


~. . ............................ ..... Exmo. snr. Presidente do 
19-A. 

conselho Nacional do Trabalho, 

RIO DE JANEIRO ~~ . 

Para os rins do art. 53, §§ 1a e 2°, do JJecreto 

n. 21.081, de 24/2/1932, que modificou o ~Decréto ·n~ .. 20.465-t , 
,.. .. ,., . 

de 1°/10/1931, pedimos venia para passar ás maos de v.Excia. 
~ 

os inclusos autos do inquer1to administrativo instaurado 

contra o snr. JORGE MIGUEL ALVES, Art1!1ce nesta Estrada, ac

cusado da !alta grave de abandono de emprego. 

Estando perfeitamente provada essa !alta, conrorme 

se vê dos depoimentos desse 1nquer1to, a ponto do proprio 

representante do Syndicato haver se desobrigado da de!esa do 

indiciado, que se descurou inteiramente do caso, apesar de 

intimado pelo edital de !ls. 10 e 11, publicado no jornal 

o ESTADO DE s. PAULO, que é de maior publicação em todo o 
- . . 
Estado, - aguardamos desse E. conselho a deliberação que rôr 

de justiça. 

Valemo-nos do ensejo para renovar a v. cia. os 
"' protestos de nossa d1st1ncta cons1deraçao. 



ESTRADA DE FERRO SOROCABAN 
--·a: @ .. 3 ~·--

INQUERITO ADMINISTRATIVO 

FALTA A APURAR 
ABANDONO DE SERVIçO 

ARTitmrE-JORGE MIGUEL ALVES 

AUTUAÇÃO 

Ao vinte e cinco dias mês de agosto do no de mil novecentos e trinta 
. . 

e seis, nesta cidade de são Paulo; na sala dos inquerltos administra-

tivos; autuo a portaria do Snr. Diretor; datada de 24-8-1936, o docume 

to que a acompanha e a ata de instalação da Comissão de Inquerito; do 

4ue, para constar; lavro este termo. Eu~~/''" d-o d;~:..~-
~1$- ~~Secretario da Comissão de Inquerito o escrevi 

e assino .~-,;;;?;' ~~ ~ 
_ .-:;> 
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(!) !?jftieci;;Jt ~ tt;tia~ ~ &~ 
~ü2 ~~caJ:zna. · : \ 

~ 
~ . ~ 

~d~~. nos termos do art. 53 do dec. 20.465, de l~d 
Outubro de 1931, modificaüo pelo dec. 21.081, de 24 de Feve

reiro de 1932;' combinado com o art. 1 o d s Instruções do c. 
N. do Tr balho; mandar proceder a in quer i to adm1n1str ti v o 

par pur a f lt grave de abandono de emprego tribu1d 

o artifi~e, Snr. JCRGE MIGUEL ALVES~ conforme cart , M-5-. . 
838 no 2538-A, de 3 do corrente; do snr. Chefe do Departamen 

to d Mecanica~' cuja. copia 1nstrue a presente portaria,' - no 

meando para constituirem a Comissão de Inquerito os snrs. 

c ssio C i polini,' Dr. Luiz Delf1no e Jorge do Espiri to San

/ff';/7 to Ramos~ que servirão, respetivamente; de P sidente, Vice

~fresidente e Secretario. 

\ 

" 



I 

Snr~ Diretor~ 

~ ~ . 
Soroo bá~ 3 de A osto de· 1~6. 

, . '"' "' . . .... . 
M..5/ 838- 2~ 53s-A 

OBJETO: Pesso 1·- DemisB"'.o_Dor 
emprego~JORGE M!GUBL AU 
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dono de 

Des e o di t3 de Junho ultimo~ vem t ltendo o servi o o 

Snr~ Jor~ Miguel Atves~ Artttic-e· a judante e sse- B: d Oti-

etn de C ro e V8g'Ões~ sem ter té jUStitte do1 

sua usencia~ 

No momento em ue tudo vimos f enio ument o tra-

b lho n noss Ottei~ n·o podemos eonc-ord c-om o t st -
• -. I 

mento do serviço do empreg do em quest"'o~ A 1m~ ro omos sua 

demissão por bandono de empre o~ s lv ardando as presert ões 

leg is que regulMt a d'1s en de em regados eom 1s de 10 os 
• • 

de s rvi o~ 
s u1 õe , 

( • ) Durv 1 Atlylaert 

CHEFE' DEPART ~mc.A.NICA 

w • 

( or1gin 1 de encontr no · roeesso 3118~158 d Diretoria.) 



ATA DE INSTALAÇAO 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de mil novecentos 

e trinta e seis, nesta cidade de são Paulo, na sala dos inqueri

tos a.dministratiVO'"' , reun10s a comissão encarregada do presente

te 1nquer1to, pelo presidente foi dito que ficavam instalados os 

trabalhos do presente l n1uerito determinado por portaria do Snr. 

Diretor para apuração de falta grave de abandono de emprego atri

.buida ao art1f1ce JORGE MIGUEL ALVES. Tomando conhec ma nto do f~to 

narrado na referida portaria, pelo presidente foi dito que se la

vrasse esta ata, conforme determina o art. 2° das Instruções do 

c. N. do Trabalho que depois de lida e achada conforme todos os 

presentes assinam. Eu~ ofo ~ ~ ~ 
secretario da comissão o escrevi. 

TERMO DE DELIBERAÇ!O 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e 

trinta e seis, nesta cidade de são Paulo, na sala dos inqueritos 

Adm1nistrat1vos ~s 14 horas, reunida a Comissão encarregada do pre. 

sente inauerito, lidos e examinados os documentos iniciais de acu-
"" sacao, pel o uresidente f icou resolvido que o local para as aud. -

enc1as do acusado e das testemunhas seja a sala da agencia da es

tação de Sorocaba, dia 5 de Setembro p. futuro, ás ~o horas . Neste 

inquerito estão indicadas, desde 1s, as seguintes testemunhas :João 

S.Marcos Silva, Carlos Bar ros Andrade e Dilermano StevRux. o snr. 



-

secretario da Comissão deverá lavrar as respetivas intima~ Mes na 

conformidade dos arts . 2° e 3° das Instruções do c. N. do Trabalho. 

Em seguida, mandou o Snr. Presidente que, para constar , lavrasse 

este termo. Eu~ ~ ~ ~ ~ 
Secretario da comissão o escrevi. 

PRESIDENTE .. v a A:'t:z ~ _ .. ~., / ' '-' ' ~' 
V-PRESIDENTE ~z 

SECRETAR!~~ ~-:-Ç§ ~~ 

CERTÍDAO 

CERTIFICO, em cumprimento ao que ficou estabelecido no termo de 

deliberação de fls . que , nesta data expedi carta de intimação ao 

acusado e inttmei as testemunhas referidas no referido termo ,ver

balmente ; do que , para constar, lavro este termo. Eu~ oR!: 

~ 4 ~~Secretario da Comissão o escrevi 

e assino. 

SÊb Paulo, 29 de Agosto de 1936. 

/7'"- d! ~ z ~ 2( 
-----
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JUNTADA 

Aos oito dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e 

tr1nta e seis , nesta c·1dade de são PaUlo, faço juntada aos 

presentes autos da carta de intimação dirigida ao a.cusedo, 

com a anotação de se encontrar o mesmo em lugar incerto e não 

sabido; do que, para constar , lavro este termo, Eu~ ~ 
~ ~ ~ Secretario da comissão o 

escrevi e assino. 

São Paulo. 8 de Setembro de 1936 . 

~o< ~~a:::: -

• 



-

ESTRADA DE FERRO SOROC.ABANA 
- Carta de int mação -

Snr . Jorge Miguel Alves 

- Artifice -

Sorocaba 

De conformidade com o ~rt o 3° das Instruções do c. N. do 

Trabalho para os 1nqueritos admin strativos , comunico-vos a aber

tura do inquerito administrativo determinado por portaria do Sr. 

Diretor, para apuração de falta grave que vos ~ atribuida, pois 

sois acusado de abandono de emprego. 

Deveis comparecer na agencia da estação local , á 10 horas , 

dia 5-9-1936 , para prestardes vosso depoimento e assist irdes 

o depoimento das testemunhas de acusação, podendo vos fazerdes 

acompanhar de vosso advogado ou serdes assistido pelo represen-. 
tante do Sindicato de vossa· 'classe . 

Neste 1nquerito estão indicadas, desde já, as seguintes tes

temunhas de acusação: João s. Marcos Silva , Carlos Barros Andra

de e Delermando Stevaux. 

Deveis devolver a la. via desta carta com o vosso "ciente" , 

datando-a e assinando-a no dia em que a receber, da qual vos será 

fornecida a 2a. viao 
• 

EU,Jorge do Espirito Santo Ramos , secretario da comissão o 

escrevi e~i assinado pelo Snr. Presidente. · 

S.Paulo , 29-8-1936. 

&v,:!., 7~~ 
.. 

~~rc~~~~~~ 

~ ~ c ~~ ~ /-'-~ ~~4- .Lo ~~ 



DESPACHO 

PUBLIQUEM-SE OS EDITAIS DE CHAMADA NA CONFORMIDADE DO ART. 5° 

DAS INSTRUÇOES DO C. N. do TRABALHO. S!O PAULO, 5 - 9 - 1936. 

' . ., 

CERTID!O 

CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho supra, foram tomadas 

as providencias necessar1as par.a o cumprimento do mesmo despa

cho; do que , para constar, lavro este tenno~ EU~~ 
~·~ ~~··<g; secretario da comissão o escrevi 

e astr1Ho. 

São Paulo , 5 DE Setembro de 1936. 

77· C~~~~ 



DESPACHO 

PUBLIQUEM-SE OS EDITAIS DE CHAMADA NA CONFORMIDADE DO ART. 5° 

DAS INSTRUÇOES DO C. N. do TRABALHO. S.A:O PAULO, 5 - 9 - 1936. 

' Ji) ~ 
~ENTE DA COMI~O 

., 

~qTIDitO 

CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho supra, foram tomadas 

as providencias necessar1as par,a o cumprimento do mesmo despa

cho; do que , para constar, lavro este termo~ Eu~~ 
~·~ ~~--~ Secretario da comissão o escrevi 

e astrtno. 

São Paulo , 5 DE Setembro de 1936. 

r;· C~~~~ 



JUNTADA 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e 

trinta e seis , nesta cidade de são Paulo, faço juntada aos pre

sentes autos dos editais de chamada publicados no "0 Estado de 

s·.Paulo~• respetlvamente , dias e, a, 9, 22,27 e 29 do corrente , 

como adiante se vê; do que , para constar , lavro este termo. EU 

~ ~ ~z:-~ ~ecretar1o da comissão o 
escrevi e assino. ·. · 

são P ulo, 30 de setembro de 1836 . 

~o<(~~~~ -
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FUNM DO ~M 192& 

lRIO DE JANEIRO SÃO PAULO . 
,RUA BUEPIOS AIRES,116 EDlFICIO MARTUUU1·10~' 

TEL.24-5422 TEL. 2·1740 

O ESTADO 0[ SnD PAUlO 
SiO PAI!LO -6 

l 

Edital de chamada 

1\lo.· Lermos do art. 5 das lnatrucções' do Conselho 
Nacional do Trabalho, para os inqueritos administrat i
vos de que trata o art. 53 dÓ Oec. 20.465, de 1.0 de Ou
tubro de 1931, modificado pelo dec. 21.081, de 24 de 
Fevereiro de 1932, faço saber que o sr. JORGE MIGUEL 
ALVES, empregado da Estrada de Ferro Sorooabana, 
estâ sendo chamado para prestar declarações no in
querlto administrativo que estâ correndo nesta Estra
da, para apura9ão da falta grave de abandono de em
prego, devendo o accusado, comparecer qualquer dia 
util, das 12 ás 18 horas, no Gabinete do dr. Consultor 
Jurídico, e apresentar-se ao sr. Pres·idente da Commis
são de lnqueritos. 

Neste inquerito poderá o accusado fazer-se acom
panhar de advogado ou ser assistido pelo representan
te do Syndicato de sua classe. 

Eu, Jorge Esplrito Santo Ramos, Secretario da 
Commissão, escrevi e vai assignada pelo presidente. 

S. Paulo, 5 de Setembro de 1936_.__ 
1 

CASSIO CIAMPOLINI 
Presidente da· Commissão de lnqueritos. 



O ESUDO DE SAO PAUl a SE.llaa& . 
sAO PAULO --.. -~----_,.... 

ESTRADA DE FERRO 
SOROCABANA 

Edital d chan1ada 

llj \ ), ' art. 5 das lnstrucções do Conselho 
Naci 1al ~o T a lho, para os inqueritos administrati
vos d qu tra o art. 53 do Dec. 20.465, de 1.0 de Ou
tubro de 1931 , modificado pelo dec. 21.081, ~e 24 de 
Feve iro de 1932, faço saber que o sr. JORGE MIGUEL 
ALV , empregado da Estrada de Ferro Sorocabana, 
eS'I:á sendo chamado para prestar declarações no in
querito administrativo que está correndo nesta Estra
da, para apuração da falta grave de abandono de em
prego, devendo o accusado, éomparecer qualquer dia 
util, das 12 ás 18 horas, no Gabinete do dr. Consultor 
Juridico, e apresentar-s·e ao sr. Pres•idente da Commis
são de lnqueritos. 

Neste inquerito poderá o accusado fazer-se acom
panhar de advogado ou ser assistido pelo representan
te do Syndicato de sua classe. 

Eu, Jorge Espírito Santo Ramos, Secretario da 
Commissão, escrevi e vai as·signada pelo presidente. ~ 

S. Paulo, 5 de Setembro de 1936. 

CASSIO CIAMPOLINI 
Presidente da Commissão de lnqueritos. 
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IUNDAOO 1!M 192& 

iRJO DE JANEIRO SÃO PAULO 
:WABUENOSAIRES,W EDIDCfO ~Wl11NB.U-10t, 

Tf.L.24·5422 TH. 2·'1740 ' 

O.fSJADO Ot SAO PAUlO -9 
SiO PAULO 

ESTRADA DE FERRC 
SOROCABANA 

Edital de chamada 
\~"'"' tertnos do. art. 5 das lnstrucções do Conselho 

Naciot1al do Trabalho, para os inqueritos administrati
vos de que trata o art. 53 do Dec. 20.465, de 1.0 de Ou
tubro de 1931, modif4cado pelo dec. 21.081, de 24 de 
Fevereiro de 1932, faço saber que o sr. JORCE MICUEL 
ALVES, empregado da Estrada de Ferro Sorocabana, 
e&tá sendo chamado par~ prestar declarações no in
querito . administrativo que está correndo nesta Estra
da, para apuração da fafta grave de abandono de em
prego, devet1do o accusado, comparecer qualqul!r dia 
util, das 12 ás 18 horas, no Cabinete do dr. Consultor 
Jurídico, e apresentar-se ao sr. Pres·idente da Commis
são de lnqueritos. 

Neste inquerito poderá o accusado fazer-se acom
panhar de advogado ou ser assistido pelo representan
te do Syndicato de sua classe. 

Eu, Jorge Espírito Santo Ramos, Secretario da 
Commissão, escrevi e vai as·signada pelo preside11te. 

S. Paulo, 5 de Setembro de 11936. 
CASSIO CIAMPOLINI 

Presidente da Commissão de lnqueritos. 



_____ .. ._ _ ______ -

ESTRA A DE FERRO 
SOROCABANA 

EDITAL DE CHAMADA 

Nos termoB do art. 5. da!'J fnstJ·uccões do Conselho Na· 
cional do Trabalho pata os inquerltos administrativos de que 
trata o art. 53 do dec. 20.485, de 1.• de Outubro de 1931, 
modificado pelo dec. 21.081, de 2t de Feverei ro de 1932, 
faço saber que o sr. JOR' 'E MIGUEL ALVFJS, empregacl.o da 
Estrada de Fen o Sorocabana, e11tl\ sendo chamado para pres
tar declara<;Õe!! no inquerlto· administrativo que está correndo 
uest(t l'Jstrada p~tra: apura ·ão da falt.a grave, d abandono de 
emprego, que lhe é attribuida, elevando o citado empregado 
comparecer ,nellt"e escriptorio, qualquer dia utll das 1.2 .ãs 18 
horas, .a.presenta1·-se ao n. presidente da Oouunissão de 
Inquet·itos. 

Neste inquerito o accusado podení J:azet··se acompanhar 
de advogado ou ser ae!letldo peló repr aentant e do Syndica.to 
de sua. cht!!l!e. 

Eu, Jorge do \ Espírito Santo Ra.n1os Secretario de Com· 
missão o escrevi e vai aeefgnado pelo presidente. 

til· 
I . 

São Paulo, 10· de Setembro d.e 11)36. 

CA)!ISIO OIAMPOLINI 

PrP&fdente da Oommissií.o de Iuquet'ito~ 

/!(" -/ ,, , 
b~ ~ .,.t',.. "22 - '7 - 3 s . ' 

D. 7 
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ruNQOIOO fl'l 

•RIO DE JANEIRO ~~ SÃO PAULO 
lftiA BUfNOS~116 • BMF CIOMArmNIW-10' 

TfL.24·M22 TEL. 2· 1740 • 

t. r. 193 

E s T R A o A o E F E R R otA ~ / 
SOR CABANA 
CONSULTORIA JURIOICA . 

EDITAL DE CHAMADA 

.JO IW J•: :'\II G E l~ Al,VF:, 

elo nrt. 5 das Instru(•çõ s do onselh o rac·lo· 

nal rnhulho, para o~ ,inctu ritos admluislrativo d que 

t r t:<. o art. 5 :.: elo rl <'. 20 . 16G, d 1 cl utubro de ,1 9' 1, 

.m ocllflcado v lo d ·. 21 . O 1, de 21 de Fevereiro d 1932, taço 

sa b ,r .Qu o sr . JOn 1E MlGUEL ALVES, mpr gado da l<~ ll -

1rada de F no , orocabana, eat:í. s ndo chamado para pregtnr 

declantçõ s no lnqu rito administ r ativo instaurado n sta EB· 

Irada pa ra a puraçi\.o du. falta grave, de abandono de emJirego, 

Cj ll C in P é nttr lbuidu, d v nd o !lado ompar er n ~ te f' S..· 

C'l' illlorlo. rrualqner dlu utll, das 12 ás 18 h oras, e prcs n

l a r.~lc ao sr. pl· Ricl~ 11lc da Commls tlO de Inquer!tos: 

s t intJU rito o nccus do pocl l' (~ faz r-ee a omJ)anhar 
<i, :tdvo;Jado ou s r asa l ~tldo pe lo r IH' ntan t elo yn cll<'ato 

<l o sua rla ~11 . 

.I<;u . ,lo r::re do Jil l! plrito .:1nto namos, o Cl' vi va ass l-

l; liU \lo pr lo JJr c• sld •nt . 

l):1o P a ulo, 2G do ete mllro d 19:JG. 

IAMPOL INT, 
om missão de lnqueritos. 



T:mMO DE COMPARECIMENTO 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano, de mil novecen

tos e trinta e seis, nesta cidade de são Paumo, ás 14 horas, 

compareceu na sala dos inqueritos administrativos o Snr. Jorge 

Miguel Alves, que declarou ter lido os editais de chamada pu

blicados . Pelo snr. Presidente da comissão foi dito emtão que 

se lavrasse a respetiva intimação para o indiciado ficar devi

damente cientificado e se marcasse o dia 9-10-1936 , ~s 10 ho

ras, na agencia de Sorocaba, o local para inicio das 1nqu1r1-

ções; do que , para constar, lavro este termo. ~ ~ 
~~ Secretqrio da comissão o escrevi 

e por todos os presentes assinado. 

PRESIDEN ? ~To_ , . __ 
V-PRESIDENTE ~-

SECRETAR;I~ d. ~~ 
-

JUNTADA 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e 

trinta e seis, nesta cidade de são Paulo, faço juntada aos pre

sentes autos da carta de intimação d1r1g1da ao acusad ; do que , 

para constar, lavro este termo. EU~ · ct ~ 
~ ~ Secretario da comlssãd o escrevi e assino, 

São Paulo , 30vde setembro de 1936. 

~~~~ 



; . 
' .. 

E S T·R 
SOR 

UEL 

DE CHAMADA 

Nos te1·mos 5 das Instruccõe do Conselho/, Na lo· 
nal . do Trabalho, para os inqueritos administrativos de quE 

trata o art. 53 do dec. 20 . 465, de 1 d Outubro /1 J:931 

modificado pelo d . 21. O 1, de 24 de Fever iro de l j 932, !&!;( 

a.ber que o ar. •JORGE MIGUEL ALVES, emp1·egac,.o da Es· 
1J'ada de Ferro Sorocabana, stá sendo chamado pd ·a pre ta1 

declarações no lnquerito admini trativo Instaurado nesta Ee· 

trada para apuração d~ falta grave, d abandono d'! emprego; 

•n• lhe é attribuida, dev ndo o citado ompar CfiJ• n st t>S 

41rl~torio, qualqu r dia util, da 1 2 18 horas,/ e apres n

•r•se ao sr. presid nte da Commissll.o de Inqueritc a. 

Neste inquerito o a cusado poderá fazer-se acompanhar 

de advogado ou er assistido p lo upr entant , lo Syndicato 
sua classe. 

:mu, Jorge do Espírito S nto Ramos, o et!Cre i 

ado p lo pre~td nte. 

Paulo, i& de 1936. 

v assi-

I 



ESTR.Am DE FT<RRO SORCX:ABANA. 

- CARTA 1E INT IMAÇ.It -

Snr~ Jorge Miguel Alv 

Artifioe 

São Paulo 

De conformidade com o art. 3° das Instruç5es do c. N. do Trab 

lho para os 1nqueritos adm1n1st~ativos~ comunico-vos a abertura do 

1nquerito determinado pelo Snr~ D1r tor~ por port 1a datada de 24 

de agosto lt1mo~ para apuração de :falta grave qu vos é atribuida~ 

pois sOis acusado de abandonar o servtc;o sem causa jUstificada~ 

As 1nqu1r1ç5es terão inicio no dia 9 de OUtubro de 1936~' em 

Sorocaba (agencia da estação~~· ás lU horas~ pelo que ficais intima

do a comparecer no dia~ local e hora acima marcados~ para prestardes 

vosso depo1rnento e assist1rdes o depoimento das testemunhas~ poden

do vos :fazer acompanhar de vosso advogado ou serdes assistido pelo 

advqgado ou representante do Sindicato de vossa classe~ 

Deveis devolver a la. via d sta c ta com o vosso "ciente": 

datando-a e assinando-a no dia em que a receberde8. 

~· Jorge do Espirito Santo R os; secretario da Comissão e. 

escrevi vai ass1nad pelo Snr. Presidente. 

~p4~.'C~~ 
/ fr J'R:IISIDEN1E n\ COMISslo DE INQ,UERITO 

S.Paulo~ 29 de Setelldllro ·de 1res~ 

( 



-

ASSEN'l' D 
... 

Aos nove dias domes de outubro do ano de mil novecentos e trinm - , e seis , nesta cidade de Soro caba , na agencia ds estaça o, as 10 ho-

ras e 15 minutos , reunida a ComissaÕ encarregada do presente inque 

rito , não tendo comparecido o indiciado para prestar declaraçÕes , 

apesar de regularmente intimado, mandou o Snr . Presidente que se 
, N • 

desse inicio a i nquiriçao de testemunhas de acus a çao, na presença 

do representante do Sindica to dos Ferroviarios da E. F. Sorocaball:l, 

Snr . Vicente de Paula e Silva; do que , para constar, lavro e ste 

termo que depois de lido e conforme todos os presentes assinam . Eu /7 o-t ~ ~ cretario de. Comissão o escrevi , 

PRESIDE~__:.~::=:::...-::::;;:::;;.'--l.~~.L..Jo:::~~=:...--- ~ 
V- P HESI !ENTE __ __::=:::::::..ú2Z~~::::Z::.:~;ie.:=:::::....--

SECRE1'ARI 

REPRESENTANTE DO S IND :C ATO 

PRI MEI TE ''l'ElvlUN.I:iA 

Carlos de Andrade , brasileiro, ma ior , solteiro , residente em Soro-

caba , exer cend o o cargo de escri turario , trabalhando na Estrada ha 
, 

15 anos . Aos costumes disse nada . Inquir:kia respondeu : que e enca ·-

regado do ponto nas Oficinas de Carros e VagÕes e not ou em 13 de ju

nho P• findo que o artifice J~e igual Alves deixou de comparecer 

"' ao serviço sem motivo justifi cado e desm data em diante na o mais 

se apresentou para trabalhar ; que o depoente ouviu dizer que o indi

ciado fÔra com a f a mil ia para o Rio de Janeiro ; que não o viu anais 

a partir da data de 13 de junho ; que desconhece os mot :i vos que teriam 

levado Jar ge Migue l Alves a Capital do Pa iz; que durante o tempo em 

que trabalhou nas Oficinas o indiciado foi assiduo e dedicado a o 

trabalho; que o depoente conhecia pessoalmente Jor ge ~.U~el l vos e 
~ , 

nao soube de nenhum fat o que o desabonasre moralmente . Nada mais dis -

se . Dada a palavra ao r epresent ante do indiciado , nada foi requerido . 
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&· 
Lido o achado conforme vai por todos os presentes assinado . Eu~ 

,.<, ~ ~ ~ ·~ Secretario ela Comissão o escrevi. 

SECRl!:T 

I 

I 

\ 
J 



SEGUNDA TBSTEMUNHA 

João Sergio de ·1arcos e Silva, brasileiro, casado, maior, exer 

cendo o cargo de escriturario de la . classe , trabalhando na Es 

trada ha 19 anos , residente em Sorocaba . Aos costumes disse nada . 
, 

Inquirida respondeu: que e encerre ado do escritorio da Oficina 

-de Carros e Vagoes e como desde 13 de junho P• passado o arti-

fice Jorge Mi~el Alves não se apresentasse ao servi~o, sem motivo 
, , 

justificado, comunicou o fato a Chefia; que a partir de 13 de ju-

nho o depoente não teve mais notida do paradeiro de Jorge I, iguel 

Alves; que durante o tempo em que trabalhou na Oficina o indiciado 

sempre se mostrou bom empregado, cumpridor de seus deveres; que 

o depoente conhecia ha bastante tempo e nunca teve conhecimento 

de qualquer ráto que o desabonasse; que não sabe os motivos que 

teriám levado ~orge Miguel Alves a abandonar o servi o . Nada mais 

disse . Dada a palavra ao representante do Sind:!c ato nada foi 

requerido • . Lido e .. achado conforme to dos os presentes assinam. Eu "7:7 .d: ~ v62--:r-~..gecretario ~ CoMissão 0 

escrevi , 
~ 



T RCEI TE TEMUNHA 

Dilermando Steveaux, b~esileiro , solteiro, maior, exercendo o 

cargo de escrituraria de 5a . classe, trabalhando na Estrada ha 

11 anos , residente em Sorocaba . Aõs costumes disse nada . Inqui 

rida respondeu: que o depoente trabalha no escritorio da oficina 

de Carros e VagÕes e auxilia o serviço de ponto podendo informar 

que a partir de 13 d.e junho p . passado o artiffu e Jorge Miguel -Alves deixou de comparecer ao serviço 
.. 

sem a~resentar justificaÇQOJ 

que a partir dessa data não teve mais noticia do in di c ia do , nem 

sabe os mo.tivos que o levaram a abandonar o serV1Aço; que durante 
'--

o tempo em que trabalhou nas Oficinas o indiciado sempre demons -

trou amor ao t ra be.lho, sendo tido na conta de bom emp:> ep;a:i o; qw 

conhecia Jorge MiQ'Uel 1 ves ha muito tempo e nunca te"'.e conte ci-
, 

manto de qualquer fato que lhe desabonasse o procedimento . Nada 

mais disse . Dada t~ palavra ao represent nte do Sind:b a to m da foi 

requerido . Lido e achado conforme todos cs :rr esentes assinam. Eu 

~ d!. ~C~~ Secretario da Comissão o 
escrev:t , -

v-

REPRES ;NTAN'l1E .00 SINDIC TO 



AU'l'O DE PEffiJNTA 

Aos nove dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e trinta 

e seis , nesta cidade de Sorocaba , na a gcncia da estação , ás 12 

horas , reunida a comissão encarregado do presente inq.;t erito , pre 

sente o representante do Sindicato dos Ferroviarioo da E. F. Soro 

cabana , pelo presidente da Comissão foi perguntado se ha defem a 

apresentar , ao que , respondido afirmativamente , marcou o Snr . Pre-

sidente o prazo de cinco dias para o seu oferecimento , o ql.ll 1 fi -
, , ~ 

cara correndo desde ja ; do que, para constar , lavro este termo 

que tal os os presentes assinam depois de lido e conforme .~ 
~ ~ ~~ Secretario da Comissão o 

esd'Tãvi . 

SECRE'l' 

HEPRE ENTANT I 
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JUNTADA 

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e 

trinta e seis, nesta cidade de sãonPau~o. faço juntada aos pre

sentes autos da defesa apresentada pelo Sindicato dos Ferrovia

rios da E. F. sorocabana, bem como a folha corrida do acusado, 

sr. Jorge Miguel Alves; donque, para constar, lavro este t ermo. 

0 c;L; ~~~ecretar1o da co 

mis§ão o escr9V1 e asstno. 

são Paulo~ 4 de Novembro de 1936. 

~~~~~ 



SYNDICATO DOS FERROVIAR~~~"~'"'~~ .. ;.~~~~.~~ DE FERRO SORO CABANA{).,, 

S. PAULO BRASIL ~ 

Mod. S ·I 

são Paulo, 3 ~e novembro de 1936 Re:t'. S-5 

nr. 384 

Exmo. snr. Presidente e demais Membros da Commissão de Inquerito 

(Jorge Miguel Alves - Arti:t'ice) 

Capital 

Cumpre-nos trazer ao conhecimento de v. Excias. que este Syndi

cato, não mais tendo sido procurado pelo indiciado, nem dispon-

do de meios para encontral-o, desobriga-se de apresentar de:t'eza, 

por esse meio, no presente inquerito. 

Reiteramos os protestos de nossa elevada consideração e nos su-

bscrevam.os 

- Attenciosaménte -

~.ú 
Presi~ 

/ 
Cam. 



ESTRADA DE FERRO SOROCABANA 
REPARTIÇÃO DE PESSOAL 

FOLHA CORRIDA 
(Segundo os apontamentos dos Livros de Tombo de n.08

... . .. 4 . pags ...... 3 ...... ) 

Nome do empregado ................. J. ~- G~ .. Á. .GlL.i.:L. .. 

Ficha '11..~ ................................... . 

ene . .dict.o .. lio-w ~1 .. 

Data 

Logar em 

Repartição a que pertence...... D.e, 8r..t ..• .Ci .. e.ch· cn... .................. . .......................................... . 

Cargo atual .............. .t.ifi.~ .. j wi . !.'B". . ...... Vencimentos........ .. '--'] 

DATA DlSCRIMINii\ÇÃ-0 GER.A L 

d 111 ttido n· s i cin s de o.Jor ocaba , como judante dt,; l.' -

cineiro e 2r... ., c ou 5 .,~ diarios . 

l.J- 9- 1928- .eror.1oVido o. .t judante de ,J,::..rc1 neiro de la . , con o·*' dia -

r ios , o r u .tiguidade e .lerecit _,n to. 

rpint ~iro oa. , co 8 "O d1'1rio s , por me r e 

:51-12- 1931-

12- 7-19:>2-

9- 2 -193~-

te o tnno t ve 12 f tas . 

de l o d ... as de f ~ri s. 

cencL. do em 23 dias , co11 6 ,o, t.ra tr· tm - se . 

31- b- 19. 4 - ....... gozo de 15 dias de :Cérius . 

1- 7- J 934- ~levacos seus venc1r11en tos a 8" 7u diar1os . 

l l - 4-l93b- l:J di-...s ut 1s de f )ri s . 

1 -l -193.)- Lic nciado . 8 di·s , cor.1 bono int er:..:.l ,}!or gala. 

lo- 3- 1936- Gozou 1 · di .s de f ~rias . 

tifi c .n.j udante " ..d1 , cot1 2. 7 J ,.:u ens s . 

24- 8-l93b- • .:......'1dc...do procedvr inqueri to administrativo ar· a urar a 

ue lhe é ~ttribuit 

9 l /~. o 
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RESUMO 

\ 
Multas ... ..... .... . ............. Suspensões .. ...... ······- ..... Dernis:;ões. 

I' 

Comissões ...................................... Elogios........ . ... Lice~ças .. 

' 

.. '·· 

Readmissões 

. ......... Censuras . 

t:SlRADA DE FERRO SOROCABANA 
DIRETORIA Sao Paulo, ··--··-···-- de .............................................. de I 93 . 

VISTO 

OIIEll'lll DA ECRETARIA Olillll'E DA B.EP.A.B.TIQÃO Dll PKSilO..U. 



CONCLUSAO 

Aos cinco dias do mês d. e novembro do ano de mil novecentos e 

trinta e seis, nesta cidade de são. Paulot faço estes autos con~ 

clusos ao Snr. Presidente da comissão de Inquerito, para sua 

apreciação; do que, para constar,, lavro este termo. ~ 

~ ~retario da comissao o escrevi e 

ss no. --

. } 
' 



JUNTADA 

Aos doze dias do mês de no.vembro do ano- de mil novecentos e 

trlnta e seis~ nesta cidade de São Paulo, faço juntada aos 

presentes· autos do relatorio apresentado pela Comissão de In

querito; .~ que, para constar~ lavro este termo~ Eu~ 
~ ~ ~ Seeretario da COJB1ssão o 

•• 



RELATORIO 

EXmo. Sr. Dr. Diretor 

De acordo com a portaria de 24 de agosto ultimo, vi

mos relatar a v. EXcia. o apurado no inquerito administrativo a 

que se procedeu contra o artifice das O l~inas de ~orocaba, JOR~ 

MmGUEL ALVES. 

Esse empregado deixou o serviço, sem motivo justifi

cado, no dia 13 de junho p. findo, e dessa data em diante não mais 

compareceu ao trabalho , sem que nenhum de seus companheiros lhe co~ 

nhecessem o paradeiro. Chamado por editais publicados na imprensa 

nos dias 5 e 25 de setembro ultimo, ~presentou-se no escritorio 

da consultoria Juridica a 29 daquele :mes , e assinou carta de inti

mação que o mandava comparecer, na estação de Sorocabat , no dia 9 

de outubro, afim de prestar ~e~~~~Ões e assistir á inquirição 

de testemunhas neste inquerito. 

Tive os, porém, que iniviar o processo pela inqui

rição de testemunhas, porque o indiciado descurando completamen

te a defesa de seus direitos não se apresentou para acompanhar os 

trabalhos do inquerito. 

Assim, está provad0 que o artifice, JORGE MIGUEL 

ALVES, abandonou o serviço da Estrada, e chamado a justificar-se, 

o que não lhe seria dificil á vista de sua otima folha corrida, 

não o fez,nem procurou defender-se, desinteressando-se do processo 
' como se deduz da carta de fls . 24, do Representante do Sindicato 

dos Ferroviarios desta Estrada. 

PRESIDENT~ 
VICE PRESIDENrE 

SECRJlT~ 

Atenciosas saudações 

~ .<-<... Q ~· 
'-~.F 



I 

Aos treze dias do mês de novembro doano de mil novecentos e . 
trinta e seis~ nesta cidade de São Paulo~ faço remessa dos 

presentes autos ao snr; Diretor da E~ F~ Sorocabana~ pera :rins 

de direito; do que~ para constar~ lavro este termo~ Bu~ 
d ~ _/)~ ~ Secretario da Comissão o 

escrevi e assino~ 

São Paulo, 13 de Novembro de 1936~ 

7-r~ Y~~ 

T~r_k.C ,_ ~ Lu I 

Jc , , ~. 





VI TO-Ao Snr. (i)r. Procura or 

CO CLU AO 

~' la f/altA , jfzr:a ~t. 'á oá e~~&aaa 
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~~ SECÇAO) 

PROCESSO N .... \.lo .. ~.Q.b 

193\o 

ASSUNTO 

DATA DA DISTRI BUIÇAO 

' ~.3-l ,, .. ,,,, ''' .......... ,,,,,, .. 
~· 

DATA DA SESSAO 11 

................. ······························································· ········ ...... b .. ~ .. Y .. -:-:::. ... S.. .. t.. ·······.. ...... .. . . ................. . 

RESULTADO DO JULGAMENTO 

GC 11 1tcu Ih• , ............. (<. ......... ~ ....... !i. . J_/..,.. ~ . .... , 



MINISTERIO DO TRABALHO , 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

.... .. . l&!'! ... .. .. Seo9 ào 

C. N. T .. 25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO rt 
~~ Proc . 16.426/36 

ACCORDÂO 
Ag/CS 

19 ... 3 7 

Vi stos e relatados os autos do processo etn que 

consta ingucrito administrativo instaurado pela Estrada de Fe!_ 

ro Sorocabana contra o fUnccionario Jorge Mib~el Alves :-

CONSIDERANDO que ao accusado é attr•ibuida a falta grave 

capitulada na letra ! do art . 54 do Dec. 20 . 465, de 1931 - aban 

dono de serviço , sem causa justií'icada; 

' CONSIDERANDO que o inquerito , quanto a forma processual, 

observou regularmente as Instrucçõe s baixadas por este Conselho, 

em 5 de J'unho de 1933 ; 

CONSIDERANDO que o a~cusado , enfuora notificado por edltaes, 

deixou o processo correr á sua revelia ; 

CONSIDERANDO que , em face da prova t es temunhal produzida , fi-

c ou pe rfei tarnente caracterizada a f'al ta grave attri buida ao accusa-

do ; 

Resolvem os membros da Primeira Camara do Conselho 

Nacional do Trabalho julgar procedente o iilqueri to e au tol''izar a de 

missão do ferroviario Jorge Miguel Alves . 

Publica<lo n 

Presidente , no 
mpedim~ nto do ef'fectivo 

JJt/)Relator 

~ ~~~~rocurador Geral 



M. T, I, C.- CO N SELHO NACIONAL DO TRAI3ALHO 

S F. , Ulho 7 
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c 1on~~iO Jor e 1· u 1 ; lv s . 

,çoes {~ t t nciosns 

-Dlrel:~or ue s C''t.o, no 1 > •• l tu:mto do 

1r •ctor G rnl 
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CN/NSC. 

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

1-524/39-16.426/35 3 de Abril de 1939. 

Snr. Diretor do Departa ento 

Estadual do rab~lho. 

SaÕ Paul - Est. São Paulo. 

resposta ao vosso oficio n°003.70Q 

d 18 de Jan iro do corrente ano, levo ao vosso 

conheci ento, d ord do Sr. Presidente, que, 

doe auto do inquárito administrativo a que res

pond u na E.F. Sorocabana o operário Jorge Mi

guel Alves, não consta qualquer documento apre

sentado pelo acusado,.de vez que o processo 

correu revelia do mesmo, p r ser i gnorado o 

seu paradeiro. 

(Os aldo Soares) 

Diretor Geral da Secret~ 
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