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MINISTERIO DA VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS 

(J/4arla rle Py;to Me- ci:/l-tttk. -· qt 
R8de de Viação Paraná-santa 

Curityba, 7 de agosto de 1935. 

IlmQ Sr. Presidente do Conselho Nacional do Trab 

Rio 

Junto passamos ás vossas mãos o inquerito administrativo nQ 

349, prqcedido para apurar a responsabilidade relativa ao atrazo de 

90 minutos sofí'rido pelo trem de cargas "G" na estação de Miguel Coa-
• 

ta, no dia 9 de abril do corrente anno. 

Á vista da conclusão a que chegou a commisaão encarregada' 

desse inquerito, resolvemos rebaixar o agente da reí'erida estação, 

ar. Alvaro Costa, para telegraphista de 2a. classe, com os vencimen-

u toa de 290 000 menaaes. 

Solicitando desse Egregio Conselho a confirmação da pena 

applicada, valemo-nos do ensejo para reiterar os nossos pr0testos 

de alta estima e distincta consideração. 

Attencioaaa saudações 



REDE DE V' IA ÇA' OA PARA NA =-dA NTA CATA R TNA , 

I N ..J U I R I T O ---- - - .... - A D M I N I 8 T R A T I V O 

Mandado instaurar a o e roa. de um atraso de 90 mts. 
sofrido pelo trem de oarJas "G 11 na estação 

de Miguel Costa dia 9 de Abril 
de 1935. 

Prooedido no eaoritorio da sexta Residencia. 
em Wenceslau Braz. 

• 



REDE DE VIAÇJl'O PARANA SANTA -CATJiRINA~ 

IN.JUERITO ADMINISTR.ATIVO Nr .349.-

Obgeto -

Atraso de 90 minutos do cargas "G" na estação de Miguel aosta 
no dia 9 de Abril do corrente ano de 1935 )-

O Escrevente 

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

Aos quatro dias do me~ de maio de mil nove centos e trinta e cinoo, 
em Miguel Costa,autuo a presente portaria e mais documentos que a diante 
se encontram de que faço este termo.EU João Araujo,Representante do Depar
tamento do Trafego,servindo de esorevente,o esorevi 1 li e assino. 



RÊIJE lJE VIAÇÃO PARA.Jll.-SA.NTA CATHARINA 

- POR T A R IA -

EU, Adelar Torres Brandão, Eng~nheiro 

da 6a. Residência, da Companhia ~trada de Ferro sao lbulo-Rio 

Grande, designado pelo Snr. Superintendente da Rêde, para presi

dir o Inquerito Administrativo, numero 349, mandado abrir pelo 

Snr. Inspeotor Qerol do Trafego afim de ser apurada a reaponaabi

lidade attribuida ao Agente da Esta~o de Miguel Costa, Snr. Al

varo Souza, pelo atrazo de 90 minutos soJfrido pelo trem de 

"G" no dia 9 do mez de abril do anno de 19351 na eataçlro de 

Costa, designo o Snr. JoUo Araujo, Fiscal de trens e Repreaentan 

tea do Departamento do Trafego no presente Inque~ito e determino 

seja esse Inquerito iniciado no dia doze de ~~o, ás nóve horae 

na sala do edi/icio da eata~o de Miguel Costa, onde deverão coa

parecer para deporem, os senhores Chefe de trem Emílio CrUR, -

~ohiniata Segismundo Corbeski e Fiscal de trens José Pinto,alea 

doa senhores Fiscal de trena Joao Araujo e Chefe do 3~ Deposito 

da Locomo~o Antonio lbrconstn, designados para representanem>r• 

peativamente os Departamentos do Trafego e da Locomoção no preaen 

te Inquerito.-

Wenceslau Braz, 3 de ~io de 1935.-

;4etJ~~~ 
§.ngenheiro da ôa.Res i~incta. 

Preaidenbe do Inquerito. 



RÊDE !E VIA ç!O PARANÁ-SANTA CATHARINA 

INQUERITO ADMINISTRATIVO N.! 34S 

-., 

ACTA DE INSTALLAÇAO 

Aos doze dias do mez de ~io de mtl noueoentos e trinta e 

otnoo1 no esoriptorio da 6a. Residência, em Wenoeslaá Braz, presen

tes os Snrs . Dr. Adelar Torres Brand«o, Engenheiro da 6a. Residência 

Presidente do Inquerito, Antonio ~roonsini, Chefe do 3.! Deposito da 

Looomoçéto, Vice-Presidente e João Araujo1 Fiscal de Trens, secretario, 

laurou-ae a presente aota de installaçéto para inicio do Inquertto Ad-

mtnistrativo numero tre3entoa e querenta e noue para apurar a respon-

Dabilidade que foi attribuida ao agente da estação de Miguel Costa, -

Snr. Alvaro Souza, pelo atrazo de noventa minutos, aoffrido pelo trem 

Cargas "G" do dia noue de Abril do corrente anno, naqu.ella estação.-



JIINISTERIO !JA VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS 

ESTRADA !JE FERRO s . PAULO-R._GRANJJE 
"" .... , . , ' 

REDE ~DE YIA Ç~E-~~~~:~~!f!A OATHARINA 

- :4: ... 

PORTARIA PARA ABERTURA !JO INIJUERITO ADMINL TRATIVO N.! 349 

O Superintendente da Estrada de Ferro ~o Jaulo -

Rio Grande (Rêde de Viação Paraná-Santa Cathartna )1 usando das 

att ribuições qua lhe conferem os regula~~ntoa em vigor, 

R E S O L V E nomear waa oommtssllo para abertura de um ir'ltluerito 

administrativo, oompost~ àos seguintes membros:-

Pres iden·te 
v-tce-Pres id ente 
Secretario 

, 

~Dr .Abelar Torres Brandao 
~Antonio kbroonsin 
-Joao Arau;'o 

para que a mesma apure as faltas oommettidas pelo agente Alvaro Souza, 

constantes da carta annexa n~ 9/12601 de 24 do corr ent e mez, do Sr. 
I 

Inspeotor Geral do TraJego. 

Ourityba1 27 de abril de 1935 . 

a )Alex Gutierrez 
Superintendente 
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Illmo. nr.-

Aluaro s ou 

Agente da c tag{!o de JIIGUEL CO,.,TA.-

üua o ao uo ao oonhe tmffnt o que em uirtude da aoou-

'>nr • Jo ~' tra to, . J't oal de 

·trens, 

, 
trot luo que o~ou o n 

de 90 »ltnutos do .,_ ele o rqa. "O" r&o cU 9 d 

nno1 na 

do r p ctrl u "pode" que /oi attri.Juldo a. vossa pees8o.- A oomlsaã 

do Inque ito e reunlrd em l louel Coat no dia lO de maio do oorr•nt 

anno, aJ m da o v~l o1 á 9 horas da manhe.-

o tentt.ttoaao-uoa que poder e.• ta uos faaer aoOWlpGnhar de 

ad vo do, ou a ~t ttào palo advogado ou o r eprea ratante do undloado 

a que p rtenaer.-

auda~ões 

o i ente · 



Ill o. nr•• Ch 1• d Jra/ eg 
CheJe da Looo og 

A./ f de d por 

le tau r p;~ra P' .,. r e 

nt . ,.., 
• on o• 1 
- 'I o~ • 

n ·haquer f t ad ' 
., ndade 

ab'l ida a1irfbu'lda o Br • .~ luar ao.aa~ 

gtl t • dtl ••ta ,pel rae d •'nut • :frid pelo trh de oorgaa 

"G" cl d ia 9 d abril do o r r nte nn •tag4o dt1 lgu•l Ca-to.pe , .. 
a /In a à r à e ,. o reei ento n d ta lO de o rr·ente •• JICIClueJJ 

s taçl!• d • IJ,. •• nte, de tre 11'1• OrU6,Ch•l• de oor 

alludid ao I • •••und Cor 'I Ir., , ohtralet • 

61,: J.-u--~a--s--Q·;r. ~iJái;i. o •~ uer • 



JO;; 
RÊDE DE VIAÇÃO PARANÁ-SANTA CATHARINA 

OBS:- . (COPIAS) 
Snr. SIP.- Suapendel-o do serviço até aegunda ordem determinando 

AG-GC mandar substituto. Incubir F-3 proceder rlgorosa s'ndtoanota.-
a )El 011 Braga 

PLATINA1 9 DE ABRIL :f?E 1~35 10/4 

AVISO N~ 25. AP. 20~ 00· - NA PROCEJ)ENCIA RECEBIDO· DESTINO 211 00 , 
CDT. ElliLIO CRUZ - PI - A CM- IP - GB.-Copfa AG - JR.-

cargas "G" atrazou em GL 90 minutos por falta 
de pode, sendo que o agente aolJ.ava-se embrtagaào, ao fot possível 
sahir quando o mesmo melhorou. 

TLG.Transmissor PLU TLG. Recebedor AL 

AVISO N.! 5- DE 9 JJE ABR:IL JJE 1935. AP.·20~0() ._ RFJCEBI!lO /JESTINO 
821 oo - llCH "CARGAS "G"- PIá DP-31 IJVT.-3,-JR .... Copia CHL.-

Communtco-vos que o AG àe GL aohando-ae em
briagado causou 90 minutos atrazo oargas "G" ainda illudtndo á nossa 
boa Jé fornecendo pode sem ser concedido pode telegraphioo· de PI. 
O.BS: Ao Snr .IP.- 10/4/935 a) I.Franoisqutni p. CHL.-(Prot.474.-

AVISO N.! 30 - de 9/4/935. AP. 20,50 - RECEBIDO DESTINO 8~20 àe 10/4 
.AG PI á IP1 f111 - GR.-

Cargas "G" àe hoje ohegou nesta sem poàe tele
graphioo linha iB~laàa de 15 hora• ao restabelecendo ás 181 25. 

TLG.TRANSMISSOR Jl. 

AVISO N.! 226 de 10/4/985. AP. 71 00 - RECEBIDO DE TINO 8 1 20. 
AG PI ... á IP~ CJJ, ... GR.-

Cargas · "H" atrazou nesta 30 ma falta pode GL 
seguindo mesmo com pode de GJJ. 

AYIEO N.! 26 de 10/4/935• A:P;. 61 00 - RECEBI!JO DESTINO 8,20. 
CDT "CARGAS H "1 á CM~ IP-GR.-

Cargas "H" atrazou 3o ma em PI por falta pode 
de G~ aeguio o.om. pode de GD. 

OBS.:- Snr. AJT.-

AVISO N.! 281 de 10/4/935. · APe 101 00 -
IP, á AG-GL Copia AG-GC1 F-3,-

Fioaes suspenso do aervtço até segunda ordem, 
avista causas determinarão a traz o a. o oargas "G" de hontem pt essa ea
taoãq deve aer entregue ao TLG Joaé L.Silva, de GC# a quem respectivo 
ag·~nte dara paaae. a)Eloy Bra a 
EP. anotar. 9 P/IP anotado Blano 



-:2:-

ATf!ISO N.! 19 de 1o/4/935. Ap. 1ol45 - Recebido 11, oo.- I 
AG-GC á IP-Gr.-

Voas()-aal pt Tlg Leoncio não seguir hoje á Gl 
porque aviso foi recebido mjnutos antes chegada P-15 n~o havendo tempo 
aprontar seguira primeiro trem.-

AV!ISO,N! 282 de lo/4/9'35 Ap . lo 1oo.
IP-áF-3 1fB Copia AG-JTB.-

Jbzel urgente rigorosa syndioanoia sobre assumpt4 
av·iso n.!s 25 do CJJT Emilio Cruz e 30 do AG-PI1 ambos de hontem doa quae~ 
AG. "B á dar vos a o opia· pt aguardamos vossa in/ormação pt 

w. Gr.lo/4/35 

Illmo. Snr. Chefe do Trafego 
P. Grossa 

Rrooedendo as Sindioancias ordenadas por vosso aviso n.! 282 de lo do 
corrente apuro o seguinte: interrogado o CJJT Emilio Cruz, que conduzia 
o cargas "O" do dia 9 informou este que parttu de GJJ ds 161 50 ohegando 
em GL ás 1714o ali chegando encontrou o agente completamente embrialado 
e· a estação evadida por particulares, tendo o chefe de trens com seus 
g.freios, feito as descargas e deixando-ás mercadorias entregue ao g.orn 
ves, isto em virtude do estado de embriagues em ue estaua o agente, ou. 
jo Snr . não podicr. tira r o "pode " para um trem seguir a PI, e 90 ms paasc 
dos o agente deu-lhe "pode" completamente em branco dizendo que tiiha St 

licitado de Pl1 elle Chefe de trens si recusou partir com o referido -
"pode" disendo-lhe que a linha estava interrompida e que o referido "po. 
de" não podia ser concedido pela estação de PI1 ás l91 lo hora essa que 
o agente melhorou um pouco, deu-lhe novo "pode" com o no! 29 e esse mesm 
1/64 !oi concedido pela estação de PI1 digo isso porque o ultimo "pode"· 
solicita do aquella estação !oi registrado com n.! 34 portanto esse de n.! 
29 deveria ser 351 ficando assim provado que o agente de GL1 soltou o 
oargas "G" oom "pode n falso tambem me inJJormou o agente de PI, que a Li 
nha telegraphioa foi interrompida pelo agente de GL1 e aó restabeleoend 
depois que o mesmo fioou melhor da bebedeira, sou de parecer que um age 
te deveria ser rebaixado para t1g para trabalhar sobordinado a um agen~ 
bastante energioo, oaso contrario a ohefta passara pelo desgosto de ver 
a qualquer momento um encontro de trens.-
Junto esta dois p odes de GL sendo um completaRente em branco e um com 
n.! 29 cujos podes não foram concedidos pela estação de PI.-

a) 
OBS: Snr . AJT. 

Saudações 
José Ptnto 

F-3. 
J'r 112/4/35. 

"POJJES" T-5 .... Lioença franca:-
JJuas vias com traços ilegiveis. 
Uma via ao ohefe de trem .... 17140 Linha P. P. Avie o 29 

O trem Cargas pode seguir até PI · 
Estação de GL Dia 9/4/1935 ás 191 1o - O AG. Alvaro.-· 

Uma via ao chefe de trem.- T-6-B-RECOMENlJAÇÕES 
O trem Cargas "G" pode seguir ate M.Costa.-
Estação de G.Ptlrgas.- Dia 9/4/1935 ás 161 45.-

0 Agente-Ploli.-
Obs:- MUito cuidado1sem pode telegraphico1 marcha reduzida 

CDT.Emillo MCB. s.Kurberak,.-



.... CÓpias -

·Aviso n.! 677-.A de 3/5/935 - R-6 WB á IP1 CHL- GR e OFF.-

-:7:--

;ot 
Obseguiodizer nomesC·DT e MCH do oa.rgas "G" do dta 9/4 e deverão depor 
Inquerito n~ 349. 

a) Almeida .... 

Aviso n.! lt~615 4/5/935 - IP-GR á R-6-WB.

Vosso 677-A Cargas "G" 9/4 foi Dnilio Cruz.-

Aviso n.! 624 de 6/5/935 - CHL-OFF á IJP-3 .[R - R-6 WB.-

Snr. R-6 solicita vosso oomplreotmento em WB afim dar inicio Inque'iito 
n~49 do qual fostes designado Vice-Presidente. 

Aviso 183 de 7/5/935 - IP á R-6 1f'B.-

Certtfico-vos de que o fiscal de trem Snr. José Pinto s6 podera chegar 
em GL dia 11 em virtude da escala de serviço.-

' 
JfB 

Aviao n.! E de 9/5/935 - Prea ide nte Inque'l7tto n~ 349 d IP e CHL - GR--017 
Oopiaa á AG - JR e GL.-

Em virtude impedimento Vice Presidente Inquerito 1 fica adiado para 15 
do oorrente reunião Inquerito em Miguel Costa. 

A)Brandao - Presidente Inquerito Administrativo 
n.! 349 

Aviso 710-A de 14/5/35 - Presidente Inquerito 349 rfB á IP-GR. 

Afim facilitar serviço oomisséto inquerito solicito autorisar vinda dia 
15 á WB o Snr . Alvaro Souza Ag de Gl. · 

a )Brandão. 

Aviso 711-A de 14/5/935 - Presidente Inquerito 349 WB á Vioe-Pres idente 
lJP-3 JR.-

Fineza vir amanha 15 a YIB afim inioiarmos serviço inquerito. 

a)Brandão. 

Aviso 712-A de 14/5/35 - R-6 1fB á IP GR.-

Vos ao 183 pt IJJ. remos inicio inquerito dia 15 em WB. 

a )Almeida. 

Aviso 15-A de 14/5/35 - F-17 1fB á AG GL. 

Com referenoia 419 do Snr. IP pedimos traaerdes livro "pode" T-21 
e talão T-6 "pode" e:ctrahido cargas "G" dia 9 Abril p.pass'&do. 

a)Araujo. 



... :3: .. 
-CÓpias-

17 de abril de 1935. 
Illmo. Sr. Inapector ~ral do Trafego, · 

- aur ityba -
FALTAS COMJJETTIDAS PELO AGENTE ALVARO SOUZA 

Commun toamo- voa que o trem de cargas "G ".,de 9 do o orre nte mes1 · 

atrazou 90 minutos em General Miguel Costa1 porque o agente dalt 1 ar 9Al~ 
varo Souza , estava completamente embrtagado 1 sem poder solicitar "p6de ·" 
para o mesmo trem proseguir viagem, consoante communicaçUo que recebe
mos do cheje e maohinista do alludido trem, e1 posteriormente1 do fiscal 
de trens José Pinto , a quem incumbimos de syndicar o facto. 

Aaaim1 ~ase empregado1 que está· suspenso do serviço, estd incurso 
na letra B1 artigo 541 do Decreto n.! 20. 4651 de 1 de outubro de 1931 e ar
tigo l661 do Decreto n~ 151 6731 de 7 de setembro de 1982 0 

Pela fé de offioio desse empregado1 a qual annexamos du.presente1 
verificareis que se trata de mau empregado, que já foi submettido a tre 
inqueritos administrativos . 

Em. faoe do enunc iado1 soltlcitamos a fineza de vossas provtdenctas 
no sentido de ser· esse funccionarto submettido a n8 vo e rigoroso inquert 
to administrativo. 

w. 

Saudações 

Chefe do Trafego. 

File 9/126 o. 
curityba , 2~ de abril de 1935 . 

Illmo. nr . Superintendent e . 
N e s..i..S!, 

FALTAS COJJJJETTIDAS PELO AGENTE ALVARO SOUZA . 

Levamos ao vosso conhecimento aue o trem de ca rgas "G", rln rl f.a 
9 do oorrent e me B. na es ta~o de Gbl. Miguel Costa, atrazou 9o minutos · 
por que o respectivo agente , ar . Alvaro Souza, encontrava-se em c omple
to estado de embriaguez , sem poder sol iattar o "pode " para esse trem 
proseguir viagem . Isto , segundo communicayão que o ar. Chefe do Trafego 
da linha Itararé-Ur uguay recebeu do chefe e maohinista do alludido t rem 
e1 posteriormente, do fiscal de trens José Pinto, a quem ;oi i nc umb i do 
as syndicancias nesse sentido. 

Esse Juncoionarto foi suspenso do serviço por estar incurso na 
letra b)1 art~ 541 do decreto · n~ 2o1 4651 de l~ de outubro de 1981 e a i 
da no artigo 166 do decreto n! 15 . 6731 de 7 de aetemhro de 1922 . 

Trata-se de um máo empregado , pois que pela sua fé de offÍoio 
inolusa 1 constata-se as suas faltas e pelas quaes j d respondeu a tr€a 
inquéritos administrativos , por isso que solicitamos autorizeis a aber
tura de novo inquérito para que seja devidamente apurada a responsabi 
lidade óra attribuida ao ar . Alvaro Souza . 

lo . 
1/annéxo. 

OBS:-

. Saudações 
a) J. ~saeroll i Jor . 

p/Insp . Ge ral do Trafego 

Autoris o - co, 25/ 4/935 . - AlexGutierez 



C
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- op~aa -
-:8:- ;I 

FB.
Aviso 419 de 14/5/35 .. IP..GR á AG GL e PI CÓpia Presidente Inquerito 34$ 

Autorizamo-voa 'l.:lrdes a WB amanha afim de de.por Inquerito 349 podendo ez
trahir passe e entregar estação ao substituto que vem de PI pt. Ao AG àe 
Pidterminaàoa Jazer seguir PTC Etigar Borba substituir AG Gl por 1 dia for
necendo-lhe passe. 

Aviso 420 de 14/5/35 (URGENTE) IP-GR á AG JR e Presidente Inquerito 349 1fB 

Recomendamos-voa Jazer apresentar-se amanha · em FB BG Emilio Crua afim depol 
Inquerito 349 podendo fornecer-lhe passe pt. 

Illmo. Snr. Chefe do Trafego -presente.-

Afim ser transortpto ao Inquerito administrativo que acha-se em andamento 
na estação de Miguel Costa com referencia ao atrazo de 90 ma do oargas "G 
9 Abril pt Rogo a lineza nos Jorneoer alguns documentos que se relacionam 
oom o Jacto e acham-se nesta chefia cujos documentos, serao devolvidos tão 
logo transoriptos .Saudações. a)Araujo Silva Secretario Inquerito 349. 

GR 13/5/935.-

OB8:- Recebi 15 annexos. a)Araujo 13/5/35. 

A•lae a..! 170 de 15/5/935 do Presidente inquerito n.! 349 1fB d DP-3 JR.

Fineza mandar vir amanhá a .B. Moh Ku.rbeaky 1 afim depor inquerito.-

a )Brand~o. 

CÓpia livro de 'Podes " T-21. 

Registrp do "pode" Op7J.Cedido ao cargas "G ": 
Aviso n.! 35-181 20 ha .... AG á AG pôde seguir cargas "G"? 

a) ASP. 

Re.'l poa ta:-

Aviao 29 ·de PI- 18,11' hs. AG á AG.pÓde vir oargas "G" até PI. 



R2DE DE lTIAÇ.ii O PARA NA-SANTA CATHARINA 

TERMO DE INFORMAÇÃO 

Aos deaeséte dias do mea de maio de mil novecentos e trinta e 

cinco, em uma das salas daa. estaçflo de Getulio vargas , presentes os -

snr·s. Dr.Adelar Torres Brandé!o , Engenheiro da 6a. Restdência 1 Preaident4 

deste Inqueri to Adm. in istrati uo1 Antonio Marcono in, Che!e do 3.! Depoo i to 

Vice-Presidente e J~ão Araujo, ajudante da agencia da estaçfio de Ponta 

Grossa , Secretario, comparecu o Snr . BENEDICTO CALIZT01 praticante de 

Telegrapho , com 24 annos de idade, brasileiro, casado, residente em Ge

tulio Vargas com 9 annos de serviço, prestados nesta ROde e nflo •• ten

do em outras , perguntado sê pod~a precizar a hora da ultima oommunioaçéi1 

que teve o om a estaçflo de Miguel C os ta 1 antes que o trem de Cargas "G" 

de dia 9 de abril proximo paaudo partisse desta estação, respondeu que, 

pelas horas QUI~E e TRINTA minutos mais ou menos , sendo chamado esta 

estação , ao attender ver i!icou ser da estaçé!o de Miguel . costa; pergun ... 

tado qual o assumpto que se prendia a essa communioaçflo1 disse que, o 

agente indagava onde sa achava o trem de cargas "G"~ tendo respondido 

que o trem estava entre Getulio ~rgas e ~uatigud, que o agente solici

tou ao depoente , quando chegasse o trem de cargas "G" o soltasse, e c o

mo achasse não ser regulamentar a solicitação feita , deizou de levar ao 

conhecimento do agente a quem estd subordinado . • E como nada maia disse 
' . 

e nem lhe foi perguntado, lebrou-se este termo que depo4s de lido e a-

ohado conforme vae devidamente asstgnado.--------

~ .. ~-~od~A!~ 
_./',_ Vic esidente . 



~~ 
"' REDE DE VIAÇÃO PARANÁ-SANTA CATHARINA / 

TERMO IJE INFORMA QÃO 

Aos dezesete dias do mez de maio de mil novecentos e trinta e 

cinoo, em uma das salas da estação de Getulio V'argas 1 presentes os snrs • .Dr. 

"' Adelar Torres Brandão1 Engenheiro da 6a. Residenoia1 Presidente deste Inqu 

rito Administrativo, Antonio }Jarconoin1 Chefe do 3.! 1Jeposito1 V'ice-President 

e Jo!!o Araujo1 ajudante da agencia da estação de Ponta Grossa, i:iecrctario1 

compareceu, o snr. JOSt PIOLI1 agente da estação, com 26 annos de idade1 -

brasileiro, casado, residente em Getulio ~rgas, com 13 annos de serviço 

prestados á esta Rêde 1 não os tendo em outras, perguntado porque motivo -

elle depoente soltou o trem de cargas "G" do dia 9 do mez de abril do cor-

rente anno 1 sem "pode" telegraJil,ioo, respondeu que1 o trem de cargas "G" em 

apreço, ohegou em sua eetação as horas DEZE8dEI81 permanecendo TRINTA minu 

tos em serviço da estação, e durante QUINZE minutos chamou elle depoente -

pelo apparelho do Telegrapho á estaçllo de Miguel Costa 1 visto o telegraphis 

ta desta ter pedido para ausentar-se pouco antes da chegada do Cargas "G", 

~não sendo attendido1 notando quando ohamaua que havia iaolamento na linha 

para o lado de Miguel Costa, em virtude disto soltou o trem com "pode"--

T. 6. B "pode" este regulamentar para esta occas iões; perguntando ma ia se po

dia precisar á hora da ultima communioação com a esta ção de Miguel Co$ta 1 

disse que, a ultima. communioação foi feita pelo Telegraphista .Benedicto -

Calixto.- E como nada mais disse e nem lhe foi perguntado, lavrou-se este 

~ermo que depois de lido e achado conforme vae devidamente assigrtldo.-----

-~~~~ (3:::-.:~ .. ~A.( ~wente ao*'~ 
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REDE DE V]AÇA O PARANA-SANTA CATHARINA !f 
TERMO DE INFO,RMAÇÃO 

Aos deaesete diaa do me;r dt; maio de mil novecentos e trinta 

a cinco 1 em uma das salas da esta9Üo de Platina, presentes os anrs . 

Dr . Adelar Torres Brandão1 Erlgenheiro da 6a . Residênoia1 Presidente des 

te h1querito Administrativo, Antonio Maroonoin1 Chefe do 3~ Deposito , 

Vice-Presidente e João ArauJ'o1 AJ·udante da a gene ia da estação de Pon

ta GTossa1 Secretario1 compareceu o snr. ~poleão Oliveira, agente da 

estação com 38 annos de idade, brasileiro, casado , residente em Pla

tina , oom El annos de serviço prestados nesta Rêde1 não os tendo em 

outra, que perguntado em que horas havia !ornec ido "pode " para o t1•em 

de cargas "G" do dia 9 de abril deste anno1 re.,pondeu ue1 a estação 

de Mig el Costa , não solicitou npode "pára essA trem , com surpresa ve

rificou chegar em sua estação o referido trem, isto ás horas DEZENOV~ 

e CI~OENTA E CI~O minutos , o ue deu origem a transmissão ~o aviso 

no! 3 0 ao snr . Chefe do Tra.fego e Che.fe do movimento, communicando o 

Jaoto i perguntado ma ia 1 que n..! de vtla ter o npode " á se r Jor11eo ido pa~ 

ra o trem em queatão á estação de M. Costa , disse que1 seguindo a or

dem numerica devia ser n~ 351 disse tambem que neste mesmo dia a li

nha telegraphica esteve izolada das O.UINZE HORAS ás JJEZOITO E VINTE 

E CINCO minutos , -<Jomo nada mais tivesse a d 'lner e nem lhP. .fo1. per

guntado, lavrou- se este termo que depois de l i do e achado oon/onne 

vae dev~damente ~aa f anado.-------- - ------ ----

-f\Aa~"~a--.,.,-n_~,- -~ -s--
rr eB ~ enc;e o ..LnCjb~ ---



~ - , REDE lJE VIA ÇAO PARANA-8 NTA CATHARINA 

TERMO DE INFOHJlAÇÃ O 

Aos dezeaeis dias do mez de maio do anno de mil novecentos e 

trinta e cinco ~ em uma aala do esoriptorio da 6a. Reaid6noia em Wenoea 

lau Braz , pres~ntes os Snrs . Dr . Adelar Torres Brandão , Engenheiro da ~ 

6a. Residênoia~Presidente d~ste Inquerito Administrativo, .Antonio kPr

conoin1Chefe do 3~ Deposito,~ice-~esidente e João Araujo, ajudante da 
, 

agencia da estação de Ponta arossa, Secretario , oompareoau o Snr . Sezts 
:" 

mundo Korbeski 1 maohiniata , Polonez~ casado, com 41 annos de idade, re~ 

sidente em Jaguariahyva , com 13 annos de serviços prestados á esta Rêde 

não os tendo em outras, perguntado o que podia adiantar sobre o atrazo 

de NOVENTA minutos sol/ridos pelo trem de oargas "G"do dia NOYEdo mez 

de abril deste anno na esta~o de Miguel Cos ta , respondeu, que chegando 

na referida estaçllo com o trem de cargas "G" no qual servta oomo machi 

niata , viu aprozimar-?e da eataçao o agente anr. ALVARO SOUZA amparado 

por doi~ particulares, notando aohar-ae o mesmo em estado de embriag~e~ 

d•-igiu-s e á plataforma da estação e falou com o ohefe de seu trem, -

EMILIO CRUZ, para que effeotuáasana descarga de mercadorias, aJaatou-ae 

da esta~o e foi para á locomotiva; passados QUARENTA minutos maia ou 

menos depois da chegada 1 lhe !o i entregue na 1 ooom.otiva um. "pode " que 

notou Der ellegivel e incompleto, o qu,e não acceitou, indo pessoalmente 

á estação devolveu o "pode~ procurou en~ão falar com o agente e lhe 

fez ver que aquelle "pode " não éra legai, teue como resposta que o ---

"pode" éra cousa de pouco importancta; em face da resposta do agente e 

reconhecendo o aéu estado, retirou-ae para a locomotiva e aguardou um 

novo "pode" ue lhe Jôra, entregue ás horas DEZENOVE e DEZ minutos, ve

rificando estar o mesmo devidamente preenchido seguia para a estação de 

Platina.- E como nada m.di s disse e nem lhe foi perguntado, lavrou-se 

este termo que depois de lido e achado conforme vae devidamente aast -

gnado.--------------------

~~~ 
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RÊ1JE 1JE 1IA QÃO PARANJ ... S.ANTA CATHARINA /j 
TERliO 1JE INFORMArfÃ:O 

Aos deaeaets dtaa do mez de maio de mil novecentos e trinta 

e cinco, em uma sala do escriptorio da 6a. Residência em Wenceslau Bras 

presentes os snrs. Dr.Adelar Torres Brandão,Engenheiro da 6a.Resid€ncia 

Presidente deste Inquerito Administrativo, Antonio ~rconcin1 Chefe do 

3.! ])epos i to, Vice Presidente e João ArauJ·o,aJ'udante da agencia da esta

ção de Ponta Grossa, Secretario, compareceu o Snr.Jose'Pinto 1 Fiscal de 

trens,brasileiro,com 43 annos de idade 1 oasado, residente em Jaguariahu~ 

va, com 11 annos de serviços prestados a esta Bêde e não os tendo em 

outras, enterrogado sobre o que podia informar a céroa do proeedimento 

do agente da estação de Miguel costa Snr. ALVARO SOUZA, no dia WOV'E de 

abril deste anno, com referencia ao atrazo de NOVENTA minutos que sof

freu o trem de cargas· "G"1 disse que; com relação a esse caso, J'd Joi 

enconbido pela Chefia do Trafego para fazer sundicancia, iá prooedtda 

aos 1JQZE dias do mez passado, co~irma as informações iá prestadas que 

resume-se no seguinte; procurando o chefe de tr~m EMILIO CRUZ, obteve 
I , 

o seguinte; que no dta NOVE de abril deste anno, chegou na estação de 

Miguel Costa ás horas DEZESETE e QUARENTA minutos encontrou o agente 

anr. ALVARO SOUS completamente embriagado, e á estação evadida por par.. 

ticulares, tendo o ohefe de trem com os seus guarda-freios, feito a des 

carga de mercadorias deixando-as entregue ao guarda-chaves, isto em ver1 

tude do estado em que se achava o agente, cuJ'o senhor não podia tirar o 

f1pode" para o trem seguir á · Pla ·t; tna, que logo após o serviço da descar

ga, recebeu um "pode" incompleto e el igivel1 com o qual recusou ]Xlrti r, 
, 

advertindo o agente que aquelle "pode" não éra telegraphico e que a li

nha achava-:-se interrompida, e mesmo não tinha sido solicitado á estaçé!o 

de Platina, tendo o agente regressado ao escriptorio da estação e as -

horas DEZENOVE e DEZ minutos ihe forneceu um segundo "pode" com o nume

ro VINTE E NOVE e devidamente preenchido; transportou-se o depoente á 

estação de Platina e:caminando o livro de "pode" T-21 constatou nt1o ao/m 

se registrado o, "pode" pedido pela estaç{Io de Miguel Costa, para o trem 

de cargas em questão, notando tambem a divergencia nos numeroa de "pode 



pela ordem legal devia ser numero TRINTA E CINCO e não VINTE E NOVE, 

oomo oonsta no lfpode "forneoido.- E como nada mais disse e nem lhe fot 

perguntado lavrou-se este termo que depois de lido e aohado oo~orme 

vce devidamente assignado.-------------

)~~-0~ 
Presidente do Inq ueri to 



RÊJJE JJE V L4 çi O Rl RANÁ-SANT CATHARINA 

TERJJO JJE INFORMA@O 

Aos quinze dias do mez de maio de mil novecentos e trinta e 

cinco1 em um.a sala do esoriptorio da 6a. ResidOnoia em Wenceslau Braz1 

pr es1entes os Snrc. Dr. Adelar Torres Bra ndão1 Engenheiro da 6a. Res td8n

oia1Prestàente deste Inquerito Adminiatrattuo, Antonio ~roonctn1 ahefe , 

do 3~ Depoa tto1 Vioe-Pres i dente e João Araujo, ·u.dante da Age na ia da EB ... 

tação de Ponta Grossa 1Seoretario 1 compareceu o Snr. Emilto Crua, com 28 

annos de idade, brasileiro, oasado1 residente em Jaguariahyva 1 com 6 an 

nos de serviço prestados nésta Rêde e não os tendo enl outra, no desenpe 

nho das funoções de BJ,gageiro 1 interrogado sobre o que podia in.formar a

céroa do ocoorrido na estação de Miguel Costa1 no dta 9 de Ab1·il do ann 

corrente1 in.formou que; no dia NOVE do mez de abril deste anno 1 quando 

servia como Chefe de trem do cargas "G"1 chegou na estação de Getulio 

Vargas e recebeu ás horas 161 50 minutos o . impresso T-6-B com REOOMENlJA

ÇÃO, 'muito cuidado sem pode telegraphico ."1 que chegando na estação de M. 

Costa poude constatar achar-se o snr. Alvaro Souza agente daquélla esta

ção em estado de embriagues, e oomo tivésse descarga de mercadorias á -

Jazer, procurou então entender-se oom o snr. agente o que não !oi possí

vel dado o eatado em que se achaoa1 que procedeu a descarga em presença 

do guarda chaves, e mcltlou guarda• as mercadorias; terminádo a descarga 

procurou novamente o anr. agente para lhe jazer entrega dos papéis e}re

oeber o "pode", nésta oocas tão recebeu do agente um "pode "para seguir 

a estação de Platina, e oomo tivésse notado no "pode" ser taoompleto e 

sem assignatura, resolveu mandar o seu trem entrar no desvio, e dei~ou 

de jazer entrega dos papéis correspondentes a descarga que hevia feito, 

esperando que o agente tivésse melhóJ•aa afim de asa ipnar o TF-6 e que 

pudésse lhe fornecer um "pode" em condições de poder partir para Platin 

que deooorridos NOVENTA MINUTOS da chegada na estação de M.Costa, procu

rou novament,e o agente~ quando lhe !o i !orneo ido um 'Pode" sobre numero 

2B devidamente preeachido e aooeitavel para prcseguimento de súa utagem1 
' 

tendo nésta mesma oooastão o agente assignado os TF-6 da descarga de me~ 

oadorias que havia feito; que chegando na estação de Platina procurou irr, 

formar oom o agente1 s€ a estação de M.aosta havia pedido ~pode" telegr 

phico para o seu trem, obteve resposta negattvaJ-perguntádo at em outras 



# -:2:-

vtagens ao passar na estaç«o de M. Costa notou o agente em identicas oon

dições 1 respondeu que nUo . - E como nada mais disse e nem lhe /oi pergun

tado lavrou-se este termo que depo ts da lido e aohado con,J'orme vae devi-

damente aasignado.-------

~J-tQ~G~ettf 
~Presidente do Inquertto 

• 



RÊJJE IJE YIAÇÃO PARANÁ-SANTA fJATHARINA 

TERMO DE IN1'0RJJA(}10 

Aos quinae dias do mez de maio de mtl novecentos e trin

ta e cinco1 em uma sala do escriptorio da Ga. Bestd€ncia em Wenceslau 

Braz 1 presentes os snrs .Dr .. .A.de lar Torres Brandão, Engenheiro da 6a. Re

sidência, :residente . deste Inqv,erito Administrativo, Antonio Marconoin~ 

Chefe do 3~ Deposito, Vice-Presidente e João Araujo1 Ajudante da agenct 

da estação de Ponta Groasa 1 Secret~rio1 compareceu o Snr.ALVARO SOUZA, 

agente da estaçé!o de Miguel Costa, com 30 annos de tdade 1 brasileiro, 

casado, sabendo lêr e escrever, residente em Miguel Costa, com 15 an

nos de serviço prestados á esta Rêde e não os tendo em outras, inter

rogado sobre as accusações que ln~ foram feitas, á respeito do atraso 

de 90 minutos ao trem de cargas "G" em. súa estação no dia 9 do mez de 

abril deste anno 1 disse que; né!o havia concedido "pode" ha esae trem, 

porem como preciaáese ausentar-se da estação por algum minutos, chamou 

á estaç(Io de Getul to Vargas, sendo attendido pelo telegraphista Bene

dicto Calixto, a quem autorisou quando alll chegasse soltar o referido 

trem, sobre aviso de "pode " n.! 31 1 que ao receber o trem de cargas "G" 

em súa estação, tinha descargas de mercadorias á Jazer, aérea de QUA

RENTA VOLUMES e que vinham destribuidos em treis vagões, que recebeu 

ás mercadorias presenciando a descarga, e que deixou de assignar os ~ 

TF-6 o que Jea maia tarde quando lhe !oram apresentados pelo chefe de 

trem Emílio Cruz, que em. quanto estáva sendo feito a manobra para o 

resto da descarga, elle depoente estava na salla do apparelho preen

chendo o talão T-6 licença franca para o trem seguir á es taçf!o de Pla

tina, isto antes ter solicitado telegraphicam.ente1 nesse momento entra 

rã.m na referida salla da estação o chefe de trem FJn. il i o CruM e ma.ohtnis 

ta Siaesmundo Kurberak1h dizendo que, nl!o aoeitartàm o "pode" porque 

~o presenciaram o pedido tclcgraphioamente1 que o cheJe de trem e mai~ 

o 1!11Johinista abandonara11~ a sala da esta çê!o e se recolheram com o trem 

ao desvio, que elle depoente voltou á plataforma e veto novamente au.:r'i. 

liar o recolhimente das mercadorias, que voltou novamente á salla do 

apparelho e aolicttou licença telegraphicamente para o trem de cargas 

aeguir á Platina, tato ás horas JJEZENOVE E JJÉZ MINUTOS, que fez entreg 



do segundo "pode" ao chefe de ·trem, e que este não Jot reouac:!do; 

tado sobre a parada de SESSENTA minutos que o trem teve após dos aerv~-

ços de descarga jeitos, respondeu que, quando prrenohia o primeiro "pode 11 

como acima ficou dito , surgiu uma pequena dtsoursão com o ohe!e de trem 

Emílio Cruz e maohinista S i zesmundo Kurbersky, e que dáht estes resolve-

ram recolher-se com o trem ao desvto1 que quando o trem achava-se reoo

lh ido ao desvio 1 elle depoente Já tendo sol i c i ta do o "pode " telegraph i

oamente de Platina, procurou entregal-o ao chefe de trem, o qual o recu

sou, e que aó !oi accetto depois de SESBENTA minutos ás DEZENOVE horas , 
, 

·e IJEZ minutos; perguntado qUfll as providencias que tomou perante á Che-

fia do Trafego, visto o chefe de trem. ter recusado o "pode" que lhe ha ... 

via fornecido, disse que nenhuma providencia tomou perante a Chef~~ E 

como nada ma ia disse e. nem lhe foi perguntado., lavrou-se este termo que 

depois de lido e achado conforme vae devidamente asstgnado.•-----------

AM~~ 
'Pr:es idente do Inquerito 
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... op~as-

~JJE JJE VIAÇÃO PARANÁ-SANTA CATHARINA 

linha Itararé-Uru~u~ 

Fé de 0/Jioio do sr . ALlTARO SOUZA 

Em ~~1920 ~ Foi admittido oomo praticante gratuito. 
Em 1~1~1921 • Foi renumerado com 90$000 mensaes. 

... :5:-

Em 1~/3~1921 - F o i augmentado para 150$000 mensaes ·. 
Em 1"'-9t..l924 .:.. Foi promou~do a telegraphista de· Ea.c1asse com 180$000 71~ensaes. 
Em 1k4~1925 - Foi promou~do a conferente de Ea.classe com 200$000 mensaes. 
»n l.s..1~-t1926 ... Foi augmentado para 240$000 mensaes. 
Em 1•1~1927 ~ Foi promouido á Jiél de la. classe oom 300 mensaes. 
Em l•lE-928 - Foi augmentado para 350$000 mensaes. 
Em 1-7-1931 - Foi promouido a agnete de 3a·. classe com 300#000 mensaes

1 
e rebai:caà 

nos uenoimentos a seu ~dido. 

PtJNIÇÕES 

Em 27-6~1921 ~Foi censurado por irregularidades no serutço. 
Em 25-3~1922 -Foi multado em 1 dia , por atraaar auisos telegraphioos. 
Em 6-!1.0~1922 -Foi mul·tado em 1 dia, deu ido irregularidades no se rui ço . 
Em 15""1~1923 -Foi multado em 1 dia , por ser o responsauel por atraao de trens . 
Em l9-B-i923 ~Foi multado em 1 dia , pelo mesmo motiuo. 
Em 28•li-B23 -Foi multado em E dias , ainda pelo mesmo motiuo. 
Em 20:-5-...1924 -Foi multado em 1 dia , por se apresentar tar·de em serviço. 
Em 23~-1924- Foi oencurado1 por irregularidades no serutço . 
Em 27-2~1925 .:..Foi multado em 1 dia , responsauel por atrazo de trem. 
Em 17•4-1925 -Foi multado em 3 dias , pelo mesmo motiuo . 
Em 26•7•1925 - Foi multado em 1 dia , devido irregularidades no serutço . 
Em 2~9•1925 ~Foi multado em 1 dia , por não attender chamada telegraphioa . 
Em 25~-1925 •Foi multado em 1 dia , responsauel por atraao de trem. 
Em 12•11-925 •Foi multado em 1 dia , por ter abandonado o serviço . 
Em 16~12-925 •Foi multado em l dia , responsavel por atraao de trem. 
Em 24•12-925 ~Foi multado em 1 dia , pelo mesmo motivo . 
Em 26-lt-1926 -Foi multado em 2 dias , devido irregularidades no seruiço . 
Em 7 ~6~-tl926 ~Foi multado em 2 dias , responsavel por atraao de trem . 
Em 11•6-!1.926 •Foi multado em 1 dia , pe1o~mesmo ~tiuo. 
Em 28.s..l2-926 -Foi cencurado pela demora da transmissé!o de um X- 9 . 
Em 1 ~.o7~.-ol927 -Foi suspenso em 1 dia , por ter chegado atraaado ao aeru'iço. 
Em 2~7-1927 ~Foi multado em 1 dia , deuido irregularidades em seruiço . 
Em lo~lE-1928-...Foi multado em 1 dia , · por ter se ausentado do seruiço sem 1 i,oença . 
Em 2-2~1931 ... Foi eensurado pelo ar. OTG1 por não Jiscalisar o seruiço a S/oargo . 
EY."' 20'-7-:1.931 --Foi suspenso em 15 dias , por irregularidades no serui9o 1 em P. União 
Em 13~11-931 :-Foi censurado por né!o attender a chamada official telegrqphica . 
Em 20t..7.s..1933 -Foi multado em 1 dia , pelo mesmo motivo . 
Em 2-B~->},933 ~-Foi multado em 1 dia, ainda pelo mesmo motiuo . 
Em 25.-8-1933 -Foi chamada sua attenç{Io por não fornecer paasagens de trens , demon. 

· trando1 com tsso, pouca attenção, digo , uontade para com o serviço . 
Em 26-9-1933 -Foi multado em 1 dia 1 por cometter irregularidades no seruiço de es 

· cripta em sua estação relatiuo á Oonadoria . 
Em 19-1-1934 -JJe ordem do sr . Superintendente da Rêde , !oi suspenso do seruiço por 

15 dias , em virtude do inquerito administratiuo a que respondeu, - · 
mandado instaurar para apurar as irregularidades praticadas no ser-

· viço de escripta da estação de Japira . 
Em 17-4-1934 -Foi suspenso ea 30 dias 1 por i7regularidades no serviço de escripta 

na estação de Japyra 1 de acoôrdo com o inquerito n~ 271 . · 
Em 5·5-1934 -Foi multado em 1 dia 1 por dei:car de fazer , Jigurar no impress o T/- 5 

o vagão LMM-4003, carregado em sua estação . 
Dn 3-11~1934 ~Foi censurado por irregularidades arganisação do impresso TF-55 . 
Em 28-2-1935 -Foi multado em 1 dia , por irregularidades orga 1 digo no seruiço tele 

graphico . 
Em 27-3-1935 -Foi censurado, por não te r remettido1 na data deuida 1 o ponto sua 

· estação. 
Em 2-4-1935 -Foi oensurado1 por irregularidades no impresso TF-55 . 



Continuação da Fé de OJ f ic i o. -

'fLICEN?A~ 

Em 25-B~1928 -Obt eve 2 dias, com vencimentos. 
Em 18-9~1928 ~obteve 1 dia 1 com vencimentos. 
Em 17-4-1933 -Obteve 4 dias, com vencimentos. 

FtRIAS 

C
, • 

- op1.aa -

Em 31~-1931 -Obteve 5 dias de accordo com o Decreto nJ 19,8Q8. 
Em 24-12-932 -Obteve lo dias 1 nas mesmas oondtções. 

Rlda consta relativamente a elogtos. 

---------ooooooOOooooooo---------

Ponta Grossa, 2o de abril de 1935. 

a) A. Guimarães 
CheJe do Trafego. 

Memorandum n~ 2 de 13/3/935.-

VISTO 

J.Tesserolli Jor. 

pjinsp. Geral do TraJego. 

Do Agente A. Souml Ao Snr. Chefe do Trafego-P.Grossa.-

-:6:--

Aoho-me suspento até segunda ordem por v.s. motivo Cargas "G" 

nesta dia lo pois /orneci o "pode" G!J ás 181 4o ohegou nesta ás 171 4o eJfeotuamos 

a descarga de dois oarros após /ui encher o "pode n o C!JT e MCH recusaram que não 

Paviam visto solicitar e que não partiam encostaram o trem no desvio chamei PI 

fui attendio julgo por outra declarando ser PI reoebeu meu "pode n 35 e Jorneceu 

20 em seguida dei o pode ao C!JT ás l91 lo horas que partiu rouve uma pequena discuu 

são com o CIJT e MCH por esse motivo mais não palavras of!eceivas como é a primei 

ra irre gularidade em serviço de "pode" não correu perigo algum somente o atrazo 

descon tado 25 minutos de descarga rogo v.s. despensar esta que para o Jucturo não 

mais acontece fineza attender-me.- Agradecia. Saudaçõew. 

a) Alvaro Souza.-
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R~d~ d~ Viação Praná-Santa Catharina 

R.EL.ATORIO 

Em obdtencia as determinações do Snr.Dr.Superintendente da R~de, 

constantes àa portaria de vinte e sete do mez de abril de mil novecentos 8 trinta 

e cinco e que foi co~trmada á margem da carta 9/1260,de 24/4/1935,d• nr.Inspect•r 

Geral do Trafego, a commiss~o i~ra aasignada deu inicio ao Inquerito administrati

vo numero tresentos e qu~renta e nove, instaurado para apurar a irregularidade pelo 

atraao de noventa minutos sofJrido pelo trem de cargas "G",do dia noue de abril, 

na estaç~o de Miguel Costa.- Pelos diuersos depoimentos de que se compóe o presente 

inquerito administratiuo,constata-se,perJeitamente,que q responsabilidade pelo . .. . . 

atrazo do r~ferido trem oabe,e~ciusiuamente,ao agente daquella estação Snr.Alvare 

Sousa, isto po~vqe o referido agente se Jurtando aos seus deueres chamou da 15 horas 

e 30 minutos,mais ou menos,a estaçao de Getulio rrargas e attendido que foi .pelo 

praticante daquella estação s.nr.Bened ic to C:al i~ to solicitou-lhe informações sobre 

a marcha do trem de ?argas "G ", ao ql!'e o Snr.Bened io t• Cal i~ to lhe respondeu que 

o reJerido trem estava em marcha entre Quatiguá e Getulio Vargas,tendo então o Snr. 

Aluaro Sou::a solicitado o praticante Benedicto Calizto para que após a ohegaàa do 

cargas "G" em Getulio Vargas desse o pode para Miguel Costa,pedido esse que o 

praticante Benedtct Calizto não levou em consideração e nao deu conhecimento do 

mesmo ao seu respectiuo agente,isto por considerar que o pedido do agente nr. 

Alvaro 8ou::a vinha de encontro ao regulamento da Estrada.- Finda a palestra havida 

entre os Sra • .Alvaro Souza e Benedicto Calizto este ultimo,por licença concedida 

peio seu agent~,aJastou-se da estaça de Getulio Vargas,tendo nesse ínterim che-

gado o trem de oargas "G ",que all i permaneceu durante trinta m inuiJos para .descargas 

e finda a mesma Snr.agente de Getulio Vargas procurou fallar com a agencia de 

Jliguel Costa para pedir o "PODE" para o cargas "a.", o que nao conseguio dentro de 

quinze minutos,isto por que as linhas para lado de Miguel Costa estavam izoladas.-

Diante desse facto agente de Getulio Vargas resolveu,para não maia atrazar o 

cargas "G",Jorneoer o "PODE" (T-6-B) e soltou o referido trem para Miguel Costa que 

alli chegou sem novtdade.- Uma vez o cargas "G" em Miguel Costa o rej!rido chefe 

de trem Snr.Emtlto Cruz proourou o agente da estação Snr • .Alvaro Souza afim de se 

entender com o mesmo sobre a descargas de mercadorias que deveriam ficar naquella 

estaçao entendimento este que o Snr.Emtlio Crus não conaeguio visto o agente Sr. 

Alvaro Souza não tel-o attendido devido ao aeu estado de embriaguea, motivo esse 



I ' 

-II-

que obrigou o ohefe de trem Emílio Cruz a proceder a descarga das mercadorias na 

presença do gurda-chaves da estação de Miguel Costa.- Finda a descarga o Sr.Emili 

Cruz procurou,pela segunda vee,o agente Sr.Alvaro Sou•a afim de lhe Jazer a 

entrega doa papeis (Tr-6) e tambem para receber o ~PODE para proseguir a viagem.

At t end ido que f o i pelo agente e ao receber o "POIJE" notou que o mesmo estava 

incomp leto e sem assignatura,resolveu por esse motivo mandar encostar o cargas ~G" 

no desvio dando assim tempo para que o agente Sr.Alvaro Sousa voltasse ao seu 

es t ado normal de poder ass ignar o ( TJ'-6) e tirar o "PODE" para o trem avançar a 

Pln t ina.- Decorrido algum tempo procurou novamente o agente Sr. Alvaro Souza que 

então ja e a t ava melhor tendo ass ignado o ( TF-6) e lhe fornec iào um '70DE • tue levou 

o numero 89.De posse do "pode" proseguio a viagem até Platina porém all i chegando 

foi immediatamente fallar com o respectivo agente para saber se de facto a 

estação de Miguel Costa havia solicttado. o "pode" para o cargas "G" avançar at~ 

Platina,tendo o Sr.agente daquella a/firmado ao Sr.Emilio Crua que a estação de 

.Miguel Costa NJo havia soltcitado o ''pode" o cargas "G" avançar at~ Platina, 

ad iant ando ainda que a ohegada do referido trem lhe causara surpreaa.-!Jiante as 

af f irmativas do chefe de trem Emílio Cruz a commiasão do inquerito resolveu ouvir 

o agente da estação de Platina Sr.~pole~o Oliveira que affirmou n~o ter o agente 

Sr. Alvaro S ouza sol te i ta do o "pode " para o trem de cargas "G" po ia, a e asa im o 

tives se Jeito o "pode" deveria ser o de numero§.§_, isto de acc8rdo com a ordem 

numerica de "Podes" da estação de Platina,affirmativa essa do Sr.Nàpole~o Oliveira 

que foi comprovada pelo aviso numero 30 que o referido agente tranamittira ao 

Sr.Chefe do Trafego e no qual dava sciencia a aquella chefia da chegada do trem de 

cargas "G" em Platina a em que estivesse munido do "pode" regulamentar.-Conolue-ae 

que o agente de u•guel Costa teve entendimento com o praticante de Getulio Yargas, 

Sr. Benedicto Cal i:cto cujo fim f o i o de formular um ped id o,por ante-cedeno ia,para 

que o referido praticante fornecesse o "pode" para o oargas "G" avançar ci·e Getulio 

Ya rgas a Mi gue l Costa,como por~m o praticante Benedicto Cali:cto não tomasse em 

considera ção o pedido do agente de Miguel Costa e ao mesmo tempo se afasta-se da 

da sua estação por licença que havia aolicitado,nao deu conhecimerwto ao seu agente 

d o p edido do Sr.Alvaro Souaa,Jicando assim este ultimo descontrolado, dando margem 

pa ra que o trem de cargas "G" partisse de Getulio Yargas a Miguel Costa com o "pod~ 

{T 6-B) emittido pela agente de Getulio Yargas.-Constata-se, p ortanto,que o agente 

da esta ção de Miguel Costa sr.Alvaro Souaa ja de principio infringiu o regulament~ 
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isto ~,pediu ao praticante Sr.Benedioto Cali~to para fornecer o "pode" a um trem 

que procedia de Quatiguá e com escalas em GJJ,GL,PI,GC e JZ,oujo "pode" só poderia 

se r forneo ido pela estação imediata e esta erá a de Miguel C os ta !rua tado o plano 

do agente de Miguel Coata,pela auaenoia do praticante Benedicto Calizto,foi o 

trem de cargas "G" encaminhado á GL, iato,poré1p.,com "pode "('-6-B) o que pail.la ser 

evitado uma vez que o agente de Miguel Costa estivesse no seu posto.-Após a 

chegada do carpas "G" em Miguel Costa proseguiram as anormalidades da parte do 

Sr . Alvaro Souza que não poude conferir a descarga do referido trem na estação ao 

seu cargo, isto por que o seu estado de embriaguez não o permittiu e depois desse 

faoto ainda emittiu um "pode" falao, isto por que o "pode" que o r.Alvaro Souza 

forneceu ao chefe de trem cargas "G" não foi dado pela estação imediata,Platina, 

co~orme ficou patenteado pelo depoeimento do agente daquella esta~!o Sr.~pole~o 

Oliveira.- Resumindo os factos coclue a oomaiss~o do inquerito que o agente da 

estação de Miguel Costa Sr.Alvaro Souza é possível de severa punição,nao obstante 

contar oom 13 annos de serviço,razão porque a commissão infra aasignada é de 
r 

parecer que para evitar f~turoa acoidentea que poderão trazer lamentaveis 

~ ~ 1 • I • oonsequanoias para a Rcde,devera o Snr. A varo Souza ser reba~xado e f~car traba-

lhando sobr as ordens de um agente em estação de pGuoo movimento,aalvo melhor 

orientação por parte dessa Superintendeno~ia. 

~enoeslau Braa,l3 de Junho de 1935 

-~~~-o~fl-~ 
Pres ide'nte do Inquerito 

APA/ 





rio o Sr. 

P A B C EB 

De inteiro acordo com a informação do funciona

nele Eergamini de Abreu a fls . retro. 

assunto em apreço , rebaixamento ~e função , em 

virtude de responsabilidade dado pelo atrazo de trem, é da es-

trita competencia da administ~ação da estrada. O Conselho si 

conhece dos casos de demissão (art . 53 do Dec . 20. 465) . 

' . •• Aceitando in totum os argurrentos da informação , 



Procurador Geral 

SF/ v~. /f"/J ')(:: 

CONCLUSÃO 

~~e:~ ao 

.. 



Mlnlsterlo do Trabalho, 
lndustria a Commerolo 

................. Secção 

O. N, T. • 25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc.9.322/935. 

ACCORDÃO 

Ag/SSBF. 

19 ..... 36 . .. 

Vistos e relatados os autos do processo em 

que a Estrada de Ferro São PaUlo-Rio Grande - Rêde de Viação 

Paraná-Santa Catharina - remette 1nquer1to administrativo 

instaurado contra o tuncclonario Alvaro Souza: 

Considerando que, segundo consta do processo é o 

referido funccionario responsabilizado pelo atrazo de 90 m1-
,., 

nutos so!i'rldo pelo trem de cargas "G" da Estaçao de Miguel 

costa, no dia 9 de Abril de 1935; 

considerando que a Superintendencla da Estrada pe

de autorização para, ao envez de demittir o accusado, á vis

ta das conclusÕes do inquerito, rebaixal-o das tuncções de 
N 

agente de estaçao para as de telegraphista de 2a. classe, com 

os vencimentos de 290$000 mensaes; 

Considerando que, de accordo com os julgados ante

riores, em casos de natureza aa dos presentes autos, este con

selho julgou-se sem attribu1çÕes para apreciar o lnquerito, 

visto não ter sido pretendida a demissão de um runccion lo 

com mais de 10 annos e accusaao de falta grave prevista em 

1ei; 

considerando que, ex-vi do art. 53 do Dec. n~ 20.465 

de 1~ de outubro de 1931, este conselho só póde autorizar a de-
,., 

missao de um runccionar1o, sendo da estricta competencia da Em-
N N N 

preza a app1icaçao de outra pena que nao a de demissao, sendo 

facUltado ao tunccionario punido o direito de, N 

caso nao se 
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conforme com a mesma, por ser 1llegal ou injusta, reclamar a es

te Conselho; 

RESOLVEli os membros da Terceira Camara do Conse

lho Nacional do Trabalho não conhecer do inquer1to, observando 
/ ... ... a Estrada que a transferencia de tuncçoes nao deve ~rrplicar em 

rebaixamento de cathegor1a ou vencimentos para os empre t ados que 

tenham mais de 10 annos de serviço . 

Rio de Janeiro , 14 de Janeiro de 1936. 

FUi presente :- Procurador Geral 
• 

PUblicado no Diar1o Official em J ~.J .. Ah~ ...... ~ ~ _, ..t 1 ~t.:. 
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17 brll 

Sr. Superintendente da E tra 

Grande {Red d Viação Pa 

erro São Paulo-Rio 

Santa Catharina) 

'l'ran i tto-vos, de ordem do Sr. Pre-

aidente, copia uth nt1oada do accordão prof rido eet.aão 

de 14 de Janeiro do cor nte anno, no autos do prooeeeo 

em qu& e sa Fer1·ovia re tte á apreciação deet Instit o o 

1nquer1to dmin1etr 1vo 

o1onar1o Alv ro Souza. 

ue fez instaurar contra o tuDo-

OUtro 1 , conmunico-vo que a T rc 1-

r C mara deste Cone lho resolveu, peàcle razõe e consubatan

c1ad e no alludido accordão. não conhecer daquelle inquerito, 

obeervendo a ess E trada que transferencia de runcção não 

d v 1 lic r reba1x mento d cath ria ou venci ntoa 

1 d 10 annos d 

Attenoioeae eaudaç!ea 

Francisco de Paula atson 
D1rector, interino 

rviço. 
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