
126 

,ntnfsterlo do Ta·abalho, lndustrla e Comn1erclo 

1.• S E C C A O 

PROCESSO 

..... ,,, ., .......... , • .,,,.,, .. , .................. , .• .,,,.., ................. n. •" ..... "•u• ""' ,. .. , ••.•. , .. ~~, u "I•• •• .... , •· ... '""""'""'""""""'"''' ... , , ,., 

ANNEXOS 



Moo. 41 

COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

ESCR I TÓR IO CENTRAL 1.1 

RuA LiBERo eAoARó, 39 -n ANDAR 59/42AD/ t& tf SÃO PA'U L0, .. 7 ~ .... Ag.Q. to .. . ;ck /.9.~ 
PRÉDIO "SA L DANHA MARINHO " ' 

Ilmo. Snr. DR. FR.ANOISCO BARBOSA DE REZENDE 

• D .. Presidente do conselho Nacional do Trabalho 

RIO ll& J'ANEJ:RO 

... 
Vimos passar As mao de v. s. , devidamente au-

tenticado , o original da inquerito administrativo instaurado 

contra o zelador n a ofioina.a de Rio Clar , desta Companhia, -

Snr . J'ohan Heinrich W!lhelm. Hop~, em irtude do m.esm ter aban 

donado o emprego ~ motivo justificada. 

T'endo a Comissão de inquerito ooncluido pela . . 
demissibilidade do empregado culpado, cujas taltas estão capi

tulada na letra ~do artigo 54 do Dec.rat n: 20 . 465 , de 1! de 

Outubro de 1931 n: 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, SUB.!: 

da a Oompanhi Paulista de Estradas de Ferro , de oon:rormidade 

com o 1: do artigo 53 do mesmo Decr to n: 20 . 465 , o pronun

ciamento dês e Egrégi Conselho, ar~ de etetivar a d missão do 

lu.di~ em;re gado. ' 

A.tenaioaa.a sauda~Õe • 

DIRE'roR-PRESIDEN'l'E 



-. 
.[ 

Cl1 
( 

o 

. ' .. : 



Processo Aa'mint:Siraltoo 
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li II'.AutoraX Companhia aulista de Estradas de Ferro 

\/. 
OI 

" .. 

ç Ã o 

um de junho de mil novecentos e quarent a , no 

Escr~tório do Engenheiro ecânico Chefe , em Jundiaí, autúo 

os seguintes documentos : 

1) - ortaria n~ 44, de 29 de maio de 1940, do 
Diretor Inspetor Geral ; 

2) - t a da· instalação dos trabalhos da Comissão 
Apuradora; 

3) - Carta . 1G. 5/ 40/ 20, de 28 de maio de 1940, do 
Engenheiro :tvlecânico Chefe , sôbre o abandono 
de empr êgo praticado pelo acusado Johan Heinrich 
~ ilhelm Hopf . 

pela COMPA.NHIA PAULIST t:.. Df ESTRADAS D~RRO 

L~~,·~~ 
• DI ciõO /' 



r/ j

~~~~~~- A ~ 
. . / . ll-169 ~-

.ff~.dõva- ~e1d 
~~ ... 29 -~ 1"9. .40 .. 

PORTARIA N~ 44 

Pela presente, e em conformidade com o 

artigo 1~ das Instrucções de que trata o artigo 53 dos Decre

tos números 20 . 465, de 1~ de Outubro de 1931, e 21 .081 , de 
, 

24 de Fevereiro de 1932, fazemos publico que o Sr . Johan Hein-

rich Wilhelm Hopf, zelador nas officinas de Rio Claro, vae ser 

submettido a inquerito administrativo para ser apurada a sua 

falta por abandono de emprego . 

Para servir no presente in uerito nomea

mos a seguinte commissão:- Dr . Durval de Azevedo - Presidente ; 

Dr . Pelagio Rodrigues dos Santos - Vice-Presidente ; e Dr . Fer

nando Bet1m Paes Leme - Secretario . 

... . 

"Bata portaria esteve affixada no 

quadro de avisos de atas Offic 1nas, 

desde 5 de junho a 20 de jal ho de 

1940" 

Chefe das Officin 
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COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO / 

Referencia ......................................... . 

.................... J.un.õJe.J ................ , ..... l .... de ............. J~nb-.9. ..... .............. : ....... de 19310 ...... . 

ATA DE INSTALAÇÃO OOS TRABALHOS 

A um de junho de mil novecentos e quarenta , de acôr

do com a portaria n~ 44, de 29 de maio do mesmo ano , do sr. Diretor 

Inspetor Geral, reuniu-se no Escritório do Engenheiro Mecânico Che

fe , em Jundiai, a Comissão Apuradora assim constitUida: Presidente· 

Dr . Durval de Azevedo; Vice-Presidente - Dr . Pelagio Rodrigues dos 

Santos; Secretário - Dr. Fernando Betim Paes Leme , para dár inicio 

ao inquérito administrativo em que é autOra a Companhia Paulista 

de Estradas de Ferro e acusado o sr . Johan Heinrich Wilhelm Hopf, 

zela dor nas Oficinas de Rio Claro, para ser apurada a sua falta pOr 

abandono de emprêgo. 

Pela Comissão Apuradora foi designado o dia 17 de 

junho atual, âs lO horas, no Escritório do Engenheiro Mecânico Che

fe, em Jundia1, para audiência do acusado Johan Heinrich Wilhelm 

Hopf e das testemunhas ar roladas, que são: Henrique Einchenberger 

Junior, Armando Cunha Pereira e Epaminondas Ferrei r a da Silva, to 

dos resi dentes em Rio Claro. 

Pela Comissão foram ordenadas as resp ectivas intima-
N çoes . Eu, Fernando Betim Paes Leme, Secretário, datilogra-

fei e assino . 

Secretário . 



COMPANHIA PAULIST A DE 
Departamento de 

Engenharia Mechanica 
Referencia .......... P..,.I.G. . . .. ® .-::-.. ~ 

.......................... Jund1abY. .. , ... ... 28 ..... de ..................... ma1.o .................... de 1940 .......... . 

76 .7. 533 

INISTRATIVO: 

Communicamos a V.Excia . que o sr . Johan Heinrich 

Wilhelm Hopf , zelador nas Officinas de Rio Claro , admittido 

em 17/2/1926, solicitou a concessão de 6 meses de licença pa 

ra viajar á 1 llemanha em vi si ta a parentes , licença essa que 

lhe foi concedida de accBr do com autor ização dessa digna In~ 

pectoria Geral e que , iniciada em 20 de maio , expirou em 19 

de novembro de 1939 . 

Em resposta á sua inclusa carta datada de 4 de no 

vembro daquelle anno , procedente de Rothenbergen - llemanha 

e aqui recebida em principies de janeiro ~ltimo , na qual pe

dia a prorogação da licença enquanto perdurar a situação da 

Europa , respondemos-lhe , em 26 de fevereiro seguinte , que 
,.. 

nao nos era possivel conceder licença por tempo indetermina-

do e que , se não retomasse as suas funcções nesta eompanhia 

dentro de 90 dias , instaurariamos inquerito administrativo 

para a sua demissão por abandono de emprego. 

... . Tendo esse prazo se expirado em 25 do mês actual , 

sem que o referido funccionario se manifestasse a respeito , 

vimos propor a V.Excia . seja instaurado inquerito ara demit 
pela COMPANHIA PAULISl A DF t c.., TRt DAS DE: j~-fK ) 

~~ 
----~~~---~----··----···-··· 



tt-lo dos serviços da Estrada. 

Jos. 
ppenso . 

V.Excia . melhor resolverá . 

Saudações attenciosas 

p a COMP NHIA PAI 1 r r rrc 
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COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

. Jundiaí. , l7 .... de .................. .JW1h9. . ................ de 19á.W..JI .. . 

Till 'lO DE JUNTADA 

Junto a êstes autos os seguintes documentos : de

claração do encarregado de efetuar a entrega do instrumento 

de intimação , nos termos da lei , dizendo não ter sido encon

t rado o sr . Johan Heinrich ~ ilhelm Hopf , que , segundo foi 

informado , está na Alemanha; intimação das t est emunhas ar

roladas , srs . I·Ienri que Einchenberger Junior , Armando CUnha 

Pereira e Epaminondas Ferreira da Silva ; cópia da carta do 

Presidente da comissão Apuradora à Caixa de posentadoria e 

Pensões , pedindo mandar intimar o acusado , nos termos dos 

artigps 4~ e 5~ das instruções do conselho Nacional do Tra

balho para os inquéritos administrativos de que trata o ar

tigo 53 do decreto 20 .465 , de 1 de outubro de 1931 , alterado 

pelo de n~ 21 .081 , de 24 de fevereiro de 1932 , na impossibi-
. N N 

lidade de ter sido feita a intimaçao pela comissao Apuradora; 

carta da caixa de Aposentadoria e ensÕes , informando que es 

tá impossibilitada de promover o comparecimento do acusado 

afim de responder ao inquérito administrativo para ser apu

rada a sua falta grave de abandono de emprêgo , uma vez que 

lHe reside no estrangeiro . l!.ll , li,ernando Betim Paes Leme , se

cretário·, datilografei e assino . 

L' -~ 1F E 'n 

~--d~ 



Incumbido de proceder a entre~a da intirração ao 

sr. Johan Heinrich Vlilhelm Hopf , zelador nestas Officinas , 

declaro que o procurei em sua res1denc1a á rua 6-A n~ 236 

(Villa Allemã) , nesta cidade , não o encontrando . 

Informaram-me as pessoas que lá residem que o 

mesmo está na Allerranha , para onde seguiu em fins de maio 

do anno proximo passado . 

I 

~~(3~ 
Rio Claro, 3 de junho de 1940 

pela COMP.-'.NHIA PAULISTA r)F Fc-T • O ~ DE ~~ 

---~~~ "'"?Y? 
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. COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

.................... J).m.õ..i..~ ... ... : ........ , .. l. ...... de .................. j 1mh9 .............. : ...... de 19~ ....... . 

INSTRUMENTO DE INTIMAÇ~ 

Ilmo .Sr. Johan Heinrich Wilhelm Hopf 

POr portaria n~ 44 do sr . Diretor Inspetor Geral , · 

datada de 29 de maio 61timo , deve o sr. responder a inquérito admi

nistrativo para ser apurada a sua falta pOr abandono de emprêgo , 

perante a Comissão Apuradora composta dos srs . drs . Durval de Azeve

do , Pelagio Rodrigues dos Santos e Fernando Betim Paes Leme , respec 

tivamente Presidente , Vice-Presidente e Secretário . 

são testemunhas nêste inquérito os srs . Henrique 

Einchenberger Junior , Armando Cunha Pereira e Epaminondas Ferreira 

da Silva, todos residentes em Rio Claro . 

Fica o Sr.. intimado a comparecer ao Escritório do 

Engenheiro Mecânico Chefe , nesta cidade, no dia dezesete de junho 

atual, às lO horas , para prestar declarações e assistir ao depoimeQ 

to das testemunhas . o Sr. poderá comparecer acompanhado do seu 

advogado ou ser assistido pelo advogado ou representante do sindi 

cato a que pertencer . 

Ciênte : -
... 

Data: -
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Referencia ... ..................... (J.,f ............... . 

................. .. J.undiª i ............... , ... l ...... de .................... Junho ........... : ......... de 19310. ..... . 

Ilmo .Sr . Henrique Einchenberger Junior 

(Eletricist a nas Oficinas) 

F\io Claro 

No di a dezeset e de junho atual , às 10 hor~s , r eali

zar- se -á no Escritório do Engenheiro Mecânico Chefe , em 

Jundiaí , o inquérito administrativo a que r esponde o sr . 

Johan Heinrich Vilhelm Hopf , zelador nas Oficinas de Rio 

Cl aro , no qu, l está o .:ir . arrolado como test emunha . 

Fica o Sr . intimado a compar ecer ao local , dia e 

hora designados , para prestar o seu depo i~ento . 

Ciênte :-
I 

Da ta :- J d/ .~L 

~· COMPANHIA PAULISTA DF "STRADAS D ~~:"F" 

~L.~~?' --------------------· 
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COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO / 'j 

Referencia ..... ....................................... . 

................. ... ... Jundia.L ..... .. , .. l ...... de ................. junho .............. .' .... ... . de 1931:0. ... .. . 

Ilmo .sr. rmando Cuhha ereira 

(Ajudante de eletricista nas Oficinas) 

I io Claro 

No dia dezesete de junho atual, às 10 horas , rea

lizar-se-á no Escritório do Enpenheiro ecânico Chefe, em Jun

diaí, o inquérito administrativo a que responde o sr . Johan 

Heinric11 v ilhelm Hopf , zelador nas ficinas de H.io Claro, no 

qual est o ~r . arrolado como testemunha . 

Fica o 'r . intimado a comparecer ao local , dia e 

hora designados , para prestar o seu depoimento. 

COMPANHIA PAUlfC::TA DF f TP D~ 

---..:~::.::=::: -4-~ 
DI CT~ 
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COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

............ Jundia.í ..................... , .... l ..... de .............. ... . j .unho ............ : .......... de 19<1Q ........ . 

Ilmo .sr . Epaminondas Ferreira da ~ilva 

(Escriturário nas Oficinas) 

Rio Claro 

No dia dezesete de junho atual , às 10 horas , reali-
.... 

zar- se-á no Escritório do Engenheiro Mecânico Chefe, em Jun

diaí , o inquérito administrativo a que responde o sr . Johan 

Heinrich V ilhelm Hopf, zelador nas Oficinas de ' i o Claro, no 

qual est o r . arrolado como testemunha . 

Fica o 3r . intimado a comparecer ao local, dia e 

hora designados, para prestar o seu depoimento . 

.. ... 
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~ FERROUIARIOS DA ~ 

e'!~ cg. 
"COMPAnHIA PAULISTA 

CODIGO 16/01 

Ref. Cx. 6-40-3794 
EM SUA RESPOSTA QUEIRA 
MENCIONAR ESTA REFERENCIA 

J UNDIAHY, 15 de junho de 1940 

Ilmo.Sr.nr. Durval de Azevedo 

M.D. Presidente da Comissão Apuradora do inquérito 
a que deve responder o sr. Johan Heinrich Wilhelm Hop~ 

Nesta 

TIVO: 

Relativamente ao assunto da sua prezada carta de 

5 do coiTente, vimos informar V. S. de que, residindo . no estran

geiro o sr. Johan Heinrich Wilhelm Hop~, esta Caixa está impos-

sibilitada de promover o comparecimento do referido sr. afim de 

responder ao inquérito administrativo para ser apurada a sua 

falta grave de abandono de emprêgo. 

Devolvemos a v.s., em anexo, o instrumento de inti

mação, em duas vias, que acompanhou a supracitada. 

Atenciosas saudações, 

~ ~.J.J. 
MP. PRESIDEm DA JUNTA ADMINISTRATIVA. 

OM NHI I T '"'l <-; TR~ D 

--- ~~4~~ 
07··t•i(t:J:>IL 
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COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

JUndi.ai ... .. . , .. l? .... de ............ junhO. ....................... de 193' 40 .•.. 

TERMO DE ASSENTADA 

Aos dezessete dias do mês de junho de mil novecen

tos e quarenta, nesta cidade de JUndiai, no escritório do 

Engenheiro Mecânico Chefe, às dez horas, ahi presentes o dr. 

Durval de Azevedo, Presidente da comissão Apuradora, dr. Pe

lagio Rodrigues dos santos, Vice-Presidente, e eu, secretá-
N N 

rio da referida comissao, ficou deliberada a realizaçao de 
N ' nova reuniao para o inquerito administrativo a que responde 

o sr. Johan Heinrich Wilhelm Hopf, zelador nas Oficinas de 

Rio claro, por falta grave de abandono de emprêgo, em virtu-
,., 

de de nao ter o mesmo comparecido, dando-se ciência desta 
N 

resoluçao às testemunhas, srs. Henrique Einchenberger Junior, 

Armando Cunha Pereira e EPaminondas Ferreira da Silva, que 

também se fizeram presentes. conforme preceitua o artigo 5~ 
,., 

das instruçoes do conselho Nacional do Trabalho para os in-

quéritos administrativos, foram expedidos, para os devidos 

fins, os editais de chamada ao acusado, em vista dos termos 
. 

da carta cx.6-40-3794, do dia quinze de junho de mil nove-
,., 

centos e quarenta, da caixa de Aposentadoria e Pensoes, con~ 

tante do termo de juntada anterior. EU, Fernando Betim Paes 

Leme, secretário, datilografei e assino. 

Vice-Presidente 

secretário 



COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

.. 

Referencla .................. . 

.. .. .. .. . JUndiahy . , .. 18. de. . ............. jUlho... .. ....... .' ...... de 19~ .. 4Q .• 

TERM.O DE ASSENTADA 

vencido, em dezessete de julho de mil novecentos e 
N 

quarenta, o prazo para a apresentaçao do acusado sr. Johan 

Heinrich Wilhelm Hopf, conforme os editaes de chamada de 

que trata o artigo 5~ das instruções do conselho Nacional 

do Trabalho para os inqueritos administrativos, e não ten

do o mesmo comparecido, o sr. Presidente determinou que a 
N 

nova reuniao fosse realizada em vinte e dois de j ulho de 

mil novecentos e quarenta, às quatorze horas, consoante as 
'. 

novas intimaçÕes às testemunhas . EU, Fernando Betim Paes 

Leme, secretário, datilografei e assino. 

~~~ Vice-Presidente 

~<- secretário 

la COMPANHIA PAULISTA DE STR~D~ DE EH 

~~~~--" 
-----·----- DIRI!.C ~I ' 

/ 
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COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO~~~· 

... ... 

Referencla ..... ... .......... ..... .... ::;::::::::::: 

.................... JW:lÇl.i~i , . l.$ ... de ................ 1!JlAQ .. .. ......... : ........ de 19i.40.!. 

TERMO DE JUNTADA 

Junto a êstes autos três recórtes do jornal " O 
. , 

N o Estado de sao Paulo" respectivamente dos dias vinte e cinco 

de junho, sete e dezessete de julho, do corrente ano, con

tendo a publicação dos editais de chamada do acusado, para 

prestar depoimento no referido inquérito, bem assim novas 

intimações às testemunhas arroladas, srs. Henrique Einchen

berger Junior, Armando cunha Pereira e Epaminondas Ferreira 

da Silva. 

p la COMPANHIA PAUl ,. . "'- ..4' 

-----~~:..~.,..~~ 
/ 



RECÓRTE DO 
N 

"O ESTADO DE SAO PAULO" DO DIA 25 DE 

JUNHO DE 1940 

COMPANIIIA l'AULJSTA DE 
ESTRADAS DE FERRO 

. ~~~ Edltal de chamada 
De conformidade com o nrtlgo .$ 

das lnstrucçOos do O. N. tio Tra
balho pare. os lnqueritos admlnls· 
tmtlvos de que trate. o artigo 53 
do decreto 20.465, de 1 de Outubro 

I 
de. 1931, modificado pelo decreto 
21.081. de 24 do Fevereiro do 1932, 
saibam todos quantos o presentu 
edital virem que o sr. Jolle.n Heln-

l l'lch Wllhelm Hopf, empregado dn. 
Companhia Paulista deo. Estradas dG 
Ferro, exercendo o cargo ele zeln.
clor nas offloiuas de Rio Claro es
tli sendo chnmaclo paro. prestar' do· 
olnraç6es no hlq~torlto admin istra
h vo determinado pe·la Admhllstra
çllo da reJerida Estrada, para apura
clto da falta grave do abandono d 

1 cmprrgo, devendo o mesmo com
parecer cn1 qualquer dia utll entro 

I O e 12 horas ou 14 c 17 lloras até 
o dia 17 deo. Julho proximo vlndou-

l t·o. no Escriptorio do Engenheiro 
Mecnnico Chefe, em Juucllally, o 
t~prc;;entar-se ao sr. Presidente da 
Commissl\o do Inquerito. 

I Neste inquerito. poder!!. o acQu&a-
1 elo !azer-so acompanhar do seu ad· 

vogado, ou ser assistido pelo actvo· 
I gado ou o representaqte do syndi• 

cato a que. pertencer. 
Eu, Fernando Betim Paes Lrmc, 

RCcl·~tarlo ela CommissAo, dactylo
grapheoJ e vae nsstguado pelo ' er. 
Pl·esfdcntc. ' 

Jund tnhy, 17 ele Junho de 1040. 
- DURVAL AZEVEDO, presidente 
d~ Commis~úo de ruquerito. 

pel COMP NHIA PAULISTA. DF f<:.;TRAOAS O I"!:RR 

~~ u••=o• / }d{"Z 



RECÓRTE DO "O ESTADO DE SÃO PAULO" DO DIA 7 D 

JULHO DE 1940 

' . t 
COMPANHIA Pj'\ULISTA ~E -

ESTRADAS DE FERRO 
l!ldlt:ll de -chamada· 

D~ ontortnldàdo com o artfgo 5 
das lustrucçO~ do • 01 N: do Tra• 
bnlho pru.t, os )nqutrl\\06 ai1!1Vnls• ' 
tratlvos de que tr11.ta o artigo 53 ·1 do dedeto 20.465, de 1 ele oUtubro · 
d~ 1931, modificado pela· dcllreto <' 
2l.081. de 24 da ,jl"everclró de. 'i l932 , 
salb(\nt todos quantos q presente 
edital virem que o sr. Johan Hc!n· 
rleh Wllholm llopf, t'mprellndo da 
Oo.mpanhlt\ Pnullst.a. dt~ Esttadàs · d 
Ferro. e~~:<;rcendo o cargq de· zela· 
dor nns . qttlclnl'& de • Rio .Olarp, ~s

,tl\ .seuj1ó chnmado J)ara preMt.ar de'- l 
''clàrtloões n.o lnquerlto· ndnl'h\lat,ra• 
tlvo ctetermlmtào pe-la. Aaininlatru.- . 
ç,llo da rc:.!eflda. Estro,tla;, pam apura· 
çl\o da falta grav.o do nballciOI)O ·de 
emprcl!o, devendo . o mes!illo co\u
parecer em qualQ .. uer d1a 11tll. ontre l 
9 e 12 horas ou 14 o 17 horas até 

<o• dia 1.7 de. Julho proxlmo ''ln,dqu
N· hl) Eserlpto~lo do Engcnjlelro 
Mecanlco Chete; em Jundl&.hf.' .e 
apr entar-se ao · sr1 Presldenté •da l. 

, "ComJ'nlssl\o .de InQUerlto. · , 
l'l'eete lnqlleilto, •poderi o áocuaa·· 

·do tazer•se acompanhar · do seu ad· 
voaado, ou ser a6Sietldo pelo advo· 
sado ou o representante do s:vndl· 
cato a qUe. pertencer. 

Eu, l"érnando Betlm Piles Lemo, 
· secretarto da Conunlsslo, daétylo· 
graphe1 e. vae asslgnado pclp .ar. 
Preeiciente. 

Jundlahy, 17 de. Ju.nho de 1940. 
- DURVAL AZEVtOO, prealclent.e 
d" commlssl!.o de · Inqucrl~o. • 

p I COMP NHIA PAUL• 



RECÓRTE DO "0 ESTADO DE SÃO PAULO" JJO DIA 17 D/ 
~~~~~~~-=~~~~~~~~~--~--~~~--~ 

co 

JULHO DE 1940 

COMPANHIA PAUL1S:l'A DE 
ESTRADAS DE FERRO 

Edital de c11ama<1a 
De conformidade cow o artigo S 

dlls 1nstrucç0cs do O. N. do Tm· 
balbo para os lnqucrltos admlnls• 
tratlvos de que trata o artigo 53 
do decreto 20.4()5, de l de Outubro 
de 1931, modificado pelo decreto 
21. 081, do 24 de Fevereiro do 1932, 
saibam toclos quantos o presente 
edital virem que o ar. Johnn Heln· 
rlch Wllbelm Hop!, empregado c1a 
Oompan!lla Paullstl\ de Estradas de 
Ferro, elCercendo o cargo de zela· 
dor nas oft!clnas de Rio Claro, ea· 

, tá sendo oho.ma!lo pam prestar de• 
claro.çOes no lnquerlto admlnlstm• 
tlvo determinado pe•la Administra• 
ol'io da referida Estrada, para apura• 
çdo .da falta grave de abandono de 
emprego, devendo o mesmo com· 
parecer em qualquer dia utU entre 
9 e 12 horas ou 14 e 17 horas ató 
o dia 17 de Julho proxlmo vlndou· 
ro. no Escrlptorlo do Engenheiro 
Mecanlco Obefe, em Jundlaby, o 
apre<Jentar-se ao llr. Presidente dl\ 
Commlssllo de Inquerlto. 

Neste lnquerlto, poderâ o aocusa
do fazer-se acompanhar do seu ad· 
vogado, ou ser assistido pelo advo
gado ou o representante do syndt· 
cato a que pertencer. 

Eu, Fernando Betlm Paes Leme, 
secretario da Oommlsstlo, dactylo· 
gra.phel e vae asslgna.do pelo sr. 
Presidente. 

Jundlnby, 17 de. Junho de 1940. 
DURVAL AZEVEDO, presidente 

d" Commlssl\o de Inquerlto. 

'\JHI 
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COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO I ~ 
Refereoclo ....................... • .. ~ .. 

. . . JUn:liai . , .18 .... de ................... Julllo .............. · ........ de 19~ ... 40 .• 

Ilmo.sr. Henrique Einchenberger Junior 

(Eletricista nas Oficinas) 

Rio Claro 

vencido, em dezessete de julho de mil novecentos e 
,., 

quarenta, o prazo para a apresentaçao do acusado sr. Johan 

Heinrich Wilhelm Hopf, conforme os editaes de chamada de que 

trata o artigo 5~ das instruções do conselho Nacional do Tra-
,., 

balho para os inqueritos administrativos, e nao tendo o mes-

mo se apresentado, fica o sr. intimado a comparecer ao Escri

tório do Engenheiro Mecânico Chefe, em Jundiaí, no próximo 

dia vinte e dois, às 14 horas, onde se realizará a nova reu-
,., 

niao do inquerito administrativo a que responde o acusado 

Johan Heinrich Wilhelm Hopf, no qual está o sr. arrolado come 

testemunha. 

pela COMPANHIA PAULISTA 
DE ESl F~ADAS DE F FRRO 

~~~ 
lflfllOH 7-~ :-·· 
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COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 
~c!~ 

/ 
Referencla ........................... ... ~ ......... .. 

.... .. ... .. . Jund1a.i . .... , .... 18.de.... .. .......... julho ........... : .. ....... de 19~ .... 4.0.-

Ilmo.sr. Armando cunha Pereira 

(Ajudante de eletricista nas Oficinas) 

Rio Claro 

vencido, em dezessete de julho de mil novecentos e 
N 

quarenta, o prazo para a apresentaçao do acusado sr. Johan 

Heinrich ilhelm Hopf, conforme os editaes de chamada de que 
' N trata o art~go 5~ das instruçoes do conselho Nacional do Tra 

N 

balho para os inqueritos administrativos, e nao tendo o mes-

mo se apresentado, fica o sr. intimado a comparecer ao Es

critório do Engenheiro Mecânico Chefe, em Jundiai, no próxi

mo dia vinte e dois, às 14 horas, onde se realizará a nova 
N 

reuniao do inquerito administrativo a que responde o acusado 

Johan He1nr1ch Vlilhelm Hopf , no qual está o sr. arrolado co

mo testemunha. 

~o I BNT : ~ ' 

7~ ..-6 ~-<An? ~ .. ~? 
~ Rio Claro, -4 19 de julho de 194 ~ 

Pela(V)1F'A ~1/\PJ\111' TA 
8E- f ~ll[)~~ o , 'O 

/ ~ IL \r\ 

~ ~~~~~ O i Hf 1 p F.

7
. 



Q 

.<.i~ 

cl~ 
COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO ~ / 

Reforencla ........................... ~ .. 
.. .. ... .. .. . .. Jund1ai ......... , ... 18 .. de ................ .JUl.b.Q .......... ... · ........ de 19i..4.0 ... . 

Ilmo.sr. Epaminondas ·Ferreira da Silva 

(Escriturário nas Oficinas) 

Rio Claro 

vencido, em dezessete de julho de mil novecentos 
,.. 

e quarenta, o prazo para a apresentaçao do acusado sr.Johan 

Heinrich ~ilhelm Hopf, conforme os editaes de chamada de que 

trata o artigo 5~ das instruçÕes do conselho Nacional do Tra 
,.. 

balho para os inqueritos administrativos, e nao tendo o mes-

mo se apresentado , fica o sr. intimado a comparecer ao Escr1 

tório do Engenheiro Mecânico Chefe, em Jundiai, no próximo 

dia vinte e dois, às 14 horas, onde se realizará a nova reu-
N 

niao do inquerito administrativo a que responde o acusado 

Johan Heinrich Wilhelm Hopf, no qual está o sr. arrolado 

como testemunha. 

SOIE.l~'J.'E: 

Rio Claro, 19 de julho de 1940. 



COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS 

Referencla 

.............. ' ............... J:U.T.ld1.a:L ... , .... 2.2 de ....................... .JUlho ................ de 19.40. ........ . 

TERiv10 DE ASSENTADA 

Aos vinte e dois dias do mês de julho corrente, 

nesta cidade de Jundiaí, às 14 horas, em o escritório do 

Engenheiro Mecânico Chefe, onde se achavam o nr. nurval de 

AZevedo, Presidente da Comissão Apuradora, Dr. Pelagio Ro-. 

drigues dos Santos, Vice-Presidente, e eu, secretário da 

mesma comissão, presentes apenas as testemunhas arroladas 

às folhas dez, onze e doze, pois, o acusado deixa de com-
,.. 

parecer por nao ter sido encontrado, apesar do edital de 

chamada -constante das folhas dezoito, dezenove e Vinte, 

foram as referidas testemunhas ouvidas pelo nr. nurval de 

Azevedo, Presidente da comissão Apuradora, na forma da lei 

sObre os fátos da acusação, correndo o depoimento de cada 

testemunha à revelia do acusado, do que para constar faço 

• êste tenno. 

... . 

EU, Fernando Betim Paes Leme, secretário, o da- 1 

tilografei e assino • 

pela COMPANHIA PAULIST4. DE ESTR 1'-D~S DE ~E. 

~~-.:~ 
------ lJIItL<.7l!SjD, 



~ 
COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERR ~ 

Referencia ................................. /... ... . 

C# 

.............................. JJ.md1ai. ... , .. 22 .... de ..................... jUl.hO .................. de 19.40 .•........ 

PRIMEIRA TEST:EMUNHA 

Henrique Einchenber'ger Junior, com 37 anos de 

idade, ferroviário, com 14 anos de serViço na Companhia Pau

lista de Estradas de Ferro, residente em Rio Claro à Avenida 

18 n~ 329, casado, de nacionalidade brasileira, declarou que 

não tem inimizade com o acusado, mantendo com êle, ao contrá-
,.. 

rio, bOas relaçoes de cordialidade. Testemunha jurada na ror-

ma da lei, prometeu dizer a verdade do q1e soubesse e lhe fos

se perguntado; inquerido sÔbre a falta grave de abandono de em

prêgo, cometida pelo sr. Johan Heinrich Wilhelm Hopf, zelador 

nas Oficinas de Rio Claro, conforme portaria à folha dois, que 

lhe foi lida, declarou que trabalha na mesma secção do acusado, 

porém, em lugar diferente; que trabalha na turma de eletricista 

e o acusado na usina geradora. sabe que o acusado solicitou 

licença para se ausentar do país, indo ra a Alemanha, seu .. 
país de origem; que ouviu falar que a companhia Paulista con-

, . l ~~~!" ' 

cedeu ao mesmo 6 meses de licença e que foi concedida uma pror-
,., 

rogaçao de licença, cujo vencimento, diz estar informado, se 

deu no dia 17 de junho. Diz não saber nem por ouvir dizer que 

o acusado tenha regressado ao Brasil, podendo afirmar que o 

mesmo, ~té a presente data, ceu às Oficinas de Rio 
--111<'-~~ol;·, ·~~h ~ t; .. 

claro para retomar o seu serviço. Que conhece o acusado desde 
cll : ... 

4 
l , • ·• '•h~J. , .• ••• .;... ~ t; •~,. .~ '"t•-t 

que entrou para o serviço da companhia Paulista, tendo. de iní
riHI 



o 

.. 

1-~2; 

~ ,., 
cio, trabalhado na mesma secçao, donde o acusado foi~ s tar-

de transferido para a usina geradora. Que conhece o acusado 
N N 

como funcionário compridor de suas obrigaçoes. E mais nao dis-

se, nem lhe foi perguntado, pelo que se deu por findo o presen

te depoimento, que, depois de lido e achado conforme, assina 

com o Presidente e demais membros . da comissão Apuradora. EU, 

Fernando Bet1m Paes Leme, secretário, o datilografei e assino. 

!,.c/~ ~__, 44 cru. Testemtl!Ül8r 
---r o 
~ Presidente 

~~~~~~~~~~~~~__, Vice-Presidente 
NHIA PAUL 10 ,, , !.),...,:.:-, DE: fk 

~~~ 
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C O M P A N H I A P A U ·L I S T A O E E S T R A O A S O E F E R Rtr8 ~ 

"'''""'' ....................... ~ .... . 
........................ J.undi.aí ............ , ... 22 .. de ...... ~ ........ JU.l.A9 .......................... de 19.:4.0 .......... . 

SEGUNDA TESTEMUNHA 

Arn~do Cunha Pereira, com 43 anos de idade, ferro

Viário, com 18 anos de serviço na companhia Paulista de Estradas 

de Ferro, residente em Rio Claro à rua 5 n~ 1266, casado, de na

cionalidade portuguesa, declarou que não tem inimizade com o acu

sado, mantendo com êle, ao contrário, bôas ·relações de cordiali- 1 

dade. Testemunha jurada na forma da lei, prometeu dizer a verda- 1 

de do que soubesse e lhe tosse perguntado; inquerido sObre a 

fal~a grave de abandono de emprêgo, cometida pelo sr. Johan Hein

rich Wilhelm Hopf, zelador nas Oficinas de Rio Claro, conforme 

portaria à folha dois, que lhe foi ~ida, declarou que conhece o 

acusado, com o qual trabalhava na usina geradora das Oficinas de 1 . 
Rio Claro; sabe que o acusado demonstrou desejo de retirar-se do 

~ ........ ~.,"~~.- w ~on.·~~.if' #1(~\ .. !JC!' 1ftr..l:"' -u·:.o ,... """''·t.: .... ~ 

Brasil para tratar de assuntos particulares na Alemanha. Decla-
t ~ toL~ l (~~IJI\'01 ,'ft' ·~ •t( '•t,-.1(~'•" .·<t·~~ 'f\;,.t ~ ' I .... 'I' I •"' ... ,.I..J'fo·l~ •,, ~ y .. 4 !": 

rou saber, por ouvir dizer, que o acusado obteve licença da Com-

panhia Paulista e que a mesma foi de 6 meses. Ignora que tenha 

havido prorrogação dessa licença, porém, p6de afirmar que, até 

a presente data, o acusado não compareceu às Ofic~nas de Rio Cla----c..... .Jt Ir. .~ .. .;I J"~,i .. ,\01'J'WI"' 'l•f(\,/~ ~( ~".~ .~ .... ~.~ , ,. ·) M "",o.,; ' ' ,. 1 ~. , #! , .... 

ro para retomar o seu serviço. Declarou ainda que trabalha na 
'f'!\L .J, "'"' •, '• .. •I .', 

usina ,geradora de Rio Claro desde 1926, para onde o acusado foi 

posteriormente transferido; que reconhece no acusado um funcio

nário zeloso e cumpridor de seus deveres. E mais não disse, nem 

lhe foi perguntado, pelo que se deu por findo o presente depoi-
,1 

~-.......... ~ ... ----~~ 



mento, que, depois de lido e achado conforme, assina 

sidente e demais membros da Comissão Apuradora . Eu, 

Betim Paes Leme, secretário, o datilografei e assino. 

.. ... 

Testemunha 



' j;2 
COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERR ( <J' 

Referencla ............................... /.., .. . 

4? 
............................ Jund1.a1 ....... , .. 22.... de ................ .... ..J.~~P.-:9 ........ ! .. . .. .... de 19 .. 4.0 ........ .. 

TERCEIRA TESTEMUNHA 

Epaminondas Ferreira da Silva, com 30 anos de idade, 

ferroviário, com 15 anos de serviço na Companhia Paulista de Estra· 

das de Ferro, residente em Rio .Claro à rua 9 n~ 324, casado, de na· 
N cionalidade brasileira, declarou que nao tem inimizade com o acusa· 

do, mantendo com êle, ao contrário, bôas relações de cordialidade. 

Testemunha jurada na forma da lei, prometeu dizer a verdade do que 

soubesse e lhe fosse perguntado; inquerido sôbre a falta grave de 

abandono de emprêgo, cometida pelo sr. Johan Heinrich Wilhelm Hopfl 

zelador nas Oficinas de Rio Claro, conforme portaria à folha dois, 

que lhe foi lida, declarou que é funcionário da companhia Paulis

ta, trabalhando nas Oficinas de Rio Claro onde exerce o cargo de 

5~ escri turário, encarregado do serviço de ponto da turma onde o 

acusado trabalha. Nessas condições, sabe que o mesmo solicitou 6 

meses de licença :Q?ra _ir v~ .. ~!~ª-~..!.. fa.rni~.ia na .Ale~~flha, motivo 

que constou no impresso feito pelo acusado pedindo a licença. Sabe 

igualmente que a licença concedida tenninou np .. ~~a 20 .9~ rov.emb,ro 

de 1~39., e qu o asl.!sado ai?res~nt9}·t p~d1õ..o ,de pror,:r.ogaç~Ç>' por 3 

...... ~~~e~, .. ,~or me .Q. .~~.,~.C9-z:'~,.9:. en'V:\.,a~a ...• da !}l~~nl').a, tendo sido concedi
dos . P6de afirmar que o acusado não regre~sou ao Brasil, não ten-

,.,. 1" •, 'J ' !..f •• ""'' 1f ,~ I~• " \'' ~ •. A _r \ t i{ r ',} '1 11 

do aparecido até a presente data para retomar o serviço nas Ofici-
.. :0. t ,)t\ ',. 7r /-f' 'l"''tjl\ 4 Jn,lll• IYt'-"~ I I ,.,, , ~ ,-,:t~ \1 '.fl, .. ~'·' f 'Ir' , ••''ift'~J'i), !f ••• 

nas de Rio Claro; que de uns 5 anos a esta data conhece melhor o 
~··~ ,., ' ,. ~. /o•,fl·--·:"'''~"1, ' 41·~ . 

acusado, podendo afirmar tratar-se de funcionário zeloso e cumpri
pel COMPANHIA PAULISTA Df f" STRLt f 

-----~~ ..._... Dl~lcr~_r~~ ' 
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/!~ 
dor de suas obrigações, opinião essa unânime entre o~~~ com

panheiros . E mais não disse, nem lhe foi perguntado~pelo que 

se deu por findo o presente depoimento, que, depois de lido e 

achado conforme, assina com o Presidente e demais membros da Co

missão Apuradora. Eu, Fernando Betim Paes Leme, secretário, o 

datilografei e assino. 

p I COMP NHIA MUI I ~__,-,~..-_, 
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. COMPANHI A PAULISTA D E 
P~ 

ESTRADAS DE FERRO ~ ~ 

... ... 

crf 
Referencia ................................... /.. ... . 

4 
................................. JUndia:í .. , .. .22 ..... de .................... jlllho ............... .... de 19 .... 40 .. ... .. 

TERMO DE ASSENTADA 

Depois de 1nquer1das as três testemunhas arrola

das, sem entretanto, ter sido ouvido o acusado que deixou 

de comparecer ou de se fazer representar por advogado ou 
N 

representante do Sindicato a que pertence, nao obstante ter 

sido convocado pela portaria à folha 2 e edital às folhas 

18, 19 e 20, correndo, portanto, à sua revelia os depoi

mentos das referidas testemunhas, deixa o Presidente da · 

comissão Apuradora de notificar o acusado de que, na forma 

da lei, tem o prazo de cinco dias para apresentação da sua 

defesa por escrito, prazo êste que começou a ser contado 

da presente data, a partir das dezessete horas. 

EU, Fernando Betim Paes Leme, datilografei e as-

sino. 

secretário 

jMia COMPA NHIA PAULISTA DF f: fR· DAS ~ ti< 

~~~ 
DI J<:J'U 7 -



COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

Referencla ......... ..... ........ ....... ................. . 

.................. ..... Junõ.1a.i. .. , .2.2 .... de ........................ J~.~.no ........ : ....... de 19340.~ .. . 

TERMO DE ASSENTADA 

Nesta data faço êstes autos conclusos ao sr.dr. 
N 

Presidente da comissao Apuradora. 

eta COMPAN HIA PAUL1Sr~ Df: fS f H:..,DA~ Ut: ~~ 

A,~~4~~ 
---- ---- Ollt CTU7~ -~ 

u 



COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE F~RR 

2 Referencia ................ 0== ..... .. 

....................... JundiaL .......... , ... 29 .... de ............ .. ...... julho .......... ......... de 19 .... 40 ...... .. 

RELATÓRIO 

EXaminadas minuciosamente todas as peças do inqué

rito administrativo a que responde o sr . Johan Heinr1ch Wilhelm 

Hopf, zelador nas Oficinas de Rio Claro, por falta grave de abando

no de emprêgo, inquérito êste realizado em 22 de julho corrente, 

conclue-se que o acusado infringiu as normas adotadas por esta com-

panhia: a) por estar ausente do serviço desde 26 de maio de 1940, 
dªta até a qual deveria retomá-lo, conforme a conces
sao especial de 90 dias de prazo que lhe fez a compa
nhia; 

b) por não ter apresentado justificativas para a sua au
sência, desde 26 de maio do corrente ano, como preci
sas se fazem nos serViços da companhia; 

c) por estarem fortalecidas as provas do seu abandono de 
emprêgo, em face dos depoimentos das testemurmas às 
folhas 25 a 30; 

d) por não atender ao edital de chamada das folhas 18 a 
20, de~xando, portanto, de comparecer à pr~sença da 
comissao de Inquérito, na data da convocaçao. 

Preenchidas como foram as formalidades legais pre

vistas pelo artigo 53 do decreto n~ 20.465, de 1 de outubro de 1931 

modificado pelo de n~ 21.081, de 24 de fevereiro de 1932, o Presi

dente e demais membros da comissão Apuradora concluem que o acusado 

está incurso nos dispositvos do artigo 54, letra f, do decreto 

20.465, sendo, portanto, passível da pena de demissão por abandono 

de emprêgo. 



Ref. ........................................ . FJm .. ~ .... de ..... . .... J ...... u ...... l ..... .h ..... a. .................... de 19. J/ ---~ 

3013/19 Companhia Paulista de Estradas 
Departamento de Engenharia Mechanica 

Fé de Officio do Snr .................... .J.OLBN ... HBNRICB ... W.ILH.!Ltl..t ... non. ....................................................................................... . 

DA.'l'A DE NASCIMENTO I 9- l-89 O 

A4missão: 17- 2-926 

Ordenado: 1- 3-926 

r o M Ir: 19- l-928 

Licença: 2-928 

J.WJenoia: 3-928 

" 4-928 

" 5-928 

Lioençaa 5-928 

.. 6-928 

Auaenoia: 8-928 

" 9-928 

" 10-928 

.. ll-928 

" 12-928 

Licença: 12-928 

.l'W!Iencia: l-929 

LicenQa: 2-929 

J.u.a anci a : 3-929 

" 5-929 

" 7-929 

" 8-929 

pe 

Tvp. C. P. 9-934-5000-817!1 

:aothanberpn - Allemanha. 

!Ira V.lhad or, nas otticinas de Rio Claro, c an. os venci
mentos de teoo por hora. 

Blevado a ltooo por hora - augmento geral. 

At4 eata data adoptou. o de mmRIQUE HOPF 

2 horae, por precisar. Das c cntada1. 

9 " não jWJtitioadas. " ' 
4 " ' • " " .... " " l l/2 horaa, nao Ju.titioadas. ti 

9 l/2 . " , por precisar. " 
5 l/2 " " " " ' 

120 

~ ~ 

" não jWJtiticadas. " ' .... 
4 l/2 • " .. " ' 
l l/2 .. " " " ' 

~ .... 

l l/2 • • " .. 
' .... 

' " " .. " ' 
5 l/2 • , por precisar. • 
5 l/2 .. , não j'WIItitioadas • .. 

l/2 " , por preciaar. " 
8 l/2 " 

... 
Ju.•titicadaa. " , nao 

38 l/2 • " .. " ' 
17 " ' " " " 
27 " , doen18. " 

COMP HIA. F AULISl A. DE E:.S l R A DAS DE filé 

6c,.4Z:.~L .... _ --- DI 



7'7tJ! 

llS/!9 R 2 . ~ ... ~ 
~ 

Fé de Officio do Sr ........... J.OHA.N ... HBNRIOH .. \YlLH!LM ... HOPJ ..................................................................... .. 

Licença: 

J.uaencia: 

" 

" 

" 
.. ,. tegoria : 

Licença: 

" 

" 

" 
.. 

J.ueencia: 

v .. 

Licença: 

" 
.. 
" 
" 

ririas: 

Promoção: 

Awsencia: 

Licença: 

" 

" 

12--929 

1-930 

l-930 

3-390 

4-930 

l - G-930 

6-930 

8-930 

10-930 

ll-930 

2-931 

4-9311 

5-931 

9-931 

10..931 

4-932 

ll-932 

2-933 

T p. C. P 

l/2 horas, por precisar. Descontadas. 

5 l/2 " , doente. " 
16 " , ferido. J.S .o. jpontadaa 8 

8 l/2 " , doen t.e. lt l 

25 .. -" ' Descontadas. 

Alterada para a da aelador de d,'ymnamos e cc:mpresa ares, 
com o mumo ordenado. 

6. horas, por precisar. Descontada•. 

6 " • " " " . 
28 l/2 horas, por precisar. .. 

8 l/2 " .. " " ' 
5 " " " " • 

27 " doente. .lpontad~s 9 • 
56 .. " " 18 l/2. ' 
5 " , por preci sar. Daecon1adas. 

l/2 "' .. .. " ' 
5 .. .. " .. 

' 
5 " .. .. " ' 
4 " " .. .. 

' 
foram-lha concedidos 15 dias, relativos ao anno de 1930 

1- 7- 933 A ajudanw c1a electricista, wncendo lt200 por hora. 

7-933 6 horas, doente. Das c cnt adas • 

10..933 " , por precisar. .. 
.... 

ll-933 5 l/1 horas, por precisar. .. 
12-933 l/2 .. .. .. tt 

' 



3013/19 

Fé de Officio do Sr ................. J .OlWl ... HBNRIOH .. W.ILJ!I.U..M .. HOPJ ........................................................ .. .......... .. .. . 

A4vertencia: 

N O T 1 : 

'Licença: 

lusencia: 

J'r ' iaa: 

Promoção: 

. "Miei anal : 

F ' r i a 1: 

Ausencia: 

Lice-nça: 

.lusencia: 

J4rias: 

Au.aencia: 

Licença: 

.. 
Ausencial 

Licença: 

Ordenado& 

Licença' 

... -

Typ, C. P 

l-934 1/2 horas, por precisar. Descontadas. 

25~934 Joram-lhe concedidos 5 dias, relatiYoa ao aMO de 1933. 

28-3-934 Por taltar l/2 hora a.o .. rviço no m&s de Janeiro, sem 
Justificar o motivo. 

1-5-934 N'sta data passou. a perceber o auxilio de 25$000, addi
cional para casa. 

5-934. 5 l/2 horas, por precisar. Das c mtadas .. 

6-934 l/2 " , Justificada. tt 

25- 6-934 Joram-lhe concedidos 5 dias, relativos ao anno de 1933, 
integralizou. 

l-10..934 A zelador, Tenoendo lt600 por hora. 

1-10-934 Pas1ou. a perceber o de 5$000,, ce~~~.o auxilio para casa • 

3-12-934 Joram-1ha ccnoedidos 5 dias, relatiYoa ao anno de 1933, 
integralizou. 

4-935 31 horas, doente. Deac mtadaa. 

19- 6-935 Joram-lhe concedidos 15 dias, rela'iivos ao anno de 1934. 

3-936 8 horas, por precisar. Descontadaa. 

4-936 29 1/2 horas, doente. " 
15- 6-936 Poram-1he cCiloedidos 15 dias, re1ativoe ao anno de 1935. 

9-936 

4..-937 

5-937 

5-937 

8-937 

5 horas , allegação doença. 

1 1/2 horas, filho doente. 

5 1/2 " viaJem a são Paulo. , 
... 

28 " , doente. 

e .. viaJem a são Paulo , 
... 

Desccmtadas. 

" 
" 
" 
" 

1- 9-937 ll.eTado a 1$625 por hora, oea•addo o auxilio de 5 000, 
que vinha percebendo como addicional para casa • 

10-937 5 1/2 horas, interesse particular. Descontados. 
I COMP NHIA PAULIST Dr ( TR D AS IJ l I f 

-----------~-~~;~~~~ 
D CJO 
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ve~ de Off-ic-io do 0 r JOIWf BEDml.QB JILHBlalL HOPF. ... .... .. .. .......................... .. .r ' fi fi o · •....... . .... ...... ...... ... ....... .. ... . ...... · .. .. 

J&rias: 

J&rias: 

Licença a 

" 
J•riasa 

Ausencia& 

Lioença 1 

" 
J4ri s: 

Licença 1 

11 

N O T A: 

N O T .t: 

ll-937 

4.-938 

ll-938 

12-938 

2-939 

21-5-939 

To. C. P 

2 horas, enterro pastor allemão. De ao ont ade a. 

Joram-lha concedidas 56 horas (7 dias), relat1 vos ao ... 
no de 1936, no periodo da 11 a 20/1.2/1937. 

Porsn-lha concedidos 64 hora (8 dias), relati voe ao an
no de 193~, no periodo da 8 a 18/l/1938. 

lO horas, p•ra Tiajar. Descontadas. 

5 1/2 horas, negocio particulares. " 

JoriJil-lblt concedidas 120 horas,(15 dias), relatiTos ao 
o de 1937, no periodo de 14/10/ a 1/il/1938. 

lO horas, justificadas. Desccmtadas. 

2 ~ , interesses particulares. " 
9 1/2 horas• interesses particulares. " 

Jorsn-lha concedidos 120 horas (15 dias), ~elatiToa ao 
anno da 1938, no periodo de 4 a 25/4/1939. 

~ horaa, interease particular. Descontados. 

6 maaes, sem T&ncimentos, para Tiagem 4 :&.Uropa. 

No seu regre .. o, antes de retomuo os s rTiços, deTer& 
legaliaar a sua situação de estrangeiro em face das 
leis do pafs. 

13-12-939 Joram-lhe cone didos 3 meses, para retanar o aerviço, 
a cantar de 21/ll/1.939, findo os quaes, si nio se apre
sentar s r4 instaurado inquarito administratiTo para ef
feito de demissão por abandono de emprego. 

26- 2-940 olici tcn licença por Eraso indeterminado, a gual nio lb 
foi concedida. Caso nao retome as suas tunoçoes nesta 
Companhia, dentro de 90 dias, ser4 instaurado inquerito 
administratiTo para sua demis1ão por abandono de emprego 
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Proc . 14. 192/40 - Inquérito administrativo instaurado pela Cia. 
Paulista de E. de Ferro contra o empregado 

/EB. Johan Heirich Wilhelm Hopf . 

P A R E C E R 

A Companhia Paulista de Estradas de Ferro submete 

à apreciação dêste Conselho o inquérito a dministrativo que ins-

taurou contra o seu empregado Johan Heinrich Wilhelm Hopf, acu-

sado de ter abandonado o emprego . 

Trata a hipótese de um empregado de nacionalidade 

alemã que solicitára licença, antes de declarada legalmente a 

guerra que se generalizou na Europa , a-fim-de vi sitar o seu pa-

-iz de origem. Posteriormente, c.omo nao pudesse apresentar- se 

ao serviço na data pré-fixada, pleiteou prorrogação da aludida 

licença" até que voltassem os t empos normais" (carta de fls . 9) , 

visto que impossível se tornara o seu afa stamento da terra de 

Goethe . 

Não ha dúvida que a guerra constitue um caso fortui 

to que justifica o retardamento na inexecução de uma obrigação 

contratual. Todavia , parece-me, que, em certos casos, ela não 

p6de evitar a demissão do empregado por abandono de emprego . As-

sim, si se tratnsse de um emprega do que estivesse aguardando con

dução para o s e u re resso , transporte êst e raro em virtude da 

guerra, parece-me que, nêste caso, não se deveria autorizar a 

rescisão do contrato de trabalho . Entretanto, sempre que o em

pregado estiver em nação beligerante que seja sua p tria, de

monstrando a intenção de regre s sar apenas quando findar a guerra, 

deve o contrato de trabalho ser rescindido. 

Com efeito , no primeiro caso , o empregado revela o 

"animus" de um regresso imediato; no se undo, sua intenção -
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livre ou forçada - de lutar pela p tria ou aguardar o desfecho 
/ 

da contenda, constitue, a "contrário - s ensu", uma renuncia tá-

cita ao emprego . 

Nestas condições , parecendo-me que na hipótese em 

tela o empregado renunciou ao emprego , opino pela procedência da 

-acusaçao . 

Rio de Janeiro , 26 de Setembro de 1940 . 

G1{'t(t ')! 
rp r 1 

'/ '(l)l'lt () • _./ 

C() r:!Jo I <óm-m 
..-w~--·· .. ·-----·········-··-

--- ----- ck 1.9 . .!.~ 
~--- rr ~-!2~----------

~JM~wttq,.,.. ...... -~ ... 

ü~~~~~~t-~ 

- -

c::......... 
~ ... -----· 

et rio da Sessão 
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A CORDÃO 

( 30- 757/40) I ~J 
ACT/EV/ / 1 

Proc . 14 . 192/40 

VIS'l'OS E RELATADOS oo autos do processo em que 

1 a Companhia Pauliota de Estradas de l•'erro sur'mcte apr·ec iaçoo 

do Conselho Nacional do 'l'r•abalho o inqu6ri to adrniniotr;;' ti vo 

instaurado paro apurar fal tél erave de que acusado Johan 

IIeinrich Wilhelm Hopf - abandoYlO do ser·viç~o sem causa justifi 

cada : 

CONSIDERANDO que se tr's ta , na h. i pó tese , de um 

empr•cgado de nacional idade alemã que solicitou licença , antes 

de declarada a cuer·ra que ora se generaliza por· toda o Eur•opo 

afim de visitar o seu pais de ori&em; 

CON8IDERAIJDO qu.e o empregado em questão , poste-

riormente , pleiteou prorroga~ão da licença om cujo &ozo se 

achava até que vol tass_êD. Q.ê. tempos no 1•rnais; 

CONSIDERANDO que a conflagaç5o que atinge o pa i 

do acusado poderia servir de justificativa ausência do crn-

preé_o , caso ficasse pr·ovada a impo nsibilidade de se tr·anspor-

ta r• o empr ;gado de sua t e1··ra par•a o Brasil/ onde assumiu obri

gações para com o empregador; 

GOl SilJJ<JRAND , no entanto , que isso não se pab-

sou e que antes de se tornal·em dificeis as comunicações entre 

a Al manha e as r 1 ricas j havia a.emorwtrado o empregado a 

intenção de s6 regr·essar quando terminaGse a cuerra ; 

C NSIDERANDO que a atitude do acusado , p:r·eten

dcndo fi car em sua pátria, por ter.1po imprevisivel , equivale a 

uma renúnc ia t cita ao emprego; 

RgSuLW a 'l'erceira Cômara elo Gonoelho raci onal 
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M . T . I. C . - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Trabalho aprovar o inquérito e autorizar a demissão .do 

Rio de Janeiro , 22 de outubro de 1940 

J 

}'ui present e : W..lJ.... J.-. "c;::;.~ 

Publicado no Di rio Oficial de 1.11/ .I / .ft/1 

1, 

Presidente 

Adjunto de 
.l?ro cu 'r a do r· Ge r·al 

interino. 

ç).i-1- 41 
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CN/MA. · R I O DE ,J A N E I R 0 1 D, Jlr, 

.. 9..IT.r .• l4 .192/40-l/AA ~f~ A Em ~ de Fevereiroo de 1941 

Sr. Johan Heinrich Wilhelm Hopf 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

a Terceira Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, tendo 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

pela Companhia Pau] ista ae Estradas de Ferro 

-------------------------------------------• resolveu, em 

sessão de 22 de Outubro p . findo julgar procedente 

t · a · H a o dito inquérito, para au or1zar a vossaem1ssaoos 

serviços , pelas razões constantes do acórdão 
, 

p~blicado no cDiârio Oficial » de 27 de Janeiro ultimo . 

Atenciosas saudações. 

(Oswaldo Soares) 

Diretor Geral da Secretqria . 
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RIO DE .JANEIRO, O, F, 

Sr. to 

Transmito-vos. de ordem do Sr. Presidente. 

cópia, devidamente autenticada, do acórdão proferido pela 

inquérito administrativo instaurado por essa Emprêsa. con-

Atenciosas saudações. 

a. 

1 n 
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