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E~no. Snr. Dr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho. 

I 

.t 
LINO PEREIRA NUNBS, ferroviario, contando vinte 

e um (21) annoa e dez (lO) mezea de serviço effectivo, sendo :

quatorze (14) annos e onze (11) mezes em The Grat Western Of -

Brasil Railway Company, Limited (documento ng 1), quatro (4) -

annos e nove (9) mezes em The Leopoldina Railway Company, Li -

mited (documento ng 2) e dois (2) annoa e dois (2) mezea na 

Estrada de Ferro Maricá (documento ng 3), este documento for

necido pela Caixa de Aposentadoria e Pens~es, na impossibili -

dade de ser apresentado o da empreza, porque, apezar de reque

rido o neceasario certificado em 30 de Julho de 1936 (documen

to ng 4), o Snr. Dr. Superintendente desta ultima Estrada nem 

aiquer se dignou despachar esse requerimento até esta data, 

foi-o supplicante depois de promovido por merecimento (documen

to ng 5-Portaria nQ 48, de 18 de Fevereiro de 1935), dipensa

do do serviço desta ultima empreza - a Estrada de Berro Maricd

por medida de economia (documento ng 6-Portaria ng 78, de 4 de 

Fevereiro de 1936) . 

O motivo allegado na Portaria ng 78 supracitada, 

nlo tem justificativa, de vez que o pessoal da Estrada tem ai

do sempre augmentado em num~ro e vencimentos desde a data da -

dispensa do aupplicante até a presente, têm sido promovidos 

diversos funccionarios com menos tempo de serviço e de catego

ria inferior d sua-do supplicante-no mesmo período e nlo fanDR 

supprimidoa o cargo e :f'uncçllo exercidos por elle-o supplicant e - , 

/ 
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supplicante-, como é facil averiguar, até pelas quartas 

vias das folhas de pagamento, que s§o enviadas á CaiXa 

pela Estrada, como comprovantes dos descontos das contri

buições ~o respectivo pessoal. 

O supplicante, pois foi dispensado do 

serviço da Estrada de Ferro Maricá, attenta a vigente 

juriaprudencia desse Oolendo Conselho (documento ng 7-

Accordão proferido no Processo ng 9.503/33 em 17 de Ou

tubro de 1935) e a decis!o do Exmo. Snr. Ministro do Tra

balho, Industria e Commercio no Processo ng 54, de 1931, 

com flagrante violação do disposto no Artigo 53 do Decre

to ng 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, raz!o porque 

vem respeitosamente solicitar de V.Exa. dignar-se subm~ 

ter o caso de sua supra referida dispensa ao julgamento 

desse Egregio Instituto, e, verificado o caso de n!o ex1 s

tencia, como parece evidente, de falta grave por elle pra

ticada no serviço da alludida empreza e provada em inque -

rito administrativo regular,seja compelida essa empreza a 

reintegral-o e indemnisal-o do vencimentos que dei.ar de 

perceber at~ a data dessa reintegraç!o, nos termos do dia-

posto no § 2g. do supracitado Artigo 53 do Decreto ng 

21.081, de 24 de Fevereiro de 1932. 

•••• 

Oom sete (7) documentos em dez (10) fo-

lhas. 

Termos em que pede e 

E. F. D. 

Janeiro de 1937. 
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+ REPARTIÇÃO DO TRAFEGO 

: SJRvA: sE CITAR T RG c-: t Westem ·~f Brazi! Rly Co Ltd 
fã lec<e'b.ide lll(J 
7. Pernambuco, 

"RR 15 1926 

Escriptodo ela Adm~ 

do l.i vr c r~rictro do pessoal deste departa-

menrto conctam os ses inteo ansentamentos nobre o Snr . Lino Pereira 

rm c: 

911 
J 11.:10 18 . 
~; 0 el.l o 17 
· te1n ro 27 . 

Outubro 20 . · 
1912 
J 1n·; 1 1 . 

1 ~i l. 10. 
Hov··nbro 13 . 
1913 
Janeiro 22 . 

J!'eYereiro 6. 

r o 3. 

b il 10 . 
l"o.i o ~9 . 
Junho 4 . 

Junho 6. 
.Julho 24·. 

6. 
27 . 
16 . 

S tc;mbro 17. 

Jr; / t.:: 1b1'o 29 . 

Praticante em Independcncia . 
dJ. itticlo n/d -~.a como pra1icn,'Ylte c;ratuito . 

Aproveitado c orno telceraphiota de Indep ~r.dcnci • 
Fica como aux ' liar de I de c-mdencia com ?,rOOO . 
Removi do paro. Telecrraphis ta de .Ala{;; o a G' de . 

R~1ovido ara t0lé~raphista de Cabodcl~o . 
Pediu domis~""o n/data ..:;cndo pago pela Cuia G. 5 . 

uboti tt e · o o.,_,cnte ele Cabeucl~o 110r 30 dias . 

:Jendo pa.r;o até 2? , foi removido neste.. de.: ta 'f)t"lra 
tele ral)hinta nc. 3CC ção l'if; t .1 com 2..)500 di~rios . 
Removido para Tele raphiota de Nova Cruz 1101' 
c onvcni enc · 1 •• 

Mul taclo em 2)500 por t r mal tratado ao tel ·apl·i~ta 
de Hut .. l pelo telecr pho . 
iomeado encarregado Pr r~ ,, Ba.ldhum. 

Hu1 tudo em trrn dia ele servi ;o . 
V i ser reti~ado do loG r de encarrecado da Parada 
Bnldhurn , devido ao descarrilm-c.ento de 21 de 17c. ·o , do 
especial de carea. 
Licenci do por 6 dias sam v nci 1 ntos . 
Como encélrrcL:;ado da 1), rada. r .• Hontr:u s r :1ovi o ?ra 
teleara1)hiota de l:h tal • 

.. oviclo, ài(~, 1icel ciado por 6 dic.s sem vencimentos . 
Substitue ao acen te de Hei:::: r.or tJ. dias . 
<• 'Sl)e 1so nest d.at'• ató 2a . orc 1 :Dor t r co o 

su sti.tut do aLÇente de Cajupirr.nea abandt 1ado a 
.., ' I• ' Ectc~çao , ser;nindo a troily ate J. • tal c ''O v 1 ta tlo 

no dia. se ·tünte . 
Pediu dB-a àenisoão do logar, ~o1, o ~ .::mec:r tar u 
susp <Jn.o . 
Poder / ser rcaàmi t ~i elo como te:lc .... r1 phü, ta, qtt" l do 
honver vr;:.c , mnp nao · 01-10 auente , responsavcl p r 
manobrD."' e ,erviço "er.wlh., 1te vi. to ser ouco 
c m~1etcnte ne.sne ramo . 
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19+3 · 
Outubro 
Hovcrabro 

191'1 
.Tr neiro 
:b'cver e.Lro 
l''c.r ç o 

:,~c r ço 
1915 
Ka.rço 
bril 

Abril 
Julho 
lJovembro 

1916 
l"'t:t rço 

Julho 
A,);ooto 
.1 gosto 
Setembro 

Outubro 
Outubro 

Novembro 

Dezembro 

) 917 
.T'"'l1oiro 
Janeiro 

· •' cvcreiro 
I'""e.rQ o 
!'"arço 
Abril 

aaio 

20 . 
20 . 

12 . 
28 . 
16 . 

19 . 

24 . 
1 . 

15. 
20 . 
23 . 

18 . 

17 . 
2 . 

20 . 
21 . 

11 . 
27 . 

28 . 

25 . 

27 . 
30 . 
19 . 

1 . 
23 . 
10 . 

j?ernambuco, 

llo ec.do n/data tcle~Sr' . 1hi::.;ta. de C, 1ec1ello . 
\el, ovidd n/ dat "' r a tcleGr, phi ta de Entr onc ru 1e to , 
p~ooando a mensal com 900000 . 

Hultado em 2.~)000 por ir:cec;u1aridade 
Substitue ao e.gentc de ~ntroncru11Cnto _por JO diao . 
1Tcsta Cat .. pc.ooc.. a occu1;ar um c~as caoos da Cor·1pc nhia em 
Entroncrua.cnto , 1)e1o aluc;uel mensal de 1 O .>000 . 
Licenciado por 15 dias ocr.1 vencimentos . 

Ha·flovido para telegra 1hista de Corpo Santo . 
icenciado or 3 die.s com vencimentos . 
·smniu o locn~· c1e j u.dante de u~.. .IJcc'eJ.J.o , com 90.,,)000 nens c.es 

As:;;u: iu em 13 o locar de telcc;rc.phista c e ::nlu:rLÚ• . 
Rem9vido e.ssurae n ::;t · data o loc;ar de telcc;rc..phiota de 
~. Cabecel1o . 

:Em 10 do corrente substituiu o Snr . Vanocl Muni~~ n~ chefia 
de .:3c.ntu 'li t • 
Liccnciad.o por 4 cliao corn vencimentos. 
Hemovi o paru telc ~r .~:hista de Itabayc.nn • 
Lipenciado por 20 di ao com vencil.1entos • 
ReiüOvid para o loc.;ar de telec;rl phiota de :ndepcnd~ ncia. com 
90"'000 nensaeo . 
Suba ti tuc 110r 20 dias ao age . te d.d Santa Ri ta . 
11eprcl,endido e multe do em 1 4;ooo por irrecularidades em 
C{lrimbo de bilhetes . 
Suspenso 10r ter se collocado mal a ponto de_n~o ser mais 
pos i vcl removcl-o 1 tendo provo cudo r e cL. •. mr.çoeo doa agentes 
de Itabuy nna, Ce.beclollo e :!ntroncamento . 
'ubotitue por 15 di~.: uo bilheteiro de P"'rahyb co.1 1 ... 000 
ditrioa de eratificoçio. 

D sconta 5~~500 de l)asoagem de Independencia a 1 .ral1:rb"· • 
Licenciado lJOr 2 dias com v ncimentos . 

11 " 9 ' c>.m pro1·ogação. 
11 " 30 " ti " 

Sub::;t i tu e C'. O despachtiD te de Camninfl Grande . 
Desicnado para .uxiliar o s ervi7o a Estac~o L . ' uller, e
qtmuto durar o servi, o ~ baJ. de~ç ão, co11 2o~;ooo de rrat ifi-
cocco rnen(;laes . 

27 . Assmniu a chefia de Itamatahy . 
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J>ernamhuco, 

917 
\.GOSto 4 . Vai 11re .... tar una fim ça de 500,?000 . 
ctcr1bro 25 . Como aGente de C~cimbao , removido , a sumindo 

de C .j upiran ·a. 
chefia 

Outubro 1 . de'" t .. mento de 8o .. ,,ooo. 
De zemb 'O 19 . • avido ''ssu:. iu nesta dat· o legar de a cl te de 

1018 
" bril 
bril 

1919 
.Junho 

c tcmbro 

1920 
· evcrciro 

1 rço 

It.amato.hy con o J1,esmo ordenado . 

16 . J,iccnciado !)Or 8 diao com vencimentos . 
22 . de n tanen to de 90 ,)000 . 

1 . Auc;ment do par ... 120 .. 000 :meno .. o • 
28 . Removi do por permuta 11aro. o loe:;ar de A~ ente de S nta Ri t ... 

co os mem os v encimen · O'' . 

28 . Sus.)enso po~ tempo na.eterminado devido atraso trem 24 . 
1 . - eoli rr < do o aervi ç o d Com.Pnhio. , tendo c:ido liq idada a 

fi.., ça ql t lt.nh no cofres desta .u r e· a . 
23 .Rc-a.dmittido como desY·chunte en It ,1) y .... nn ... com 110,?000 . 
26 . iTai prest r tUna fiança de 500. 000 . 

4· . cr avido P~1.ra '" ente de Cacimbas . 

bril 
Juil.ho 
Setcmbl'O 
1922 
Eov bro 6. HCJ!iOVi o para o 1oee..r de e.uente de Pirpi ri tuba, co 180.;;>000 

mensacs . 
1923 
1' ereiro 3 · 

unho 25 . 

u1ho ).0 . 
1525 . nciro 13 . 
. ['i o 23 
Jt: 1 .o 31 . 

etenl1ro 9 · 

• 

e ovic o para o lo r e ente de In ,' com os nesmos 
v ncimen'Los • 

-.. c , ror effcito d s r moç~cs ~i 1 , reb· ix do p ~a 
150.000 , voltou" ;erceber 180~ OC , e vist d s ~ond r ·o c .. 
eit s . 
~lt o e 1 5 ~000 d i o irrecu1~ri 1 d s . 

usr en'"'o • or 30 di.. s e removi o p"'ra o.e;oc..o . 
Licenci~"o po 30 dia com ~enci ntos . 

e 1 veu "'c c i tr' 1 ovi.;.>o:!.·ia.r ente o lo(;' y· c1e ... ·ente 
f! tbsti tu to , s ~ ' ~ .. J)ruvei tado a contar de an1, .~ 1 .. , lY ss ... 11r o 

s rvir na "sta. o :·'!::J.s."urepe . 
R ovido par... est ç o l "'Zc ret como · ente interino J ~ 
que se nprcsent o e ·ectivo • 
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REPARTI À D TRAFEGO 

}'ernamhuco, 

::~.m.a.n:.x Janeiro 13 • . cuovido :para. a. ente c'e C( ju .:.r .n o. e c s iu n s " 
dat • 

Abril .,.,-

... 

... 7. 'estr cat oolicitou uu,. exoner~çco ocndo natisfeito . 

lecife 1 14 de Abril de 1926 . 

.. 

\ 

.· 
• . . 

... 



DOCUUENTO NQ 2 THE LEOPO INA RAIL 
L. R. 

CERTIF:JADO DE 

Secção de Certificados 
de tempo de serviço e 

vencimentos. 

• • CERTIFICO que, revendo s folhas de pagam I 

que o Sr. LINO J?.E \OO ... N.~JN.ES: :. : ; ;_,; __ ; __ ; __ ; __ t .t .t .~ .. ; .. ~ . ; .. ~ . ; __ ; __ ; __ ; __ ; __ ; __ ; .. t .t .t .t 
( 

10 
'27 

.. ..• .• - annos, .. - 3. • ..... mezes e . -13 -.. dias, e, ININT RUPTAMENTE, - 3 -

1 

PE R IOD OS Te mpo Liqu ido Trabalhado 

De Até An nos I Mezes / Dias / 

5 926 27 1 8 
7 9'29 30 11 

926 ---
933 - 3-

"I/ 

v 
1/ 

v 

- 3- 1-13-
-9- - 2-

Horas 

Licenças C/Vencimentos 

Mezes I Dias I Horas 

--- l:;õ_ ----1- ---

Llcc nçaiS/Vencime ntos 

M ezes D ias 

--- :~ --
- 2- --

[1 

,, 

I Horas 

---
---

Faltas inj 

M ezes I q 

--- I 
- 2.- -

[:o: 

v 
V1 

S ON.IN.lA 

s A H I o AS 

Dia Mez I An no 

--- --- ------ --- ---
--- --- ---
--- --- ------ --- ---
--- --- ---
27 8 1926 

1 12 1933 
--- --- ---
--- --- ------ --- ---
-- - -- - ------ --- ------ --- ---

I 
1-4- --- -15- -1- -20- --- - 2- - 2- \-· -- 1--- I 

OE SE R -

RepartiçR'o:-Tr .fego . NQ 1 .B.S. 4.599- .-----· ----------'lrRb'1 ~ 
- r,oriR, em lwv mbro de 1933, 'l'elf'g!'8phista et Bom uccesso, 1Q Dis1l 
-mente, a 19~ 1 R 193", ~' s m vencimentos,l,7,18 ~1 e 13 dias, de 
ao enno d 1930. SusDens.Q.§_§: -lst ve "'uspEnso do se viço por 6,4,5 
.Nunes .-----------------------------------------· ---------------~ 

------------------------------------------------- - --Admittido em 1 
Exonerou-se . ------------------------------------- - --Headmi t tido e 
Dispensado.------------------------------------- -- ---------------~ 

stc certificado annul1a qualquer outr o anteriormepte: mittido . ---~ 

---------------
-------------------------------------------------- ---------------
-------------------------------------------------~ ------------------------------

---------------· 
Nada mats con tando sobr o tempo de serviço do mpregado ac1m referido, u, ..... J..OJ 

hav r sido distri d tempo d s rv1ço e vencimento. 1 paR e1 a pr sente c rtidã 1 por me 

C NFFjRE: Contador Geral. 
H. 2.000-3-936 

...__ 

Rio de J a 1ro1 10 d o e tE 

(a) ........... . --~-4--.- -· 7'··-- . ., ... .-..... ..-.--



INA RAILWAY COMPANY, LIMITED 
.• 

:.,.~ADO DE TE~PO DE SERVIÇO 

s folhas de pagamento e assentamentos desta Companhia, dos mesmos consta 

U .. u .. : .. ;.; __ ; __ ; .. u .. U .. U .. U .. t.U .. ! .. t~ .. ;._ ;_ f.9.~ . seu e.m pregado, contando, COM IN TE R R U PÇÃO, 
·c rol ou é) 

RUPTAMENTE ~ 9 2 d' f d' . ' - b . , -v-. annos,~ . -:- . mezes e .. ::-. ::": .... tas, con arme tscrtmmaçao a atxo. 

/Vencimentos Faltas injustificadas FORA DO SERVIÇO DA COMPANHIA Vencimentos 

ias I Horas Mezes I Dias I Horas De I Até Annos j Mezes I Dias 

-6- 28 8 :261 :6 7 192_9 -2- -11- 18 ~000 por mt:. 
- 2- -12- - --- 225 00 

,, 11 

I - 2- 1-18- 1 1-2- 1-11- 1---
SERVAÇÔES 

----------Trabalhou nos periodoo acima , como men~P list , sendo a sua ultima catr 
uccesso, lQ Districto. ~icença s: -Teve, com vencimentos,21,14 e 15 dias ,respectiv 
.1 e 13 dias, de 1929 a 1933 . Ferias:-Gosou 15 dias de férias, em 1933 , referPnt t 
viço por 6, 4 , 5 e 16 dias, de 1930 a 1933. Consta na~ folh~ s de pagamento como Li~ 
-------------------------------------------------------------------~------------· --Admittido em 1 /5/1926 .-----------------·------------------------------------- · 
--Readmi t tido em 27/7/1929.-----------------------------------------------------~ 
---------------------------------------------------------------·-----------------te emittido.---------------------------------------------------------------------
------------------------- ------------------------------------------------------· 
------------------------------------------------------------------------------~· 
-~------------- - ---------------- ----------------------------------------------
---------------------------------~------------- ------------------------------· --------------------------- ---------------------------------------------------
referido, eu, ....... J.OEGE ... BEZE.El\A .. .DA ... S.ILVA. ....... ....................... . ..... , Chef da ecção <le erti: 
bav r sido distribuída, a qual dato c assigno. 

eiro, .. lO .... de. . ~etembro .................. de 193 6 . 

. .... .. ...... . ... ~1rcctor 



DOCUM.!iliTO NQ 3 
Caixa dt posentadoria. e Pensões 

dos CERTIFICO, em cumprimento do de pacho exarado pe: 
eata Caixa, no requerimento do ex-associado desta Institu: 
extrahi das quart s vias das folhas de pagamento da Estra' 
deacontadas de seus vencimentos e a importanci liquida r4 

Empregados da E. F. Ka.ricá. 

-= 

ANNO 

19M 

1936 

1936 

ro de 1934 a Fevereiro de 1936: 

=·===·===-========= ======-========= --------- =========-========== ~ ---------
TOTAL EXTRAOR-

MEZ CATEGORIA DOS DIARIA MENSAL DINARIOS TOTAL 
DIAS 

Janeiro Ag.IntQ. 6 20 000 69 900 
Fevereiro " 100 000 300 o 
Março " 100 000 300 000 
Abril " 100 000 300 000 
Maio " 100 000 300 000 
Junho " 100 00 300 000 
Julho Tel.3a. 29 61666 20 00 213 700 
Agosto " 28 6 666 186 600 
Setembro " 200 000 
Outubro " 200 00 
Nove11bro " 200 o 
Dezembro! " 200 000 

Janeiro Ag.IntQ. 200 00 200 00 
Fevereiro " 220 000 220 00 
Março ' 260 000 260 00 
Abril Cof!f.2a. 260 000 260 00 
Maio " 260 00 260 000 
Junho •• - 260 000 260 000 
Julho " 29 a 666 261 300 261 300 
Agosto u 260 000 260 000 
Setembro " - 260 000 260 000 
Outubro " - I 260 000 260 o 
Novembro " 28 8$666 242 600 242 000 
Dezembro " 260 000 260 00 

Janeiro Conf.2a. - 260~0 
Fevereiro A/Escrip. 16 ats66 138 700 

640 00 6:162$800 

Total das contribuiç~es pagas para a receita de ta Cj 
(TREZENTOS E VINTE E OITO MIL E SETECENTOS R!IS)~ ~ 328t700. 

Importancia total liquida de seus vencimentos percebj 
(CINCO CONTOS SETECENTOS E NOVENTA MIL E DUZENTOS R~IS)- ~ 5 790 J 

Neves, SUo Gonçalo , 18 de ~ 



pelo Snr. Interventor do Conselho Nacional do Trabalho, junto ~ 
ituiçlo-LINO ~IRA NUNES, datado de 9 de Janeiro de 1937, que 

strada de Ferro Maric~, o nome, categoria, diaria, contribuiç~es 
a recebida mensalmente, do associado upra no periodo de Janei-

=== !:========================================== ;:-========= ;::=====•==============~, 

~ 
REPOSI- D E s c o N T o s 
~ES TOTAL DOS LIQUIDO A RECEBER 

MULTA 3% JOIA AUG. VENT~. l DESCONTOS 

po - - l• ~ 3 300 - 4 500 55 ~400 
00 - - 6 ~o o 3 * - 9 300 290 700 
00 100 - 6 000 3 300 - 9 ~00 290 600 
00 8 600 - 6 000 3 300 - 17 900 282 100 
[o o 4 700 - 6~ ~o o 3 300 - 14: ~o o 286 000 
00 2 600 - 6 ~o o 3 300 - 11 900 288 100 
00 700 13t400 5 800 3 300 - 23 200 190 600 

ro 9 600 - 5 600 3 300 - 18 500 168 100 
1 100 - 6 000 3 300 - 10 ~00 189 600 

00 600 - 6 000 3 roo - 9 800 190 200 
~o - - 6 000 3 300 - 9 300 190 700 
00 2t400 - 6 KK>o 3 300 - 11 700 188 300 

00 - - 6 ~o o 3t300 - 9 300 190 700 
00 - - 6 600 - 60tooo 66 600 153 400 
00 3#600 - 7 800 3 300 - 14 700 245 300 
~o - - 7 800 3 300 - 11 100 248 900 
00 - - 7 800 3 300 - 11 100 248 900 
00 - - 7 800 3 300 - 11 100 248 900 
.po - - 7 800 3 ~00 - 11 100 240 200 
00 - - 7 800 3 300 - 11 100 248 900 
00 - - ' 7 800 3 300 - 11 100 248 900 
00 - - 7 800 3 300 - 11 100 248 900 
K)O - - 7; 800 3 300 - 11 100 231 500 
00 - - 7 800 3 300 - 11 100 248 900 

~o - - 7 800 3l300 - 11,100 2481900 
00 - - 7 800 3 300 - 11 100 127 600 

po 33$900 13t400 mteoo 82t500 sotooo l 362t600 51790.200 

ta Ciaa, no periodo acima (Janeiro de 1934 a Fevereiro de 1936), 

rcebidos no periodo acima (Janeiro de 1934 a Fevereiro de 1936), 
790.200. 

de Janeiro de 1937. VISTO 

no 

1' • 
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ESTRAJJ.A. DJJ.' F ERRO JI.ARICJ. 

A.dmtn i,s tração l~ederal 

PORTARIA N~ 78 

O Buperi.nt endente à a Estrada de Ferro .Martoá, 
nomeado por Decreto de ll àe Agosto de 1934~ usando das 
attrtbutçÕes inherentes ao rejerido cargo 1 

E 

,Attendtmdo a que diante do cÓrte orçamentarto 
de 200:000$000, torna-se nccessar~a e urgente a compres
são de despezae: 

I 

Dispensar, por nedtda de economia., o Conferen
te de 2a. olase• LINO :fJ::Rjj'IRA NUN.&'S. 

Neves, 4 de Fe ' relro de 1936. 

Su pe ri n t en dente 



DOC~TO NQ 7~ .' t ( OOPIA} i~ 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proceaao nQ 9. 503/33.- Viat a e relatado a oa autos do proceaeo 

em que 4 embargante- Franciaco Campoa M ia e embarga4& a Estrada de Fer

ro Central do Braail: 
Oonaiderando que a Prim ira Camara, por ccordlo de 20 de Novem-

bro de 1934- publicado no "Diario Officia~' de 20 de Março do corrente 

anno- julgou improcedente a reclamaçlo offerecida por Franciaco de Cam

po& Maia contra a referida Estrada, viato nlo contar o meamo, quando d -

mittido, 10 annoa de serViço; 

Conaiderando que e sa decialo oppoz embargo a o tunccionario, oa 

quaea deram entrada dentro do praz 1 gal e vieram •companhadoa de docu

ment- novo; 

Conaiderando que o embargante prova que serviu i Estrada de Per

r o&ste de Minas- R8d Mineira de Viaçlo- durante 7 annos e mezea; e 

asaim: 

Considerando, de meri tia, que esse tempo nlo foi computado para 

oa :f'feitoa d atabilid de 1'\mccional, maa conforme decidiu o BJU'. m

niatro do Trabalho, Industria e Comm.erc1o no prctcesao ng 54, de 1931, ptf 

de aer computado, embora nlo entre o embargante e a embargada; 

Considerando, portanto, que, uma vez addicionade. o tempo de aer

viço preatado pelo embargante i Estrada de Ferro O&ste de Minas ao que 

aerviu na Eatrada de Ferro Oentral do Brasil, de accordo com a decislo 

em apreço,fica Franciaco de Campos Maia com maia de 10 annos de serviço, 

e, conaequentemente, com direito i readm1sslo no cargo que occupava na 

Eatrada embargada: 

Resolvem o a m mbroa do Conselho Nacional do Trabalho, reWlidoa 

m sesalo plena, receber s embargos para, reformado a decisllo da Primei

ra Camara, determinar a roadmiaslo do embargante, sem direi to, entretant , 

aos venciment a atrazadoa. 

Rio de Janeiro, 17 d Outubro de 1936.-Francisco Barbosa de Re

zende, Presidente- Tavares Bastoa, Relator "ad-hoc"- Fui preaente: J.Leo

nel de Rezende Alvim, Procurador Geral. 
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Neves, Slto Gonçalo, 

SUJ:ERINTENDENCIA.-. 

Mod . S- 14 

. lll.mo. Sr. Dr. Osvaldo ,Soares. 

M.D. Director Geral da ,Secretaria do 

Conselho Nacional do T~ba.lhp. 
I 

I 
RIO DE JANEIRO. , 1 

Attendendo a solicitaçUo contida no vosso officio nR 1•223 do corrente 

anno, no sentido de serem apresentadas a essa Secretarie. info:rma.ç&s sobre o caso 

da demisato do ex-conferente de ~ classe desta Estrada, ar. LINO ffiREIRA NUNES, 

por ter este reclamado desse Conselho o referido acto, esta SUperinten&mcia faz 

chegar ao conhecimento de V • S. que em o:f'f icio de 19 de Maio do aiUlO P• passado 1 

dirigido ao E:xmo. Sr. Ministro da V:iaç~o e Obras Publicas, fez uma exposiçtto mi

nuciosa a respeito das razt5es que levaram esta Superintendencia demittir o sr. 

LlliO PEREIRA NtmS, razt5es estas, que para melhor dar um cabal e satisfactorio de

sempenho a .... VÓssa solicitaçtto, passarei a expar: o sr. LINO PEREIRA NUNES, conta 

varios annos de serviço prestados em diversas estradas de ferro do Norte do Pa.iz, 

n!o tendo no entretanto permanecido mais de dois armos em cada uma, em virtude de 

sua pessima oonducta indisciplinar. 

Na Leopoldina Railway, onde esteve antes de ser admi ttido para esta 

Estrada, foi demittido por tentativa de morte em um seu collega de serviço, por 

motivos que desconheço, confonne v. s. podere ver na c6p:ia anne:xa da folha de an

tecedenGês do sr. LINO, remettid.f:l a esta Superintendencia pela ~quella empreza, 

hoje em ~os do Exmo. Sr. Ministro da Via.çtto. 

Nesta Estrada, de principio revelou-fle um mal elemento, desobidi

ente ~s ordens de serviço, constantemente embr:iagado, prejudicando desta maneira 

a administraç!o da Estrada, com abandono á:s estaçt5es em que trabalhava, :faltas 

estas que somente . longo tempo depois chegaram ao meu conhecimento, em vista de 

serem acobertadas por um seu parente que ent!o aqui servia cano Itenerante. 

No entretanto, apezar de tudo, procurava esta Superintend.encia. co~ 

rigir ttto mal elemento sem que tomasse uma providencia de caracter vexatorio, quan

do enttto houve no orçamento desta Estrada um corte de duzentos contos de reis ( 

200:000$000) que fui obrigado a dispensar alguns empregados, entre estes apróvei

tei a opportunidade, e inclui o nane do sr. LmO, pelas razt5e s que trago no mane:n-

to ao conhecimento de V. s. , e de maia a mais j~ contava m rumo da refel'i de-

misstto duas entradas na policia por pertubaç!o de ordem social. 

Mesmo assim rara da Estrada n«o deixou elle de continuar a preju

dicar a acçtto desta Superintendencia oa:n noticias alannantes e insidiosas pelP 
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imprensa desta e da vizinha capital, incentivando os tunooionarios subalternos 

a uma pertubaçtro intestina &. ordem e da disoiplina , que de oerto oonstituia 

uma seriA e grave ameaÇa ao serviço da Estrada , inolusive a de aggresstro a mi

nha pessea , o que motivou um pedido de garantia a polioia, 

Processo 88J/36. 

J . c.-

Mod. S- 14 

portnnto o que me càbe infOJ:mar a V. s. a respeito do ,r, LOO 

A ttenoiosas sauda.çees 

Hei to r Teixeira Brand.!o 

Superintendente.-



COPIA 

LEO:roLDINA RAnMAY 

FOLHA DE ANTroEDENTES DE LINO PEREIRA NUNES 

16/5/1900- Admittido 

18/8/1926- Exonerou-se 

27/7/1929- Readmittido 

28/2/19:30- Suspenso, responder grosseiraloonte ao Ajudante do Inapédtor 

24/3/1930- SuspellSO, abandonar servi9o sem autórisa9lro 

23/l.l/1931- Suspenso por ter aggredido wn oollega a oanive~ 

8/7/1932- Suspenso 1 desrei}'eitar ordens 

25/9/1932- Suspenso, abandonar serviço 

26/2/1933- Suspenso, faltar ao servi9o sem justificar o motivo 

9/8/1933- Afastado do servi9o por ter atrazado o trem P.6, e removido para 

o 8Sil districto. 

5/ll/1933- O Inspeotor deolara nlio ser conveniente a sua permamnoia no 

Distrioto 1 em vista dos seus actos indiscip1:1.nares, sendo en

tro removido pare. o 2Sil Distrioto :n!o chegando p01"1.4m a assumir 

o lugar pelo motivo exposto em minha oarta TBS. 4599 de 23 de 

Novembro de 1933 que segue junta. 

22-ll-1933. 

(a) A. Hc Roberts 

Chefe do Trafego 
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Snr Dr Presidente do Conselho Nacional d 

I 'f 

LINO PEREIRA NUNES, utor da reclamação constante do 
Proo sso ,v m respeitosamente solicitar de V.Ex., 
usando da facu . a que lhe confere o Regulamento desse Egre
gio Instituto e de con~ormidade com o respeitavel despacho pro
ferido em seu requerimento de 12 do corrente,dignar-se deter
minar a juntada aos autos do supracitado processo,para os de
vidos fins e effeitoe,deste e dos documentos que o acompanham 
e instruem. 

Com o int~ito de tornar methodica,clara e precisa, 
a defesa das accusaçoes que lhe faz o aotual Sr Superintenden
te da Estrada de Ferro Maricá no offioio n~l74,de 5 do mez 
fluente,attinente ao assumpto do alludido processo;o suppli
cante pede venia para reproduzir e acompanhar,contestando-Qs, 

''pari-passu" e documentadamente, os rgumentos desse. ccuse.çao, 
como o faz a seguir: 

I - ANTES DE ADMITTIDO AO SERVIÇO 
DA i STRADA DJl~ FJmRO J!AARIC.Á: 

a ) " ••• não ter permanecido mais de dois annos 
"em cada uma das estradas de ferro do Nor
"te do paiz,nas quaes serviu". 

, N I 

O documento n~ l,Junto a petiçao inicial,e uma formal 
e cabal contestaçao a esse argumento,pois prova que o supplican
te serviu durante 14 annos e 11 mezes á The Great estern Of 
Brasi! Railway,"gue sempre teve administração unica",e na mesma 
Divisao ou Departamento -o Trafego-,tendo se exonerado e nao 
sido demittido. 

b) " ••• ser demittido do serviço de The Eeopol
"dina Railway Company,Limited,por tentati
"v de morte em um seu collega de serviço"; 

A propria folha de antecedentes,pedida e obtida da 
referida empreza pela Superintendencia da Maricá,Junta por copia 

o officio n~l74 dessa Superintendencia,acima referido,se incum
be de contestar este argumento • 

... t assim que essa folha consigna:"suspenso (note-se:
suspenso ,nao demi ttido ••• )ILor te;r a~gredido u -º.Ql)ega a an -
~·~,em 23 de Novembro de 193l,e soem 23,de Novembro de 1933, 
isto ~. "- recise.mente dois annos de ois-" e que o upplicante, 
por nao 1 e conv r a remoçao e que ra a a carta T.B.S,459,do 
Inspect2r o districto em que servia,abandonou o serviço da em
preza,nao chegando a assumir o logar para que tinha sido,então, 
designado. 



A Leopold1na-:~1lway reoonhecendo~~m duvida, qufl: .j!}., 
S1lpplicante tinh~ a ido c mo,êle facto. :fez,na referida aggres
sao,em defeza d , . o o demittiu immedia
tamente,nem posteriormente,por esse mot;vo;mas o actual Sr Su
perintendente da Estrada de Ferro Marica,falseando mais uma vez 
a verdade,ali~s constatada nos proprios term~s do mesmo docu
ment2 em que procura ~e apoiar ,invoca o referido motivo de de
miseaQ,aliás,repito,nao verificada,como motivo decisivo de ac
cusaçao! ••• 

Ra ainda mais,Exmo Sr Dr Pre idente:nem a policia la 
localidade,nem a propria empreza instauraram processo sobre o 
oaso;mas o actual Sr Superintendente da Y. Estrada de Ferro Maricá, 
decorridos 5 annos,3 mezes e 12 dias (de 23-11-31 a 5-3-37),in
voca o facto,occorrido em outra empr~za,perante esse Egregio In
ctituto,como justificativa da demissao do supplicante da empreza 
que dirige! •• , 

II- DURANTE O TEMPO EM QUE S.t!iRVIU 
A ESTRADA DE FERRO MARICÁ 

a) "ter-oe revelado,de principio,mau ele
"mento na Maricá" 

O actual Sr Superintendente da E.F.Maricá tomou pós
se e entrou e0 exercicio des se cargo em 4 de Agosto de 1934,~en
do encontrado o supplicante em pleno exercicio de suas funcçoes 
nessa ~stra~a,e em 18 de Fevereiro de 1935,isto 6,6 mezes e 15 
dias apenas depois, promoveu-o POR MER CIMENTO (Portaria n~48, 
da se~da das datas acima mencionadas,d.ocumento n~5 citado na 
petiçao inicial e nella juntado). N 

t de tal evidencia ~ contradiçao,a~incoherencia,a in 
conguen<üa, o dispauterio mesmo àiltre a accusaçao agora ... fei ta ao 
supplicante e os termos da alludida Portaria de promoçao,~ue va
le nem siquer commental-a,quanto mais contestai-a. 

b) "desobediencia ás ordens de serviço" 

Não ha,não pÓde haver (porque,como é obvio,sihouves
se,o actual Snr Superintendente da Estrada de Ferro M~ricá que,á 
falta de qualquer outro motivo determinante da demissao que im
paz ao supplicante,soccorreu-se,faltando á verdade,como já ficou 
demonstrado ,ele seus anteced~nte s em outros empreza§, te l-o s-hia 
aproveitado como documentaçao probante das accusaçoes que agora 
lhe faz) um memorandum,um aviso,um telegramma,qualquerNcensura 
ou advertencia escripta,uue corroborasse essa affirmaçao;muito 
ao contrar~o,as Repartiçoes do Trafe~o e da Contadoria da EstradQ_ 
podem,si nao quizer~m tambem faltar a verdade,dar testemunho da 
lisura e da correcçao com que sempre,indefectivelmente,cumpriu 
as ordens d.e serviço que lhe foram dadas; 

c) "constante embriaguez em serviço" 

N Sobre ser deprimente,injuriosa,calumniosa,essa affi~-
maçao,como podem testemunhar todos aQueJles que lidaram com o 
sup~ licante durante o t~mpo em que serviu á Estrada de Ferro Ma- . 
rica,funccionarios ou nao,s~ria,si fosse verdadeir ,si fosse 
possivel proval-a,a confissao tacita de um verdadeiro crime do 
actual Snr Superintendente dessa Estrada. 

N ~ 

~ Entao,Exmo Snr Dr Presidente,e cr!vel que uma admi 
nistr~çao de estrada de ferro conserve na funcçao de agente de 
estaçao, a. c cumuland-o em r.1ui tos casos as de Telegraphi sta e Confe
r~nte,licenciando trens,e~tabelecendo cruzamentos,tendo em suas 
maos centenas de viõ.as humanas e grandes valores materiaes,in
clusive o das locomotivas e vehiculos desses trens,um individuo 
"constantemente embriagado em ser.~iç,o" ,e aguarde d!splicentement~ 

~Órte de verba para custeio dessa Estrada,para,entao,d.ispensal-o 
demittil-o desse serviço?!... I 



-3- ~J 1 
~ate argumento da accusação feita pelo actual 

Snr Superintendente da Estrada de Ferro Maricá ao aupplioante, 
Exmo Snr Dr Presid.ente,si fosse possível proval-o,repttQ.,de
poria muito mais contra o proprio autor do que contra o reu, 
no caso,felizmente,simplesmente victima de uma insidia,de uma 
injuria,de uma caluMnia. 

Permitta V.Ex. que o declare:só um energumeno 
ou um desiqulibrado seria capaz de,mesmo praticando-o,confes
sar semelhante delicto! ••• 

Não é apenas incrivel,inve~idica,é positivamen
te,evidentemente inverosim ,essa accusaçao. 

d) "Abandono das estaçÕes em que 
"servia"; 

As mesmas razÕes oppostas ao argumento anterior, 
militam contra este. Sobre ser inutil,seria enfadonho,pois,re
petil-as. Tenho certeza de que os meus julgadores saberão appli
cal-as ao caso,ao qual se ajustam mechanica,authomatica,pr ,cisa
mente. 

e) "faltas estas que somente longo 
"tempo depois chegaram ao meu co
"nhecimento .em vista de serem a
"oob~rtad~s pon um seu parent~,que, 
"en tao1 aqui servia como Itinerante; 

O supplicante nunca teve,nem tem parente algum 
ferroviario no Sul ou Centro do Brasil. 

O a~tual Snr . Superintendente da Estrada de Ferro 
Maricá,decerto,quiz se referir ao Snr Hermes Almeida,servindo 
presentemente na Estrada de Ferro Goyaz,de cuja correoçao funcoi
onal podem dar testemunho o actual Director desoa ~strada,Exmo 
Snr Dr Eudoro Lemos d.e Oliveira, que, quanno Superintendente da Ma
ricá conservou-o no cargo de Itinerante (Fiscal de trens e esta
çÕes}e,posteriQrmente,requisitou-o para servir comsigo na Goyaz, 
na mesma funcçao;bem como o Exmo Snr Dr Graccho Peixoto da Costa 
Rodrigues,~ngenheiro Fiscal de segunda classe da Inspectoria Fede
ral das Estradas ,que serviu como Engenheiro -Ajudante do primeiro 
acima nomeado na Maricá e a quem esteve sempre,immediata e directa
mente subordinado nesta Estrada o referido Snr Hermes Almeida. 

_ Este Snr-Hermes Almeida-é coestadoano do suppli-
_ cante~mas tao seu parente,quanto do actual Snr Superintendente da 
Marica. 

~ -~,pois,mais uma inverdade,a affirmaçao do paren-
tesco do supplicante com o citado itinerante. 

Infelizmente,Exmo Snr D~ Presidente ,o actual Snr 
Superintendente da Estrada de Ferro,Marica nao fixa a data em que 
teve conhecimento das suppostas-e ja agora provada.mente inexisten
tes- faltas do supplicante;mas,fosse qual fosse essa data,diz s.s 
em seu officio-libello,que aeuardou,pacientemente,resignadamente, 
displioentemente,generosamente,Bmavelmente,uma opportunidade para, 
primeiramente,oorrigil-o,e,posteriormente,oomo incorrigivel,de
mittil-o. 

,..Não houve,repete,uma advertencia,uma censura.,um 
chamado de attençao,nem siquer um conselho amigo,paternBl,camarada, 
escriptos o~ verhaes,f~i tos a.o supplicante ,durante ,o tempo que me
deiou ( alias,de duraçao desconhecida,penso que at~ do proprio Snr 
Superintendente ••. )entre a data,o momento,a occasiao em que teve 
conhecimento -elle,o Snr Superintengente- das s-g.ppostaa faltas do 
referido supplicante e a effectivaçao da demissao do mesmo. 

Como,pois,Exmo Snr Dr Presidente,o Snr Superin
tentlente -"procuravR corrigir tao mau ._elemento, sem que tomasse uma 
providencia de ce. ract~r..-.Y.ex.atorio" ? 
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Seria que esse elemento,indisciElinado,assassi
no,desobedient~,ébrio h~bitual,devesse advinhar "tao candidas e ca-
;oidosas intençoes _Ee.ra comsi_6.cb:'. ? · 

~lle -esse elemento,o supplicante- nunca se dedi
cou á telepathia,e,se o tivesse feito,teria obtido,no momento,a certet 
za,Já agora evidenciada,de que eram muito outras as intençÕes do re-
ferido Snr Superintendente para comsigo. 

III- DEPOIS DE DISPENSAD DO S~R 
VIÇO DA ESTRADA DJ•: FgRRO MA
RICA 

a) "duas entradas na pQlicia,no mesmo 
"armo, por perturbaçao da ordem so
"cial; 

b) "incentivar os funocionarios subal
"ternos a uma perturbação intestina 
"da ordem e da disciplina,o que,de
"certo,oonstituia uma séria e grave 
"ameaça ao serviço,..da,Estrada,inclu
"sive a de a egressao a pessoa do Su
"perintendente,o que motivou um pedido 
"de garantia á policia; 

Propositadamente,insidiosamente,o actual Snr Su
perintendente da Estrada de Ferro Maricá desdobrou as accusaçoes 
supra,que,como se evidencie das datas da copia do "officio reser
vado" junto -11 de Maio de 1936- (documento n~l) e da oertidao 
dada ao supplicante pelo então Terceiro Delegado Auxiliar da 
Policia do Estado do Rio de Janeiro -Snr Dr Francisco de )aula 
Pinto- 20 dos mesMo~ mez e anno -(Documento n~2),tiveram a mesma 
origem,têm ligação intima,absoluta;exrrimem a mesma ooisa,revelam 
o mesmo propesito e o mesmo autor -denunciante ou qualquer de seus 
asseclas. 

Foi entre essas duas datas que o supplicante foi 
detido duas vezes pela pglicia do Est~do do Rio de Janeiro;ambas por 
denuncia infundade.,por mera perseguiçao do aotual Snr Superintennen
te da Estrad.a de Ferro Maricá;a ~rimeira,verbal,e. segunda,escripta. 

As averiguaçoes feitas deram tal resultado,evi
denciaram de tRl modo a perversidade,a insidia do,..denunciante,que o 
Exmo Snr Commandante Alvaro Miguelotte Vianna,entao Chefe de Policia 
do Estado,revoltado,indignado mesmo,não trepidou em mandar fornecer 
a uma das victimae -o supplicante- a copia do "officio-reservado" 
que ella junta a este, bem como o Exmo Snr Dr Francisco d.e Paula Pin
to,então,comQ já se disse,Terceiro Delegado Auxiliar da mesma Poli
cia,a certidao tambem junta ao presente. 

Foi de tal ordem a revolta geral contra a perse
guição movida pela Superintendencia da ~strada de Ferro Maricá a func· 
cionarlo e ex-funccionarios dessa Estrada,estes ultimas por ella ar
bitraria,violenta e ill gaJmente demittidos,e ainda mais,depois de 
soffrerem essa penalinade injusta e cruel,com o proposito evidente e 
exclusivo de deprimil-os,humilhal-os e maltratal-os physioa e moral
mente ,presos com~ inimigo e da ordem,cla Lei e da sociedade, que reper
cutiu na Assemblea Legislativa,onde o eminente Professor de Direito 
e Deputado -Exmo Snr Dr Oscar Przewodowski- fez-se seu éco,proferin
do um con so,mas expressivo e incisivo discurso de protesto contra 
semelhantes actos,sem um unico aparte de qualquer de seus pares,como 
V.Ex.,Exmo Snr Dr Presidente,verificará do reta ho do "Diario da 
Assembléa Legislativa" junto (Documento n~30. .. 

Ha mais,Exmo Snr Dr Presidente,na 13~ Inspecto
ria Regional no Tre.balhd>,aqul em Nictheroy: -ha os processos de imd.em-... , 
nisaçao por dispensa d.o serviço da Estrada de Ferro Marica, sem jus-
ta causa provada,de gonformidade co~ a Lei n~62,de 5 de Junho de 1935, 
dos funccionartos Joao de Souza,Jose Arlindo de Lucena,Antonio Ferrei
ra Capella e Francisco Tavares da Silva,já julgados pela respectiva 
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respectiva Junta de Conciliação e Julgamento,que deu ganho de cau
sa a todos esses ex-gunccionarios da Maricá,arbitraria,violenta e 
illegalmente demittidos do serviço dessa Estrada pe lo seu actual 
Superintendente. ... · ... 

Sao companheiros de perseguiçao e de infortunio do 
supplicante,como o foram de trabalho. 

Si & verdade,si ~ legal,si 6 permittido ao suppli
cante elle roga,implora a V. ~x. que,corno materia esclarecedora dos 
methodos administrativos do actual Snr Superintendente da Estrada 
de Ferro Maricá em relação a certos e determi nados funccionarios,se 
digne V.Ex. requisitar copia ou traslado dos alludidos processos; 
como tambem seria conveniente que esse Eeregio Conselho tomasse co
nhecimento da correspondencia trocada sobre o assumpto dess e s pro
cessos,entre a referida Inspeotoria,a alludida Junta e o citado 
Superinteddente,como tambem entre o Interve~tor desse Colando Con
selho junto á Caixa de Aposentadoria e Pensoes -Exmo Sr Dr Fernan
do de Andrade Ramos- e esse Superintendente, que evidenciariam como 
este -o Superintendente- se dirige e trata as autorida~es do Minis
teria do Trabalho,Industria e Commercio,quando ellas nao se amoldam 
aos seus capr.chos,aos seus designios,ás suas immensuraveis maldade 
e vaidade. 

V • . ~x. e esse Egregio Instituto verificariam ... nos au
tos upra mencionados processos que,com pequenas alteraçoes,acon
teceu a esses funccionarios o mes~o que ao supplicante;o§ argumentos 
a~ duzidos contra elles,as accusaçoes a elles assacadas sao quasi s 
mesmas;6 o mesmo homem,revelando-se em toda sua mal~ade,em toda ... sua 
insidia,em todo seu ~spirito mesquinho de perseguiçao aos ~ue nao 
lhe adulam,aos que nao servem aos seus caprichos,aos que nao se do
bram ás suas exigencias descabidas. 

c)"prejudicar a acção da Superinten
"dencia com noticias alarmantes e 
"insidiosas pela imprensa de I icthe
"roy e da Capital Federal"; 

t aind.a outra inverdade .O actual Snr Superint endente 
da .B:strada de Ferro Maricá é in2apaz -e o supplicante repta-o a ~ 
f azel-o- de provar essa accusaçao,requerendo em Juizo a exhibiçao 
dos respectivos autographos. 

O supplicante,de facto,pediu e obteve que alguns jor
na es fizessem,de publico,a def eza de sua causa,mas foi apenas o que 
f~z. Tudo mais que o~ jQrm;es publlcaram em attinencia á administra
çao de S.S. na Marica nao e obra do suplica~~.~ elle desafia qual
quer prova em contrario. O que o supplioante~zeram os seus ex com
panheiros,que ganharam suas causas na Decima Terceira Inspectoria Re
gional do Trabalho. 

, O supp!icante foi admittido ao serviço da Estrada de 
Ferro Marica pelo entA.o Superintendente -Exmo Senhor Doutor Eudoro 
Lemos de Oliveira- e serviu sob as ordens immediatas do Exmo Sr Dou
tor Graccho Peixoto da Costa Rodrigues,então Engenheiro Ajudante 
do primeiro,até a retirada dos mesmos da citada estrada;solic l ta 
por isso, se digne V.~x. determinar sejam ouvidos sobre seu proce~ 
dimento n~ mesma Estrada os dois supracitados Engenheiros;o primei
ro1como ja disse,ac~ual Director da Estrada de~~~~z,e o se-
gundo,como tambem ja ficou dito,Eneenheiro F!sc~ nsptctoria 
Federal das ~str~das presentemente. 

Nao junta a este attestados desses seus ex-Chefes, 
bem como copias ou traslados dos pr ocessos existentes na decima
t erceira Inspectoria Reeional do Trabalho e da corr~s~ondencia 
trocada entre essa Inspeotoria,a Junta de Conciliaçao e Julgamen
to,o Inspeotor de Previdenoia desse Colendo Conselho-Exmo Sr Dr 
Fernando de Andrade Ramos- e a Superintend enoia actual da ~.F.Mari-, ,., ,.. 
ca,por nao lhe permittir a precariedade de sua situaçao financei-
ra,de desempregado,sem um unioo parente ou amigo que o possa auxili
ar para esse fim,pois vive á custa de terceiros,noy~~~és 
das maiores e mais duras e prementes necessidades.~~~--~:~~. 
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EXC~LLEBTISS O SENHO DOUTOR PRESID. NTE. 

Acompanhei,como prometti de principio,todos os argumentos 
de accusação contrsa mim exp~ndido pelo actual Snr Superinten
dente da ~strada de Ferro Maricá e,estou convencido que demon
strei a improcedencia,a insinceridade,a inverdade,o absurdo e a 
in nidade dos mesmos. 

Rest~,pois,revelar a verdadeira causa,o unico motivo de 
min a demissao desse ~strada. N 

Servia eu como Agente da estaçaoNde Santa Izabel,guando, 
ao se proceder na ~strada a ultima eleiçao pare a renQvaçao da 
Junta Administrativa da Caixa de Aposentadoria e rensoes,um func
cionario,apaniguado da Superintendencia e candidato a represen-
tante dos associa~os nessa J~ta,que abusivamente e com o tacito 
consentimento,sinao approvaçao e apoio,auxilio,connivencJ:,a do 
representante desse gregio Instituto na referida eleiçao : o 
Inspector de Previdencia Vicente e Oliveira Moliterno- entao In
terventor (com o titulo !e Presidente) junto á citada Caixa1via-
java no trem collector de votos -Luiz Antonio da Cunha- ,na plata
forma da referida estaçâo,tento ,como aliás (soube-se em toda a linha 
immediatamente,graças o telegr vinha fazendo desdeNo começo da 
colleota de votos no alludido rem,em todas as estaçoes,casas de 
turmas da Via Permanente e outros locaes de parada desse trem,tro
car a~ oeduJ.as que 1 epositar na urna o Guarda-Chaves daquella 
estaçao,entao ao meu careo,intimidando esse funcoionario -o Guar
da-Chaves- pobre,humilde e ignorante,com o nome de seu protector
delle,Luiz Antonio da Cunha- e grande eleitor -Q Superintendente. 

Oppuz-me a essa fraude,a essa compress ao,repellindQ ener
gicamante expulsando das dependencias da mencionada estaçao o 
supra nomeado funccionario e candidato -Luiz Antonio da Cunha.-

Foi o bastante para incorrer nas iras dos membros da Jun
ta Administrativa constituida por esse e outros e~pedientes excu-
SQs,que ~ ermeneceu nove me~es em exercicio,e cujos actos 
nao resistir~m á"primeira inspecçao e tomada de contas" procedida 
na instituiçao,sendo destituida por esse Colando Conselho"pela pra
tica de actos attentatorios do patrimonio da instituiçao",nos ter
mos text~aes do respectivo accordam ,os quaes membros destituídos 
~ e l!!.Q_ auxiliares da absoluta e immed.ia ta confiança , amigos 
e apaniguadosNdo ectual Superinten ente,e consequentemente,incorri 
tambem,como nao podia deixar de ser,nas mesmas,senao maiores iras 
desse Superintendente. 

Data dahi a Minha o~sséa na Estrada,como tambem a do me 
collega Manoel Velloso da C~sta,actualmente servindo na es aqão de 
Manoel Ribeiro,por castigo,visto ter tido igual procedimento quan
Õo agente da estação de Sampaio Corrêa. 

Esse co~ga/grav , ment6 soommettido de polynevrit~em con
sequencia de impaludismo adquirido no serviço da Estrada foi trans
ferido da Contadoria,onde servia interinamente,em virtud' do seu es
tado de saude ,para a alludida estação,localisada na zona mais im~ 
paludada da linha,como já disse,por castigo,motivado por seu altivo 
nobre e digno procedimento .li,repi to, a unica e vercladeira causa de ' 
minha Aem!§sã~ do serviço da strada de Ferro Maricá. 

Mas,~xmo Snr Dr Presidente,admittamos,simplesmente por amor 
ao argurnento,ainda mesmo que absurda,a hypotbese da veracidade dos 
factos e da logice dos ar~entos de accusaçao,~llegados e adduzidos, 

jj/_ ... _~ -resp e ctivamente ,pelo aciuârSll}' Superintendente da Estrada de Ferro 
y-~contra o supplicante. - ·- · ~ · · · · 
~------ Ainda nessa hypothese absurda,só admittida,como já disse e 

ficou ant~riorm~nte provado,por ~ao argumentolaquellee factos 
e allegaçoes "nao foram constatados em in uerito administrativo re
gular':nos termos da Lei,do Regulamento e da urisprudencia desse 
Col~ndo Conselho,ao qual caberia,julgando-Q ,e .rno caso de achal-os 
para tanto concludentes,autorisar a demi§sao do accusado;nem siquer 
foram observadas as respectivas"inetrucçoes",que regulam e fixam 
até o prazo de simples suspensÕes do servl~o;mas só agora, epois de 
compellido ,forçado pelo pedido <le lnformaçoes desse Egregio Inst1-
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Inst! tu to, "um anno, um Il)_ez. e u~ d!.a d~o_i_s_ d~ne~f~cti va~a. e s.sa de.:
missao" (de 4-2-36 a 5-3-37) ,e que o actual Snr Superintendente 
da Estrada de Ferro Maricá se lembrou de invocal-os contra o sup-
plicante,viotima dessa demissão ! ,, N 

Nem a propria Portaria ~~ 78,oitada e junta a petiçao ini
oial1que effeotiyou essa demissao,faz a minima referencia áquelles 
factos e allegaçoes,como causas àeterminant es,motivos da mesma. 

O referido Superintendente,aliás,timbra sempre em menos ca
bar, d.emonstrar desprezo pelas autoria ade s do Min!sterio do Tra.ba
lho,Industria e Commercio,bem como p .la legislsçao social; julgan
do-se e ufanando-se de estar a sua prop~ia autoridadeNcollocada 
fdra e acima do alcanc~da alçad~da acçao e das sancçoes das me-
smas. N 

Accusado sem base,sem dooumentaçao authentica e probante, 
visto oomo~presentada prova muito mais contra o accusador,que a 
interpretou falsamente,para s ervir,de qualquer modo,a seus ins:tin
ot , digo a seus intuitos,do que mesmo contra o accusado,sem argu
mentação logica e convincente;oalumniedo,perseguido,preso,sem mo
tivo plausivel,sem oausa,por méro capricho,vingança,maldade de seu 
denunciante;demittido sem qualquer fdrma de processo e sob o falso 
pretexto de economia,depois de contar vinte e um annos e dez mezes 
de serviço effectivo,da Estrada de Ferro Mar!oá;o supplicant~~xmo 
Snr Dr Presidente,re!nvindica sua reintegraçao no serviço dessa Es
trada e a imdemnizaçao correspondente ao tempo em que estiver ille
gal e arbi tr~riamente impedido da posse do s~u cargo, à.o exerci cio 
de sua funcçao e,consequenternente,d.a percepçao dos salarios respecti
vos na mesma Estrada. 

pirita 
actual 
pede e 

Nada se lhe afigura mais consentaneo com a lettra e o es
da Lei,bem como a sua a pplicação ao seu caso particular -a 
Jurisprudencia d.esse Egregio Instituto;e elle

1
nestes termos/ 

E . F. D 
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SH. RUY DE ALMEIDA- Sr. presidente, é grande o 
rni'H nLhusiasmo ao congratu~ar-me com a Assembléa pelo. 
clriC"ào que acaba de se realizar. (Muito bem; muito bem). 

O SR. OSCAR PR7.F,WOD WSKT: 
para explica~çi'io pessoal. 

Pc o n, pnJ, vr,~. 

O SR . PRESIDENTE : 
deputado. 

Tem a palavra o nobre 

O SR. OSCAR PRZEWODOWSKI (Para explicação pes oal) 
- $r. Presidente, Senhores Deputados, nunca venho á tri
b' .na sendo sem o fito exclusivo do interesse publico, ou em 
defesa dos particulares que injustamente soffrem coacções. 

Acabo de saber que o Director da Estrada de Ferro Ma
ricá, Dr. Teixeira Brandão, por desconfianças infundadas, 
referentes a artigos de jornaes ou por qt:estões outras igno
radrs, insiste, reiteradamente, em ma~1dar prender funccio
n:uios inoffensivos, homens dignos, cidadãos prcsto.ntes, que 
nada teem feito até hoje contra a sua pessoa e que só teem 
prestado ao Estado e áquella secção ferroviaria o melhor dos 
::eus esforços, o melhor de sua actuação. Entretanto, por 
nií.L• lhe serem adeptos, ou por não lhe votarem sympathia. -
t'lle assim o suspeita - tem feito desses homens verdadeiros 
opprimidos, denunciando-os á Policia local. Chamo a at
tenção .das autoridades policiaes que para honra nossa tem 
agido com tanta serenidade, para não descerem da elevação 
em que se encontram, prestando-se a des rvlr ao Estado e 
á sociedade para servirem aos caprichos do Sr. Dir C'tor da 
Estrada de Ferro de Maricá. ' 

Não posso comprehendet como as desafeições particula-
res sejam motivo para que o Estado se preste, com suas au
toridades, a constrangir homens cumpridor s do dever. 

Entre os detidos, encontramos o sr. Augusto Pereira de 
A2.evedo, guarda-livros da Estrada, sobre quem pesaJ;Il as 
responsabilidades elo seu cargo, no qual se tem revelado exi
mia e sobre quem jamais pairou accusação a\guma. Outros 
ainda foram· presps, como o sr. Gonçalo Souza, presidente do 
Syndicato daquella Estntda; o sr. Lino Pereira, que nem mais 
é funcclonario da Maricá, mas continua sendo victima da 
mesma antiga perseguição, e o sr . • ToR • Arlinrlo Lucena. 

Por humildes que sejam, nos seus cargos e funcçõe , 
~mndes ou pequenas, são todos homens dignos do nosso res
p<:ito e consideração. E tanto assim que o sr. chefe de poli
eia , logo que Leve noticia da prisão, immediatamente o,s poz 
cn1 Jiherct~rlc, J~mcntando aind~ o que sncc'der~. 

v ·nho, assim , sr. presidente, expor aos meus pares esses 
pccluenos casos qu entretanto muito representam para os 
chef s de familia, para os homens pacatos que vivem do seu 
trabalho e não podem ficar sujeitos a toda sorte de oppres
sõe~ (Muito bem; muito bem). 

Nada mais havendo a tratar, o sr. presidente levanta a 
s ssão, e designa para amanhã, 13 do conent , a seg·uint 

ORDEM DO DIA 

- Votação, em discussão unica, do Projecto vetado, n. 
'::!, de 1936, tornando extensivas ás professoras solt iras, fi
has de funccionarios publicas, civis ou militares, as vanta .. 
··er.s garo.niicJas pelo Dect·eto n." 8, de 20 d Novembt·o de 
1935. 

- Votação, em 3.• discussão, do Projecto n .'' 42, de 1936 
isentando dos senos dos registos de vendas e. consignações o~ 
livros dos pequenos productores, e emenda. 

- 3' discussão, do Projecto n." 70, de 1936 alterando 
dü;posições do Regulamento da Junta Commercial: 

- 2.• discussão, do Projecto n.o 29, de 1936, tornando of
fidal o Conservatorlo_ Livre de Muslca de Niterói. 

r 2." discussão, do Projecto n.• 76, de 1936, incorporando 
á Administr,ação do Estado a Escola de Direito Clovis Bevl
lacqua e a Escola de Pharmacia e Odontologia, de Campos. 

- Continuação da 2.' discussão do Projecto n.• 48, de 
1!136, approvando as tarifas apresentadas ao Poder Executi
vo por "The Leopoldina Rallway Company Limited." 

Levanta-se a sessão ás 15 horas e 50 minutos. 

(Não h a oradores inscriptos para a sessão de amanhã). 

--------00-------- ' . 
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Na t.nbella annexa, onde s dizem: 

Protocellista ...... 00 ................ 00 . 

o 
Secretario da Presidencia e das Commissões . 

digam-se: 

10:800$000 

10:800$000 

O projecto é approvado. 

São approvados, snm debate, em 2a discus. ão, por an.i 
gos, os projectos n° 47, de 1936, creando os districtos de 
"Flores" e "Mon!te Café", l'espectivamente em Santo Anto
nio de Pactua e S. Francisco de Paula, e n. 56, de 1936, 
creando o districto ele "BalLliazar". em Santo Antoni de 
Pactua. 

Protocollista . . . . . . ..................... . 
e 
Secretario da Presi.ctencia e das commissões .. 

12:000$000 
Passa-se á 2a. discussão do proJecto n. 44, de 1936, con-· 

12:000 ooo tando tempo de serviço federal prestado por membros do 
magisterio do Estado. 

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1936 . - Ca.}Jitulino dos 
Santo Junior - Clodomiro Viasconcellos - Jayme· Ftgueire
do ~ Olymt>io Plinto - Luiz Sobral- Luperio Santos - An
teJ•o Manhães. 

JUSTWIOAÇAO 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e entra em discussão com 
o proj cto a seguinte 

EMENDA AO PRO.TECTO N. 44, DE 1936 

E' justo o que se propõe acima. Trata-se de procurar j 
retribuir com justiça aos que trabalham para o Poder Le
gislativo. O encarecimento da vida obriga ou impõe o critêrlo 
de retribuições equivalentes ou proporcionaes . 

ACCRESCENTE-SE NO FINAL DO ART. JO: 

"e não coincida com o tempo do exercício estadual''. 
Sala das Sessões, 11 de Maio de 1936 - Mario Alves. 

N . 21 Não havendo quem peça a palavra., é encerrada n di -
cussão, indo o projecto e emenda á Commissão de Justiça. AO ANNEXO 

Diga-se: 2 chauffeurs, 12:000$000; 
chauffeurs, 8:400SOOO. 

2 · d t d E' finalmente. approvado em 2a. discussão, por artigos 
fl.JU an es e e dispensado do intersticio, a requetimcnto do sr. Osca1: 

JUS'riFICAÇAO 
Przewodowsld, o projecto n.0 70, de 1936, alterando dil'po
s.ições do Regulamento da Junta Commerclal. 

O vencimento compensador aos que trabalham é sem- O SR. PRESIDENTE: -Esgotada a mataria da ordem 
pre providencia sabia, justa e humana. o encarecimento do dia, tem a palavra o sr. Ruy· de Almeida, para explica-
da vida determina a maior absorvição da actividadc huma- ção pessoal. ' 
na em busca de meios para defrontai-o. Quando, entretan-
to, tomamos para nós a exclusividade do trabalho alheio O SR. RUY DE ALMEIDA: - (Para explicação pessoal) 
devemos, concomitantemente, retribuE-o na conformidade, Sr. Prcsident , com grande pesar communico á Casa, que 
de maneira a tirar do servidOl' a preoccupação de outros j de accordo com a apuração precedida pela Justiça Eleito~ 
meios, onde possa buscar recursos para preencher as lacunas ral, acabam de ser eleitos representantes a esta ASsembléa 
das suas necessidades, lacunas essas preexistentes {)m vir- ~ pela lavoura, da categoria de empregador, o Sr. Altivo Men-
tude de. parcos v.~imentos. des Llnhares, e, na de empregado, o sr. AnLonio Viveiros. 

Sala das Ses~s. 12 de Maio de 1936· - Capitulino dos · Deve accentuar a alta significação desLe pleito donde 
Santos - Jaym& FigtLeiredo - Clodomíro Vasconcellos sahem victoriosos elementos marcantes da economia flumi-
Luiz Sobral - Luperlo Santos - Antero Manhdes. nense. Isso porque, em inicio da appllcação do systema re

presentativo de classe, em nosso paiz, as irregularidades, as 
N. 22 fraudes, os entrechoques de interesses contrarias á pureza 

elo _ditame regulador do sistema rlzcram surgir a represen-
A 7'ABELLA ANNEXA taçao de elementos de apoucado valor, como expressões das 

l'!lasses laboriosas, desiludindo c escandalisando os que eu
Onde se diz: Cbauffeur, 5:400 000; diga-se: Chauffeur tendiam que taes deputados deviam ser expoentes authen-

6: 000$000. tlcos nas suas profissões. 

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1936. - Rocha Werneck 
- Capttultno dos Santos - Mario Ba7'rosso - Jeronymo 
Dtas - Clodomiro Vasconcellos. 

Não havendo quem queira discutir o projecto, é encer
rada a discussão, sendo o mesmo e emendas remetidos á 
Commissão Executiva. 

(Comparece o sr. Oscar Przewodowskil' 

Deixam de comparecer os srs. .1\lvaro Ferraz, Antonio 
Leal, Antonio Roussoulieres, Bernardo Bello Corrêa e Castro 
(licenciado) ·, Horacio de Carvalho Junior, rÍumberto de Mo
raes, Ismar Tavares, José Watz~ Fllho, Luiz Guarino, Luiz 
Palmier, Mario Guimarães, Maximo Balieiro e Nelson Kemp. 

Segue-se a 3a. discussão do projecto no 58, de 1936, 
· contando tempo de serviço a Laudelino Faro de Siqueira es-

crivão da Côrte de AppellaçãD do Estado. ' 

!'l'ão havendo quem peça a palavra, é encerrada a dis
cussao. 

Na fórma regimental, a votação se fará pelo methodo 
secreto. 

E', pois com jubilo de fluminense, vibrante desse entra
nhado amor :1 nossa terra e aos interresses do nosso povo 
que accentuo, nesta hora, a significação do pleito recem~ 
realizado, porque, sem duvida, estes dois nomes constituem 
duas expressões authenticas, dois va~ores reaes duas affir
maçõ verdadeiras das classes productoras dÓ Estãdo do 
Rio. A representação de classe não é mais a cbocad.eira de 
votos, como se poderia pensar diante do primeiro pleito dos 
delegados á Assembléa Nacional Constituinte. Agora ella se 
converte, dentro das normas juridicas que o legislador tra
çou, em real contribuição aos parlamentos, dando vultos 
como os que acabo de citar. E', portanto, grande a minha sa
tisfação. Estou certo de que tambem va.e em todos, dentro 
desta Casa, a mesmo. a1egrla em receb r em nosso seio a col
laboração apreciavel desses elementos representam indiscu
tivelmente os interesses das classes que os elegeram. 

O sr. Altivo Mendes Linhares grande cafeicultor do 
prospero município de Miracema, figura de projecção intel
lect~P.l e eleitor.al no norte fluminense, trará para aqui o 
sentlmento pubhco que tanto o o.nimou e dignificou quando 
titular da Prefeitura de San~o Antonio de Padua, ·no periodo 
revc•lucionario, se l'evelou, devo declaro.r, a melhor affir· 
mação de administrador em nossa terra. 

2 
São recolhidas 24 cedulas, sendo 21 com a palavra SIM· o SR. GASTAO REIS: _ Muito bem. Dou 0 meu tes-

com a palavra NAO e uma em branco. ' tcmunho. .. 



fi - - Mai de 1936 

SR. IWY DE ALMEIDA- Sr. presidente, é grande o 
m<'ll enthusiasmo ao congrattt'ar-me com a Assembléa pela 

I \('[tu que acaba de se realizar. (Mnito bem; muito bem). 

O SR. OSCAR PRZBWOD WSKT : 
para explica~ção pessoal. 

Pcc;o n palavra, 

O SR . PRESIDENTE : 
deputado. 

Tem a palavra o nobre 

O SR. OSCAR PRZEWODOWSKI (Para explicação pessoal) 
- ~r . Presidente, Senhores Deputados, nunca venho á tri
b• .na sendo sem o fi to exclusivo do interes3e publico, ou em 
defesa dos particulares que injustamente soffrem coacções. 

Acabo de saber que o Director da Estrada de Ferro Mo.
rlcá, Dr. Teixeira Brandão, por desconfianças infundadas, 
x·eferentes a artigos de jornaes ou por qt!estões outras igno
raclrs, insiste, reiteradamente, em maadar prender funccio
narios inoffensivos, homens dignos, cidadãos prcstantes, que 
nada teem feito até hoje contra a sua pessoa e que só teem 
prE:;tado ao Estado e áquella secção ferroviaria o melhor dos 
r.eus esforços, o melhor de sua actuação. Entretanto, pot· 
nfit• lhe serem adeptos, ou por não lhe votarem sympathia. -
f'lle assim o suspeita - tem feito desses homens verdadeiros 
opprimidos, denunciando-os á Policia local. Chamo a at
tenção .das autoridades policiaes que para honra nossa tem 
agido com tanta serenidade, para não descerem ela elevação 
em que se encontram, prestando-se a des rvir ao Estado e 
á sociedade para servir-em aos caprichos do Sr. Director da 
Estrada de Ferro de Maricá. ' ' 

Não posso comprehendel' como as desafeições particula-
res sejam motivo para que o Estado se preste, com suas au
toridades, a constrangir homens cumpridores do dever . 

Entre os detidos, encontramos o sr. Aug·usto Pereira de 
Az.evedo, guarda-livros da Estrada, sobre quem pesa1,11 as 
responsabilidades do seu cargo, no qual se tem revelado exl
ntio e sobre quem jamais pairou accusação a\guma. Outros 
ainda foram· presrs, como o sr. Gonçalo Souza, presidente do 
Syndicato daquella Estrada; o sr. Lino Pereira, que nem mais 
é funccionario da Maricá, mas continua sendo victima da 
me ma antiga perseguição, e o sr. José Arlindo Lucena. 

t~ ·J,V 
Quarta-feira, 1 

.....--Por humildes que sejam, nos seus cargos e funcções, 
grandes ou pequenas, são todos homens dignos do nosso res
püto e consideração. E tanto assim que o sr. chefe de poli
da. logo que Leve noticia da prisão, immediatamenL o,s poz 
c111 lil1 •rctnclr., Iam nt.ando ainda o que suceeder.a. 

v ·nl1o, assim , sr. pr sidente, expor aos meus pares esses 
pcCiu nos casos que entretanto muito representam para os 
chefes de familla, para os homens pacatos que vivem do seu 
trabalho e não podem ficar sujeitos a toda sorte de oppt·es
sõe~ . (Muito bem; muito bem). 

Nada mais havendo a tratar, o sr. presidDnte levanta a 
srs&ão, e designa para amanhã, 13 do corrente, a seg·uint 

ORDEM DO DIA 

- Votação, em discussão unlca, do Projecto vetado, n. 
'~. de 1936, tornando extensivas ás professoras solteiras, fl
ha!l de funccionarios publicas, civis ou militares, as vanta .. 
'er"s garantidas pelo Decreto n." 8, d 20 d Nov mbro de 
935. 

- Votação, em 3." discussão, do Projecto n." 42 de 1936 
i~entando dos sellos dos registos de vendas e. conslg~ações o~ 
l1vros dos pequenos productores, e emenda. 

-. ~· discussão, do Projecto n." 70, de 1936, alterando 
dinpos1çoes do Regulamento da Junta Commercial. 

- 2." discussão, do Projecto n.• 29, de 1936, tornando of
ficial o Conservatorlo_Livre de Musica de Niterói. 

r- 2." discussão, do Projecto n.• 76, de 1936, incorporando 
á Administrí'J,ção do Estado a Escola de Direito Clovis Bevi
lacqua e a Escola de Pharmacia e Odontologia, de Campos. 

- Continuação da 2.' discussão do Projecto n ." 48, de 
1!136, approvando as tarifas apresentadas ao Poder Executi
vo por "The Leopoldina Railway Company Limlted." 

Levanta-se a sessão ás 15 horas e 50 minutos. 

(Não h a oradores inscriptos para a s ssão de amanhã). 

--------00-------- ' 1 .· 

.. 
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NiL iabella ann 'xa, onde se dizem: 

Protoccllista ..... ..... ............... .. 
e 
Secretario da Presiclencia e das Commíssões . 

digam-se: 
Protocollista . . . . . . ..... ....... ...... ... . 

1o:aoo ·ooo 

10:800$000 

=============================== 
O projecto é approvado. 

Sôo etpprovados, sem debaLe. em 2a. discussão, pol' uni· 
gos, os projcctos n° 47, de 1936, creando os disiricLos de 
"Flores" c "MonLe Café", respectivamente em Santo Anto
nio de Padua e S. Francisco de Paula, e n. 56, ele 1936, 
creando o disLricto de "Balthazar", em Santo Antonio de 
Pactua. 

e 
Secretario da Presidencia e das Com missões .. 

12:000$000 
Passa-se á 2a. discussã.o do projecto n . 44, de 1936, con-· 

12 :000$000 tando tempo de serviço federal prct>iado por membros do 
magisterio do Estado. 

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1936 . - Ca.pitulino dos 
Santos Junior - OJodomiro Vlasconcellos - Jayme Fi'gueire
do- Olympio P~nto - Luiz Sobral - Luperio Santos - An
tero Manhãe . 

JUSTIFIOAÇJ\0 

E' justo o que se propõe acima . Trata-se de procurar 
retribuir com justiça aos que trabalham para o Poder Le
gislativo. o encarecimento da vida obriga ou impõe o criterio 
de retribuições equivalente.s ou proporcionaes . 

N . 21 

Vem á Meso., é lida, apoiada c entra em discussão com 
o projecto a seguinte 

EMENDA AO PRO.TECTO N. 44, DE 1936 

ACCRESCENTE-SE NO FINAL DO ART. l o.: 

"e não coincida com o tempo do exercício esk<clual". 
Sala das Sessões, 11 de Maio de 1936 - Mario Alves. 

Nao havendo quem peça a palavra, 6 cncefratla a clls
cussão, indo o projecto e emenda á Commissão de Justiça. AO ANNEXO 

Diga-s-e: 2 chauffeur. , 12: OOOSOOO ; 
chauffeurs, 8: 400SOOO. 

2 ajudantes d E' finalmente, approvado em 2a. discussão, por artigos 
e e dispensado do intersticio, a requerimento do sr. Osca1: 

JUSTIFICAQAO 
Przewodowsld, o projec·to n.0 70, de 1936, alterando dispo
siçõc. do Regulamento da Junta Commercial. 

O SR. PRESIDENTE: - Esgotada a materia da ordem 
do dia, tem a palavra o sr. Ruy• de Almeida. para explica.
ção pessoal. 

O vencimento compensador aos que Lrabalham é sem
pre providencia sabia, justa e humana. o encarecimento 
da vida detet·mína a maior absorviçõ.o da actividade huma
na em busca de meios para defrontai-o. Quando, entretan
to, tomamos para nós a exclusividade do trabalho alheio O R . RUY DE ALMEIDA: - Para explicação pessoal) 
devemos, concomitantemente, retribui!.-o na conformidade, Sr. Presidente, com grande pesar communico á Casa , que, 
de maneira a tirar do servidor a preoccupação de out ros I de accordo com a apuração precedida pela Justiça Eleito
meios, onde possa buscar recursos para preencher as lacunas ral, acabam de ser eleitos representantes a esta Assembléa 
das suas necessidades, lacunas essas preexistentes em vir- j pela lavoura, da categoria de empregador, o Sr. Altivo Men-
tude de. parcos ~~imentos. es Llnhares, e, na de empregado, o sr. Antonio Viveiros. 

Sala das Ses~s. 12 de Maio de 1936· - Cc~pituZino dos · Deve accentuo.r a alta significação deste pleito donde 
Santos - Jayme Figueiredo - Clodomiro Vasconcellos - sahem víctoriosos elementos marcantes da economia flumi
Lniz Sohral- Luperlo Santos - Antero Manhães. nense. Isso porque, em inicio da applicaçúo do systema re

N . 22 

A TABELLA ANNEXA 

Pl'esentativo de classe, em nosso paiz, as irregularidades, as 
frandes, os entrechoques de interesses contrarias á pureza 
do ditame regulador do sistema rlzera.n surgir a represen
tação de elementos de apoucado valor, como expressões das 
r:lasses laboriosas, desiludindo e escandalisando os que en-

Onde se diz: Chauffeur, 5:400$000; diga-se: Chauffeur tendiam que taes deputados deviam ser expoentes auLhen-
6: 000$000. ticos nas suas profissões. 

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1936. - Rocha Werneck 
- Crtpitultno dos Santos - Mario Barrosso - Jeronymo 
Dias - Clodomiro Vasconcellos. 

Não havendo quem queira discutir o projecto, é encer
rada a discussão, sendo o mesmo e emendas remetidos á 
Commissão Executiva. 

rcomparece o sr. Oscar Przewodowskil' 

Deixam de comparecer os srs. A-lvaro Ferraz Antonio 
Leal, Antonio Roussoulieres, Bernardo Bello Corrêà e Castro 
(licenciado)', Horacio de Carvalho Junior, Humberto de Mo
raes, Ismar Tavares, José Watz: Filho, Luiz Guarino Luiz 
Palmier, Mario Guimarães, Maximo Balieiro e Nelson Kemp. 

Segue-se a 3a. discussão do projecto n° 58, de 193G, 
contando tempo de serviço a Laudelino Faro de Siqueira es-
crivão da Côrte de AppellaçãD do Estado. ' 

!'l'áo havendo quem peça a palavra, é encenada a dis
cussao. 

Na fórma regimental, a votação se fará pelo methodo 
secreto. 

São recolhidas 24 cedulas, sendo 21 com a palavra SIM; 
2 com a palavra NAO c uma em branco. 

E' pois com jubilo de fluminense, vibrante desse entra
nhado amor á nossa terra e aos int rresses do nosso povo, 
que accentuo, nesta hora, a significação do pleito recem
I'Calizàtlo, porque, sem duvida, estes dois nomes constituem 
duas expressões anthenticas, dois va~ores reaes duas affir 
maçõ verdadeiras das classes productoras dÓ Estâdo do 
Rio. A representação de classe não é mais a chocadeira de 
votos, como se poderia pensar diante do primeiro pleito dos 
delegados á Assembléa Nacional Constituinte. Agora, ella se 
converte, dentro das normas jurídicas que o legislador tra
çou, em real contribuição aos parlamentos, dando vultos 
como os que acabo de citar. E', portanto, grande a minha sa
tisfação. Estou certo de que tambem vae em todos, dentro 
desta Casa, a mesma a~egria em receber em nosso selo a col
laboração apreciavel desses elementos representam indiscu
tivelmente os interesses das classes que os elegeram. 

O sr. Altivo Mendes Linhares grande cafeicultor do 
prospero município de Miraccma, figura de projecçõ.o lntel
lectul'l.l e eleitoral no norte fluminense, trará para aqui o 
sentimento publico que tanto o animou c dignificou quando 
titular da Prefeitura de Santo Antonio ele Pad ua, 'no período 
revC'lucionario, se Tevelou, devo declarar, a melhor affir~ 
mação de administrador om nossa terra. 

O SR. GASTAO REIS : - Muito bem. Dou o meu tes
temunho. 
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MINISTER IO DO TRABALHO, 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

..... la , Seoçào 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

roc . l . 049/37 
ACCORDÃO 

/ SSBF. 

19 .. 37 

Vistos e relataa.os os autos do processo em ue 

Lino ereira Nunes reclama contra sua demissão da ~ strada de 

Ferro Jlaricá : 

CONSID ~ tANDO rue a ~s trada reclamada iní'onna que o re-

"' ferido ferroviario , quando foi demittido em 1933, nao contava ain-

da 10 annos de serviço ; 

CONSID "' DO que , de accordo com a uocumentaçao offere-

cida pelo reclamante , se evidencia que o mesmo, anteriormente a 

sua per anencia na Estraa.a reclamada, tambem serviu Great .·estern 

of Brasil Rail ay C? e eopoldina Rallv ay company Ltd , sendo na 

pri eira urante 14 annos e 11 mezes , e, na set}n a.a , cerca de 5 an-

nos ; 

"' CONSID • ~DO que em race a decis· o proferida pelo Sr. 

inistro do Trabal o, Inuustria e commercio , no )roc; .D. G. •' . 90/ 933, 

autorizando a co1 tagem do tempo de serviço e mais de uma empreza 

para e f e i to ue estabiliaade runccional , os a.ois perlo os acima re

reriuos a.eve ,1 ser sor auos ao tempo de serviço prestado · Estra a 

reclamada , perí'azendo , deste mo o , o decennio que asset ura o recla

mante a garantia de eutabllidade no car~o ue exercia da Estrada de 

Ferro u!aric;á - art . 53 do Dec . n~ 20 . 465 , de 19Zl ; 

1eso1ver os menbros a r eira crunara do conselho 

Nacional uo Trabalho jul "' proced Lnte a recla açao , para o fim de 

'· 
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Proc . l .049/ 37 

reconhecer ao reclamante o direito de ser reintegrado no serviço , 

resulva o á ~straaa o direito de instaurar inLuerito administrativo 

contra o reclamante , dentro do prazo de 90 dias , afim de provar a 
N 

accusaçao articulada contra o mesno reclaruente . 

1937 

residente 

I elator 

FUi .l?rocurador Geral 
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JUNTADJ; 

Ne ta data , junto aos presente uto~ os embargos ogrer -

c1dos pela ~strada "' resoluçao d rime a 
./"' 

caro r do Conselho N c1ona1 da> Trab lho const nte do 

dão fls . 34/5 . 

~;;;;:/li/ ~e~ 
I I 

Off . A • Clus e "Ir' ' 



• oé FERRo 
"'Q~ -"1_.,-f>. 

"~ "c ~c.;, Adm. W era 1 "''- ,S o Gonçalo , 13 de Setenfur 
RUA OLIVEIRA BOTELHO, 345 

NEVES - SÃO GONÇALO 

TEL. 8012 

s -

Mod. S-14 

• xrno . Snr . Dr. J. B. e MARTINS CASTILHO 
DD . D rector Geral a 

Cons lho acional 
ect·etat" a o 
o Trabalho . -

Dou em meu po er vosso officio nQ 1-1 . 355/37-~==~~ 

e 13 e Agosto ultimo , transm. tt n o-me o 
accor o profer o pela Prim ir Camara desse Colendo Conselho , 
em sess o e 12 de Julho ultimo, nos autos o proce so em que o 
ex- funccionario LINO PEREIRA NUNES r clama contr sua õemiss o 
os serviços esta Estra a . ; . 

o ten o esta Superinten encia se conforma o com a 
ec stlo que eu ao reclamante ireito e reiptegraç o,encam nho 
essa Secretaria , e con orm a e com o paragrapho q~ o Art~ 4Q 

do Decreto 24. 784 e 14 e Julho d 1934, o respectivo embargo 
para o onaelho Pleno . 

Reiteran o os meús protestos e estima e consideraç o , 
apresento- vos 

Processo 88l/936 . 

cTLC/Raa . -
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S-~~~ 
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Exmo . unrs . Pres nte e ema s [embros o 
Conselho Nacional o Trabalho .-

A Es tra a e Ferro Mar i c ( m· ni •· traç o Federal ) , 
representada pelo seu uperintenàente infra assignado , Engenhe ro 

ITOR TEIXEIRA BRAND~e,ven1 apresentar esse Colen o Conselho , 
e conf'orm· -a e com o spos to nos aragrap s 4 e 9 o A 

2. 240 a Consoli aç o cas Le a Trru>alhistas , embargo ecisao 
a Egregia Primeira Camara flUe eu 1•ov mento ao pe c1o e 

reintegraçao lo ex- funcc onario LINO PEREIRA NUNES . 

Justi:f'icanào esse recu so,tem a pcnderar QUE: 
a ) - o Art2 53Q do Decreto 20 . 465 e lQ de Outbbro e 1931 só 1 

estab li a e unccional ao erroviario apóz ez lO annos 
re aerv ço presta o á mesma Empreza. 

b )- o reclamante foi a mitti o nesta Estra a em Março e 1934, 
na vigencia - por t ant o - . o supra referido Decreto , no se 
lhe po endo attr "bu r as mesmas vantagens cas ec sões 
exharatas nos process s 854/31 e 9 . 503/33 que se referem a 
errovJ.arios admitti os sob o reg men da lei 5. 109 e 20 e 

Dezembro de 1926 q_ue perrn ttia a contagem o tempo e serv ço 
anterior, pre ta o a mais e uma (1) P..m:preza , para ' ~ff'eito 

a estab 1 a e f'unccional . 

o)- oi o reclamante tivesse ingres·sa o nesta Estrada antes a 
v i gencia co Decreto 20 . 465 , posteriorment e altera o pelo e 
numero 21. 081 de 24 e evereiro de 1932 , ser a incontestavel 

• # 

o seu re to contagem o tem:po e serviço prestado a The 
Leopol ina Railway Company,Lim te e á The Great Western f' 
Br zil Ra lway Company para o eff'e to essa estabilidade . 

) - no seu caso , por m, só se poderia nvooar o julgado no proces 
so 11. 842/32 em que a these esposa a pelo Exm.o . snr. Ministro 

o Tr balho,In ustri e Commercio #: "o tempo e serviço a 
que se refere o Art 53Q o Decreto 20. 465 e lQ e Outub 

e 1931, para o ef'feit a esta ili ade f'unccionaJ , • computado 
integralmente na mesma Empreza , seja nuo" 

1/2 
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TEL. 8012 

Mod. S- 14 

e )- o exp ato , claro que ao reclamante n o cabe o 
assegura a garant a e estal a e o cargo que exercia 
Estra a , na se lhe poden o , portanto , attribu r as vantagens 

ocorrentes o menciona o artigo 53Q , como conclui a Egregia 
Primeira Camar • 

A sim, n o se conforman .o esta Adm nistraçao com a 
ec is o constante do accorc . o lavra o no p ocesso • 049/37 em 12 

e Julho e corrente anno e publica o no D orio O icial e 2 e 
Agosto ultimo , eixou e nstaurar o inquer to a nistrativo c jo 

re to o resalvado Estra a e vem recorrer a esse Colen o , 
Conselho Pleno , solicitan o a revogaç o do acto aquella Coma 
que . man ou reintegrar o reclamante LINO PEREI RA NES . 

E espera ser ttenà a como e 

Processo 881/936 . 

JLC/Ra • -

JUSTIÇA. 

Gonçalo , 13 
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POR OONT~STAÇitO AS RAZOES DO EMBARGO DE 
SIMPLES DEOIARAÇOES OPPOs.rO PElA SUPERIN 
TKNDKNCIA DA ESTRADA DE FERRO MARICA A 
V. ACCORDJtO FROFJ!;RIDO Pbll.A CO~NDA PRI.11u:. ..... -... 
RA OAMARA DO ~GREGIO CONS~LHO NACIONAL 
TRABALHO NOS AUTOS DO PROC~SSO Ng 1. 049/37 
EM 12 DE JULHO E PUBLICADO NO "DIARIO OF
FIC~' DE 2 DE AGOSTO DO CORRENTE ANNO A 
PAGINA 16. 268, DIZ LINO P~REIRA NUNES ,AU-
TOR DA !lliCIAMAçttO '-'U~ CONSTITUE O OBJEC'.rO 
DO SUPRACITADO PROCESSO, POR ~STA OU Ml!:LHOR 
FORMA DE DIREITO, USANDO DA FACULDAD~ QUE 
Lm: CON:&1ERE A LEI , D:g CONFORMIDAl>E E Dl!lN-
TRO DO PRAZO QUE IJm FOI ASSIGNADO PELO 
OFFICIO Ng 1-1. 646/37- 1.049/37, DE 6 DO 
MEZ FLUENTE, DO EXMO. SNR. DR. DIRECTOR 
GERAL DA SECRETARIA DO ACIMA REFERIDO INS
TITUTO, UE:-

lg- tem pleno ssento legal o computo do tempo d serviço effectivo 
liquido prestado em mais de uma empresa, para effeito de garan
tia de estabilidade funccional dos ferroviarioa, na vigencia da 
legialaç o que presentemente rege as respectivas Caixas de Apo
sentadoria e Pensões, nos termos do § 3g do Artigo 69 do Regula
mento pprovado pelo Decreto ng 17. 941, de 11 de Outubro de 1927, 
ainda em pleno vigôr, ex-vi do Par grapho Unico-in-fine-do Arti
go 1g do Decreto ng 20. 465, de 1 de Outubro de 1931; 

2g- dad a actual situaç o da grande maior! das Estradas de Ferro 
disseminadas pelo Paiz, de propriedade ou simplesmente adminis
tradas pelo Governo Federal, mas todas com Directorias ou Supe
rintendencias independentes entre si e com Caixas de Aposentado
ria e Pens~es propriaa e autonomas, e a consequente facilidade 
de remoç6es e tranaferencias-ad-libitum de seus Directorea ou 
Superintendentes-dos respectivos funccionarioa de umas para ou
tras Estradas, tornar-se-ha verdadeira burla a garantia legal de 
estabilidade desses fUnccionarios, uma vez admittida a doutrina 
sustentada nas raz6es do embargo ora contestadas, bem como at& 
impossibilitar~ a obtenção de aposentadoria ordinaria pelos mes
mos, em virtude da exigencia contida no disposto no § 5g-1g pe
riodo-do Artigo 25 do Decreto nQ 21.081, de 24 de Fevereiro de 
1932; 

3g- além de importar em exegese stricta-littera, inadimisaivel em 
Justiça do Trabalho, e ainda assim evidenciando desconhecimento
verdadeiro ou dissimuladÔ nao importa Jde precei to regulamentar 
com força de lei, a doutrina esposada nas raz6es do embargo ora 
contestadas importaria, uma vez homologada por esse Egregio Insti
tuto, e applicada ~ especie, ao caso vertente, ao ca ·o do contes
tante, em clamorosa iniquidade, como exhuberante e exhaustivamen
te evidencia a contradita documentada por elle apresentada s in
formaç~es prestadas a esse Oolendo Conselho pela Superin~endencia 
da Estrada de Ferro 1~ric~ e para a qual elle respeitosamente ro
ga a esclarecida e previosa attenção de seus julgadores em segun
da instancia; 

como, com a devida venia, passa a demonstrar; 

lQ- O Artigo 53 do Decreto ng 20.465, de 1 de Outubro de 1931, alte
rado pelo de ng 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, apenas escla
receu e ampliou, especialmente no sentido de assegurar maiores e 
melhores meios de defesa aos fUnccionarios das empresas subordi
nadas ao respectivo regime, quando submittidos a inquerito adminis
trativo, os termos do Artigo 43 da Lei ng 5.109, de 20 de Dezembro 
de 1926; aquelle dispositivo, pois, não alterou, in-substancia, o 
direito que este consagrava, que ~ o de garantia de estabilidade 
aos referidos fUnccionarios, que contarem dez (10) ou mais annoa 
de serviço e:ffecti vo "na mesma empresa". 

Em todo tempo de vigencia Lei e dos dois deoret 
tadoa, jamais o dia ositivo em causa, com todas tres 
soffreu interpretaçao differente. 



.. 
.. - ... 



.. ,a:-

A doutrina estabelecida no processo D.G. E. 90, de 1933 o 
a esposada no Aooordao ora emb rgado, é fundada no disposto no 
do Artigo 43 d Lei nQ 5.109, de 20 de Dezembro de 1926 , reprodu 
do e ampliado no t 3g do Artigo 69 do Regulamento approvado pelo 
Decreto ng 17.941, de ll d Outubro de 1927 (Regulamento da Lei su
pracitad ), que est' em pleno vig8r e tem força de lei, ex-vi do 
P ragrapho Unico-in- fine-do Artigo lQ do Decreto nQ 20.465, de l de 
Outubro de 1931, de vez que Governo Federal nao expedio at& esta da-
ta novo regulamento para as Caixas de Aposentadoria e PensOes dos 
Ferroviarioa e elle-o citado diapositivo regulamentar-n4o foi expres
samente revogado pelo e nem contraria preceito do Decreto vigente no 
momento (20.465), mas regula precisamente caso omisso neste Decreto. 

Ora, invocar os termos do Artigo 53 do Decreto nQ 20. 465, de 
1 de Outubro de 1931, alterado pelo de nQ 21.0819 de 24 de Fevereiro 
de 1932 (que regula o caso de estabilidade funccional de empregados 
com dez (lO) ou mais armos de serviço " NA J,.l.c.J ~ ~~U>Kc,tiA" , como j-' o 
fazia o Artigo 43 da Lei ng 5.109, de 20 de Dezembro de 1926) para 
antepol-oa aos do § 3Q do Art4go 69 do Regulamento approvado pelo 
Decreto nQ 17.941, de 11 de Outubro de 1927 (que, como j~ foi dito 
e repetido, eat~ em pleno vig6r e tem força de lei, ex-vi do Para
grapho Unico-in-fine-do Artigo 1g do Decreto nQ 20.466, de l de Ba
tubro de 1931, e regula o caso de estabilidade fUnocional de empre
gados com dez ( 10) ou mais annos de serviço n .clM l.lAib Db; UMA ~lilllUS~~· ) 
e concluir d'ahi que o primeiro revoga o segundo, isto é, que nAo 
tem assento legal, no momento, a reclamação do contestante e o Accor
dllo que a julgou procedente, afigura-se a elle-conteatante-aobre ser 
heresia exegetica, abstruso, illogico, exdruxulo. 

Silo casos completamente di.fferentes, regulados por dispo si ti• 
vos inteiramente independentes, mas harmonicoa, e o regulamentar com
plementar do legal, como é obvio. 

A lei nllo revoga expressamente o regulrunento, nem este colli
de com aquella no caso que regula aotualmente e é objecto desta con
testação . 

Estilo, nos termos dessa mesma lei, em vig6r, o seu e o diapo
sitivo regulamentar em causa. 

Em face da lei vigente presentemente, pois, a doutrina firma
da no processo D. G. E. 90, de 1933, tem seu pleno assento e perfeita 
applicação justificada, neste momento, no disposto no § 3Q do Artigo 
69 do Re~lamento approvado pelo Decreto nQ 17.941, de 11 de Outubro 
de 1927 (Regulamento da Lei nQ 5.109, de 20 de Dezembro de ~l926), por 
isso que-maia uma vez se repete-este Regulamento, n ' aquillo1 que nllo 
contrariar preceitos da supra referida lei (Decreto nQ 20.465) como é 
o caso do disposto em seu § 3Q do Artigo 69 supracitado, continua em 
pleno vig8r. 

Nem se argumente que a intenção do novo legislador. foi suppri
mir a garantia de estabilidade funccional aos com rehendidos no segun
do caso (o dos ferroviarios com dez (10) ou mais annos de serviço 
" MAIS lJ~ UMA Â l'!l)~SA" ) j~ consagrada na Lei anterior, entllo reforma-
da para melhorar as condições do trabalho no paiz, por isso que lém 
de iniqua, maximé em lei de amparo a humildes e indefesos trabalhado
re J muitos encanecidos e esgo tados por arduos e penosos trabalhos em 
maia de uma empresa, no momento mesmo da creaç~o do Ministerio do Tra
balho, como a qual o GoYerno Provi~orio da Republica procurava ir as
segurar melhores dias ao proletariado nacional, seria trahir, sobrep
tioi , dissimuladamente, um mandato conferido com esta intenção e fi
nalidade, nunca para supprimir um direito, assaz importante, jd con
quistado pelos associados de Caixas de Aposentauoria e Pensões, e ain
da deporia contra avisao do mesmo legislador, por isso que, nfto revo
gando elle expressa ou implicitamente, ma•, ao contaario, revigorando 
e dando força de lei ao dispositivo regulamentar em que essa garantia 
a té então se fundava, autorizaria um triste juizo dessa vistto. 

Ao contestante afigura-se temerario, sinllo injurioao,semelhan-
te argumento; considera-o, pois, inadmissivel. · 

2Q- Removidos ou transferidos de umas para outras estradas, de propriedade 
ou simplesmente administradas pelo Governo Federal, por antipathia, 
perseguição, exigencia da politicagem local ou qualquer outro motivo 
futil 1 em periodos rela1i1vamente curtos, sempre ou quaai sempre meno
res de cinco (5) annoa (silo de quatro (4) os de mudança dos Governos, 
accarretando sempre uma contradança dos chefes dos respectivos servi-
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serviços}, dada a frequencia com que aao substituidos os Pire 
tores ou Superintendentes dessas estradas, ca~ o 
sito de reformar os serviços e substituir ou ~o re 
tivo pessoal, inutilisando, desvirtuando e desmoralisando a 
de seu antecessor, por ideaa propriaa ou vaidade, ou ainda-o e 
é mais commun-por exigencia de seus mandantes, altos funcciona
rios, ministros, senadores, deputados, chefes politicos, etc., 
que tem sempre parentes-proximos ou remotos, nao importa ao caso-
amigos, correligionarioa, protegidos, apaniguados ou mesmo sim
ples eleitores ancioaos por uma collocaçao, remoçao ou transfe
rencia que os beneficie; os ferroviarios dessas estradas diffi
cilmente alcançarão dez (10) ou mesmo cinco (5) annos de perma
nenoia ~M U11A lviEJNA" , e, portanto, jamais o direi to de estabili
dade funccional " ' UAL U~R lJ.l!:LLAt)" ou de aposentadoria ordina
ria POR QUAwU.l:ill CAIXAu , por maior que seja a somma do tempo li
quido de serviço effectivo prestado nas diversas em que, por cir
cumnstancias inteiramente independentes de sua vontade, tenham 
servido; de vez que, como já ficou dito anterioemente, essas es
tradas aao independentes entre si, embora todas subordinadas ao 
Ministerio da Viação e Obras Publicas, e tem Caixas de Aposenta
doria e Pensões proprias e autonomas. 

Sempre demisaiveis ad-nutum, ainda que contando oincoenta 
(50) ou mais annos de idade e trinta (30) ou mais de serviço ef
fecti vo liquido total "KA NUNCA ".LJ~Z (lO) ~GUilJOd lillvi U vfA :M~8MA 
ESTRADA" "OU CINCO ( ó ~ lJ_t; CONTHI BU I Çl{O I NINTJ.illH.Ul-''l'A PARA UMA M~~
MA CAIXA" , os alludidos funocionarios-em doloroso contraste com 
os seus companheiros de empresas particulares, que, com unidade e 
continuidade de administração, visando sempre e esclusivamente,em 
seu proprio interDea•, o aproveitamente dos mais provectos e anti
gos, com tirooinio, cujos serviços são, pois, mais eff~cientes e 
consequentemente maia economicos-terlo que aguardar, encanecidos e 
esgotados, a invalidez ou a morte para repousar, sempre e interrup
tamente, repitamos, sob ameaça de demissão-numa situação, pois, de 
insegurança, de duvida permanente, de angustia espiritual, altamen
te prejudicial, como é obvio, aos pro rios serviços que executarem 
-e consequentemente de miserãa propria e de suas familiae, maxim~ 
quando já avançados em annos, cançados, carregados de serviços e 
doentes, como é precisamente o caso do contestante. 

A situaçlo do pessoal d~ Estrada de Ferro Mario~, em rela
ção ao respeito de sua actual administração pelas garantias que 
lhe assegura a legislação trabalhista em vig6r, é por demais co
nhecida desse Egregio Instituto, bem como de outras autoridades, 
departamentos e repart1ç~es do Ministerio do Trabalho,Industria e 
Commercio, inclusive do Gabinete e do proprio Exmo. Snr. Ministro, 
para que seja preciso, mais uma vez, regietral-a aqui. 

~. assim, evidentemente iniqua, além de sophistioa e dis
simulada por seu aspecto legal e juridico, uma vez applicada a 
tunccionarios nas condições retro e supra expost~, que elo real
mente as dos das estradas de ferro de propriedade ou administradas 
actualmente por prepostos do Governo Federal (com raras excepções, 
que muito honram e enobrecem os respectivos dirigentes), a doutri-

·na esposada nas raz~es do embargo ora contestadas. 
O contestante, pois, espera e confia que ella não seja ho

mologada por esse ~gregio Instituto. 

3~- O espirito do interprete ou dO executor da legislação do trabalho 
nao pode e não deve ser o de se ater exclu$ivamente ~ letra da 
lei, mas o de examinar detidamente cada caso submettido a seu es
tudo, opinião ou julgamento, com todas as circunstancias em que o 
mesmo se verificou, isto é, deve ser o de "JUIZ D~ ]'.H.UTO" e nlto o 
de "JUIZ DE DIR.cli 'rO" , sob pena de tornar sempre inutil, sinlo 
oppeessiva e iniqua, para o trabalhador-pobre, humilde,ignorante, 
desamparado quasi sempre das luzes e experiencia de um assessor 
competente, de um orientador capaz, por falta absoluta de meios; 
desconhecedor dos meandros, subtilezas e paralogismos da exegese 
legal e da advocacia- a lei feita justamente para amparal-o. 

As interprataçl5es e os julgamentos 11 S'l'lUCTA-LI 'l'T&RA" em 
materia de Justiça do Trabalho, sem a min1ma attençao para os fac
toa em si mesmos e para as circunstancias em que elles se verifi
cam, alliados ~ morosidade e complicação dos respectivos processos 
burocraticos, estio gerando e cada vez mais agravando em nosso 
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paiz o descre4ito do amparo offerecido pelas leis trabalhis 
e consequentemente o desamimo, sin~o desespero e revo~âa, do 
mais humildes de seus pseudo-beneficiarios. 

O cnso do contestante é tipico. 
Demi t tido "POR ~CO NO MIA" , sem que fosse supprimido na 

occasião o respectivo legar e ainda post eriormente augmentado 
o numero e os vencimentos do pessoal da Divisão .em que servia na 
Estrada, bem como conservados em serviço fUnccionarios de cate
goria inferior ~ sua e com muito menos tempo de exercicio na mes
ma Estrada, depois de recentemente promovido' por mereciment o" , f§ 
muito depois de sua demissão e só quando necessario justificar, 
de qualquer modo, perante o Conselho Nacional do •rrabalho essa 
demissão, victima de crueis, injustas e falsas accusaç~es, at~ 
hoje não provadas e pulverisadas na contradicta documentada que 
apresentou ás mesmas e faz parte integrante do respectivo proces
so; para cuja contradicta, ainda uma vez, suppliua a attenção de 
seus julgadores. 

A Colenda Primeira Camara do Egregio Conselho Nacional do 
Trabalho, julgando procedente a reclamação por elle-o contestante
formulada contra sua demissão, offereoeu mais um ensejo ~ actual 
administração da ~strada de Ferro Maric~ de provar as acima refe
ridas aocusaç~es, mediante inquerito administrativo a instaurar-se 
dentro de noventa (90) dias, e ella-a actual administração da Es
trada de Ferro Mario~-despresa esse ensejo, para utilisar o recur
so de embargar o supracitado julgado, fundando as respectivas ra
zOes em desconhecimento-sincero ou dissimulado, não imporaa-de 
dispositivo regulamentar vigente, com força de lei, no qual tem 
pleno assento o mencionado julgado. 

Vale,pois, neste ponto, resumir, catalogando- e em serie 
e na ordem em que foram manejadqs pela autora, para tDonal-as ain
da mais evidentes, as negaças e subterfugios empregados pela aotu
al administração da Estrada de Ferro Mario~ no inglorio e contra
producente afan de justificar a illegalidade, a injustiça,~ rbitra
riedade, a iniquidade de seu acto de demissão do contestante: 

a)- demissão sob allegação de eoont mia, consignada no do
cumento official que a effectivou; 

b)- allegação posterior de que o foi por faltas graves, nem 
siquer referidas no supra alludido documento e at~ o 
presente não provadas; 

o)- despreso do melhor ensejo offereoido para fazer essa 
prova, evidentemente pela impossibilidade de fazel-a; 

d)- recurso protelatorio ao embargo do julgado que deu gan
nho de causa, em primeira instancia, ao contestante, 
com funãàmento em simples e-t~o induz a acreditar
adrede engendradas aparenoias da illegalidade desse 
julgado. 

Demonstr o, assim, que tem pleno assento legal o julgado 
da Colenda Primeira Camara do ~gregio Conselho Nacional do Traba
lho ; que a situação do pessoal das estradas de ferro sob admiBts
traç~o federal, com direitos assegurados pela legislação das Cai
asa de Aposentadoria e Pensões, dada a actual organização dessa em
presas e respectivas Caixas, não comporta outra solução, sob pena 
de completa burla desses direitos; e que, finalmente, os factos e 
circunstancias, docümentalmente provados nos autos, verificados 
antes, durante e depois de sua demissão do serviço da Sstrada de 
Ferro Mario~, evidenciam á saci4 dade, a injustiça, a illegalidade, 
a arbtrariedade, a violencia, o absurdo dessa demissão; o contes
tante espera , sereno e conf\àào , e roga seja despresado o .embargo 
oposto pela Superintendencia da upracitada Estrada ao acima men
cionado julgado. 
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RELATOR 

DATA DA DISTRI BUIÇAO 

....................................................... ~4i 
DA TA DA SESSAO 

. d ..... 8 ... 
RESULTADO DO JULGAMENTO 

~ 

C\ .cf.J. M. ... á.ft. ... 
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ACCORDÃO 
Ag/JP Proc . 1.01+9/37 

19 .......... .3.ª ·· 

VISTOS E RELATADOS os autos aêste processo em que 
- , sao partes: a Estrada de Ferro arica, como embargante, e LINO 

PEREIRA NUNES, como embarg do : 

Con~iãerando que LINO PEREIRA NUNES reclamou a 
~ . -este Conselho contra sua demissao da referida Estr da de Ferro 

Maricá , alegando qle o seu tempo de serviço ferroviário , na ~ 

ta da dispensa , era superior a lO anos, e, portanto, não tendo 
, 

respondido a 1nquerito adminis t rativo , gozava do direito de e 

tabilid de , assegur do em lei ; 

Oonsiqer§Agp que a Primeir ~ , -Camara , por Acordao 

de 12 de Julho de 1937 - fls . 31+/35 - tendo em vista a juris -
~ prudencia firmada pelo Sr. l~nistro do Trabalho no Processo DGE 

90/33 , autorizando a contagem de tempo de serviço em mais de 
~ 

uma empresa para efeito de est biliàade funcion l , reconheceu 

procedência na reclamação e dr-. terminou a contagem dos perfalos 

de tempo servidos pelo reclamante na 11 The Great 1/estern of Br,ã 

sil Railway Qo ll e na 11 The Leopold1na Ra1lway Co ." ao tempo de 

serviço prestado na Estrada de Ferro 
, 

arica, perfazendo, deste 
~ modo , o decenio garantidor de estabilidade , nos termos do art ~ 

53 , do Decreto nQ 20 .1+65 , de 1931; 
.. 

Considerand2 que , como consequencia , foi dado a 

nho de causa ao reclamante para ser reintegrado no serviço ,fa

cultado á Estrada o direito de instaurar inquérito administra

tivo , dentro do pr zo de 90 dias , para prov r a acue ç-o arti-
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culada contra o mesmo ferr oviário; 

Considerando que com essa decisão não se conforma 

a indicada Estrada , pelo que interpõe recurso de embargos para 

êste Conselho Pleno, com fund mento no O ~g, do art . ~Q , do e 

gulamento anéxo ao Decreto nQ 2~ .7g~ , de 1934; 

Considerando, preliminarmente , que os embergos 

foram apresent dos dentro do pr zo de 60 dias a que se refere 

o §· 9g do referido art . ~~ e estão devidamente contestados p~ 

lo embargado ; 
.. 

Çoneiqer ndo , de meritis , que , de acordo com o 

parecer do Dr . Adjunto do Procurador Geral {fls. 4g v e 49),os 
.. .. 

embargos tem inteira procedencia, cabendo, assim, seja reform~ 

da a decisão da Primeira Câmara ; 

Considerando, com efeito, que -vi do disposto 

no art . 53 do Decr eto n~ 20.465, de lQ de Outubro de 1931, o 

direito de estabilida de é assegurado ao empregRdo que prestar 
, .. 

lO ou mais anos de serviço a mesma empres~, e o recl mante ne~ 
, 

tes autos, ora embarg do, possue pouco mais de dois anos na Es -
trada de Ferro 

, , 
arica, ora embargante; 

Considerando que o tempo de serviço prestado all 
.. , 

ter1ormente a outras empresas ao lhe pode ser computado para 

efeito de aposent doria, e nunca p ra o de est b111àade func1o -
nal, porisso que não lhe aproveita o dispositivo do art. ~,, lQ, 

da Lei nQ 5.109 , de 20 de Dezembro de 1926, só aplicavel aos o~ 
A aos em que o ingre s so na Empresa tenha sido efetuado na sua vi-

A gencia ; 
, 

Con~iderando que , segundo esta prov do nos autos , 

o embargado foi admitido ao serviço da emb rgnnte em 193~, em 
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plena vigência, portanto, do Decreto nQ 20. 465, de 1931; e assim 

Considerando, em Última análise, que o Acórdão em 

bargado decidiu contra expresso texto de lei e deve ser reforma-

do· 
' 

RESOLVEM os membros do Conselho Nacional do Tra

balho, reunidos em sessão plena, conhecer dos emb .rgos, par a r~ 

cebê-lo s, julge.ndo 1mproceden te a. r .eclamaç .... o, por f alta de apÔio 

legal. 

Rio de Janeiro, 3 de Fevereiro de 193~ 

Presidente 

( Relator 

Procurador Gere.l 

Public do no "Diário OficiaJ. 11 em .2--.f" CÜ ~ ~;7 J tf 



AG/MP. 

1-614/38-1.049/37 

Sr. D1r tor da Estrada d 

ves - S. Gonçalo. 

o 

26 Abr11 

ria 

Tra.nsmi to-vos, par os devidos r1ns c6p1 

d Vid ent ~Jtent1cad do Ac6rd"'o prorerido elo coa 

selho N c1onal do Tr balho m S ssão Plen de 3 de Fev~ 

r iro prox1mo pass do nos utos do processo em que são 

rt sa Estrada, como embargante e Lino r ir NU-

nes co o mbar do. 

-osas S uda o 

Diretor d 
,.. 

ecçao, no 1m 1mento 

do Diret cr Ge 1 
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Exmo. Snr. Dr. Presidente do Conselho Nacional do 'l'rabaJ.ho. 

LINO PNREIRA NUNEo, 
autor da recl'1ln.a !ao que constitue o objecto do proceBso n9 1. Qtt9/37, 
julgado, em segunda instancia, em sess o plena desse ~grer o Insti
tuto de 3 de Fevereiro do corrente anno, conforme publicaç o fe t a 
no "Diario Off'icial11 de 25 de bril proximo passado, n . ,runda co -

mnna da pagina 7.751; vem reopeitosament e solicitar de v.~xa. dig
nar-se determinar lhe seja dada vtsta. dos respectivos autos, do qu 
tem absoluta e ur ente necessidade, para fundamentar o recur o ue 
vae inte1"p6r da supracitada decis o para o Exmo. dnr. l.injst o de 
Estado dos .Ne cios do 'l'rabalho, Industria e Corrurtercio, no u o do 
direi to que lhe confere o AHACH HO UHICO do · r ti ,o 70 do De c reto 
nQ 20.465, de 1 de Outubro de 1931. 

~ermos em que pede e 

E. F. D. 

_ __:_ _____ ~> 
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1-874/38-1.049/37. 9 de JUnho de 1.938. 

sr. Lino . ere1ra unes. 

/C. da. C.A. • da. strada. de Ferro a.rtcá. 

" 

Levo ao vosso conhecimento, para os d! 

vt~os f1ns, ~u o Sr. PS1d nte deste conselho, em !~ 

ce ~o vosso ed1do d~t . o e 16 de aio !indo, resolveu 

cone .der-vos, nest s c et~r a., pelo prazo de 10 dias, 

vista dos autos do proces o referente á reclama ão que 

ro~mulastes co tra a Estr da de Ferro ricá. 

,., 
audaçoes 

• de 

Diretor da Secretaria, Interino • 

.. 





JUNTADA 

Nesta data, junto aos presentes autos o re 
to por tino Pereira Nunes para o snr . M!nistro 

dustr1a e comércio da decisão do conselho Plen 

r;/t~f~:~ ·l::~f! 

terpos

rn-
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Exmo. Sr . Ministro de Estado dos Negocios do Trabalho, 

Commercio da Republioa dms Estados Unidos do 

LINO PEREIRA NUNES, ferroviario com mais de vinte (20) annos 
de serviço effectivo liquido, autor da reclamação que constitue o ob
jecto do processo n! 1. 049/37 do Conselho Nacional do Trabalho, vem 
mui respeitosamente solicitar a V. Ex. , usando da faculdade que lhe 
confere o Para~rapho Unioo do Artigo 70 do Decreto n! 20 . 1~65 , de 1 de 
Outubro de 193 , e oom fundamento no disposto no Artigo 80 desse mes
mo Decreto, bem como na alinea ''b" e t 1! do Arti~o 50 do Regulamento 
baixado com o de n! 24. 784, de 14 de Jul ho de 1934, dignar- se avocar~ 
e julgar o supracitado processo , em_gráo de recurso da decisão do su
pracitado Instituto , tomada em sessao plena de 3 de Fevereiro do cor 
rente armo, ... -

Pede vania pa~expender, a seguir, as razoes do requerimento 
deste recurso . , 

PRELIMINARMENTE: - e oaso de ser elle requerido, porque: 
a)- houve omissão propositada e com ella suppressão 

do respectivo direito, na Lei vigente (Art. 53 do 
Dec . 2l . 08l),de estabilidade funccional dos ferro 
viarios, consagrada no § 1! do Art . 43 da Lei •• 7 
5. 109 - sustentam a Procuradoria Geral do Conse -
lho Nacional do Trabalho e a maioria dos membros 

, -desse Intituto comparecente a sessao plena de 3 
de Fevereiro do corrente anno; não houve o cita
do proposito naquella omissão,mas apenas o de não 
repetir desnecessariamente dispositivos na alludi 
da Lei vigente,por isso que o direito em oausa eã 
tava e continua assegurado pelo § 3! - la. parte= 
do Art. 69 do Reg. 17. 941, ex-vi do disposto no Pa 
ragrapho Unioo - in-fine - do Art. 1! do Dec . 20.4õ5, 
que o re-vigorou e lhe deu força de lei - sustentam 
o requerente e toda Pbimeira Camara do supra, menói~ 
nado Instituto; o que o enquadra perfeitamente nas
duas hypotheses formuladas no Art. 80 des se ultimo 
Decreto ( 20465) ; 

b)- houveL consequentemente, na decisão ora recorrida, 
violaçao da Lei applicavel á especie {Dec. 20.465 -
art . 1! - Para~apho Unico - in-fine - combinado 
com § ~! - -ra. parte - do Art. 69 do Regulamento 
17.941), bem oomo modificação, dessa violação decor 
rente, da jurisprudencia até então observada ( D. G7 
E. 90733 - processos 54./31, 9503/33 e outros) naqued 
la decisão - sustentam tambem o requerente e toda -
l a . Camara do Conselho Nacional do Trabalho; o que 
assenta e justifica sua solicitação, outrostm, em 
ambas as hypotheses formuladas na alinea "b" do Art. 
50 do Reg. 2ij.784; .. 

o)- o é dentro do~prazo fixado no§ 1! do Art. 50 do Re 
gulamento 24.784, vis·to como o requerente sÓ teve sõi 
enoia inequivoca da citada decisão pela publicação -
feita no"!>iario Offioial 11 de 25 de Abril do corrente 
anno, na iegunda co1umna da pagina 7. 751. 
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De meritis: - Os Exmos. Srs. Drs. Adjuntos do ProcuradÔr 
selho Na9ional do Trabalho, tanto que emittio o parecer de fls 
que fez a fls. 48 v. e , 49 negam a estabilidade funooional do r·~1~~~ 
Estrada de Ferro Marica, pelo facto do art. 53 Dec. 21.081 cons} 
semente a exigencia da prestação de (10) dez annos de serviço "a l'lfllt1am,l'tlll.m 

~11 para o gozo desse direito, visto,~isto argumentam, este 
Iegaíter derogado o Art. 43 da Lei 5. 109. 

A maioria dos membros do Inttituto, presente á sessâo plena de 3 de Fe 
vereiro do corrente anno, "como e praxe quasi invariavel 11

, por displicenoia, 
negligencia , inoompetencia ou deferencia para com a referida Procuradoria, 
dbuvou - se, chancellou, sanocionou, homologou aquelles ~areceres, depois de 
um estudo, de demarches que se prolongaram por seis (6) mezes e vinte e dois 
(22) ~ias, que tantos vã2 de 12 de Julho de,l937 a 3 de Fevereiro de 1938, 
isto e, da data da deoisao Primeira Camaua a da do Conselho Pleno. 

Çra, Exmo. Sr. Ministro, o requerente jamis negou, como v. Excia. veri
f!cara da contestação que ofereceu ás razÕes do embargo de simples declar!
çoes interposto pela Superintendencia da Estrada de Ferro Marica da decisao 
da Primeira Camara, que o Art. 53 do Dec . 21 . 081 der9gou o Art. 43 da Lei 
5. 109 J muito ao contrario , elle affirma que assim o e. 

O que elle - requerente - entretanto , com toda Primeira Camara e com 
quatro membros do Conselho Nacional do Trabalho presentes á sessão plena do 
Institut~ de 3 de_Fevereiro do corrente ~o !ustentam e esperam confirme v. 
E&cia., e sue estao em pleno vigor, isto e, nao foram attingidos por aquel
la derogaçao , o Paragrapho Unico - in-fine - do Art. 1! do Dec . 20. 465 (poi , 
do contrario, seria aamltir dispositivos de ~ mesma Lei annullando-se, re
vogando- se, derogando-se reciprocamente, isto e, verdadeira injuria arroga
da aos respectivos legisladores) e,consequentemente, o § 3! - la. parte - do 
Art . 69 do Regulamento 17. 941, nos quaes,combinados, assenta a legalidade, 
no momento, do computo do tempo de serviço por elle - requ ren~e - prestado, 
e documentalmente provado nos autos , a Great Western of Brasil , Railway C! 
Ltd. e a Th~ Leopoldina Railway Ci Ltd. , antes do que prestou a Estrada de 
Ferro Marica, para o effeito de garantia de sua estabilidade funooional n9s 
ta ~ltima Estrada, de conformidade com D. G. E. 90/33 e a jurisprudencia ate
entao, observada pelo referido Conselho. 

E que o Art . 53 do Deo. 21. 081 derogou, substituiu, ampliando, esolare 
cendo, precisando o sentido do Art. 43 da Lei 5. 109, o que não impede, en•
tretanto, mas, ao contrario, confirma que o Paragrapho Unico - in-fine - do 
Art. 1! do Dec. 20.465 revigorou e deu força de lei ao § 3! - la. Parte - do 

. Art . 69 do Reg. 17.941, repete, que ficou, assim, sendo, por s~ vez, o sub
stituto do § 1! do Art . 43 da supra mencionada Lei 5. 109J isto e , que os fer 
roviarios, na vigencia da actual legislação das Caixas de Aposentadorias e -
PensÕes, contam, para effeito da estabilidade funocional assegurada no aci -
ma referido Art . 53 do Deo . 21.081, o tempo de serviçb prestado em mais de 
uma empreza, sem que seja preciso, para isso, que sejam todas em que tenham 
servido de propriedade ou administradas pelo Governo Federa~~ oo~o insinua 
o pareoer de 48 v. e ~9, por isso que o Art . 11 do Dec. 20. 405 nao distingue, 
antes identifica, sinao me~mo iguala, para todo§ os effeitos decorrentes dos 
dispositivos do mesm9 Decreto, ~s particulares aquellas - as federaes. 

Na oontra~icta as informa~oe9 pres~adas pela Superintendencia da Est~ada 
de Ferro Marica e na con~estaçao as tazoes do embargo de simples declaraçoes, 
opposto pela mesma Superintendencia a decisão da Primeira Camara do Conse -
lho Nacional do Trabalho , que fazem parte integrante dos autos do oi·tado pro 
cesso, respectivamente, o requerente discutiu exhaustivrumente e provou doou~ 
mentalmente, evidenciou a saeiedade, a injustiça, a illegalidade, a arbi'bra
riedade, a violencia, o absurdo de sua demissão do serviço da mesma Estrada, 
bem como a inanidade dos argumentos expandidos, tanto pela mesma Superinten
dencia, oomo pelos Exmos. Srs. Drs. Adjuntos do Procurador Geral s~ supraci
tado Instituto, no seu sentido de provar a falta de assento legal a sua re
clamação nos quaes se louvou, Eara negar-lhe justiça, a maioria dos membros 
desse rn:tituto presente a sessao plena de 3 de Fevereiro do corrente anno. 

Pede vania, pois , a v. Excia. para reportar-se, neste ensejo , aos argu
mentos exeendidos por elle - requere~te - nas supra alludidas contradicta e 
contestaçao e aos documentos juntos a primeira, bem como para reseeitosa e 
enoarecidamente rogar para ellas e elles - contradicta, contestaçao e docu
mentos a esclarediaa e preciosa attenção de V. E:xoia. na expectativa, espe
rança ! confiança, sinão certeza, de que obterão alcançar de v. Excia. a j~~ 
tiça, que a~maioria d2s membros d2 Conselho Nacional do Trabalho presente a 
citada sessao plena nao quiz ou nao lhe soube fazer • 
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A Procuradoria Geral do Conselho Nacional do Trabalho, arrast 
do comsigo a maioria dos membr~s desse Instituto, vem, a long po, 
querendo, procurando se sobrepor, preponderar, annullar a dou»r ir 
mada no D.G.E. 90/33, despeitada, julgando-se diminuida pelo bri 
te, equanime parecer do oonspicuo, emminente, preclaro Exmo. Sr. Dr. on 
aultor Juridico desse Ministerio, e as decisÕes, nelle fundadas, dos ~ 
tres antecessores de v. Ex., sem se lembrar_que esse capricho, oriundo 
de simples amor proprio offendido, de questao pessoal de' c9mpetencia 
profissional, technica, entre officiaef do mesmo officio, e ~ propo 
sit9, em ultima analyse, iniquo, preju\dicando, desanimando, reduzin= 
do a miseria ferroviarios pobres, humildes, velhos, cansados, doentes, 
desamparados, sem padrinhos graduados, poderosos, ou mesmo quem, em no 
me de relaçÕes sociaes, se amisade, commerciaes, etc., lhes forneça uma 
simples cartinha ou cartao de recommendaçao,,depois de muitos annos de 
serviços arduos, penosos, extenuantes, como e precisamente o caso do 
requerente. 

A questão vertente, assim, Exmo. Sr. Ministro, ~. em seu aspecto 
geral, posta em seus verdadeiros termos, em sua ultima oonsequenoia, a 
s!guinte:- de um lado, o amor proprio offendido e oonsequente obstina
çao da .1. rocuradoria Geral do Conselho Nao ional do Trabalho, tendo como 
oaudataria uma maicria occasional, ev2ntua!, de membros desse Institu
to, amparando - propositadamente ou nao, nao importa - o interesse in
confessavel de um injusto, iniquo, atrabiliario Superintendente de Es
trada de Ferro; de outro, as invejaveis e invejadas cultura juridica, 
social e geral, brilhante talento, illustração, erudição e alto espiri 
to de equidade do insigne Mestre e Consultor Juridioo desse Ministeriõ, 
e a inoontestavel~inoontrastavel autoridade de v. Ex., oomo inetancia 
revisora das decisoes1 da~ sentenças do referido Instituto, sobrepticia, 
dissimuladamente postas a prova, mais uma vez, por capciosos, ardilosos , 
sophisticos argumentos, no intuito da obtenção da reforma de jurispru
denoia mansa e pacifica, definitivamente firmada, assentada, não aoqui
esoendo, assim, em amparar, tambem mais uma vez, no exeroicio das supra 
citadas e inestimaveis qualidades e alta autoridade,op~aná~ e deéidin~ 
do, em ultima instancia, respectivamente, um humilde ferroviario, nellas 
inteiiamente confiante e por ellas absolutamente esperançado de saciar 
sua sede de justiça, e de ver terminada a amargura do desemprego injus
to, por méras antipathta e pe~seguição, do desabrigo, da fome, d9 d2Pau
peramanto physioo, da depressao moral e da doença consequente, ja tao 
prolongados, quão despresados pelos que tinham o dever precipuo de repa
rar a inõúeti9a, a iniquidade, o abs~do, a violencia, a crueldade que 
os motivou; e, por ulttmo, na situaçao da classica e estafada, mas sem
pre nova, verdadeira e edificante f}gura da ostra batida pelo oceano re
volto de encontro ao rochedo, isto e, entaliscado, comprtmido, ameaçado 
de completo e total esmagamento, destruição, entre esses dois potentes 
elementos, entre as aceradas arestas desse dilema, - aquelle pobre, hu
milde, fraco ferroviario - o requerente - no ultimo quartel da vida, de
pois de esgotadas as energias em mais de vinte ann2s de trabalho, muitas 
vezes diuturno, ininterrupto siquer para alimentaçao e somnoAe sempre pe_ 
noso, arduo, esgotante, pela quantidade e pela qualidade, pela responsa
bilidade funccional e monetaria, qual seja o de Telegraphista, Conferen
te e Agente de estaçÕes de~estrada de ferro. 

Elle - requerente - nao quer acreditar, felizmente, que V. Exc!a• 
concorde e auxilie, com o pezo da re!Pectiva autoridade, a consumaçao_do 
seu total esmagamento, da conspurcaçao de seu dire!to,_adquirido em tao 
12ngo periodo de,actividade ferroviaria, em situaçao tao critica, em ltta 
tao desigual; e e nesse presupposto que vem appellar, por este meio, ogm 
este recurso, para V. Excia., no sentido de se dignar.reformar a decisao 
proferida pelo Conselho Nacional do Trabalho, em sessao plena de 3 de F~ 
vereiro do corrente anno, relativa ao objecto des~e recurso, mandando 
reintegral-o no serviço da Estrada de Ferro Marica e indemnisal-o dos v~ 
cimentos que deixar de receber durante o tempo em que estiver afastado 
do mesmo:. nos termos da Lei vigente. 

Termos em que pede e 
E. R. !4. 

{Com dois -2- documentos) 
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Fcdet'al do gugenhal'ia ·, \ rquit t.w·a, na fot·m·~ ~ 
)essflO . .l!]slant.lo 1n·escnles ü rouniíio 08 Srs. uou
nt.cado o .-\lbcl'lo .\.maranlo, cl•iLo 1101' tres ano~, 

ncionnl do 

c1 eleitot·es realiímuu. no dia 26 dCI corronl -
o Con. t•lho Fcdct·al - ron~cl111~iroll rlo Cnn.-rlho 
idonto t.l clat'<llldo-n · CJio[ll•." auo•, .-c eougi'UL\JLL 
lhanle que• ll•\e csLc Consel lt Fcclel'al 11os dott> 

engpnha1·ia rcccm-cmposs:Hins. 'J'ornanclo n pa
lheiros agratlí'l'C'Jl\ a~ .X[ll'I'<'<"Ões euall ·edl't'n'> 1111 
l'S d1• los 1\ins ,, pt· :nf'lPnl trnhnlf111r com ,c:::foreo 

1 PXr•o•uc·ão •l'íc i!'liiP do d!'ct·cl n. 23. fiGO. 
• l\toJ•a!Ps d<' los 1\ios faz ~<11:1.~ u.~ p 1:1\'1'<1 do viN!
,in" qunnd '• na ~r. ·Íill pao·:nd a, II'L'I'IJ rnrcmios , 
e liYcram o' con c•!IJeiJ'O~ Wal~Cl' TiilJr:iro du L111. 
\\'I'J'nrrl;, f! I I I' trrnlin:u·am ~cus JIJ, u,J',tfo.::; • • ·, 
~r. nt'"··dclrnlr dPrhra que \Ui Jli'OC 1l"et· à t•lri(:Üll 
n~('lho Frdt•1·al, C'onvidantlo, ussiiJJ, o.· ~Pnbn1·r,; 
l .s a prrpararcm as devida cédula~. Procf'dirla 
o '-\J', ('Oll~rliH'iro Angp,::;[o va~('OJlCC'}O~ rPI110 (',C:::

,,,(' que rornm rlcilo.~ r.0m . r:, voto parn vicc
omrlhril'c lcirlcs Lin,;; c·om seis Vl1l.O:s pnl'll . e
it•o Cor!ho dn Jlorhn, r C lJll ~ris YO[Oi' para (p~Oll-
Hrt'ln.~ HIH'ring. O' f'1·. n•n:::Pih• irn ,\ugn~lo Vas

~ \ o[u j)Ul'::t \ iCC-J)l'PiiirJ lliP, lllll V •lo j):ll'a C:N'l'C
t\ t ~Olli'PiJ'O. ,'1·. [)I'C'~Ídf'l1(C )foraJrS Uf' lOS Jli ti 

dos o l<'ilo.~. aprc:<cnla Cll111J1l'imenfos c mgratu- · 
, o.c::: !]llnis auracleccm. , 'o c·. PPciienlc O ~1'. pre-
1' Lsludo cn1 'i:;t a ele ÍIISJl''~fio, a(l Consel ho He

• or • Ih fizrram 1:-arg:::s rnnsid J'!\CÚ('S m ICli'DII 
ido conlorcimrnlo rJrslr Con;;elhu FPdel'al, m 
1 oh .. t ânci:l rlr>s rli.• po~i(.'iii•S r .g-ul::unrnlnre:;. 
1fc !llor.1lr de 1 ;:! Tiios <·xpõr firtalha<laml'nl os 
11fo n mnl 1l'ia y·~sprcliY:l P:ll'tl o !I Yido rsludo) dol! 

Jli'Onla . nlueüo do Consrlho Frlll'l'al. Expô!'õ tnn1.~ 
'ndru .innto ao r: 1nsdho Ht•f!ion:ll da (j• Rrgião, un-
e JJtunicipai.". n ·nlid de forln!ect'r ainda mni<: 

H'ofL3tonul. , lo:llt·ou-. r. pot· fim, gTalo ao acnllu
pcn~nt·am, toda.,; :t.~ rnlitl, rir::. ncimn mrncionnch .• 

aplnuuc GS inichli,·as n<:fío dl'~l'n\olvicta::. p I 
a fruttw,>n viag m {IC in ~prc: iio. O 1'. [li'C' ·idrnlr, 
a, propõe que sr.i.11n 1'11\ indu,; ofício.· c! r ngJ•allrci
'~ Jlt'e. !~dos pl'los ~~·,:. rou~l'lhciroi' Wulte1· Lnz c 
Foi api'O\·ado. HPiat;,amentc ao t'l'inlúrio do d til
o roJJSclho r tll\'cu que o ~r. twr~irlrnto tom·1ss r, 

ncido. n d<'Yiclu~ pt• )Yido~ncia.•. J>a.,;~ando-sr h rr-
nclo Lm .. [1t'rsi cl,•nl cln r.on;;; lho lll'gionnl da 'fcr
n!'lrlho FNlrl'al rr~ olv<'ll ncl'ilá-ln, m vistn rln·· 
t'r. prr. icl •nl p!'O[Jiie nm YOl 1 ele louvor no Sl'

r .o\ll'iúcs Lins , pl'ln mnn~iJ·a pl'la (!11111 rli1·igin r. 
hll':llll. ~<lia nu:;l~ncia. Foi aj)I'O\'n dn a JH'Ot)Osll\. 
ot·rlc•m riia. con•clhf'iro .\lcirlr~ Lin,:; nJH "rnta 

H'occ~~o n. 357-37- Con::.nlla da 5" llrgiiio- ln-
1 Va1·onil ele Albuqnrt•qnr Lima. rn,jM; conclusú" · 
evidnm•'" r npi'O\ a tia~: "GC·IIlO o <·m·~o dl' top·l!;J'a-
oh do rrra lo•II~G, ni"' ter.l1v dll\'ida .. t'lll pt·f·pOr a 
pa diJJloma~ rla E~l'ula 'J't:C'nira ti 1 l':xt'•J'cilo: 

wc•à · ~ rll'l1·ici~!a.~ dnr-.<r.-:\ :1 ral'lrim profi~,;io-
. , r'"~' lfllllo, com !orla,; :1s nll'iliuicürs do nrL. 3:!, 

ixnrlo !''111 o d•crnfo n. 2:J.:;Gn, rir 11-l-1!l:l:J : ao; 
tlorr~. nn~ trrrnn~ dcfdrrrclo-lt•i 11. 2:1.:i30, rtr HJ31. 
111a! do• cngrnhrll'O o·h·il. {'fllll a at.rihuicúl'.~ do m·
rgnlanwnlo." Alciofr,; Lino.;. 'l'omanrln a pnlnvra, o 

da Jlorh, npn·~ J,[a par1•rct· onr:o ao lh'Pc·r. u 
'· '<nrlo. '1anur! Frnn1·i o·o . 'c f (I, ru.ins C'nnclu~õP: ,ftn 
an11'nl<' apro,·n da:;: "Or> in1 a,<sim prla manull'nçiio 
pPIO 1 ~11E \ da c;• Rl'giiio, pot·tlm, .inlgantlo hem in
' n. 23. 56(), voto n faYor da concell~fio dn ral'lei1•n 
da. por .inlgnr , al.i~f iln no c• pírit.n, !'lC niio nn 
rrfrr·iclo rlriTrlo." - 11. C. lia llochrr. O Gonsr.lho 

s_o n. 27!1-35, r~f, n~:l· n Dommgo~ 1\icnldoni. dr
d<'ci<~ão rlo Ci'Jt,;:C'lho Hr-gionnl rP 4" RrJTHio, indrf -
requPrPntr a ima uluciillO. Tnmbém drrnm pnt•r-

; lfi2-37 r 357-:17, r ;;prcLivamrnLe, os consrlhriros 
rncck r 1\l:\rio rií' J3rilo. 
cndo n frafar. foi cncrrrnch a ;;rssfío, lavrando rn 

. n.~sino. --'- Tlrm·irnw Coell1o ela Rocha, c rclário. 
de lo Ui os, prrsiclrnf r. 

T•r o'(\ o 1], 1.0\!l-37 - :\g/.TP - \'i·t . c I'o'lni<Hlfl~ os 
de [e !Jl'< C " O l'lll ljl\C ;.[tO lJ<l <lt':,: a 1:. '.'ll(f't <I C Jo'l'l'l'O .\i~· I Cá, 
cUJIJat·ganlc, c L1110 l'cl'Cll'U • LlllC.5, c•JJli·J •·mJJ,ugado: 

Cun,,J•:t·anJu lJUll Lmu l'crcu·a \ uw:::; t·cclamou a l!~le Con~ 
lho l)Onlra :-ua dctllls.-üo da rc.i'ct·H.Ia E:;lraLia du .!!'uno . J at·icá, al . 
~ando qu<.l o !>CU tcuJ.lO Llc scl'YJI,'O c r 'lJ\ ittrw, na data ela d1spen a. 
•ra upet·ioor a 10 atw .. , c, vortaulo, u.10 tcnJu respondtdn a inqué· 

1'11\) adm1ni-trafi\ll, goz. \a llo da·o~ il de c ·Labilit.ladc, a•' ·~t·auo em 
lo>J; 

1:ou~iol•rawlo otuc a Pt·imeira C\\mara, pot· acúl'llüo lit• 12 do ju~ 
lho de !V:.! i - 11 . J!/J:.J- Lcwlu em \J:.lu a juri ·J>L'u<Jenc.:l•l fu•ma
t.la )J<.:Iu ~r. wini~lro do 'l't•alJaJlJO no lH'OCP,; o J Ul~ !JU/J:!, :ultorizaudo 
a c ul:t~;c.:Ju ti • t~lll!JO d•• oC1'\ io,:u em mai · de um<L empre~:.a para efeito 
de t:'>lalJilidaLiP J'ull\:wna!, ro.•eonh••ceu JH'UC<-<J•'ncia na rt•,•l,unacüo e 
dei rminou n ~unl.tgt•m uos período:; <.le tempo scrvidoti IJ lo recla ... 
manl • ua "Thr• r :real \\' 'sle1·n o f 1Jra~il ltaJ!way Co." r! nu. "Th& 
Lcopuhlína Hail\\ ay Co", au t 'JU[lu t.lo e1·vio,:o pre l,uli na E~lrada. 
de 1•\•no :uaricá, v •rfalt'nuu, J''~Lc n·udo, o d ·c nio gar..tul it.lor de s
tal.Jilit.lnuc, no L•!t·uws do at·tigu :i:J, do d crc lo n. 20.4v::i, de 1931; 

Con~iclcarudo que, comv cun~•!CJHf•n.·in, foi dado gaail<~ de rau a. 
ao rcclamnnlo pal'a er rcinli•gt•adoJ 110 Cl'\ÍCO, facullado á E. t.rada. 
o dit·cit.o de in laurat· iuqut'l'ilo admini ·trativ · . d utl'o do prazo de 
90 dias, pnm Jli'O\ a1· a a~·u,;nçft articulada onlra o ;ntdno ferro
vi:l.l'iu; 

{ Con,;idPt'ando qnn com s~a deci.;:io não . e confot·1nr. a indicada 
.1!:.-;Jraola, p lo l!IIC inlet•põc r•·ur;;o d•J rmi.Jm·g-os para ~!·to Uon olho 
Pleno, com Junriunwulo no § 4°, t.lo l'<!gulnmcnlo anéxo ao d CL' to nú
m '1'0 :2 í. 781, <.Ir· 1 !):.J.í; 

Con id :·andn, prL·Iiminarmcnlc, qu• os Pmbargo· t'01·:tm apre
srnlarlo~ d nlt•o do [H'::tzo <i ll' li i:1.s n qu' se refere o . !l0 do refe
rido art. 4°, o e~tn ·h~ ' io!an·,.nt:> ronl~:·~l\lolo~ }X' lo embargado; 

Con.·ider. nrto, lle 11!1''1'iti&, [)IH' . de ncf,rt.lo com o Pl!IT'"CPr do dou
tor ndjunl do TII'OCI!:·ador gPl':J! fJ:... 18 v. ~ 4!l), o e111ilargos têm 
int •ira pt·ocrrit'ncia, rnh •mlo, a~· i111, ~cjn rcfo mada n dcci~iio da Pri
mt'ira C, mnra: 

on~idro·ando, Cllfll !'feito, flllt t',t.'-Xi llt· !]bp SIO lliJ Hl'l. 53, dO 
decr to n. :.'ll.405, dr. 1 tlr .mtuhro lk 1931, o ciireito uc r3lnbilidade 

n~··gn1·ao!o .ao elllprPgnr!n qt1r J•l'•'"lar 10 ou mai ano<; rle i"!'Viço 
ti mesmo empi'I',~H. r• o l'rclarnnntt! n •:;l 'I anto<1. óra rmha!', a.to, poe
sue puuc·•~ ·rk.t~ ·I·· de i~ :tTl•H na Eslt•aol;\ de F'erro Maric, 6r eD')o 
ba1·gnnlf'; 

C:on~ioil'ranrlOJ 11'1'' o 1<'111!10 de ~l't'vieo JH'r:;tndo nntrt·i·11·m nla I 
outrn mtn·,.~a~ -.<' l11•' pt\•1<! .;~,:t' l'OJnpulauo para efeito de aposen. 
tr~doria, c nmu·n pnra o t.lr s!nhlliJ,Hlo• funcional, por ;:;<~o fl'l'J nlt 
lhr a)l~'OH•ila o distoo•ili\O dll Ul'ligu í::i, . 1°, da lei n. 5.109, de 21 
(]I' de7.·'mbro oi o• J \J:.'ô. ~6 nplir.av 1 no~ t•a ' OS Pm que o ill"'l'·'SSO 1lf 
••mf)I .-a l"nha ·ido •f••luado na :>na vig1'ncia; 

Con idPrand que. •egUJ:tlo e ·Lá provado nos autos, o embar 
Wldo f1Ji •t.lmilirln ao f'l'\' ir;o tln r•mbal'gantr rm 19:J~. 1'm plena vi· 
go\nrin. )HJJ'I:mlo. o],, dl't'J'rlo n. !:'0. \.ti3, do 1931; c a sim 

t:nm;Jo]Pt•anrlrJ, u1 ult.ima :wáli ·r. qur o acót•!úo rmbargado df!. 
C1cli11 ''"'"''a ''\Jil'o"·-o texto> tlf' I• i e d \'C sl'r r fonrntlo: 

I ···ui' c11 t o~ ll1PIIJ1il'o .:; tio 1;onsrlh • 'acionai do Trah;dho, re-
TTnirJo~ rm oí'<:;;iio plena. ronhrt:•'l' do~ embargos, pnra recrhll I , jut • 
gando ill,'>l'(l~t•drnf•• a l'Pl'lamnçiío. por falta dí' rq1oin lc~al. 

Hio llo' J:Jlll'ir·o, 3 tlc fc\•'l'l'iro rll' 1938. - Fr·l1li'Í~co Ba1'. 
IJO.m dl' lle:.nHir. lJl'hidc·nll'. - .·11'/111' n(fs/OS, T'• !ator. 

F'n i pro'~c·ntf!. - J. IJ•'oncl de Re :,ndt' .-1lvim, proC\li'ador ge. 
rnl ·/4.--, ;J- ___ ~--
/ Pl'<h'o•-.:;n - ~. Q. P. :i!í - Vi~lnc; r rPhtad•l.> os . ntn~ rlo pro
er ~n Plll que o St•. int ... nrlPnlr• do ~rl'vic:o ctc Qnotn cll' P1•rvidOn• 
~ia r·hn111a n a r>IJ•'iín ol''·lc r:on "lho para a; ron:;rqnr'ncia~ dl\ te! 
n. :i J !l, olr :lO cll' di•zrmlot'o dl' 1 !l:i:í, rm rr!açil.1 :í form1 clr rt'colhl· 
mrn'n d ' ronlrilmir;iir<t dr\'idas :\s rli · l'~as Cai as r In <: ifnt.os de 
,\p·1-Potnolnrins P. P1•nsur~. 

f:ot1'iolo'rnn,Jo1 qu~' n.Q ponrlrrnçõ"s feitas pelos Sr'l. in! '1lcnt 
P 1o ad.innfo rlo prormwlor grral nnrn !'lolncãr1 do assunfo óra v9n
lilarlo n~ham-~e J')rf\.lllolirnclM á vi cfa do rli ·posto no derrrto-lei nt\• 
mr1·o M. r! e f i clí' 1lcr.cmhro rir J !137. 

Rl' ~OI\'r.m O!; ml'mhr'l~ rio ronsPlho ~nrional do Trnhnlhri, 'Cm 
~· ofío y1lrna, mrtnrl:rr nrqni":ll' o prO<tí'nfl' nroce!lso. 

Rio rlc .Jnnriro, ~ do fr,•rreiro clr Hl38. - Francisco T?ra>fJOUt 
r! I" Rr::r.ntTr., prr~iclcntr. - Osrnr .<;•rrnit•rr. relntor. 

Fni prr•c,.nfr.. - J. Lronr.~ clr Rr:,.ndtJ Alvim, proru ·rr rlor gE>-

amcn(o Naejonal do Povoamento ::-al. 
P !'Occ sl1 11.27 8-3-i - Vi tos o relatados os autos do proccsad 

PF..DIENTE no til\. nmcTnn mmM. em que a Cai a de Aposentadorias e Pcn Õí's dos Fo.rroviário:> da Ri~ 
n· c<ranr:lo do Sul olieit.a aut.orizacão para criar, na Carteira de Emprés-

m 19 do ,,bl'il de l fl:)S • Limo , mais um lugar de escriturário de 2" classe, com os ven i monto~ 
a Rodrigues de Almeida, 11 • 1iJid > cdiuão (D . . }. mensnis cTe 770$ (seLec ntos e sot€nta mil réis), 
tifique~e () que conslu.r. Resolvem os membrl\s elo Conselho Nacional do Trabalho, em ee 

slio plena, de acor·do com a informacuo ela Cont,udoria e parecer d 
E • .'tPEDiru T.B Do DiRETOR GERAI. Procuradoria Geral, autorizar n erlatão do lugar de escritlJrá.rio 

Dia 20 de abril de Hl38 2• elas o, com na vencimentos anuais dQ 9 :21.0$00(} (nove contoa du 
zen tos e qnnrenLa mil réi ) , bem como a Te:;pccLiva v rba. 

qucs, pedindo certidão do desembarque do scn Rio rlo Jnn iro, 31 de marco de 193R ..:... lr. A.· do Rego Uonteiro .. 
s d~ Silva. (D_._l'i.• _ _P. :194 -38. - Ccrti- s!.er-pr ~idcnf.o em e Hoício. - n. Smith de Va~concelos, rolatot" 

;Fui prl't'icn.te. - J. Leo11el de Rezende Alvim, pr(I(!U!'ad.Q! 
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....... nQ .... Pi.ár.i.o .... O.fi.c.iªl .. de .... 25 .... de .... Abr.il ... ,P ........ pas.s.ado ............................................................. .. 

........................ ...................................... C.o.m ... e.s.s.e .... j.ulgad.o ... .... entr.e..tan:ta., .... .illlo .... s.e ..... c.onf.or.~ .... . 

....... ma. ... Lino .... P.~.r..e.ir..a .... Nune..s .... qu.e.., ..... inv..o.c.ando ..... o.s. .... t.er.mo.s .... da ... alinea ... g., ... .. 

....... d.o .... a.r..t ....... ó.~ .... do .... B.egulamen:to .... q_.u.e ..... a.c.o.mpanha .... o .... D.e.cre.t.o ... n~ .... 24 ... 7.8.4.,_ 

........ d.e .... .l:4 .... d.e... .. J.ulho .... de .... 1.9.3.4., ..... pr.e.t.e.n.d.e.. ... r..e.c.or.r..e.r .... do .... me.smo .... par.a ....... o ....... . 
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.... .... P..e..l9 .... G.a'b.ine:te .... do ..... S.r ....... M~ni.s.tr..o. ... .d.o .... Tr.aba.lh.o ..................................................................... . 

............................................................. .D.e .... acôr.do .... c.om ... o .... ar..t ........ 5.~ .... do .... Re.gulament.o .... a .... que ... .. 
• 

...... .a.lud.e ..... a ... r..e.co.r..r.ente .. ,. .... das ... .r..e.s.aluç.õ.e.s .... da .... C.ans.elh.o .... Pleno ..... cab.e.rá ... . 

........ :r..'ª_ç_1J:t§.Q ... .P..ª;r.a .... Q ..... S.r. ....... .Mini.s .. tr..o ..... d.o ..... Tr..abalh.o .. ,. .... .Indú.s.tr..i.a ..... e .... C.om.é.r..:-.... . 



c .i.o., .... .nas .... .s..eguinte.s. ... hip.o.te.s. .e.~ii .. ; ......................................................................................................................... . 
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M . T . 1. C . - CON S ELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proa. 1.049/37 - Lino Pereir Nunel solicita sua reintegração na Es-
/DE. trada de Ferro Maricá. 

PARECER 

Não se conform~do com decisão do Conselho Pleno, 
, 
a fls. 51, apresenta Lino Pereira Nunes o recurso de fls. 59 para 

o Sr. Ministro do Trabalho. 

O recurso foi interposto no ultimo dia do prazo le

gal, mas :é inaceitavel, porque a decisão originaria é da la. Ca

mara á fls. 34, que foi reformada pelo acordão do Conselho Pleno 

á fls. 51. 

A decisão recorrida foi proferida em virtude de re

curso de embargos, logo é de ultima instancia, conforme o art. 4Q 

§ 5Q do decreto nQ 24.784, de 14 de Julho de 1934. 

Assim opino pela improcedencia do recurso, remetido 

os autos a deliberação do Exmo. Snr. Ministro. 

Rio de Janeiro, 25 de Agosto de 1938 
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61 
M. T . I. C . - GAB I NET E DO MIN I S T RO 

Tendo empregado reclamante entrado para o serviço da empreza 

depois da vigencia Dec. 20.465, de 1 de Outubro de 1931, é claro que, 

em face do artig~ 53, não se lhe pode contar o tempo de serviço pres

tado anteriormente a outras emprezas na forma do Dec. 5.109. Este 

direito lhe caberia se êle houvesse engressado no serviço da empreza 

reclamada antes da vigencia do Dec. 20.465; não porem, tendo nela 

ingressado depo~s. 

Deve ser mantido o acôraão. 1E-~ 

Em, 6/2/39 

ll y l r-v~~ L ~-v L ,, ( ~ r~ ~ 
.I 
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M . T . I. C.- CONS E L HO NAC IONAL DO TRABALHO 

CN/NSC. 
1-632/39-l.0.~/37 14 d Abril de 1939. 

Snr. Lino Pereira Nunes 

A/C da Caixa de Apos. 
... 

nsoes 

da strada de Ferro rio • 

s ão Gonçalo - Pr aça Floriano Peixoto 73. 

NEV:FS - Ui teroi 

De ordem do Snr. Presidente , levo ao vosso conhec ento, 

para os devi dos fins , que o ~r. ? i ni stro do Tr abal ho , I ndus tria 

e Comároio, tendo presente o recurso que i nterpuzestes á decisão 

do Conselho Nacional do Trabal ho, prof rida no processo e que 

reclamais contra a Estrada de erro aric , exarou, e 25 de Fe

vereiro últl o, o seguinte despacho: "Nego provimento ao recurso, 

na conformidad do p ecer ~o Consultor Juridico . 

Atenciosas saudações 

(Os aldo Soares) 

Diretor Geral da Secretaria 
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Sete Peatea,Sae Gea~a e,27 de Abril e 19~9 

.... 
Exae Sr Dr alde r Crellftl de Rege F a o ao. 
D. D. iatre de Eatade dea egeoiea de Trabalhe1 Induatria • Co roie. 

~ttenoieaaa aauda~e••· 

Cuapre • dever de oe icar a V.Ex. que reouaei receber,ea preteoelle 
de entrega do oerreape doncia da Secretaria da Caixa d Apeaentader • Fo -
~ , 

.... doa ferrOYiariea da rica.• docu.onte da Secretaria dp Cenaelhe aoie-
nal de Trabalho aeb n: I.S.C.l-632/39.• aia aubaoriptade • re ttide ao oui• 
••d• da oioaada Caixa,regiatrade neaaa Capital aeb n:30.27B,ea 19 de oer• 
rente,• reoebUe •• iterei •• 20 t.aabea doate a,oenter carimbe apoato a 

, -referida aebreoarta;dOTelTOnde aquella iaatitui~e • eaTeluore,aea abril-e, 
e taaende, • TOrae da alludida aeb -oarta,a deolara9ãe aeguinte:•aeouiOi 
""bor per ter aignaea do Tiela~e. ••••.25-4-939-Lino Pereira lu a•. 

, 
&eade a aeguncia Te& que a Secretaria ela citada Caixa Tiela oerreapo do • 

oia de110 taatitute a aia dirigida ~·r aeu iater die,aeapre oea a deaoulpa, 
apreaentada do que • tei•por •a&an• ;t•-1 a delibera~• de reouaar a aoooital• 
a deata Te&,bea o •• oe--.nioa.r a reinoideaoia da t alta,ae.ãe cri ,a V.lx., 
reapoitea nte aelioitaade dl&nar-10 ••ter.dnar aa preT1deno1a• que 1ua &r&• 
Ti a4e reolaaa,e aia .. ,per aiaie ebaequie,aeya re.eaaa de deo~nte •• apre• , , 
9,, •• euj•• te~• eateu,o ... e 9&tural,ate ••ta data.,inaoiente,dirll~•-•• 
ja agora, para .tnha reaidenoia,a TraTOaaa Capella 6o6,Sete Pentea,Sae Gen• 
9ale1 Batade de Rio de Janeire,ae oui de ' • Sr Antenie Ferreira Vapella, .... , ... 
voa que,attent•• a•• tactea noienadea,nae pede • nae doTO iaapirar aaia 
ceatian~a • enwie de oerreapendencia per inter die da referida inatitui~•· 

Pe~• Teaia para accreaoentar,ne intuito de corroborar aa a 'ti 9;.1 aoi• 
• te1t.a1 • aaaia Ter ... nãe punicla,pele •n•• eTitada d'era &Tanto 10 lhall• 
te pratioa oriaiaeaa,ea beneticie n•• de oeaceite da prepria 1natitu19ãe 
perante IOUI aaaeciadea,aa auteridadea • • publ i cA •• geral.que eateu inter• 
.aàe do que eutrea deatinatariea de oerreape dencia de Oellende Cen10lhe la
oienal de Trabalhe,re-tticla per inter die da citada Caixa, têa 11•• Tiotillaa , 
._,._ pratioa;e que V.BZ.,ai achar ceDYeaiente • certade,pedera adar apu-
rar pelei iea lega••· 

Oentiade naa ... neceaaari ,a,india enaaTeia,urgentea preyid noiaa que,teDhe 
Hrteaa, V .Bx. nae de .. rara •• deterainar,agrade90-&I antecipad.-nte, aubaore• 
Tende--

De 

v. bola 

Atte.Ven•~ Criado e Obrgd. 

f~ 4- L t--t-~ ~ 
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Snr . Lino u1:.es 

A/C da Caixa de Aposentadoria e 

Pensões da Estrada de Ferro Iviaricá . 

S~o Gonqelo - Fraça ?loriano Peixoto ?3 

NEVES - Ji teroi 
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CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES 
- DOS --

F ER R O V I A R I O S DA M A R I C A 

SECRETARIA Neves, 2 de Maio de 1939. 
ltUA FLORIANO PEIXOTO, 73 - Sob . 

TI!L. 8026 
N & V BS - 8 . GONÇALO 

NQ s-186/ll. Sr. Diretor 

Cod. 13/01. 

Com o presente devolvo-vos o registado nt 30.278, 

dirigido ao Sr. LINO PEREIRA NUNES, a cujo recebimento se ne

gou o destinatário em virtude, por equívoco, ter sido aberto 

nesta 'ecretaria, onde foi recebido em meio da correspobdên

cia. 

Atenciosas saúdações 

ANNtxoa- 1-1 tnve1opeo 

Exmg . Snr . Dr. Oswaldo Soares 

ALEXANDRE DE PMJLA 
Presidente. 

.M. D. Diretor Geral da S cretaria do Conselho N. do Trabalho 
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M. T. I. C. - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

..J..7 J ' l .. > 

eltc ndo os t~rmo~ do Oficio no l-G32, de 14 de Abril 

1~ 1 o !indo, co .unlLo-vos , pa o ftns convenientes, que 

o snr . Uniotro do !'r balho , In '"s in a c érc!.o, recian

o o recurso qu int uzcst s ecis~o do conselho acio

na do Tn ltto , pro f' rldu. no pro cesso m que recl ai con-

tr o. Estra. de rro " rlc , exarou, m 25 de Fevereiro 1.U-

t1 o, o segull).te desp cho: " é provim nto ao curso , na 

con:rormi a o p r cer o cons t or Jurl 1co,.. 
N 

tenclos~s s u açoes 

(Os al o 

Diretor Ge 1 d ecreturla 

• 



MINI 51 CRIO DO TRABAl,.HO~ INDUSTRIA E COM~RCIO 
CONSELHO NACIONAL C O TRABALHO 

RIO DE 

.... 1.:.:.+ . 394/'39 

Snr . L1no Pereira Nunes 

N 

F' "!ao 8&R!I&Iie" 

do Rio 
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MI N IS T I:RIO 00 TR AB A L H O , INDÚ STRIA E CO M r:RC IO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

MA/NSC RIO OE .JANEIRO, O. F. 

l~.l.• 394/39-1.049/37 17 de JUlho de 1939 

snr. Lino Pereira Nunes 

"Sete Pontes" são Gonçalo-Estado do Rio 

Reiterando os têrmos do oficio no 1-632, de 14 de Abril 

próximo findo, comunico-vos, para os fins convenientes, que 

o snr. Ministro do rrabalho, Ind~stria e Comércio, aprecian

do o recurso que interpuzestes à decisão do Conselho Nacio

nal do Trabalho, prorerida no processo em que reclamais con

tra a Estrada de Ferro Maricá, exarou, em 25 de Fevereiro t11-

timo, o seguln te despacho: "Négo provlrnento ao recurso, na 

con:rormide.de do parecer do ConsUltor Jur1dico". 
N 

Atenciosas saudaçoes 

(Oswaldo Soares) ? 
Diretor Geral da Secretaria 



M. T. 1. C.- CONSe:LHO NACIONAL DO TRABALHO 



M. T. 1. C. - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

I 

30 d 8 · ro d 1 39 

Sr. Li o Pe ir un 

- r v a C p 1 n• O 

t. do Rio 

Roit r ndo os t o a do of 1o n°1-632,d 

14. abril prox ;() tindo,o un1oo-vo , a .t'in conve 1ent. ,qu 

o Sr. 1 1 tro o r bal o, r Co . rolo,a r ol ndo o r c 

o que 1nt rpuz st e oi Co lllo olonal o ,..,r be.lho, 

prot rid~ no proo 

ric , xarou, 25 

do par o r do Con 

80 o cl a oont 

ver 1ro ·lt o o 

" re o rov o to o c 1 o, 

to r J'ur1d co". 

Atenoio 
... 

d Q088 

O ldo doar 
D1r tor Geral d 

r a d rro 

d e o o: 

oon o 1do.d 

t ri 
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