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xma snr presidente do conselho Naci onal do 

Rio 

. o abaixo aseignado,Inspector doe Telegraphoa da 

Rêde viação Paraná santa C tharina,com m ia de lO annoe de ser içoe 

prestadoa,péde veni par ir á presença de v.Exc.,par exper e pedir 

o que se~e abaixo. 
·\ 

Em 1930,por occa.sião ~o augmen t o geral feito aos ... .. , 
funcionarias doe escriptorios da Administração Geral,foi contemplado 

em re:- 200 ooo,(duzento~ mil reis mensaea). 

Em bril de 1932,por determinação da Circular 

no 9/286,d~ 28 de Março do mesmo anno,foram os seus venci entoe re

duzidos,por terem sido consider dos insubsistentes os augmentos con-

cedidos. 

Em outubro de 1934,em virtude do rest belecimen• 

to dos augmentos,for m os s~ua vencimentos reintegrodoe do c6r te sof

determinaç~o da referida Circular. 

n~ante do expoeto,o abaixo aesignado,vem mui res~ 
./ 

peitosame~te solicitar ue v.Exc.se digne m nd r pagar a differença 

ue deixou de perceber durante o periodo acima indica• 

Esperando merecer defer imento,apresent os seus 

melhores gradecimentos . 

curityba,23 de Março de 1936 

~~~~~~ 
. Inspector dos Telegra.phos. 

t• ·s cç o 



INFORMAÇÃO -

Carlos Dondeo, Inspector doe Telegrapbos da Rêde de 

Viação Paraná-Santa Catbarina, reclama contra a reducção de Ten-

cimentoe que eoffreu no periodo de Abril de 1932 a Outubro de 

1934, não obstante contar mais de 10 annos de serviço naquella 

ferrovia. 

Preliminarmente e de accôrdo com a praxe adoptada 

por este Conselho, proponho que seja a Rêde Paraná-Sta . catharina 

ouvida a respeito da reclamação de fls. 2. 

Ao Sr. Director desta Secção, para os fins convenien-

tes. 

" 



1-696 

• 

. Proc.5.30 /36 
19 Junho 6 

• /SwBF. 

sr. P1rector da êde de V1 çã.o .e r. n - nnt Catharlna 

'rendo m v1 t a recl ção !onnUlo.da · es t 

conselho, pelo •nspector dos 'el gr hos de s · rrovi , 

e v1rtu e ter sido reduzido os us venc1 ntos, 

no per1odo o br11 à 19 2 utubro de 1934, so11c1to 

vo sa prov1denc1 no ent1 o d ser ste Conselho sc1en-
,., 

t1!1c do a raspe to d r rer1d · recl m ç o, visto lle 

Carlos Don:leo po 

do nessa errov1 • 

os e sorv ço resta-

... Attenc1osas s ud çoe 

os oJ. o soare 

secr t r1 
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MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
REDE DE VIAÇÃO PARANÁ SANTA CATHARINA 

Curityba, 15 de julho de 1936. 

NQ 9/2267. 

IlmQ Sr. Director Geral da Secretaria do 

Conselho Nacional do Trabalho, 

Rio de J á.Ile1I:o 

Respondendo o vosso :prezado off'icio nQ 1/696, da ta do de 

19 de junho :p. :passado, communicamo-vos que o Sr. Carlos D:>ndeo foi 

admittido nos serviços desta Rêde no dia lQ de agosto de 1911, con

forme attestado annexo; em abril de 1932, quando :percebia 800$000 

mensaes no cargo de Ins:pector dos Telegra:phos, sotfreu a reducç~o 

de 2001000 nos seus vencimentos, em virtude de terem sido considera

do insubsistentes os augmentos feitos sobre a folha de setembro de 

1930, consoante carta-circular nQ 9/286, de 28 de março de 1932, do 

entâ'o Superintendente da ~de, Dr. Adroaldo Junqueira Ayres; em lQ à 

outubro de 1934, foram os seus vencimentos restabelecidos, voltando 

a :perceber 800$000 mensaes, no mesmo cargo de Ins:pector dos Telegra

:phos, vencimentos e categoria com que se encontra até a :presente da-

ta. 
Reaf'firmando os :protestos de alta estima e apreço, vos en

viamos as nossas 

Attenciosas saudações 

b. 
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?Jon~~a ~áach d; ~o e9lio e9autb-~ó 
-: ImlE IlE VIAÇÃO P.ABA.NA-SANTA CAT.HA.RINA :-

... .. . .., Visto:-

2-~ .. "" ~ ~ 
-ATTESTADO-

ATTESTAMOS, por nos ter sido solicitadao pelo Conselho Nacio
nal do Trabalho, em otticio nl.lll'aro 1-696, de 19 de junho do corrente an
no, que o snr. CABLOS DON.DEO, In.s:pector Geral dos TelegraJ;>hos, em Curi
tyba, segundo as folbas de :pagamento existentes, conta, nesta Rêde, com 
o te~o de serviço que a seguir transcrevemos:-

TBÁFEGO - LINHA ITABA.Bif-URUGUAY 

Em 12 de agosto de 1911, foi admittido nas funcções de l?rati
cante de telegraph!a, com vencimentos mensaes de 60$000; em 12 de ou~bro 
do me ~o anno, deixou de figurar emfol.bas. 

vfA. PERMANENTE : LINHA PABA.Ni 

Em 12 de fevereiro de 1918, foi admittido nas funcções de Mo
torista, com salario diario de 7 500; e, em 12 de maio de 1920, foi trans
ferido :para o Da:partamento do Tráfego. 

TBÁFEGO - ADMNISTBAQÃO GERAL 

· Em 12 de maio de 1.920; veió transferid.o do Departamento da v!a 
Permanente, nas :funcções de AJudante do Ihs:pector dos Telegrpphos, com · 
vencimentos mensaes de 275$000, os quaes foram, em 12 de abril de 1921, 
elevados a 280$000 e, em 12 de Julho de 1924, a 300$000; em 12 de agos-
to de 1924, foram, novamente , elevados seus vencimentos a 350$000, os 
quaes foram, em 12 de janeiro de 1926, augmentados a 400$000; em 12 de 
agosto de 1928, foi ;promovido ao cargo de In.SJ;;lector dos '.Lelegra:phos,com 
vencimentos mensaes de 600$000, os quaes foram, em 12 de dezembro de 193o, 
augmentados a 800$000. 

Em 12 de abril de 1932, em virtude de terem sido considerados 
insubsistentes os augmentos feitos sobre a folha de setembro de 1930, vol
tou a perceber os vencimentos de 600$000. 

Em ll:l de outubro de 1934, :por acto do Snr. Ministro da Viação 
e Obras l?Ublicas, de 5 ,de outubro de 1934, restabelecendo os vencimen
tos do :pessoal que contava mais d.e 10 annos em 12 de abril d.e 1932, foi 
restabelecido seu iencimento em 800$000, cathegor!a e vencimentos com 
que se encontra a te a :presente da ta. · · 

, Diante d.o exposto, verifica-se que o funccionario acima, conta, 
ate a :presente data, com 18 (DEZOITO) annos, 7 (~TE) mezes e 6 · (SEIS) 
dias de serviços :prestados a esta Bêde d.e Viação. 

E, :por ser verdade, :passamos o :presente attestado que vae devi
damente visado :pelo Snr. Superintendente. 

CUri tyba, 7 de julho de 1936. 

-- C~ . 
DrSPECTOR GEBAL yo TBÁFEGO 

Confere:- .. 

t?~~~-~P 
Em1ARREGADO DO RE(r~ .. 

Mb•-



INFORMAÇÃO 

A Rêde de Viação Paraná-Santa C~tharina, tendo em 

vista o officio de fls. 4, desta Secretaria, relativo á recla

mação formulada por Antonio Dondéo contra a reducção soffrida 

em seus vencimentos, de Abril de 1932 a Outubro de 1934, envia 

a fé de officio da quelle ferroviario, com os seguintes escla

recimentos: 

_) que o reclamante . contava, na occasião em que 

foi reduzido de vencimentos, mais de lO unnos de serviço; 

h) que aquella reducção foi levada a effeito em 

virtude de uma circular, sob o nQ 9/286, de 28 de Ma r? o d~ 

1932, do entno Superintendente daquella Estrada, devid mente 

autorizado pelo Sr. Ministro da Viação e Obras Publicas, a 

qual "declara insubsistentes todos os augrnentos effectuados 

a partir de Outubro de 1930"; 

~) que a medida não foi de caracter g~ral, tendo 

sido, em Outubro de 1934, revogada pelo titular da pasta de 

Vi ção. 

O Egregio Conselho Nacional do · Trabalho, aprecian

do di versas reclamações idenrticas á dos presentes autos, resol

veu, entre outras, no Proc. 8004/35, de Linneu Ferre a do 

Amaral qu~, ao reclamante assistia direito á percepção da dif

ferença de vencimentos que deixou de rec~ber no periodo de lQ 

de Abril de 1932 a lQ de Outubro de 1934. 

Nessas condições, quer me parecer .que é de todo 

procedente a reclamação de Carlos Dondéo, devendo ser deter

minado á Rêde de Viação Paraná-Santa Catharina o pagamento 

dos vencimentos que tem direito o supplicante, conforme ju

risprudencia já firmad por este Instituto. 

Melhor, porém, dirá a douta Procuradoria Geral,a 

cuja consider ção proponho sejam su -mettidos os presentes au-



... 
... 

tos. 

J . r.~ 

A0 Sr. Director desta Secção, para os devidos fine. 

Retardad~, por accumulo de serviço a meu cargo. 

ià d t. 
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nlaterlo do Trabalho, 
lustrla e Commerclo 

C. N. T.-25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc.8.004/35. 

ACCORDÃO 

19 ...... ~.6 ...... . 

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

e Estrada de Ferro são Paulo - Rio Grande - Rêde de Viação 

Paraná-Santa catharina - como reclamada: 

RELATORIO 

o recorrente, Linneu :B,erreira do Amaral, con

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

de em Fevereiro de 1919, e, após ter exercido vartos cargos , 

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

Permanente, sendo effectivado no mesmo em 1~ de arço do an-

no seguinte, com os vencimentos mensaes de dois contos e qui

nhentos mil réis (2:500$000), vencimentos que foram estipUla

dos em a Portaria de 27 de Abril de 1926, do Exmo. Sr. Minis

tro da Viação e Obras Publicas. Em Abril de 1932, entretanto, 

o então Superintendente da Rêde reduziu os vencimentos do re

clamante para dois contos de réis (2:000$000), embóra conser

vando-o nas mesmas funcções, sendo mais tarde, porem, em virtu

de de queixa do referido funccionario, e por determinação do 

Sr. Ministro da Viação, restabelecidos os vencimentos para do

is contos e quinhentos mil réis (2:500$000). 

Todavia, não foi o supplicante indemnizado da diffe

rença a que tinha direito e nesse sentido protesta junto a es

te conselho. Isto posto, e 

CONSIDERANDO que , ouvida a Estrada sobre o objecto 



Proc.8.004/35 

N N N 

da reclamaçao, nao offereceu a mesma nenhuma .contestaçao, 

nem allegou que a reducção de vencimentos, imposta ao re

clamante, participou de medida geral, dictada por motivos 

de ordem financeira ou, ao menos, relevantes; 

CONSIDERANDO que, em face da jurisprudencia des

te conselho, é de se julgar procedente a reclamação; 

Resolvem os membros da Segunda Camara do 

conselho Nacional do Trabalho dar provimento ao pedido de 

fls. 2, para Q fim de ser o reclamante indemnizado da dif

ferença de vencimentos que deixou de perceber no periodo 

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

Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 1936 

a) Ildefonso d'Abreu Albano Presidente 

a) Manoel Tiburcio da Silva ela to r 

FU1 presente:-a) Geraldo A, Faria ~aptista- 1~ Adjuncto do Pro

curador Geral . 

~· 

PUbl1 ~_,~- no~rio 0ff1c1a1 em 19 de ~'evereiro de 1936 

~ :;~ 
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MINISTERIO DO TRABALHO , 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

...... .. l.a.... Seoçào 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc . 5 . 300/36 

ACCORDÃO 
Ag/CS 

.19 ..... 3 6 

C. N. T. · 25 

Vistos e relatados os autos do processo em que são par

tes : Carlos Dondeo , como reclamante , e a Rêde de Viação Pa raná - San- · 

ta Catharina, como reclamada : 

CONSIDERANDO que o reclamante, que conta mais de lO annos deee.!: 

viço , em Abril de 1932, quando percebia 800$000 mensaes no cargo de -

inspector dos telegraphos , soffreu a reducção de 200$000 em seus ven-

cimentos, sendo os mesmos , em l Q de Outubro de 1934, restabelecidos; 

CONSIDERANDO que , em virtude de não ter s i do indemnizado da re~ 

pectiva differença, appella para este Conselho , afim de seremtomadas 

as necessari a s providencias; 

CONSIDERANDO que , ouvida a Rêde sobre o objecto da reclamação , 

não offereceu a mesma nenhuma contestação , nem allegou que a reducção 

de v encimentos part icipou de medida geral , dictad~ por mo ti vos de or-

dem financeira ; 

CONSIDERANDO que, em face da jurisprudencia pacifica deste Con

selho, a reclamação é procedente ; 

Resolvem os membros da Primeira Camara do Conselho Naci.Q. 

nal do Trabalho, dar provimento ao pedido de f ls . 2 , para o fim de ser 

o r eclamante indemni zado da differença de vencimentos que deixou de -

perceber no pe r iodo de Abril de 1932 a Outubro de 1934. 

Rio de Janeiro , 7 de Dezembro de 1936 . 

President e 

Fui presente : Geral 
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