço sem causa justiflc~da, 

meio 1ue as emprezas , muitas vezes, emprcrum com o unico intui

to e perseguir empreeados zelosos e cumpridores e seus deveres 

ou de evitar que attinjam elles o lir.ite fixado para direito á 

estabilidade no cargo; 

Resolvem os membros da 1 • Garoar do Conselho 
"" racional do Trabalho jul[ ar nroceuPnte a pre~)ente recl· maçao , 

para o effeito de reconhecer ao supplicante o direito que lhe 

assiste ao xercicio de suas fUnc',Ões , e terminando á Estrada 

s~ r a situação de licenciado em oue se encontra o 

a ) Ildef9 sn .. ,...~-..'1. 
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Ministerio do Trabalho, 
lndustria e Commerclo 

.............. .. Secção 

(". \1. 't.- 2ó 

CONSELHO NACIONAL DO ----- ======~ 

Proc .3. 918/34. 
ACCORDÃO 

SSBF. 

19 ...... :?.9..! ... 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em 
N 

que suo ernbargan tes e r uc1proca1nente em bar dos - A êde de 
N 

Viaçao araná - Santa Catharina e o Dr. aaul lenha de ~~esqui ta: 

Resolvem os membros do Conselho Nacio'na.l. do 
N 

Trabalho, reunidos em sessao plena , rejeitar os en1bareos da 

la. embarcante - a Rêde de Viaç:"o Par ná - Santa Catharina , 

pela sua 1rrelevancia, e receber em parte os offerecidos pelo 

2C: emburr ante - Dr . !\Uul lenha de UesqU1 ta, para, nos termos 

do ~ 2~ do art. 53 do Dec . 20 .465 , de 1~ de outuuro de 1931 , 

condemnnr a la. embargante a pagar os vencimentos atrazados , 

a contar de 14 de ~ezembro de 1933, e até a effectiva volta 

do 2 ~ e:a1Jargan te aos serviços de suas funcçõe s . 

Rio de Janeiro , 3 de Outubro de 1935 . 

a) Francisco ~arboza de Rezende Presidente 

a) Gual ter José F'erreira 

FUi presente: - u) J. Leonel de 

Helator ~hoc . 
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!!iEQ!!!âÇ.dQ 
A Rlde de Viaç lo Paraná- Sant Catharin , por s u 

bastante procurador, solicita lh seja concedido vista dos 
• 

utos de processo no 3.918/34 em que o Dr. Raul. zenha de Mes

quita reclama contra aquell Empreza, ~fim d , nos termos do 

art. so, l tr ~' do Decreto no 24.784, de 14 de Julho de ••• 

1934, recorrer da decis4o prof rida pelo Egregio Cone lho N.., 

cional do Trabalho, nos referidos autos. 

respeito cumpre-me informar que a Prim ira Cam~a.-a 

deste ConselHo, apreciando devidamente a reclamação formu

lada pelo Dr. Raul Zenha de Mesquita contra a Rtde d~ Viação 

Param1-Santa C t.harina, em seastlo d~ 5 de Fevereiro p. paae 

s~do (accord4o junto por copia á fls. a, public do no Di&rio 

Official de 10 de AbrU ul.tiJoo), resolveu julgar procedent 

reclamaçlo, para o eff'eito de .reconhecer ao aupplicante o 

direito que lhe ssiste ao exercicio de suas tuncções, deter

minando ' Empreza recl~da que faça cessar a situaçAo de li

. cenciado em 'que se encontra o interessado. 

~as as partes nlo se conf'orn:raram com a a.Uudida 

resolu~ão e, por essa razão, offreceram á mesma raz~ s de em

bargos, de ccordo com o Regulamento vige~t•• 

O Egregio Conselho Nacional do Trabalho, tendo em 

vista os ditos embargos, em sesslo plena de 3 de Outubro 

ultimo (accordlo constante por copia á fla. 4, publicado no 

Diario Official de 8 de Novembro findo), resolveu rejeitar oa 

embargos da la. embargante - a Rêde de Viação Paraná- santa 

Catharina., pela sua irrelevancia, e receber em parte os otte

recidos pelo 20 embargante - Dr. Raul Zenha de esLuita, pa

ra, nos termos do § 20 do art. 53 do Decreto no 20.465, de 1' 

d outubro de 1931, condenmar a prllmeira embargante a pagar 

os vencimentos atrazados, a contar de 14 de Deze~ubro de 1933, 

at~ a etf ctiva volta do segundo embargante ao x rcicio de 

su a funcç~ea. 



... 

Presentemente, o~ referidos utos estio embaraçados 

em virtude da.' xtracg o, que est'- s ndo procedida n sta secç 

d carta d sentença requerid pelo Dr. Raul. Zenha de )(esqui

. , raz!o por que deixei de ppensar a petição em questão o 

r apectivo process • 

Aa decis5ea do C na lho Nacional do Trabalho a o de

finitivas e somente caber! recw·so para o snr. Ministro do 

Trabalho quandoa a)" deci o tenha sido adoptada pelo voto -
de desempat 1 R) quando a parte all gando violação da l i ap-

plic v 1 ou modificação de jurispràdenci at~ ent o observ -

d e que deverão ser citadas, obtiver do Ministro a vocação 

do respectivo processo. 

No caso dos mencionados utoa parece que nlo ae 

pode nquadrar n nhuma das hypothese cima alludidas, razão 

pel qual p aar' em julg do a decisao deste Conselho dentro 

~ do prazo 1 gal, i to ,, ap6s s ssenta· ias contados da publi-

cação da mesma no Diario O:f'ficial. 

Todavi· ' passo o presente prGc sso ás mãos do snr. 
Dir ator desta Secção, propondo o encaminh~nento á autoridade 

.. superior, a quem cab 

pedido de fls~ 2. 

Pri;::/j; j;1);~ 
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