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Passo ás mãos de v. s. o inquerito administrativo instaurado 

para apurar ralta grave attribuida ao trabalhador da Via Perma

nente, José Dias Mendes, accusado de abandono do serviço sem cau

sa justificada , arim de, preenchidas as formalidades legaes, ser 

presente ao Egregio Conselho Nacional do Trabalho. 

Consoante s e veririca dos depoimentos das testemunhas ouvi

das, o imputado desde sua sahida expontanea se encontra traba

lhando, em Rosario, para o senhor Antico Pereira da Silva, com

merciante e agricultor de abacaxis, dahi a razão de seu arasta

mento voluntario do serviço desta Estrada. Aliás, é o proprio 

accusado quem confessa o abandono praticado, para o qual não 

apresentou causa justificada. 

Assim, ante a prova dos autos, espera esta Companhia seja 

autorizada pelo Collendo Conselho a demissão do raltoao. 

Sirvo-me da opportunidade para renovar a v.s. aeua protes

tos de alto apreço e diatincta consideração. 
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COMMISSÃO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

A C CU S A D O: JOSE' DIAS MENDES, 

TRABALHADOR DA VIA 

PERMANENTE. 

AOS DEZENOVE DIAS DO MEZ DE MARÇO DO ANNO DE 

MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE, AUTÚO A POR

TARIA E DOcruMENTOS QUE ADIANTE SE SEGUEM. DO 

Q.UE , PARA CrüNST.AR, EU, MANOEL AUGUSTO VAZ JU-

NIOR, SECRETARIO DA COMMISSÃO, SERVINDO DE ES

CRIVlO, DACTYLOGRAPHEI ESTE TERMO EM (tUATRO VIAS 

• 



LEOPOLDINA RAILWAY 

Rio de Janeiro, 17 de Março de 1937. 

PORTARIA 

Segundo correspondenoia do senhor Engenheiro ~hefe das L 

nhas, o trabalhador ~osé Dias Mendes desde 24 de ~aneiro de 

1936 se ausentou do serviço. 0onvidado, por varias vezes, a 

retornar ao serviço ou a apresentar as razões por que não o 

fazia, o que ainda occorreu em 12 de ~aneiro do corrente anno, 

quando se lhe deu o prazo de 8 dias para se apresentar ao ser-

viço, o prenomeado empregado continuou ausente, sem qualquer 

justificativa legal. Considerando que tal acto importa em 

abandono do serviço sem causa justificada, falta grave previs

ta no art . 54 do Decreto na 20.465, de 1 de Outubro de 1931, 

DETERMINO se instaure o competente inquerito administrativo 

para apurar o occorrido, ouvindo-se o accusado, ai não revel, 

as pessOas que dos factos tenham conhecimento e as testemu- I 
nhas: Faustino Affonso, Maciel Rodrigues, Augusto Rocha e I 
Francisco Barbosa, todos ferroviarioe e residentes, o primei-

ro e o terceiro, em Penha, e, os demais, em Rosario. NOMEIO 

para. cone ti tu irem a Commissão de Inqueri to Administrativo os 

senhores: Dr. João Pereira Netto, Manoel Cordeiro Muniz e 

Manoel Augusto Vaz Junior , o primeiro e o terceiro funociona

rioe da Repartição Legal e o segundo da Contadoria, os quaes 

servirão, respectivamente, como Presidente, Vice-Presidente e 

Secretario. na-se-lhes scienoia , remettendo-se a presente 

Portaria, lavrada em quatro vias de egual teor, a.o senhor Pre

sidente da Commiseão, para os fine convenientes, acompanhada 

da folha de antecedentes e do certificado de tempo de serviço 

do acousado e do documento datado de 12 de ~aneiro de 1937. 

CUM:FRA-SE • 

Direotor Gerente 

• 
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FÔLHA DE ANTECEDENTES 

ERTIFI O que revendo o assentamento desta Repartição 

I 1 

e a ficha individual do Snr .... J.QQ .. .DI ... MEN.OES ........................................ ~ ..................................................... .. 

- -_ ...................... ........................................................................ -.......................... , Trab lhador -.................................................................................................... , 
( alegoria) 

dos rriesm s consta o se ·uinte: 

D ATA 

_Di~ Ano 
:S: I STÓRICO 

..... ~ .... ...... ":: .. .. ..... ~ ... . N nb no. ...c.cna.t.a ... de. ... s.e.ua ... aBsenta.ment..c.a., ...... q.ue.r .... e~.o ioaa., ..... ~ ...... 

.... ::: ... ..... ~ .. .. ..... ~ ... ___ qy.~-~----ª'~-ª-ªº·º----ªº'0·~-- -~ ----- .............. ......... :-: .......................................... ~ ............................ ..................... ~ .... -

...................................................................................................................................................................................................... 

....... , .... .......................................................................... ................................................. . ........................................................... . 

Nada mais constando sôbrc o antcl,;cdente do referido emprc-

gado, eu, ... An.t.o.nio .... .de .O.l .i.v..e .. i~ . P..e.nª_çb .... Lil®! .. ....................... ~ ........................................ : ............. , pas 

a presente certidão, a ual dat c a sino. 

Rio de Janeir ,ctl .. /cte .................................................................. de l l 3~ ..... . 
~~ ... «(~~~~ 

da R partiçüo. 

VISTO : (a) ........ .:.:.; .. ~ ... ~ ... :: .. ~ .. ~~~~~~g§;== .......... ..._ Diretor G r nt . 
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N ...... r· DO .RIA 

THE · LEOPO~ 
OERTIF~ 

Secção de Certificados 
de tempo de serviço e 

vencimentos. 

CERTIFICO que, revendo 

que o Sr . .. ~ ... J. f;l~ .. ..-~- ......... . -i .ID.~f..1 .. . ::-.:-:- ::-.::-.. -:-.:-:-.. -:-.:-:-.:-:-.:-:-.~.:-: . 

..:::1 .-: annos, ... :~:1::-: ... mezes e ..... ":".9.:-:-... dias, e, ININT 

PERIODOS Tempo Liquido Trabalhado Licenças C/Vencimentos Licenças 

De Até Annos I Mezes j Dias Horas Mezes I Dias 

2 7 918 311 7 918 1-9- ~---
1 8 918 ' 1 5 919 -9- -3- -4- ---
1 6 919 23 1 921 -1- -5- 2 - -6-
1 3 921 15 6 923 -2- -1- 16- -6-

O! . . 
16 6 92~ 31 12 92'' -6- -1- -6-

1 1 924 1 2 928 -3- 11- 17- -1- 19-
22 2 928 4 928 -1- 17- -7- -5-

2 11 928 P7 11 929 -1- 22-
11 12 929 31 7 93 -7- 18-

1 8 30 28 934 -3- -4- 11-
1 3 934 31 934 24 - -6-
1 4 934 14 934 12-

15 4 934 934 -2- -4-
1 7 934 936 -1-· -1- -4- --;)-

----- ----- ----- ----- ------- -

-13 -6- -12- -4-

SAHI O AS a 
Dia Mez 

-----
---------------
-----
-----
--23- --1-
--1 - --2-
--3 - --4-
--27- -11----------------
-----

I Anno 

1921 
1928 
1928 
1929 

i 9:o . Via ltr.mr.n ntf- lQ 251°- 'l'r ~. J.hov 
n iro d 19'6, raba1h~dor n 12a . 'ur~ r din ria 
ment ,em 1924,1925 192B,t, em vencim nto~,1,13, 
1933,ref rcntec ao anno ~e 193 15 di a' em 1935 
José cn, s. -----------------------------------
--------------------------------------------- dm 
uahiu expontaneamente. ---------------------.~.c dm 
~ahiu expont neam nte . --------------------- eafu 
ahiu expontaneamentr . --------------------
~ahiu ex)ont9nca ntG . ---------------------~eadm 
cha-s auccnt~ do s rviço d sd 24-1-19~6 . - --- -

-------------------------------------------------
----------------- -------------------------------
-------------------------------

Nada mais con tando sobre o tempo de serviço do empregado acin 
d tempo de serviço vencimento. , pa. 1 a pr ente c rtidão, por m« 

C N1ERE : . 
H. 2.000-õ-936 

. t 
~ 

··························~~········ t 

Rio de J: 

Contador Geral. 

I 
(a) ........ Z1 



RAILWAY COMPANY, LIMITED 
DE TElN::1PO DE SERVIÇO 

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

:~::~::::::::::.:-. .:-.. :-.. :-.~.~-~-~.::.:::~:::: .•. -!:!! .. . ::: .7:.::.":'..-: .. -:.~.~ seu empregado, contando, COM INTERRUPÇÃO, 
(foi ou é ) 

1

RUPTAMENTE, -5- annos, -5- mezes e .... ~.~ .-:-: ... dias, conforme discriminação abaixo. 

/Vencimentos Faltas inju stificadas FORA DO SERVIÇO DA COMPANHIA 

ias Horas Mezes I Dias Horas De Annos Mezes J Dias 

-1- ~---
21- - 4- ~ - ---

-1- '3- - 2- 24 1 921 28 - 1- -6-
-1- 2 - - 6 -

1 - -6-
1- 21- -7- 11 2 928 21 2 -9-

-9- -1- 1 5 928 1 11 -6- -1-
28 11 929 1 12 -9-

-1- 17-
- 2-

4- - 5-
9- -1- 17- - 4-

--- --- --- ----- -------

21- --- 1-9- 1 -231 I --- 1 -8-

-ESERVAÇOES 

Vencimentos 

por hora . 
• 11 

11 

11 

11 11 

11 

11 

" 
" 

o~ ncriodo aci ma como di ri b1 e hor r i ctr , rcndo ~ EU 0 t1tima categoria,em a 
a 6é. _c si d ncie . - Lic nç s: - Trve,com V(nci ntos , 12 ,7, é 5 dias,r...: ectiva-
16 ,6g e 2 di(' "' , (. 1925 e Ae 1932 a 1936- ~'( r i : - Gosot.. 15 dia '"' de ... ~ rias em 
r za.o d 8 1() oor dia , r f er ntes a J934. Con'"'t nas folhas de !)a r--amen to como 

------------------------------------------------------------------------- -----
tido em 2 -7-1918 . 
tido em -1-3-1921 . 
tido em 22-2-1928 . 
tido eJ - 2-11-928 . 
ido m 11-12-929 . 

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

referido, u, ...... ::· ......... AG:+. ... ~ ... ~ ............ :I:-! .. .... ~J.~Y.A .. ::. ::.::.::::: :::.~ .:: .-: -:-.-: -:-~. ~- , Chef da ecção de Certif icado 
hav r ido distribuida, a qual dato e a. 1o-no. 

::. - ~go_s t o .:: ......... . . . d 193 6-

tor Ger nt . 
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LEOPOLDINA RAILWAY 

I , 

A. a Por taria de fl~., dê-se sciencia 

aos demais membros installação desta no 

dia 20 do corrante mez. 

Rio de 19 de Março de 1937. 

I 

CERTIDXO 

Aos 19 dias do mez de M rço do anno de 1937, certifico 

e dou fé que dei sciencia aos demais membros da Commieeão 

dos termos da Portaria de fls. 2 e do despacho supra. Do 

que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario 

da Commissão, aervindo de escrivão, dactylog~aphei esta cer-

tidão em quatro vias 

... . 

~~/~c<,. 

6~,#/.Y .ck ~-'f~ "i7<-- / .FJ;t 

c~P?[~~ 



LEOPOLDINA RAILWAY 

CO:MMISSÃO DE INÇ,UERITO ADMINISTRATIVO 

ACTA DE INSTALLAQÃO 

A.oe 20 dias do mez de Março do a.nno de 1937, em sua sala, 

situada no primeiro andar do Eecriptorio Central da The Leo

poldina Railway Company, Limited, em Barão de Mauá, á Avenida 

Francisco Bicalho, nesta Capital Federal, reuniu-se a Commie

são de Inquerito Administrativo nomeada pela Portaria do se

nhor Director Gerente, datada de 17 do corrente mez, consti

tuída dos infra-asaignados: Dr. João Pereira Netto, Manoel 

Cordeiro Muniz e Manoel Augusto Vaz Junior, respectivamente, 

oomo Presidente, Vice-Presidente e Secretario, em obediencia 

ás Instrucções do Conselho Nacional do Trabalho, com o fim de 

instaurar inquerito administrativo para apurar os factos des-
• 

criptas na referida Portaria, consoante a qual, segundo cor-

respond encia do senhor Engenheiro Chefe das· Linhas, o traba

lhador José Dias ·Mendes desde 24 de Janeiro de 1936 se ausen-

tou do serviço; convidado, por varias vezes, a retornar ao 

serviço ou a. apresentar as razões por que não o fazia, o que 

inda. occorreu em 12 de Janeiro do corrente anno, quando se 

lhe deu o prazo de 8 dias para se apresentar ao serviço, o 

prenomeado empregado continuou ausente, sem qualquer justifi

ca~iva legal. Tendo presentes a folha de antecedentes e o cer

tificado de tempo de serviço do aocusado e o documento datado 

de 12 de Janeiro de 1937, o senhor Presidente declara inetal

lada a Commiseão e designa o dia 29 do fluente mez, ás 9 ho

ras e 30 minutos a.m., na sala da Commdasão, para ser ouvido 

o aocueado, si não revel, por ai ou assistido por seu advoga

do ou pelo advogado ou pelo representante do ayndioato da 

classe a que pertencer, e serem, tambem, ouvidas as testemu-

nhae de accusação arroladas na Portaria de fls. 2, ordenando 

a expedição de todas as intimações necessariaa. Do que, pàra 

cone ta.r, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretar i o da Commie-
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são, daotylographei esta quatro vias de egual teor, 

que subscrevo e assigno da Commissão, 

E 
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jJ• 

CERTIDÃO I ~ 
Aoa 20 dias do mez de Março do anno de 1937, certifia~o6 J1 ~4 

e dou fé que expedi intimação ao accusado e notificações W 
testemunhas para comparecerem perante a Commissão no dia 29 

do corrente, ás 9 horas e 30 minutos a.m . , afim de prestarem 

suas declarações e seus depoimentos. Do que, para c·onstar, 

eu, Manoel Augusto Vaz Junior, ecretario da Commiseão, ser

vindo de escrivão, dactylographei esta em 

JUNTADA 

Aos 27 dias do mez de Março do anno de 1937, junto a es

tes autos a segunda via da intimação e as das notificações 

dirigidas ás testemunhas Faustino Affonso, Augusto Rocha e 

Francisco Barbosa, e a primeira e a segunda via da que foi 

dirigida .a (aciel Rodrigues, a quem não foi entregue, por 

haver fallecido, conforme informação do senhor Engenheiro 

Chefe das Linhas. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto 

Vaz Junior, Secretario da Commissão, servindo de escrivão, 

dactylographei em quatro egual teor, que 
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co Q,UERITO AD 

Pelo r e nt in tru ento, fio o enhor 

D inti do, ob p n de rev lia, a oo 

fluent , 9 hor 30 inuto • • • 

r oer no dia 29 do 

al d Co 

·o de Inqu rito Ad ini r tivo d The Leo ldin R il 

Co ny, Li t d, aitu d no ri iro do oriptorio 

C ntr 1 d ref rid Com nhi , e B r·o d u ', ' venida 

FT noi oo Bio lho, ne t C ital F der 1, pod ndo oo nh 

• eu dvog do ou r si tido p lo dvog do ou lo re-

re nt nte do yndio to d ol se que p rteno r, p r , 

pr t deolaraçõe no inq erit ad-

ini tr tivo in taur do em virtude d ort ri de 17 e t 

ez, do enho~ Direotor G r nte, oon o nte 

oorr pondenoi do senhor Engenheiro Chefe 

u 1, egun o 

Linh , o tr -

b lh dor Jos' Di nd de de 24 de J eiro d 1936 e u-

ntou o rvi o, e, oonvid do, por v ri vez , r torn r 

erviço ou pr ent r zõ 

ind oooorreu 12 de J neiro do oorrent nno, qu ndo 

e lh deu o pr zo de 8 di r pres nt r o erviç , 

o preno eado pregado oontinuou usent , e qu l quer justi-

fio tiv leg 1. 

Fio ndo, t be , inti do, ob oo unioa -o da ea 

pen , p r s 1 tir, nos dia loo 1, o epoi ento 

d temunh d OOUI -OI u tino fon o, oi 1 Rodri-

gu , ugu to Rooha r noi oo B rbo a, todos f rro i i o 

r idente , o pri iro e o terceiro , e nh , e os de ia, 

e Ro rio . 

io ndo, outro i , oit do p r to o o te a e atos 

tê oonolu -o do inquerito, de ixo a n oo in d • 

L .vr do oinoo vi d egu 1 t or por 1 , noel u-
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gueto v z Junior , Secr t rio d Co 1 ão, QU o aubacreTO, ~ 
indo 8 ign . do lo re i ente da Commis "'o,,..!~::.=:!.~~~- JJO~ 

I . I 
I 

.. . 



LEOPO LDINA RAILWAY 2ci . ~d. 

I!!Jr co DE IN UERITO 

OTIFICAÇ O ;a y 
iss""'o d Pelo pre nte in tr nto, Co Ad i-

ni tr tivo da Th Leopoldin R 11 Co p ny, Li i ted, roga o 

00 r oi nto do enhor FAUSTINO AFFONSO ' 9 hor e 30 i-

nu to • • do dia 29 do flu nt ez, n sua al , itu d no 

pri iro r do Esoriptorio Centr 1 d ref rid Co p nhi , 

e B r .. o de u ', ' Av nid r noi oo Bio lho, nest C pit l 

Federal, fim de, be d verd de, prest depoi ento no in-

querito d inistr tivo in t ur do em virtude d Portari d 

17 deste ez, do senhor Dir otor G rente, oon oante qu 1, 

gundo oorrespondenoi do senhor Engenheiro Chefe d s Linh , 
o tr balh dor Josd Dia andes desde 24 de Janeiro de 1936 se 

usentou do serviço, e, convid do, por v ri e vezes, retor-

nar o erviço ou present r as razões por que n""'o o f zi , 

o que aind occorreu em 12 de Janeiro do corrente nno, qu n-

I do se lhe deu o prazo de 8 di e par se present o serviço, 

o prenome do e preg do continuou ueente, sem qual uer justi-

fio tiv legal. 

Lavr do e oinoo vias de egual teor por 1 , noel Au-

gueto V z Junior, Secret rio d Commi s .. o, que o subsorevo, 

indo 

1937· 

/e?t.~~ 

f{_ .:.a d_, / ~ ~ 3 dr. ;Jv. ~ ce, /,?' ,!IC-

f~~~~o 



LEOPOLDINA RAILWAY 
{2;ci . via 

~ co ISSJtO DE IN UERITO 

J 
...-

NOTIFICAÇ.XO 
!7 

elo pre ente in trumento, Co ... uerito d 1-s o 

ni tr tivo d The Leopo1din R 11w Co P ny, Li tted, rog 

ci ento do enhor UGUSTO ROC - 9 hor e 30 1-o co P r e 

nu to • • do di 29 do f1uent z, n u 1 , itu d no 

pri eiro nd r do E cr1ptor1o entr 1 d referid Co p nhi , 
'B r .. o d 

, , 
venid r no1 oo i o lho, ne t c it 1 e u ' 

Feder 1, 1m d , d v rd de, pre t r depoi ento no 

inqueri t ,o d iniatr tivo in t ur do e v1rtud d Port ri 

de 17 d 8t mez, do enhor Direotor Gerente, oon8o te q 1, 

egundo corre pond noi do enhor Engenheiro hefe d Li 

nhas, o tr ba1h dor Jo 'Di 8 ndea d 8de 24 e J neiro de 

1936 se u8entou do serviço, e, oonvid o, por v ri vez 8, 

retorn r o servi o ou pre ent r 

o fazi , o que inda oooorreu em 12 de Janeiro do corrente 

anno, quando se lhe deu o pr zo de 8 di s p r e pre8ent r 

o serviço, o prenome do e preg do continuou u ent , em 

qualquer ju tifio tiv 1eg 1. 

L vr do e oinoo vi e d egu 1 teor por 1 , noel Au-

gueto V z Junior, Secret rio d .. s o, que o ub orevo, 

o 

• 
1937. 

/g,l.kyJ;; 

fl~.-'o cb. /~ ~ ~ ok QJJ~ rd IP6 JL 

edu-j.tM.d fi' n(al vbf oé.c< ~e~ 
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CO ISSlO DE INQUERITO AD I ISTRATIVO 

lo pr nt in tru ento, Co is ... o de i-

ni tr tiv d The Leo oldin R i1 y o p ny, Li ited, rog 

o oo p r ai ento do enhor F CISCO ARBOSA 9 hor 30 
i nu to • • o di 29 do flu nt z, n u 1 , situ da 

no prime iro nd r do E ortptorio Centr 1 d referid Co p -

" Avenid r naisoo Bia lho, ne t nhi , e ~ · o de 

C ptt 1 eder • fi de, bem d verd de, pre t r d poi en-

to no· inqueri to d intetr ti vo inst ur do e virtude da o r-

tari e 17 d t ez, do senhor Direator Gerente, oon o nte 

a qu 1, segundo oorre pondenoia do senhor Engenheiro Ch f 

d s Linh , o tr b h dor So ~ i ende de d 24 de San 1-

ro de 1936 e usentou do servi ço, e, aonvid do, por v 1 e 

vezes, retorn r o servi o ou pre nt r zõee r 

que n~o o f zt , o que ind oooorreu 12 de S netro do 

corrente nno, qu ndo e lhe eu o pr zo d 8 di a p r ee 

I pres nt r o ervi ço, o preno e do preg do oonttnuou u-

sent , sem qu 1quer ju tifia tiva leg 1. 

L vr do em oinoo via de gu 1 teor por i , noe1 u-

gueto V z .Tunior , S oret rio d Co tss·o, que o eubsoreTo, 

indo da Co isa·o,,..J;;:::;~..f:l::::l~~~-

Rio 1937· 

.. 



LEOPOLOINA RAILWAV 

COMMISSÃO DE IN UERITO ADMINISTRAT 

NOTIFICIA.ÇiO 

Pelo presente instrumento, a Commissão Inquerito dmi-

nistrativo da The Leopoldina Rail ay Company, Limited, roga o 

con~arecimento do senhor MACIEL RODRIGUES ás 9 horas e 30 mi-

nutos a.m. do dia 29 do fluente mez, na sua sala, situada no 

primeiro andar do Escriptorio Central da referida Companhia, 

em Barão de Mauá , á venida Francisco Bicalho , nesta Capital 

Federal , afim de, a bem da verdade, prestar depoimento no in-

querito administrativo instaurado em virtude da Portaria de 

17 deste mez, do senhor Director Gerente, ao aaante a qual, 

segundo correspondencia do senhor Engenheiro Chefe das Linhas, 

o trabalhador José Dias Mendes desde 24 de Janeiro de 1936 se 

ausentou do serviço, e, convidado, por varias vezes, a retor

nar ao serviço ou a apresentar as razões por que não o fazia, 

o que ainda occorreu em 12 de Janeiro do corrente anno, quan

do se lhe deu o prazo de 8 dias para se apresentar ao serviço, 

o prenomeado empregado continuou ausente, sem qualquer justi-

fioativa legal. 

Lavrado em cinco vias de egual teor por mim, Manoel Au

gusto Vaz JUnior, Secretario da Commissão, que o subscrevo, 

indo assignado pelo Pres dente da Commiesão,,~~~~~~~---

1937. 
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~ co DE IN9&UERITO INISTRATIVO ~\ 
NOTIFIO ç o \!\'~ . Jl~ 

Pelo pr nte in tru ento, Co 1 o de Inquerito A i-

ni tr tivo cJ .Th Leopoldin R il ay Co p ny, Li ited, rog o 

oomp r oi ento do enhor CIEL RODRIGU 9 hor s e 30 1-

nu to 29 do flu nte ez, n sua a 1 , i tu d no 

. pr 1 eiro nd r do E oriptorio C ntr 1 d referid Co nhi , 

em 13 r ... o de 
, 

Avente! r noi oo :Si o lho, ne t c pit 1 u ' 

Feder 1, fi e, be d verd d , pr t depoi ento no in-

querito d ini tr tivo inst ur do em virtude d Port ri de 

17 deste ez, do enhor Direotor G rente, ooaa ante qu 1, 

segundo corre pondenoi do senhor Engenheiro Chefe da Linh ' 
o tr balh dor Jo é Di s nd desde 24 de Janeiro de 1936 se 

usentou do serviço , e, oonvid do, por vari ve e , retor-

nar o erviço ou present l' zõe 

o que ind ocoorreu em 12 de J neiro do oorrent nno, quan-

do e lhe deu o pr zo de 8 di P r e apresent r o erviço, 

o preno do pre do continuou usent , e qu l quer justi-

fi o tiv leg 1. 

do e oinoo vi s e egu 1 teor or im, oel Au-

gueto V z Junior, Seoret io da Co que o ub crevo, 
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ASSENTADA ,, 
Aos 29 dias do mez de Março do anno de 1937, ás 9 horas e (/4/ 

30 minutos a.m., na sala da Commiasão de Inquer~tos Adminis-

tra.tivos da The Leopoldina Railway Company, Limited, preeren-

tes os seus membros, mandou o senhor ITesidente fossem apre-

goadoe o accusado J'osé Dias Mendes e as testerunhae arroladas 

na Fortaria de fls. 2, o que feito, responderam ao pregão o 

accueado e a testemunha Faustino Affonso, deixa.ndo de o fazer 

as de nomes Augusto Rocha, Francisco Barbosa e Maciel Rodri-

gues, e e ta. ultima fallecida recentemente, consoante informa-

ção da Via P.ermanente á Commissão de Inquerito. Em seguida, 

o senhor Freeidente declarou que iam ser tomadas as declara

ções do accueado, pelo que a testemunha presente deveria 

aguardar fÓra. da sala dos trabalhos a sua vez de prestar de-

poimento. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Ju

escrivão, daotylo-

graphei este em quatro v que subscrevo e 

as signo 

DECLARA~OES DO ACCUSADO 

Em seguida, compareceu JOSE' DIAS MENDES, brasileiro, com 

49 annos de edade, casado, residente em Rosario, Estado do 

Rio de Janeiro, ferroviario, com oeroa de 19 annos de serviço 

na Gompanhia Leopoldina, não sabendo ler nem escrever, nada 

tendo a allegar contra as testemunhas arroladas neste inque

rito, e, sobre os factos constantes da Portaria de fls. 2, que 

lhe foi lida, respondeu, quando inquerido, na presença dos se

nhores Manoel J'oaquim da Rocha e Octacilio Assumpção Silva, 

como testemunhas destas declarações, em virtude de ser o accu

sado analphabeto: que o accusado trabalhava na 12a. turma or-
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ordinaria, na Reaidencia da qual é Engenheiro Residente o Dr. ~ 
Magalhães! que o aooueado exercia as funcçõea de trabalhador ~~ 
de socca na referida turma, da qual era feitor, . em 1936, Ma~ .;r 
ciel Rodrigues; que o accusado recebeu a intimação da Commis- 1 

são ara vir prestar declarações e se defender neste inqueri

to, no dia 24 do corrente mez, que lhe foi lid no Escriptorio 

da Residencia, em Praia Formoaa; que é verdade que o acousado 

se a.ueentou do serviço em 24 de J"aneiro de 1936; que essa sa

bida do accusado f9i motivada por desintelligencia entre elle, 

accuaado, e o seu collega Diogenea Tei~ira, hoje já falleci- 1 

do; que por trea vezes o accusado foi convidado a retornar ao 

servi~o ou a apresentar as razões por que não o fazia, tendo 

dessas notificações as cartas que lhe foram dirigidas pelo Dr. 

Magalhães; que a ezar de haver recebido as tres cartas do Dr. 

Magalhães, convidando-o a voltar ao serviço, o accusado a ne

nhuma dellas deu explicação do motivo pelo qual não o fazia; 

que está incluida nas tres notificações de que falou o accusa- ~~ 

do a ultima que lhe foi feita em 12 de J"aneiro do corrente an-~ 

no; que mesmo desta ultima vez o a.ccusado recebendo a notifi- . 
cação, não se apresentou ao serviço nem apresentou qualquer 

justificativa; que o aoousado por varias vezes deixou o ser

viço da Companhia, sendo que a sua sabida em 1928 se justifi

cava em virtude de ter ingressado no Hospital s ão Francisco 

para tratamento de sua sadde, emquanto que das outras vezes 

essas sabidas foram por dia.s e sem motivo justo, pois que o 

accusado o fazia livremente para retornar depois ao serviço; 

que o accusado sabe que andou mal não retornando ao serviço 

nem dando explicações por que o não fazia, porém, mesmo reco

nhecendo as suas faltas, si a Companhia o quizer, elle, accu

sado, está prompto a reassumir o seu legar de trabalhador de 

socoa. Pelo acousado foi ainda dito que nenhum motivo tendo 

contra as testemunhas arroladas, deixa de assistir aos seus 

depoimentos e pede permissão para se retirar. Nada mais haven-

do nem sendo dito, mandou o senhor Presidente encerrar o pre· 

.. 
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presente termo de declarações, que, depois de lido e achado 

conforme, vae as aignado pelo senhor C a tulino da Coa ta Dias, . ~ V) 1 
rogo do accusado, pelos membros da Commissão e pelas teste-li/ 

munhas presentes . Do que, para constar, eu, Manoel Augusto 

Vaz junior, Secretario da eervindo de eecriváo, 

dactylographei este em teor, que subscre-

vo,~ 

.PRIMEIRA TESTEMUNHA DE ACCUS ÇÃO 

Em seguida, compareceu AUGUSTO GON~ALVES DA ROCHA, brasi-

le ir o, com 4 3 annos de eda.de, casado, ree id ente na casa da 

turma, em Penha Circular, ferroviario, com 20 annos de · servi

ço na ompanhia Leopold ina, sabendo ler e ee crever, aos cos

tumes disse nada, e, sob o compromisso de só dizer a verdade 

do que souber e lhe fOr. perguntado a respeito dos factos 

constantes da Portaria de fls. 2, que lhe foi lida, respon

deu, quando inquerido: que a testemunha desde 1921 exerce o 

cargo de feitor da la. turma de cercas da 6a. Residencia,com 

séde em Penha Circular; que a testemunha sabe que o accusado 

desde· Janeiro de 1936 ausentou-se do serviço da Companhia; 

que ta.mbem sabe que o accueado por varias vezes foi notifica-

do para. voltar ao serviço, entretanto, apezar dessas notifi· 

cações, não voltou a trabalhar na Companhia e dizia mesmo que 

não estava disposto a isto fazer; que da ultima notificação 

dirigida ao accueado e datada de 12 de janeiro deste anno, a 

testemunha tem conhecimento, pois que estando nas immediaçõee 

da. eetaçã.o de Rosario, em serviço, foi chamado pelo mestre 

de linhas Faustino Affonso para assistir a entrega. da alludi-
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alludida notificação; que predito mestre de linhas, em pre

sença da testemunha e do trabalhador Francisco Barbosa, leu 

e entregou ao accusado a notificação que lhe era feita pelo 

Engenheiro Residente para , dentro do prazo de 8 dias, voltar 

ao serviço; que o referido mestre de linhae, nessa occaaião, 

aconselhou ao accusado para. que elle voltas e e a trabalhar, 

obtendo como resposta que elle, accusado , ia pensar, que a 

testemunha, naquella occasião, firmou, tambem como testemu

nha, a declaração assignada,a rogo do accusado ,pelo mestre de 

linhas Fauetino Affonso,. que mesmo assim com a ultima notifi

cação que lhe foi feita em 12 de Janeiro do corrente anno , o 

accusado não voltou ao serviço nem deu qualquer explicação 

do motivo pelo qual não o fazia; que a testemunha sabe que 

durante o tempo em que o a c cus ado se acha ausente do serviço' 

da Companhia vem exercendo suas actividadea como trabalhador 

em lavoura de abacaxis, de propriedada de um senhor Antico, 

em Rosario. Nada mais havendo nem sendo dito, mandou o senhor 

Presidente encerrar o presente depoimento, que, depois de li

do e achado conforme, vae assignado pela. testemunha e pelos 

membros da ommiesão. Do que, para constar, eu, Manoel Augus-

to Vaz Junior, ~ecretario da Co servindo de escrivão, 

teor, que eubscre-
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SEGUNDA TE TEMUNHA DE JCUSAÇÃO 

Em seguida, compareceu FAUSTINO AFFONSO, portuguez, com 

54 annos de edade, solteiro, residente á rua Commandante Con-

ceição numero 15, em Penha, ferroviario, com 33 annos de ser

viço na Companhi Leopoldina, sabendo ler e escrever, aos 

costumes disse nada, e, sob o compromisso de só dizer a ver-

dade do que souber e lhe fOr perguntado a respeito dos factos 

constantes da Portaria de fls. 2, que lhe foi lida, respon-

deu, quando inquerido, na ausenoia do aocusado, que volunta

riamente se retirou, conforme consta das suas declarações de 

fls.: que a testemunha exerce as funcções de Mestre de Linhas 

da la. Divisão, na 6a. Residencia, da qual é Engenheiro Reei

dente o Dr. Alberto Magalhães; que nessas funcções, a. teste- I 
munha superintendente o serviço, digo, superintende o serviço 

referente á conservação de linhas; que é verdade ter o accu

sado se ausentado do serviço da 12a. turma. ordinaria desde 

Janeiro de 1936; que referido a.ccuS"a.do assim procedeu alle-

ga.ndo uma desavença entre elle, acc-usado, e o trabalhador Dio .. 

genes Teixeira, já fallecido; que em virtude da allegação do 

a,ccusado, a testemunha providenciou para que elle, a.ccusado, 

::·::at:::~:h:rd~.:~:·c:::::n:::i::::::e:::::::n::~b::::a: ~ 
accusado jamais se apresentou em serviço; que nao comparecen- ~ 

do o accusado em serviço, a testemunha levou o facto ao oonhe- ~,1~ 
cimento do Engenheiro Residente, o qual determinou fosse o ac-~ 
ousado convidado por escripto a voltar ao serviço; que assim 

foi o accusado por tree vezes notificado para reassumir o seu 

legar de trabalhador, no entanto, apezar dessas notificações, 

o accusado continuou, por vontade propria, ausente do serviço; 

que a ultima dessas notificações foi apresentada e entregue ao 

accusado em 12 de Janeiro do corrente anno, na plataforma. da 

esta~ão de Rosario, quando a testemunha, lendo ao accusado o 

conteúdo da notificação, aconselhou-o a voltar ao serviço, ao 

que o accusado disse que ia pensar; que dando cumprimento á 

entrega daquella notifica.ção , a testemunha, por ser o accusado 
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accusado a.nalphabeto, firmou, a. seu rogo, uma declaração, 

testemunhada por Augusto Rocha e Francisco Barbosa, a qual 

s endo-lhe apresentada no momento reconhece como sendo a de

claração a que já se referiu, razão por que a authentica e 

data novamente; que apezar disto, isto é, ainda depois desta 

ultima notifica ção, o accusado continuou aus ente do serviço 

e nenhuma explicação deu sobre a razão por que assim proce

dia; que o accusado desde que se ausentou em 1936 vem traba-

lhando em serviços de lavoura para um senhor de nome .Antico, 

em Rosario; que embora o a.cousado morando proximo á turma de 

Rosario, jámais procurou ali quem quer que fosse para dar ex

plicação de sua. ausencia, a.o contrario, estando sempre com os 

trabalhadores daquella turma, nunca falou em voltar ao ser-

viço . Nada mais havendo nem sendo dito, mandou o senhor Pre

sidente encerrar o presente depoimento , que, depois de lido 

e achado conforme, vae assignado pela te s temunha e pelos mem

bros da Commissão. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto 

Vaz Junior, Secretario da servindo de escrivão, 

dactylographei este em egual teor, que subscre-

vo,.~%a~~~~~~~~~~~~-L~~~~~~~~ I 
~~2.,___ 
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TERCEIRA TESTEMUNHA DE CCUSAxÃO 

Em ae~uida, compareceu FRANCISCO FERREIRA BARBOSA, brasi

leiro, com 29 annos de edade, casado, residente em Rosario, 

Estado do Rio de Janeiro, ferroviario, com cerca de 9 annos 

de serviço rta Companhia Leopoldina, sabendo ler e escrever 

pouco, aos costumes disse nada, e, sob o compromisso de só 

dizer a verdade do que souber e lhe fOr perguntado a raspei to 

dos factos constantes da Portaria de fls . 2, que lhe foi li-

da, respondeu, quando inquerido, na ausencia voluntaria do 

accusado, que deixou de acompanhar este inquerito, conforme· 

consta de suas declarações: que a testemunha é trabalhador da 

12a. turma ordinaria da la. Divisão da 6a . Residenoia ha qua

si 9 annos; que ultimamente, por determinação do Mestre de 

Linhas, a testemunha, mesmo na qualidade de trabalhador, vem 

se occupando das funcções de encarregado da turma; que o accu

sado era, como a testemunha, trabalhador da 12a . turma ordi- I 
naria; que desde 24 de Janeiro de 1936 o accusado se ausentou 

do serviço, e, apezar de ser varias vezes notificado para vol

tar ao serviço, jámais o fez, não dando siquer explicação do 

motivo por que assim procedia; que ainda em 12 de Janeiro do 

corrente anno foi o accueado notificado para reingressar no 

serviço, conforme carta do Engenheiro da 6a. Resid.encia entre

gue ao accusado pelo Mestre de Linhas Faustino Affonso; que 

lida e entregue esta ultima notificação ao accusado, o refe

rido Mestre de Linhas, por ser aquelle analphabeto, firmou, 

a seu rogo, uma declaração, na qual a testemunha firmou sua 

aesignatura como assistente que foi da leitura e entrega da 

precitada notificação; que para a testemunha o accusado não 

quiz e não quer voltar para o serviço da Companhia, tanto que 

residindo perto da casa da turma, quando era notificado, pro

curava não ser avistado pelos demais trabalhadores da turma, 

deixando assim vencer os prazos que lhe eram concedidos; que 

desde que o aocusado se ausentou do serviço da Companhia vem 

trabalhando em serviço de lavoura do senhor Antico Pereira da 



LEOPOLDINA RAILWAV 

da Silva, agricultor e commerciante estabelecido em Rosario. 

Nada maia havendo nem sendo dito, mandou o senhor Presidente 

encerrar o presente depoimento, que, depois de lido e achado 

conforme, vae assignado pela testemunha e pelos membros da 

~ommisaão. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~u-

escrivão, dactylo-

graphei este em quatro v· que subsCTevo, 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Em seguida, não havendo tnais testemunhas a serem ouvidas, 

de vez que fallecida já a de nome Maciel Rodrigues, conforme 

informalião de fls., mand'Ou o senhor Presidente encerrar o pre

sen te inquer ito, expedindo-se ao accusado notificação para, 

dentro do prazo de cinco dias, a contar da data do recebimen

to da mencionada notificação, apresentar a defesa que tiver. 

Do que , para constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Secreta

rio da Commiesão, servindo de escrivãol. dactylogra.phei este 

termo em quatro vias de eg que subscrevo e assigno 

com os 
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GERTIDÃO 

Aos 29 dias do mez de Março do a.nno de 1937, ~ertifi~o .0 1. 
e dou fé que foi expedida notifi"ação ao aoaueado. para, den- ~~ r 
tro do prazo de cinco dias, a contar da data do re~ebimento 

da alludida notificação, apresentar a defesa que tiver. Do 

que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Secretario 

da Commiesão, servindo de escrivão, daotylographei esta cer

tidão em quatro vias de ~e al teor, que subscrevo~ ~ 
~7kf%4_ ~. 

r I 

JUNTADA 

Aos 6 dias do mez de Abril do anno de 1937, junto a estes 

auto·s a segunda. via da notific-ação dirigida ao a.ccuaado em 

data de 29 de Março deste anno, que adiante se vê. Do que, 

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da 

Commiaaão, servindo de escrivão, dactylographei eete em quatro 

teor, screvo, ~~+/ 7'* 
I 

... 
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ISS10 DE IN ,pERITO AD INISTRATIVO 

elo pre ente instrumento, fio o nhor JO E' DIAS 

MENDES notifio ~o par present , den ro do r zo de oinoo 

di , oont r d d t do r oebi ento de te, a def a qu 

tiver no inqu rito d ini tr tivo a que responde, visto r -

ferido tnqu rito t r ido enoerr do n t a d t a , ós o depo1 

ento d ult1 te temunh d 
,.. 

OOUB ç o. 

L vr do em oinoo Ti a de egu 1 teor por mi , 1l noel Au-

gu to v z Junior, eoret io d Co iaa·o, • o ubs orevo, 

indo Commts .. &;La,.1d o, 

1937. 

.. 

. ,, 
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• CERTIDA:O 

Aos 7 dias do mez de Abril do anno de 1937, certifico e 

dou fé que decorreu o prazo de cinco dias assign~do ao aoou

sado para apresentação da defesa que tivesae, sem que o mesmo 

apresentasse qualquer defesa. Do que, para cons·tar, eu, 

Manoel Augusto Vaz Junior, 3earetario da Commissã.o, eervindo 

de escrivão, daotylographei de egual teor, 

CONCLUSÃO 

Em seguida, faço estes autos conclusos ao senhor Freai

dente da Commi~aão. Do que, para conotar, eu, Manoel Augusto 

Vaz .runior, Searetario da Commiseão, servindo de escrivão, 

dactylographei este termo em quatr~a& de egual teor, 

subscrevo,~.,.JfJ 74<2'?4- ~. 
~; l 

que 

o relatorio da Com-

missão de Inquerito Admin 

Rio 8 de Abril de 1937. 

.. 

DATA 

Na. mesma data. acima, foram-me entregues estes autos. Do 

que, para constar, eu, Manoel uguato Vaz Junior, Seoret rio 

da Commissão, servindo de escrivão, daotylographei este termo 

em quatro vias de egual subscrevo,~~- ~ 
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JUNTADA 

Na mesma data retro, junto a estes autoa o relator1o d 

Commissão de Inquerito Administrativo, que adiante se v~. Do 

que, para constar, eu, Manoel Augusto Va~ ~u~ior, Secretario 

da Cormnissão, servindo de escrivão, da.ctylographei este termo 

em quatro vias de egual tea , que subscrevo, ~~A&~ 
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COMMISS O DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

-I.A.ll6- Rio de Janeiro, 8 de Abril de 1937. 

Illmo.Sr.Director Gerente 

Presente 

TRABALHADOR DA VIA PERMANENTE, JOSÉ DIAS MENDES - ABANDONO 
DO SERVIÇO - INQ.UERITO ADMINISTRATIVO 

RELATO RIO 

Pela Portaria de fls. 2, determinou v.s. a instauração 

de inquerito administrativo para apurar abandono do servi~o 

praticado pelo trabalhador José Dias Mendes . 

Consta da alludida Fartaria que o prenomeado trabalha

dor desde 24 de Janeiro de 1936 se ausentou do serviço sem 

causa justificada, a. elle não voltando, apezar de ter sido, 

por diversas vezes, convidado a retornar ao trabalho. 

Foram cumpridas todas as formalidades estabelecidas 

pelas Inatruc-çõee baixadas pelo Conselho Nacional do T.rabalho. 

O accusado compareceu e prestou suas declarações na 

presença de duas testemunhas idoneas. Confessou que abando

nou o serviço da Estrada em 24 de Janeiro de 1936. Confessou 

tambem que foi convidado por traia vezes ao retornar ao ser

viço, ou dar a razão por que o não fazia, sendo que jámais 

se apresentou para o trabalho ou justificou o motivo de sua 

~ueencia, nem mesmo quando recebida a ultima daquellae noti

ficações, em 12 de Janeiro do corrente anno. Confessou maia 

que por varias vezes deixou exp·onta.nea.mente o eervi~o da Em

preza. Por fim, declarou que nenhum motivo tendo contra as 

testemunhas a.rroladas pela Companhia, deixava de assistir 

aos seus depoimentos. 

Foram ouvidas treis testemunhas de accuaação, não o 

sendo a de nome Maciel Rodrigues porque fallecida. • 

As testemunhas inquiridas ~ão as mesmas pess~as que 
' 



LJ:OPOLDINA RAILWAV 

firmaram o documento datado de 12 de .Janeiro deste anno, 

quando o Engenheiro Residente, pela ultima vez, convidara o 
• 

imputado a retornar ao serviço. Seus depoiment<IJ's, condizem 

perfeitamente com a confissão do accuaado. A prova é, por

tanto, completa. 

Assignado o prazo de cinco dias para a apresentação da 

defesa que tivesse, o accusado deixou-o passar sem qualquer 

allegação. 

Assim, 

falta grave capitulada 

20.465, de 1 de Outubro 

alinea f) , do Decreto no 

f46..-../ 7r4 ~, ~. I ECRETARIO ;r 

I 
I' 
I 
I 
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CO~TCLUSÃO 

Commissão, servindo de escrivão, dactylographei este termo 

e quatro vias de egual ~~ 
~ 

• Remetta o senhor Secretaxio os autos 

deste inquerito ao 

poldina . 

8 de Abril de 1937. 

DATA 

Na mesma data acima, foram-me entregues estes autos . Do 

que , para constar, eu, Manoel Augusto Vaz J"unior, Secretar io 

da Commissão, servindo de escrivão , dactylographei este termo 

?«'~ em quatro vias de egual t;; que subscrevo , 

Ut;.,..-v? 7 ...... h ~. 
I I 

REMEc.oSA 

Em seguida , faço remessa destes autos ao senhor Director 

Gerente da Companhia Leopoldina. Do que, para constar, eu, 

Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da Commiseão, servindo 

de escrivão, dactylographei este ter~ o vias· de egual 
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MINISTERIO DO TRABALHO, 
IN DU STRIA E COMMERCIO 

.. . . la . Seoçào 

C. N. T.- 25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc. 5. 073/37 
ACCORDÃO 

Ag/SSBF • 

19 .. 37 

Vistos e relatados os autos do processo em que 

consta inquerito administrativo instaurado por The Leopoldina 

Railway company Limited contra o funccionario José Dias Mendes, 

accusado de f·llta grave capitulada no art . 54, letra f , do Dec . 

n~ 20. 465 , de 1931 ; 

CONSIDERANDO que o inquerito, organizado de conformida-
"' de com as Instrucçoes deste Conselho , de 5 de Junho de 1933, attri-

bue ao trabalhador da Via Permanente , José Dias ndes , a falta 

grave de abandono de serviço , sem causa . justificada; 

CONSIDERANDO oue o accusado confessou haver abandonado 

oserviço , desde Janeiro de 1936, e , assim, está provado que o mes

mo incorreu em falta grave prevista em lei , sendo passivel de de-
N 

missao; 

Resolvem os membros da Primeira camara do Conselho 

Nacional do Trabalho julgar procedente o inquerito e autorizar a 

demissão do ferroviario José Dias Mendes. 

~e Janeir , 1937 

.Relator 

FUi presente: -
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