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Exmos. Srs. Presidente e demais Membros do CONSELHO NACION DO TRABA-

LHO. ~ 

o n a 

AMBROSIO SCARPIM, :funcionaria da RtDE DE VIAÇ!O P.ABANÁ - SANTA CA

THARINA, com as atribuiçÕes de 2~t- AJUDANTE DE CONTADOR, na séde ··em cu

rityba, Estado do Paraná, vem res~eitosamente, ~erante este Egregio Con

selho, 9XI>er e requerer o que se segue: 

O Su~licante, em Março de 1932, CONTANDO MAIS DE DEZ ANOS DE EFETI

VO SERVIÇO e sem qualquer nota. que o desabone, ~ercebia os vencimentos 

mensaes de 950$000 (novecentos e cincoenta mil reis), devidamente compu

tados na. tomada de contas da Fiscalização Federal e dos quaes er~ dedu

zidas as importancia :por Lei relativas a. "joia." e mensalidades da res

~ectiva Caixa de A~osentadoria e Pensões. 

Em consequencia, porem, de simples ;portaria. da Su:perintendencia da

quela. Rêde e de modo arbitraria, o Suplicante foi rebaixado na sua con

dição, sofrendo uma redução nos seus vencimentos, a. partir de Abril de 

1932, de 145$000 mensalmente, isto é, :passou a :perceber a:penas 805$000 

(oitocentos e cinco mil reis) mensaes, redução essa que se manteve até 

Junho de 1933, durante 15 MEZES, :portanto, e :perfazendo a soma de Rs ••• 

2:175$000 (dois contos, cento e setenta. e cinco mil reis). 

De Juiho de 1933 a Setembro de 1934, essa redução baixou :para 50$000, 

isto é, o Suplicante :passou a :perceber mensalmente 900$000, :perdendo,:por

tanto,nesses 15 MEZES mais, dos seus legitimes vencimentos, a soma de 

750$000. De Outubro de 1934 em diante, até a :presente data., vem o 

Suplicante :percebendo os vencimentos que de direito lhe competem, isto 

é, .950$000 mensaas. 

Sofreu,assim, o Suplicante, arbitraria e injustamente, o desenbolso . 

da. importancia total de 2:925$000 (dois contos, novecentos e vinte e cin

co mil reis), representando :pesado sacrificio ao sustento de seu lar. 



A vista, :portanto, do que acima. fica es:planado e da inclusa 

cartidão,fornecida :pela :pro:pria R~de, com que :prova as alegações 

feitas, e considerando -!1_ - o caratar arbitrario e injusto da 

medida :posta em :pratica :pela R~de ; 

12.1 - as garantias que em f'ace de Lei assistem ao Su:p:plicante, co

mo funcionario irre:praansivel no cun:r_primento de seus deveres e 

CONTANDO MAIS DE DEZ ANOS DE SERVIÇO EFETIVO e, sobretudo, 

g_l - a juris:prudencia uniforme e :pacifica que vem, :por este Egre

gio Conselho, send.o mantida EM CASOS INTEIRAMENTE IDENTIOOS AO DO 

ÓRA SUPLICANTE, relativos a í\mcionarios da mesma Rêd.e a que so

f'reram redução em seus vencimentos durante o mesmo :periodo e em 

virtude da mesma medida arbitraria emanada da Su:perintendencia , 

funcionarios esses que tiveram as suas reclamações atendidas :por 

este Egregio Conselho e,dan~r.e8aa quaes o Su:plicante :pede vania 

:para citar as que constiyuiram os :processos sob nQs. 7.100 e 

8.42.4, de 1935, res:pectivamente de Ernesto Germano Lange e Carlos 

Augusto Schubert, 

o Su:plicante es:péra que 

este Colando Conselho, :por qualquer da sua Camaras, tomando co

nhecimento desta re:presentação, haja :por bem julgar :procedente a 

reclamação d.o Su:plicante, :para condenar a REDE DE VIAÇ!O PARANÁ -

SANTA CATHABINA a restituir-lhe a importancia de Bs. 2:175$000, · 

que injustamento subtrahiu á regitima remuneração do seu trabalho , 

:por ser de :perí'eita ( (g (Út( ~~~~ /~~} rf2;v JUSTIÇA. 

fiP ~ 



, Ilma. Snr. Dr. Alexandre Guttierrez ~~ .);. 
D~. Superintendente da Rêde de Viação Paraná-Santa Catárina. ~··J 

s t a 

O abaixo assinado, 22 • Ajudante do Contador da .R&de, necessita para 

fins de apresentar ao Conselho Nacional do Trabalho que, v.s. se digne 

mandar certificar ao p' desta o seguinte:-

a) - qual o vencimento que o peticionario percebia em março de 1932; 

b) - qual o vencimento que o peticionario passou a perceber em abril 
de 1932, em virtude da Circular da Superintendencia daquela 
época; 

c) - s! dos vencimentos percebi dos pel o requerente até março de 1932 
foram dedn~iàas para a Caixa de Aposnetador ias e Pens~es, Joia 
e respetiva Mensalidades, como determina a Lei; 

d) - :s! o requerente, no tempo da redução, tinha 1uais de lO anos de 
servi ços efetivos na Rêde; 

e) - s! existe na fé de oficio do requerente alguma nota que desabo
ne a sua condúta funcional; 

f) - si os vencimentos que o peticionario vinha percebendo até março 
de 1932l foram ou não computados em tomada de contas, pela Fis
calisaçao Federal. 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

2~ Ajudante do 

C ~rityóa, 6 de julho de 1936. 



Illm~ Snr.Dr.Superintendente. 

Certifico em cumprimento ao despacho retro, o seguinte: 
a)-0 requerente percebia em Março de 1932 os vencimentos de 950$000. 
b)-Em Abril de 1932,de accordo com a circular 9/286,voltou ~ 

peticionario a perceber os vencimentos de ••• · ••••...••.•• 8051000. 
c)-Dos vencimentos percebidos pelo requeeente até Março de 1932, ~ 

foram deduzidas as respectivas importancias a titulo de Joiat 
mensalidades para a Caixa de Aposentadorias e Pensões,conforme 
determina a Lei. , 

d)-Na occasião de serem os seus vencimentos reduzidos, ja contava 
o requerente com,mais de DEZ ANNOS de serviços. 

e)-Nada existe na fe de officio que venha desabonar o requerente, 
f)-Os vencimentos que o peticionario vinha percebendo até Março de 

1932,foram computados em tomada de contas,pela Fiscalisaçao Fe
deral. 

Curityba, 8 de Agosto de 1936. 

.. 



Republica dos Estados Unidos d 

ESTADO DO PARANÁ 
CORITIBA 

Rua M a l. Floriano Peixoto, 57 
Tele phone , 7-5-8 

Olivier da Costa Lima 
4.0 T abellião de Notas 

CERTIFICO que a fl s. 112 do Livro de Procurações sob n. 35 deste Cartorio, 

consta o seguinte : 

PROCURAÇÃO bastante qne faz om Arie t ide:H; Bi ttencourt o outros 

como abaixo, se declara: 

Saibam os que este publico Instrumento de Procnraçao bastante virem, q_ue aos trinto. 

a um dias do mês de do anno de mil novece11tos e trinta e 

da Era Christã, n'esta cidade de Coritiba, Capital do Estado do Paraná, perante mim Tabell iÕ.o 

interino comparece ro.m como outorgantes em me u a n.rtor i o os snre. 

Arist ides Bi ttoncourt, 1 mbros io scn.rp i m, Antoni o Do.nto.e: o • o.ul carvalho 

~ q ui r osidentoe o 

reconhecid .o e como .osproprioe de mim o t oet 0 no fim deste assignadas e estas por mim 

Tabellião, do que dou fé; ahi, perante ellas disse que por este publico instrumento nomeava 

e constituia seu bastante procurador no snr . nr. Co.r l o e P i nheiro .l'u i m1lr~oe 
4 i l h o, b r as ilei ro, solteiro , dvog~do , roeidcnto na Co.pit nl Fe dorol ,com 

poderes nmploe ro. junt o ao con se l ho Naa io~~l do Thabal ho e ando mais 

d direito f8r , ~~quelln Cnpitnl , requerer e promover tudo o qu e enten

der n ec e eear i o par a f o.eer valer os direitos doe ou torg ntcs r el ntivamen

te o. qu li dado do f uncc iono.rioe do. ode de viaç~o po.ro.n . - - ntn ,o. t hn

r i nn o 0 rn au j q_uo.lidn.do soffrorn.m rodueç~ o o soue vena i ent oe e d i rei

tos o.scoguro.doe: por l ois fodor <l.OE , par a tudo o q_ue poder r o q_ue r0r o q_m 

fer noaoe:c , rio ; rcc;orror "' dc ... I>nchoe o e:ontonç!l.eo , fn.e0r provae: o defe -:. 

e ne o e mfi m p r tia o.r tudo o q_ ua em direito fOr .Pormi t t i do ao int ogra.l 

dee:ompe nh o do !?: te manda to, i nclu sivo e ubstnb elecel - o o uzar doe: p odc roe: 

di'tn te e i p ra s e: o e q_ue r r t i ficam o out org rn plonn onto . 



todos os seus poderes em Direito permittidos, para que, em seu se presente fosse . . .. , possa .... . em juizo e 

fóra d'ell e, requerer, allegar, defender todos os seus direitos c justiça em quacsquer causas ou dem r. ndas civis e ct·imes 

movidas ou por mover em que for .. .... . . auto r . ... ... . ou réo ....... .. em um ou outro fôro fazendo citar, offerecer 

acções, libellos. excepções, embargos, suspeições e outros quaesquer artigos, contrariar, produzir, inquirir e reperguntar 

testemunhas; dár de suspeito a quem Ih' o fôr, jurar decisorin e supletoriamente na alma delle e fazer dar taes juramentos a 

qu em convier; d!lr e receber quitação; transigir em juizo ou fóra dell e ; assistir aos termos de inventarias e partilhas com 

as citações para elles; assignar autos, requerimentos, protestos, contra- protestos e termos, ainda os de confissão, negação 

l._ouvaçiio, desistencia; appcllar, aggravar ou embargar de qualquer sentença ou despacho, seguir estes recursos até a maior alçada, 

fa zer extra h ir sentenças, requerer a execução dellas, sequestras; assistir aos actos de conci li ação, para os quaes concede pode

res especiaes c illimitados, pedir precatarias, tomar posse, vir com embargos de terceiro senhor e possuidor, juntar documentos 

e tornai-os a receber, variar de acções e intentar outras de novo, podendo substabelecer esta em um ou mais procuradores e os 

substabelecidos em outros, ficando-lhe os mesmos poderes em seu vigor, e revogai-os querendo, seguindo suas cartas de ordens 

e avisos particulares, que sendo preciso, serão considerados como parte desta; e tudo quanto for feito pelo seu dito procu

rador ou substabelecido, promette .... haver por valioso e firme e para sua pessoa reserva . ... toda nova citação. E de 

como assim disse --- ---- do que dou fé ; fiz este instrumento que lhe . . . . li e acceit .. ..... e achando conforme assigna .. . . .. . 

com as testemunhas presentes, sobre o sello Federal devldamC'nte inutlli sado, perante mim ~ do od ').'to rnn.l do 

VOl pi • 4 o Tab elil. i Õ.o inter ini que aeo r evi, e: ando t a f. tomunha c:- o e ~nre . 

,.'lul Mllr i nno o Thomiet oo l as ROch a. . ( ar' ) L L .. J.: I S .arrr ~lC u T - .lllBRO-

SIO SCLRP] j - NTONI O D~~T S- R\ UL C RV\ LHO- Themistooles Roohn-

ul Mnri11no . ( to gn.l amonto e:oll[l. d ) • Tr o.El ndo.da. por 

me ~ ~ o orig i nü do qunl e r op :>rto e 1ou f é. ou, 

4 o Tnbellin o, eubso rc ~o , conf i r o o ~se igno na e: t o idndo do cur ityb n ~oe 

treze ( 13)dia e d. o môz do novembro 

seis . 

'" ... ... , 

.. 
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A/OS 

J ne1ro 7 

1-126/37 - 144/ 7. 

sr. D1rector d Rêd de V1 ·o P r ná - s nta O th rl 

Curityb PARANA' 

T ndo m vi t . r cl -ç o fonnul d 

a te Oon lho pe lo et :broaio c 1m contra -

e Rêde, m vi r tud ido o mo r d 1zi o m 

u venci nto , no eriodo de Abril 1932 Outubro 

de 1934, n-o obst nte cont r m 1s 10 nno d rv1ço, . 

o11c1~o-voa p rov1d nel n ti o ele e y• e t Se c r t -

ri , dentro do pr zo d 20 1 e , infor.n ito do 

a um. to. 

eu açõ a 

(Os 1do Soar ) 

Di rector G r l Seo 



í ~ ... -. 

JUNTADA 

Junto, nesta data, aos presentes autos o 

documento de fls. , da Rêde e Viação Paraná Santa catharina 

protocollado' sob o no 2965/37, e bern assim, copia authenticada 

do accordão proferido nos autos do processo no 8ID04/35. 

Rio, 18 de Março de 1937 

of. adm. 
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MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
REDE DE VIAÇÃO PARANÁ SANTA CATHARINA 

Curityba, 23 de fevereiro de 1937. 

NO 9/582. 

IlmO Sr. Oswaldo Soares, 

MD. D1rector Geral da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho, 

Rio de Janeiro 

Attendendo á solicitação constante de vosso prezado officio 

no 1-126/37-144/37, de 29 de janeiro p. passado, oommunicamo-vos que 

o fUnccionario Sr . Ambrosio Scarpin, em abril de 1932, quando conta

va com mais de dez annos de serviços prestados a esta Rgde e perce-
J . l 

bia 950$000, teve os seus vencimentos reduzidos para 805$000, em vir-

tude da carta-circular nQ 9/286, de 28 de março do mesmo anno, do Dr. 

Adroaldo Junqueira Ayres, então Superintendente da Rêde, pela qual 

ficaram, de ordem do Sr. Ministro da Viação e Obras Publicas, insub

sistentes todos os augmentos feitos sobre as folhas de setembro de 

1930; em junho de 1933, foi augmentado para 900$000 e, finalmente, 

em outubro de 1934, foram os seus vencimentos reajustados. 

ando os protestos de nossa alta estima e distincta con-

anviamo/ 
Attenciosas sauiações 

b. 

.. 



INFO R MAÇÃO 

Declara a Rêde de Viação Parana Santa catharina , 

pelo documento de fls . , que na occasião em que Ambrosio Scarpin 
foi reduzido em seus vencimentos contava mais de 10 annos de ser-

viço .• 
"' Informa ainda que a referida reducçao foi effe-

ctuada em firtude de uma circular no 9/286 , de 28 de Março de 
,., 

1932 do entao superintendente daquella Estrada , devidamente auto-

rizada pelo Sr. Ministro da Viação e Obras .Publicas, a. qual "de

clarava insubsis tentes todos os au~nentos effectuados a partir de 

Setembro de 1930 . 

Accrescenta a Estrada reclruuada que a medida foi 

revogada pelo titular da pasta da Viação e Obras Publicas , em ou

tubro de 1934. 

o Egreg1o conselho Nacional do Trabalho, aprecian

do diversa · reclamações identicas á dos presentes autos , proferiu, 

entre outras, no processo' 8004/35, de Linneu Ferreira do Amaral a 
decisão constante do accordão que, para melhores esclarecimentos , 

junto por copia a fls. 

A vis ta do exposto, quer me parecer que a Ambrosio 

Scarpin ass iste direito á percepção da differença de venc mentos 

que deixou de parceber no periodo de Abril de 1932 a outubro de 
1934 

Estando os presentes autos em condiçÕes de subi

rem á consideração da douta. Procurad .1ria Geral , passo-os ás mãos 

do sr. Director da secção, para os fins, convenientes . 

8 de Mar~o de 1937 

of. a~ru~. "H" 
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MINISTERIO DO TRABALHO, 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

.... Jq, ~ ... . .Seoçào 

C. N. T.- 25 

C O N SE L H O NA C I O N A·L DO TRABALHO 

Proc . l44/37 
ACCORDÂO 

Ag/SSBF. 

19 ... 3.7 

Vistos e relatados os autos do processo em que 
"' sao partes : Ambrosio Scarp1m, como reclamante , e a Hede de Via-

ção Paraná - Santa catharina, como reclamada: 

CONSIDERANDO que a reclamação é contra reducção de ven

cimentos , constando dos autos que o reclamante , em Maio de 1932, 

foi reauzido de 950$000 (novecentos e cincoenta mil réis) para 

805$000 (oitocentos e cinco mil réis) em virtude de circular do 
N 

entao Super intendente ; 

CONSIDERANDO que o reclamante provou que, á data da re

ducçã.o , já gosava do direito l e estabilidade !'unccional; 

CONSIDERANDO que a Estrada, ouvida sobre a oueixa, ne

nhuma contestação ofí'er eceu, esclarecendo , sómente , que o recla

mante , em Junho de 1933 , foi augmentado novamente para 900$000 

(novecentos mil réis) , .e, mais tarde , em outubro de 1934, passou 

aos vencimen ·ros pr~nitivos ; 

CONSIDERANDO que, em face da jurisprudencia deste con

selho , levada em consideração a circunstancia de L. ue a reclucção 

de vencimentos imposta ao reclamante não participou de medida de 

ordem geral , nem resul tou de motivo relevante , é procedente o pe-
"' dido de indemnizaçao ; 

esolvem os membros da Terceira camara do conselho 

Nacional do Trabalho dar provimento á reclamação , para o ·r1m de 



M T . I. C.- CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc . l44/37 - 2 -

ser o recl001ante indemn1zado da diflerença de venci entes que deixou 

de perceber no periodo de bril de 1932 a outubro de 1934. 

Rio de Janeiro , 18 de ~aio de 1937 

elator 

FUi presente :-
/ " 

rocurador 

Publicado no D1ar1o Official em g)_ ~ U ~ ~ .A f) 31 

/ 



M. T . I, C.- CONSELHO NAC IONAL DO TR A BALHO 

SSBF. . 12 gosto 7 

1-1.353/37-144/37 

sr. Dir ctor ela R"'de ele Vi. c th r1n 

curityba 

Estado do n 

Tr nsm1tto-vos, pan os d vido rins, copia 
"' utnentic da do ccororo 'Pro! rido p 1 rce1r c 

do conselho c1on~l do Tr b lho, e "' sess o de 18 de . 1o 

do corrente nno , no autos do recesso em ue mb os1o 

rcr rpim reclum~ contr ess êde . 

Snud s ttencios s 

• de t." 

D1rector d "" Secr. o, no 1mp d1mento do 

D1rector Ger 1 
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