


- -Oollendo-Conselho Nacional -do -Trabalho, 

, 
JOSE ~UREO FREIRE , baixo as~ignaa,o, 

... 
Rede 

, 
de Viaçio Paran _- santa catharina, omiciliado em Curitiba, Esta-

, 
do do .Paran , portador da Carteira Prof'-issLonaL. NA .25.31-9, vem ex-

por e requerer o seguinte:

li) - Em 9 de maio de 1920, f'oi admittido no serviço da 
... , , 

-Rede de Viaçl.o Parana - santa .Ca'bharina,_ tendo tido dessa data ate 

29 de outubro .de 1930 diversas promoções e augmentos de vencimen

tos, conforme o att eatado de tempo de serviço annexo ( Doc.NI 1 ). ' 

2i) - ~ 9 de abril de 1930, completoa o requerente lO an-
... , 

nos de serviço etfectivo na Rede de Viaçio Parana- santa Catharina 

( Doc. Nl 1 ) • 

31) - Em data de_ 29 de outubro de 1930, foi _p_romoyido a _ 

Ohef'e Geral do .Jlmoxarif'ado com os ve_nc.iment os aensa.es de l-t400IOOO 

..:._____ -~- _ ( Item 21 do doc. _Na 2 ) , cujas :tuncções exerceu._ a partir de la de ., 

novembro de 1930 ... 

41) - lbl li de dezembro <B 1930 foi o seu ordenado augmen-
' 
tado de la4-00$000 para 1 :500$000 mensaes ( Doe. Nl. 1 ) • 

5i) - Eneontrava-se no exercicio das fun•ções do cargo re

ferido no· item Nl 3 , fruindo suas. vantagens, em pleno gozf.os seus 

direitos, quando, em 11 de abril <B 1932, de conformidade com acto 
... 

de 28 de março de ~9}2_ do s•• SUperint_endente da Rede,_ foi summa-

riamente re~aixado de categoria e ordenado, sem motivoa que justi

_fi_cass..em o referido acto, passando por isso a figurar novamente co-

mo. Ohef'e do Serviço Cammercial, com 1:200$000 mensaes. 

61) - O recorrente contaTa na data do rebaixamento aciaa 

referido, como prova o attestado incluso, ( noc.NI 1 ) -, 11 annos, 

10 meses e 22 dias de se ço effeetilYo. 

o n \.\\~ ~ 



71'1 - NAo obstante ter -passado a figurar illegal.mente na 

..folha pagamento com a ea:tegoria inferior_de Chef_e do.. Serrl.-·---

ço Oommercial e. o_ ordenado diminuido de lt.S00$000 para· 1:2008000, 

continuou o requerente, po~ete~ação expressa do mesmo snr. 

SupBrintendente ( . Doc. Ni 2 , item 'a ). , exercer as funcçõea 

primitivas de Chefe Geral do Jlmoxari~ado • 

81) - .Não satisfeito com essa situação_e não desejando 

continuar no exerci cio do cargo .. em qu.e· .nãct mais' esta v ;tendo a.. 

- - .--muneraçi.o correspondente e d dir.eit_o_, manifesto requerente __ _ 
, ... 
a superintendencia. da R.ade, verbal.me te, jtJil _~t_.mbro de l9.32, o 

_ s.eu de.a.agra_d nesse entid.o.., tell.do n um rt..oebido, em r.§spos- _____ ., .. 

ta, a cart.a N.l 9/9-7,, de 21 de setembro de~ 19'2 (no_c.NI '), em 

_que manteye _a determinação_ sobr~ s~ pe~encia no_ c~go ~e que 

havia sido rebaixado _sob o .fundame.n.to de nã.o poder !.' die_p_ellS&r os 
, ... 

.seus serviços a frente do Alllloxarifado da. Rede " • ~ _ 

9i) -- No exercicio das :tunoé;ões de Chefe .. Geral do AlaoXB.X'i

fado continuou assim o requerente, sem a c~tegor1& e rem~eração do 
, 

cargo, ate ~6 de noYembro de ~9,5, po~ant durante _, annos, 7 mezes 

_ e 15 dias, tendo sido nessa ultima data promovido a . ovo cargo en-

- tão- creado , de Chefe do Dep~amento Commerçi ;L com o ordenado 

de laS00$000 ( Doc. _Na 4 _) • _ 

108) ~ o relato fiel dos taotos ~cim~ ci~ados const~ do 
, 

attestado do tempo de serviço ( Doc. Ni 1 ) ., da ce~idlo ao_pe 
, ... 

do requerimento feito pelo recorrente a SURerintendencia da Rede 

em 17- de julho de 19-'6 ( Doc. Nl 2 _) _, s cartas nrs. !J/92' (!>oc. 

Nl ~ )- • 9/A-17~ ( Doc. Ni . 4) _ _, respectivamente d:e 21 de _setembx:o 

d 1932 e ~~e .nonmbro de. 19,5, ·da mesma Superint.enden.cic.~~~-

dos esses documentos annexos ao -presente. 

~ lli) - r.equeren.te, não se conformando ..co tal violaçã 

dos seus. direi tos e mesmo acautelando-se contra prescri.pção de 

praao, fez entrega n~ Secretaria da Superintendencia da Rêde em 

16 de •bril de 19,5, conforme protocollo dessa ~ata, d• petição 

conteh~9 prov dos seus eito _ 4areclamando mais uma vez 



~ontra o acto_illegal que o atting1a, não tendo sido entic att n-

------t.~do.. 

----- 12a)_- Pela ..exposição dos factos acima 'ennumerado reconhe- -

~erá esse Oollendo Conselho ter sido illegal e arbitrar~o o-acto 

e_rqaixament_n da cargo e ordenado contra o qual- vem reclamar o 

requerente, por-isso -que .a sua promoção a Chefe Geral do Alaoxari-

fado_ foi Decreto Ni 20.339 _,_de 28 de agosto de 
.. 

19~ , · qu apprnvou a 'JtOma.da de contas da :Red . • -

_ _ _____ contando mais de .J.O annos de serviço eff ecti vo na... mesma .. , 
Rede , e o reque.rente indemissivel, conforme os Decretos-Na 17.941, 

_ d.e....ll d..e._O.utubro. de. 192'7, _artigo -6.9-t Na 20.46!), de a ..de outubro 

de 1931, artigo. 53, e Portaria de 27 de abril de 1926, observação .. 

181 , _alinea b, não podendo,_ por- força -dessa mesmc:B act.~ ,.so:tfrer 

reducção de ven..cimentos ou rebaixamento.. de cargo • _ 

Tão _inJusta e illegal foi a medida de rebaixamento que,por 

acto do Exm.a Snr. Ministro da Viação e .Obras Publicas, constante 

do Diario Official de 5 de novembro de 19}4, foi a mesma annullada. 

E., como .si não bastaasem_ as ruõ.es acima expostas, a violen-_ . 

_ cia mais se caracterizou pelo facto de não ter sido a medida geral . 

_ nen ditada por motLvos de ordem financeira ou relevante, e sim par-

cial,porque att.ingiu tão somente_a uma parte doa tunccionario da 
.. , 

Rede, como bem ja Be certi~i~ou esse Collendo Conselho nos consi-

derandos de seu luminoso Aocordam constantado Diario Official de 

_a do corrente me24 Processo Na 8.118/35· 

Nessas condições e baseado nosjLocordams desse Oollendo Con-

_selho~ de 4 de dezembro-de 1934 ( Processo 5~3~), 8-6-1936 (Pr~

cesso 55~/35), 7-1-1935 { Pr~cesso 7l00/35), 22-4-1936 ( Processo 

8424/35, 23-6-1936 (Processo 13.464/35) e 23-11-19-36 ( Processt 

8118/}5 , processo este coll.eeti..vo e- em-qu ãO-:r:equerentes mais 

de' uma centena de ferroviarios),vem o signatario por este meio 

ree~orrer contra o acto arbitaario de que foi victima e pedir a 

esse Egregio Conselho condemnar, como de justiça e de direito, a .. , 
Rede d Viação Parana. - santa _oatharina a pagar-lhe a importancia 



,. 
orJI:'8Sipo;nd.~!Bf\lte • a diffeirença de vencimentos que ill galmente deix.ou 

de lhe er paga de J.i de abri.l 4e 19~- a 16 de- no:vembro de 19~ 

~.....,.. ___ E assim, . aguarda .o requerente clecisão desse Collendo -

Conselho, pedindo 

-- JUSTIÇA • 



- A TTESTADO-

ATTESTAMOS g_ue o senhor JO~ AUBEO FREIRE, Chef'e do Departamen
to Commercial, em Curityba , segundo as :folhas de :pagamento existentes, con
ta , né sta Bêde , com o teiJI.PO de serviço g_ue a seguir transcrevemos : -

TRAFEGO - Lm rT.ABARJ(;-DRUGUAY 

Em 9 de maio de 1920, :t'oi admittido nas :t'Uncções de Te1egraph1s
ta de 2a . classe, com vencimentos mensa.es de 150$000 . Em 12 de setembro de 
1920, :t'oi promovido ao cargo de Telegraphista de la . classe, com vencimen
tos mensaes de 180 000 . Em lQ de novembro do mesmo anno, foi, novamente pro· 
mov~do ao cargo de Amanuense, com vencimentos mensaes de 220 000 , os g_uaes 
fo~, em 12 de fevereiro de 1921, elevados a 250$000 e, em 16 de maio de 
1922, a 300$000 . Em lQ de julho de mesmo anno, foi :promovido ao cargo de 
32 . Escripturario, com os mesmos vencimentos, os uaes :foram, em· 12 de ma
io de 1924, elevados a 350$000. Em 12 de janeiro de 1925, foi :promovido ao 
cargo de 2º • Escripturario, comvencimentos mensaes de 400$GOO, os g_uaes 
:foram, em 12 de janeiro de 1926, elevados a 450$000. Em 12 de janeiro de 
1927, :t'oi promovido ao cargo de lQ . Escripturario , com vencimentos mensaes 
de 550$000 . Em 23 de abril de 1928, :t'oi promovido ao cargo de Secretario 
do Chefe ' do Trá:t'ego , com vencimentos mensaes de 650$000 e, em lQ de maio 
de 1929, foi transferido para o Serviço Commercial . 

TRAFEGO - ADMINISTRA.Ç!O GEBAL 

Em lQ de maio de 1929 , veio transferido da linha rtararé-Uruguay , 
promovido ao cargo de Che:t'e do Serviço Commercial , com vencimentos mensaes 
de 800$000 . Em 12 de í'evereiro de 1930 , :t'oi promovido ao cargo de Ajudante 
do Cheí'e Geral do Movimento , ~om vencimentos mensaes de 1:200$000 , voltan
do , em 4 de setembro do mesmo anno , ao cargo de Che:t'e do Serviço Commercial, 
com vencimentos mensaes de 800$000 , e , em lQ de novembro de 1930 , í'oi trans, 
:ferido para o Departamento do Almoxari:t'ado . 

ALMO IF.ADO - AD1flNISTRAÇ1r.O GEBAL 

1 
. Em 12 de novembro de 1930, veio transí'erido do .Departamento do 

Tráf'ego , promovido ao cargo de Cheí'e Geral do Almoxari:t'ado , c. om venci.Iren
tos mensaes de 1:400$000, os g_uaes í'oram, em 12 de dezembro do mesmo anno, 
elevados a 1:500$000 . 

Em 12 de abril de 1932, em virtude de terem sido considerados in
subsistentes os augmentos :feitos sobre a :t'olha de setembro de 1930, voltou, 
transferido :para o Departamento do Tráí'ego . 

TRAFEGO - .AJJMINISTRA.Q!O GEBAL 
Em 12 de abril de 1932, :pelos motivos acima, voltou transferido 

do Departamento do Almoxa.ri:t'ado, nas antigas :t'uncções de Cheí'e do Serviço 
Commercia1 , com venciirentos mensaes de l :200 000 . Em 16 de novembro de 1935 
tendo o Serviço Oonm:ercial passado a De~rtamento, ~ssou a Cbeí'e c).o De:par
tamento Commercial, com vencimentos mensaes de 1:800$000, Cathegorla e ven-
cimentos com g_ue se encontra até a :presente data . · 

Diante do exposto veri:t'ica-se g_ue o :t'unccionario acima , 
conta com 16 (DEZE SEIS ) annos, 2 (DOIS) mezes e 14 ( UATOBZE ) dias de ser
viços prestados a esta Bêde de Viação . 

E, por ser verdade , passámos o presente attéstado g_ue vae 
devidamente v~sado pelo snr . SU:perintendente • 

. ~/!: . rf
< cur·ty~ , 23 de julho de 193~ • 

'1:l!EFE ~ DA CON ~ f INS TOR GERAL 



~xmo. r. Dr. Superintendente da Rêde, 

- .l.'l é B 

rZ....t 7~ -
JI-,7·/? .JI -~~........e.."L 

Para instruir petiçNo a ser dirigida ao Conse~o Naoio

nal do 1rabaiho, em defesa de seus direitos. solicita o abaixo as

signado se digne essa uperintendencia certificar o pé deste o 

seguu:t-...e: 

l - ~~eer do acto pelo qua l foi pela nspeotoria Geral da R~de 
nomeado Chefe Geral do Almoxarifado em fins de outubro de 
193 • 

a) - o vo pelo qual foi · rebaixado de categoria e vencimentos 
em lg de abril de 1932. 

3) -Si, não obstante o rebaixamente referido no item preceden
te, cont1nuou o abaixo assignado a exercer we mesmas func
ções de Chefe Geral do Almoxarifado por determinação dessa 
Superintendencia. 

4) - Caso affinnativo, até que data se conservou o abaixo assig
nado no exercício das funcções do rfoferido cargo de Chefe 
Geral do ~moxarifado e porque foi~ mesmo des1igado. 

Ouri yb • 17 d ho de ~93 • 

I 
rJ4e 

---CERTIFICO, em obed cia ao despacho supra, que, revendo os 
documentos existente o archivo desta Superintendencia, encon
trei, com referenci aos itens rormulados no presente requeri
mento o seguinte: ~g) - teôr do acto :pelo qual foi o requerente 
nomeado Chefe Geral do Almoxattifado: •Memorandum numero qu*nze-
P. ityba,29 de outubro de 1930. D::> Inspector Geral da Rede 
aos Snrs.Ins:pector Geral do Trafego e Chefe Geral da Contabili
dade. CUrityba. Communico-vos que nesta data resolvo nomear Che
fe do Almoxari~ado o snr.José Freire e Chefe do Serviço Commer
cial o Snr.Jose Cabezon, Ajudante da Contadoria o Snr.Domingos 
Nascimento e Fiscal Geral o Snr.Augusto Borba todos com os ven
cimentos de seus antecessores. (a) Francisco Pereira.• - 2Q) O 
requerente foi rebaixado de categoria e de vencimentos, em pri
meiro de abril de ~932, em virtude da circular ng 9/286, d~ 28 
de março do mesmo anno de 1932, do Sr.Superintendente~da Rede, 
que tornou insubsistentes todos os augmentos feitos sobre as fo
lhas de pagamento do mez de setembro de 19301 - 3g) Apezar do re-
baixamento de categoria que sofrreu o Sr.Jose Aureo Freire,conti
nuou elle,por expressa determinação da Superintendencia da Rêde, 
a exercer as funcções do cargo de Chere Geral do Almoxarifado. -



f'ls . -2-

4Q) O requerente foi cqnseryado nas tuncções do car~o d~ Chefe Ge-
ral do Almoxarifado ate treze de novembro de mil novecentos e trin-
ta e cinco , tendo, nessa data, sido desligado das f'un.cções em causa, 
:para assumir as <1 Chefe do :pa.rtamento Cozmnercial da Rêde. - Eu, 
Alceu de Albuquerque Secretario Geral da Superintendencia ·da Rêde 
de Viação Paraná-Santa Catharina, passei a presente certidão, que as
signo e vae visada ~lo Senhor SU rintendente. - CUrityba, 17 de agos-

e-..~ ~y · 
to de 1936. ~ -:r 

;_t:_~1o~ 

~· 
SUperintendente . 



~a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande 
Rede de Viação Paraná-Santa Catharina 

End. Teleg. : REDEVIA 

Caixa Postal P 

Curityba, 21 de setembro de 1932 . 

José Aureo Freire, · 
l 

~~~gi~;tro de THuJos c Doc!lmcntos . Nesta . 

• 

I 

J 

1'01"r!CIO 

Scrv n'tuilrlo 

. LUZ Em seguimento á conversa que ontem mantivemos quero 
~LI I.:>S~Ituto 

a declaração que não pósso dispensar os vossos serviços 

á frente do lmoxarifado da Rêde e valho-me da oportunidade para 

significar o apreço que me merecem a integridade, o criterio, a 

firmeza e o sincero zelo com que desempenhaes as delicadas fUnções 

que vos estão confiadas . 

Cordiais saudações 

I 

J~~~ 
~ Supe~tendente d 

a.a. 1 

' 
't.' 
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9/4174. 
13 de novembro 1935o 

IlmO Sr. In cotor Geral do rafego, 

Nesta 

Tendo sido autorisado a creaç o dQ Serviço RodoT1ar1o neat 
•' 

Rêde, com a runpl1aç·o do Serviço CoJIU!lerc1al que ~seará a e deno.l 
' .. , 

11 Dep rtam.ento Connnerc ial", 
' 

n solvemo q~e o Sr. Jos~ Aureo Frei-

r , Chefe do Serviço Commercial, que ctual ente ve desempenhando, 

interinamente, as funcções d Chefe Ger 1 do Almoxarifado, assuma a 
.... 

Chefia o Dep rt ento Co rcial, com o vencimentos de lasootooo 
enaaea. 

Saudaçõ a 

·b . c/CTB-c • 
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MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
REDE DE VIAÇÃO PARANÁ SANTA CATHARINA 

Curityba, 19 de junho de 1937. 

IlmQ Sr . Oswaldo Soares, 

1m. Director Geral da Secretaria do Con elho Nacional do Trabalho, 

Rio de Janeiro 

Attendendo ~ solici taç o constante de vosso :prezado officio data· 

do de 5 de maio :p. :passado, corrmunicamo-vos QUe, no dia 4 de setembro 

de 1930, Quana.o o f'unccionario desta Rêde, dr . José Aureo reire, er

c bia 1:200$000 mensaes, no cargo de Ajudante do Chef Geral do lovi

mento, voltou a Chefe do Serviço Commercial, com os Véncimentos de ~ 

800 000; em lC de novembro do mesmo anno, foi :promovido ao cargo de Che ' 

fe 8ral do Almoxarifado, com os vencimentos del:400 000, Que, em lC do 

mez seguinte, foram augmentados :para 1:500 000; em lQ de abril de 1932, 

voltou a figurar nas folhas no cargo de Chefe do Serviço Commercial ,com 

1:200 000 mensaes, continuando a exercer :porem, em caracter interino, 

o cargo de Ch fe Geral do .Umo arifado, em virtude da carta circular nc 

9/2.86, de 28 de mar o do mesmo anno, do Dr. Adroaldo Junq_ueira Ayr s , 

então Superintendente desta Rêde, :pela qual ficaram, de ordem do Dr . 

Ministro da Viação e Obras Publicas, insub istentes todos os augmentos 

feitos sobre as folhas de setembro de 1930; em 16 ele novembro de 1935, 

tendo o Serviço Commercial :passado a Departamento, :passou a Chefe do ~e· 

artrunento Commercial, com os vencimentos de 1:800$000, categoria e ven· 

·mentos em que se encontra até a resente data. 

~~Eü terand.o os :protestos de alta estira e distincta consicleraç3:o 

os enviamos as nossas 

õ . 
Annexo: 1 attestado. 
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u~ • - Visto :-

DO -

.u..;J 'Od , ar nos ter sido solicitado :pelo Conselho Jaciona1 do 
Trc..balho, ~m ofi'icio numero l - 645/ 7 - 4 . 016/37 , P do corrente 1 ez , ue 
o nr . JO.:; u ~,o ... •I::>...:::, het'e do :partam 1to oo · ... ""cial em Curi tyo , 

~ ,. 
s gunuo a rolhaw de ~agaffiento exi stent s, conta, ·ta e , com o tempo d 
serviço ue a seguir transcrevemos: -

' ..RE- URTJ0P_! -

Em 9 de maio de 1920, i'oi adl itti nas í\mc:~"Õ s d.e Tele a:ghist& a.e 2a. 
class_, com venci entos 1 ensaes Qe 150 000 . ~1 1Q de S tembro de 1920 , foi 
~romov~do ao cargo Qe Telegra· hista de la . classe com vencitlentos m saes 
...... 180 000 . ' 1 12 ele 1 ove 1bro mesmo o.nno, í'oi nov ente :pro o vi do ao cJ.r 
go d. Amm uen j , com vencim ntos me üaes de { 20'lf'OOO, os uues for m, err~ lQ 
de !evereuo d 1q21, elev .. dos a 250 000 e, em 16 d.e maio d l922 , a ~00 000 

1 0 de JUlho elo mesmo a o , fo~ · ro avi do ao cargo de 3Q .bl cri:gturario , 
co os mes os vencil ntos , os uaes foram, em lQ de mai o de 1924, el evados 
a 350 ~000. ~ 12 d.e J~neiro ae 1925 , foi ~removido ao cargo de ~ 2 ~ cri tu
rar~o , com ve c· entos mensaes de 400 000,9s uaes foram,, em l2 . de ja iro 
d. 1926 elevados a 450 000. EJ 12 de j neiro d 1927 foi ... omovido 
go de 1~ Escri:gturari o , com vencimentos m_;nsaes de 550-wQQIO. l·~ • 23 de 
de 1928 , í 'oi ·removido ao cargo de o cretar~o do Ohefe CLO T ' go,co v nci 
ru-..ntos e 650 000 ensaes e, CI4 12 de maio de 1929, foi tra.u~J.· r i do :para o. 
Jervi co oommercia1 . 

"' , 
- T çio 

Em 12 1929, vei o tr sfer~clo da linha rtararé- truguay, 
:gron•ovido "O car o de Oh :r U.o S rviço Cornmercial, com venciir1entos mensaes 
de 800 000 . ~ 1Q ~e fev re~o de 1960 , foi ~ rotnovido ao car o de judante 
do Chel'e Gerc.l 'o ov· ento, com vencime 1tos merlsaes ~e l : OO$OOO ,voltando 
em 4 de sete ... bro do mesmo armo, d.e Ch :r e do servi c; o Uommercial, com .venc~ .. 
• ento mensaes de 800 000 , e, e lQ d. nov ... n.bro de 1930 , foi tra sí'erido 
ru a o ~ e· artam nto o ".lmox r~í'acio • 

=~="--..;.;=--...,L- -
12 de nove oro de 19~0 , veio tr ~sferido do e~artanent~ do Tr ~ 

f'ego , :prolllovido ao cargo de Cheí' ... ero.l do A oxarifado , com vencim tos 
ILEnsaes de 1 : 400 000 , os uaes í'orilin, em 1Q d.e de~ernbro do mesmo anno ,eleva 
dos a 1 :500 .ooo . 

Em 12 d.e abril ele l9:J2 , e virt d.e e1e t er sido conüi der dos i nsu-
b~istentJs os ugmontos eitos ·oore a folha de sete~bro Qe 19~0, assou~ 
f~gurar ru f'olbas d.e pa m to do epo.rtarL. to do '.rrafe o. 

Ç O G..., 
19~2 , elos mot~vos acima , ~assou a f i eurar em 

olhas 1to tio De úrtru ento o Trafego, como Uhvfe o erviço Comm 
r cL.ü , iruentos ru nsaes a.e 1 : 00 000, porem, ex rcendo · ... terinam r..t 

s í 'unc ~ "" ~ J..e Ch-...í' Geral o Alilloxm""if.'aao . ~ 16 de novt.;r;.bro d. 1935 , t ndo 
ervi :o Jo erc · c...l :. sudo a De· artE..uento , assou a Ohet'e do ~I>' rta:c. ... .~.to 

rcial, co venc~1~ tos @e ·aes de 1:800 oou, uathegoria e vcncim 
cor .... ue e r .. contra ate a :gresente datia. 

Diante do e ~os to verií'ica- se .. ue o f't.mccionario acima , cont a ué 
a :Pres nte dat a,co!ll'l (.u z.:.:.:..!.. E) . os , l ( ) mez e 6 ( .-.I) ·as d.e s r -
viç>~ ~ ... e~t~uos a ésta Rê~e de ~i , ç1o. 

, ... or s r vern.ade, }?aL .. s o J;>r ttesta .o _u .... vt.e devida -
o te vis~do ·elo Jnr . u .... rint l~~~e . 

e Junho d L v7. 



MINISTE::RIO 00 TRABALHO 

CONSELHO NACIONAL DO. TRABALHO 

....................................... , ... A. .. R.~.g_§ .... g.~ .... Y,!ªÇ·ªº····P.ª.~-!}.ª=:.ê.ª!:J:~~---·ºª~-~§:!:.!~L .... ~.~-!J.gQ .... ~ffi ..... 

v..l:s..t..ª···-º·· .. º·tr.Jc.JQ .... ~.ê.s .. ~ .... s..~.º-r~.t.~ . .tª., ..... JY.D.~9 .... .P.9r. .... ç . .9.P..!ª=····ª· · ·· .+.J.s..~ ...... ~.,.Pr.~.? 

ta ... o.~ .... ne.c.es~.ar.1o .. s. ... e.sclar.e.c1rne.nt.o.ê .... a. ... r.:.~.êPê.1.tP.! .... Q& ... J..Qê.~ .... AMr~.o .... Fr.e.1 

r.e .. ,. .... 1.n.:ter.es.sad.o ... .nos ..... auto.s .... sl.o .... P.r.e.s.e.n.t.e. .... P.T.Q.GJ~.ê.ê9 .. ~ .......................................................... .. 
,., 

.. _ •.•••••••••..•••.•••.••••• "·~·y .... o ... re.claman.te .. , ..... cu.Ja ... ad.m.1s.s.ao .... aQ.e ..... ê.e.r.v..1çQ.S ..... õ.ª9.lJ.~.l.lª······ 

Rê.de .... se .... :ver1f1cau .... ern ... .9 .... de ... Ma1a .... de .... l.920., ..... Q.c.cupav..a., ..... e.m ... S.e..:t.en.Q.r.Q .... .. 

de .... l9.30., ..... a .... car.go ..... de ... Aj:u.dan.t.e .... dQ .... C.he.J.~ .... ~.r.~ .... -º:9 .... M9.Y.t~.n.~ .. l ..... 9.9.ID. .... . 

a.s .... \!.enc.1mento..s .... de .... l.:.200 .oo.o ... me.nê.ªe..s..J ..... Q.lJ.ª.ng.Q_ .. Y.9.lt..Q~ .... ª .... G.h.~J~ .... ~-º······ 

Ser..v.1.ço .... co.rmne.r.c1al., ..... c.am .. SO.c$000 ................................................................................................................ .. 

.......................................... .P.ro.mo.~1.do..,.. ... e.m ... N9Y.e.mP..rn .... A5t .. l.~~-º-~·ª····ºh~.~.~ .... ~.r.~ .... 4º····~·· 

mo.xar.1faào .. , ..... coma .... o .... o.r.denado., .. me..ns.al .... de. .... .l...:.4.00. .OQ.O .. :.t.~Y.~., ..... e.m .... P..~~.~m. 

Qf9 .... ê.§K~1:.D:}1.§.l ..... ~ ... ª.~-~.D..!P. ..... ~~---··~QQ~.Q.Q.9.t.. .. ~.?.§.9:!]:~9. .... §: .... P.~.!:.~.~~-~E .... ~~ .. ~ ... ... . 

1:.50.0$.0.00 ......................................................................................................................... .......................................................................... . 

............... ............................ Ne..s.A?.ª ..... ê1.t.u.~çªº···-~-rrrJane..ç_§.!J. ... ª.~~--··A!?.r~J.:. ... g~ ... J .. ~ .. ?. ... _q~.§:~_gg_ , 

~ em .... v..1r..:tu.de. ..... de. .... um.ª-.... C1r.c.mªr .. J~.9 .... ~n.t.ª-º····ªJJP.§.r..tn~~-n9:~.!}.~ .. ~ ..... 9:ª-... ~~-~-~--'··· ····· .. 
~ a .... qu.al .... à..e..c.l.ar.a.v.a .... 1.n.s.ub.s.1s.:t.e.n.t.e..s. ..... t .Qg_9.ê .... Q'.ê .... ª-~~n.~º-ª····ª·r..r.~.~-~-ª~.2.~ .. 
~ o: s.abr.e.~ .. a.s ... .fo.lhae.. õ.e. .... P..agg.m.e.n.t .. Q .... 4.e. .... S..§.~.~.m~r.9 .... 9:.~ ... J.~.~9..t.. .. Y.~~-~-º~·--~· · · -~~.P. 
o 
11. pllc..an.t . .... a .... ~.!.Cbe..!e. ..... do .... S.e.r.Y.1.ÇP. .... CQIDm.~.r._çJ.ª··· ~-~.J... .. 9.-º~ ... J.;.?..9.91.Q99..? ..... ~.~.~.~:: . 
z 

.c.end.o., .... por..ém,. ..... em ... car..ac.t.er. ... 1n:te.r.1nQ., ..... Q .... ç.~gg ..... ª-.§ .... Q.hº.r..~ .... ~.r..~ ..... 9:9. ... .. 

.A.J,.rnoxar1fB.J..lOl .. ................................................................................................................................................................................... . 

........................................... Po.s.ter1or.ment.e., .... pa.ss..ª.nqo ... .o .... .r.~J~.r..1.4.Q .. .. S..~r.YlÇ9 ..... G.9~~T. 

c.1al ... .a .... llle.P.ar.t.am.e.nt.~t, .... !QJ .... Q .... §JJP.Pl.t9..®.~.~---r.~9.9.~~-~-?.!~.~º· ·· .. ~ ..... ~~~~9. .... ~.~-

Chefe ... .da ... mesmo ... n.epar..tamento .. , .... pe.r..c.e.P..e.no.º .... l .:.§.QO.$QQQ.l ..... Y.ª.~-º~-~.~-~-º-··· 

que. .... v.em ... r.ece.benda ... a.té .... á .... pr.e.sent..e ... data ........................... .... .......... ................................................ . 

........................................... J.unt.a .... a .... Es.t.r.a.Q.~ ... Q ..... c.~.r..t..l:t.:~.G.ª·ª-º ..... Q& ... ~.~IU?.9. .... ~.~---·:?..~~Y.. !.S(~ ... -

.do .... re.cl.aman.:te .. ,. .... a.o.c .. ure..nt..o ..... Já .... ®.re..s..ªnt.ªg·º .... ~ .... _q~-~ .... 9.9.~.~-ª .. ··ª· .. f·~-~--~····-~·-·· 
N I de s;te.s ... autos.~ .... s.egund.o .... o .... qual .... se ..... v.e.r.l..!.l...C.ª-.... m~.~-'- .... D.ª .... 99.9.-ª.§1:.9:9 ..... ~~ ..... .. 

que .... foL.r.eduzj_do ..... d.e .... :v.enc..lrY.lent.os ....... c.on.t.a:v.a .... Q .... m~.§ffiQ .... ~J.§ ... 4.~ .... 1.9. .... ~. 

oos ... de .... ser..v..1ça ............................................................................................................................................................................ .. 

nuoohuo oou• uou• ••• •uoooouoo•••••--••uooou-ouooooouooo .. u uuoonoooo f - O ., ) 

............................................ A ... r.e..§P..e.1.tP ... gQ ..... a.ê.S.WJ!P..t.Q.l ..... Qw.nP.f..~.::m.~ .... P..Q~.9:.~.r.~ .... g.~~ ... º········ 
Eg;r.e..glo .... C.Qns.el.bo .... .N.ac1.onal ..... à.o . .-.. Tr.ab.alhQ., ..... a.:oc.~.ç.1.ª.m.Q ..... Q1Y..~r..êªê ... ..r.~.::: 



.. 9.~.~ª-çº-~-~ .... J.4.~.~J.9.ªê .... ~ .... 9:Q.ê .... P.n~ê.~n~.ê ..... ®..t9 .. ª.J ..... P..rn.t.~.r.l:u. .•.... ~.nt.r~ .... Q.JJ.::-. 

. ~r.ªê.t .... D.9 .... P.rn~.9.~.ê.§Q .... ª.! .. 004/9.9.J ..... 9:.~ .... LJOOª.Y. ... F~.r.n~ .. l..r.ª .... Ç\.Q .... Amª-t..ª-l:.~ ..... ª····º'~ 

.c..l...s.ãQ ..... GOJ1.s.t.oo.t .. ~ ..... ®. .... aG.C..Qf..ô.OO· ... Jl!J.ª·• .... P.ª.rª .... rre..l.hQ.r. ... e..s..c.l.a.re .. Q.1me.n.t.o.,.J.. -

.to ..... a ..... n .s ....... l.O/.ll .... ô...e.s.t.e .... P.r..Q.c.e.s..s.o .................................................................................................................... . 

............................................ Aê.ê~.m .... too .. trn.l:.4.9ê.~ ...... t.r.ªnªml..t.tº .. ·º·ê .... P.r..ªª-~nt.J~ê ..... ª-1Jt.9.s. .... ªº-
s.r. ....... D1re .. c.t.º.r. .... rl.e..s..t.a. .... s.e.ç_ç_@_., ..... P.am .... .o .... n~c.e.s.sar.J..Q .... enç_aml.r.lham.e.n:to ..... á ... . 

I oo .. uta ... .Pro .. c.ur.aô..Q.r.1a .... Ger..al., ..... cuJ.a .... aud1en.c.l.a .... pm.p.o.nho. ............................................ _ 

..................................................... \1:1 rlQ ... /l.~ .... Jan.~.lr.o.,n~? .... qe. .... J~ . .Q .... Q.~ ... .l.~~-7. .................................... .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• ].~~m-~IA. '1\A..ctJA.i ..... •• • ~- ••••••••••••••• 
Off. Adm. - Cla~e "I'•. 

: ==-----=----- =~:::· ·---~~t~~-- ~::.4~~4-------
. 

•~••••••• •• •U•••••••••• • • • ••••••••••••••••••• •• •••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••• •• •••• ••• •••••••••••oooooo onoo•••• •••• •••••••• •• • •••••• • ••*-•••••• •••••••• ••••••••••••• •• •••••••••-••••••••••••••••••••••• ••••••• •••••• 

~::::~~~:-~~~::_~ii~s::~i;~_-:: 

................................ ................. ~-"'.....;...,_, .. _...;.. 

.. -- .:.:;. : __ ~~------- . ···· ---~- --- , 

·- ~~ . / 

~~----- __ ·: ....... :---~~--~=~:--~--:=~z:-:_h~~2j~. 

~ - - ---~=-------=~- -= ~=:.:.= .. :.::: .. ::'"=~:~:~~~-
• • ••••--••~·••••••••••"""•u-•••-••••• • •••••••••-•-..• • •••••••• •• ••"' ' ' ''' ' '' ''' ''nu••••••·••••••••• ••••• • • •• •••.-uuno•oooooooo•oo~oooo~oonoouoooo~oouo1 uono•n•oouo••"n"o'"'''"uooooo, .. oooo'l,o,o•noouooouooooooo• 



CONCLUSA O 

Glf'ta dalth 

~:»JJU). ~ C~ 
~ ;2 

----------

.. 

/} J'1 

Secre 



, . N , 1 . 18 

TRABALHO 

( f SECÇAO) 

PROCESSO N.~16 
193~ 

RELATO R 

o o........... .. ............................. ... . . ........ b.r ,;;;~ú. 

DATA DA DISTRIBUI ÇA O 

................................................................................... &.r:/..~ I;., . ... 
DATA DA SESSAO 

................................................................................ Jl.. ... ~ .. <-o ... ~.6 r. . .. . .. 
RESULTADO DO JULGAMENTO 

~ ---

~lÜ ~ :. :c, ~ · H ..... )Lc1 • "'cd: .. 
' b,.,! ..&A.<. ,x .1J •••• ••• .. &. ••• H ""' J;) ~IJ. ..L~ ''' ( O, .iJ..·J. ''' 
...... ... } .. \ ... L\t'A..... ................................. ........................... ............... ....................... .. . ......................................................... . 



MINISTERID DO TRABALHO, 
INDUSIRIA E COMMERC IO 

CONSELHO NACIONAL 

Proc . 4. 016/37 

ACCORDÃO 

C. H . T.·l!i 

TRABALHO 

....................... Secqão Ag/OS 

19 ..... ª ···· '7. ..... 

Vistos e re l atados os autos deste processo em 

que são partes: José Aureo Freire , como reclamante, e a Rêde de Via

ção Paraná - Santa Oatha rina, como r eclamada:-

Considerando que a reclamação é contra r educção de vencimen

tos, allegando o supplicante que, em abril de 1932, quando já conta

va mais de 10 annos de servi ço, foi rebai xado em suas funcçõe s e re

duzido em seus vencimento s de ~ 1:500$000para ~ 1:200$000, sendo po~ 

teriormente , em novembro de 1935, recondu zido ao seu c argo, com ele

vação dos vencimentos, deixando, porem, de ser indemnizado da respe -

ctiva differença, pelo que pretende s e j a determinado nor este Conse

lho o pagamento em que stão; 

~onâiderando que a Estrada nenhuma contestaç ão offereceu á 

reclamação, nem allegou , outrosi m, que a r eferida reducção partici -

pou de medida de ordem geral ou tivesse sido motivada por economia; 

, 
Considerando que, em f ace da jurisp rudenci a deste Conselho , e 

procedente a reclamação; 

Reso l vem os me mbros da Primeira Camara do Co~ 

selho Nacional do Trab alho julga r procedente o pedido, para determi-

nar á Estra~a o pagamento p r etendido pelo reclamante. 

Rio de Janeiro, 2 de Agosto de 1937 . 

c Presidente 

Rela tor 

Procurador Geral 

Publicado no "Dia rio Offici al" em r c!, 
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