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ADMINISTRAÇAO 
~o ~ Janee-io. 6 de outubro .de 1933. 

.J ,Juf:L O 1 Au'O ~Al DO TRABALHO 
ei~:...:..! / ( 1 t :;_ 

........._ 

D.G.Oll,23 
-r.A.74-

1iJm ~o .de. d?.uZ~ ..de 1 
Exmo. Sr. Presidente do Egregio ---~ 

Conselho Nacional •do Trabalho 

lll,Q !!,e Janeiro 

Passo ás mãos de V.Exa. cópias autenticadas 

da Portaria, assinada pelo representante legal da Dire-

tori , em suas ausencias e impedimentos, e documentos 

á mesma referentes e as peças, em original, das decla

rações do ferroviario Julio Gonçalves e depoimentos 

das testemunhas. 

O relatorio da Comissão do Inquerito mostra 

que as faltas atribuidas ao acusado foram cabalmente 

provadas, não s6 pelos depoimentos das testemunhas, 

como pela espontanea confissão do indiciado e pelas 

cartas que sôbre o caso escreveu. 

Ha nos autos provas irrefUtaveis da falta 

de probidade funcion~l do imputado, oom a agravante 

de tratar-se de um reincidente. 

A Comissão opina pela demissão do acusado, 

por estar incurso em falta grave capitulada no artigo 

õ4, letra~, do Decreto N~ 20.465, de 1~ de outubro de 

1931. 

Pelo que, aguarda esta Companhia que o 

Egregio Conselho, na conformidade do que dispõe o 
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§ lQ, do artigo 53, do mencionado Decreto, alterado pelo 

de nQ 21.081, de 24 de fevereiro de 1932, autorize a exo

neraçlo do funcionario Julio Gonçalves, de vez que prati

cou átos de improbidade que o incompatibilizam com o ser

viço desta Estrada. 

Sirvo-me da oportunidade para reiterar a 

V.Exa. meus protestos de elevada estima e distinta con-

sideraçlo. 

~iW • 
etor Gerente 

Anéxo: 1 c/37 fls. 
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Expediente sobre I N Q u E R I T o A D M I I S T R A T I V O 

ACUSADO:- JULIO GONÇALVES, AGENTE EM TRIUNFO. 

Data de começo 

Data de terminação 

AUTOAÇAO 

AOS SEIS DIAS DO MES DE OUTUBRO DE MIL NOVECENTOS E TRINTA E TREIS, 

AUTt10 OS DOCUMgNTOS UE ADIANTE SE SF;GUEM. E, PARA CONSTAR, EU, 

#~.6. ~' SBCRETARIO DA COMISSJ\0, SERVINDO 

' 

_ "D ~ ~--.C .IVAO, };SCREVI ESTg TERMO.
-. ,,-N. 20.000 · 4 · 932 

- -
=------·-~-=--=-==ii==/ 1 
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D.G.Oll,23 
(I.A.74) 

C 0 P I A 

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1933. 

PORTARIA 

Tendo em vista os fátos narrados pela Repartição do Trá

fego, em carta T.B.S.3772, de 17 de agosto p.findo, junta por 

c6pia, segundo a qual Julio Gonçalves, agente com exercioio na 

estação de Triunfo, é acusado de haver se apossado de algumas 

importancias das férias diarias da mesma estação, referentes a 

vendas de bilhetes, s6 entrando com essas quantias em renda em 

dias posteriores, jogando assim com valores que lhe não perten

ciam, acrescendo que o aludido agente deveria pagar, retirando 

da féria, mediante comprobante, o aluguel mensal de 80tooo pela 

casa por êle ocupada, o que ali's fez, porém, com recibos não 

verdadeiros, uma vez que o proprietario da casa em apreço, ar. 

Abdalla José, não recebera os aluguei& correspondentes aos mêses 

de março a junho, inclusive, do corrente ano, fáto êste confes

sado pelo citado empregado em carta que dirigiu ao ar. Abdalla, 

nos seguintes termos: "Sr. Abdalla - Saudações - Sobre os alu

guei& da casa atrazadoa, peço que o Sr. não faça nenhuma recla

mação a Chefia sem primeiro entrarmos em entendimento, pois se 

o Sr. fizer qualquer reclamação vae me prejudicar, por isso es

pero o Sr. aqui para entrarmos num accordo sobre o aasumpto. 

Aguardo sua resposta amanhi sem falta"; e maia, porque regiatan

do os despachos de cargas de frete a pagar, procedentes, o de 

ng 6, de 28/6, de Conde de Araruama, pelo frete de 15$800, e o 

de ng 12, de 26/6, de Paciencia, pelo frete de 6$000, como che

gados pelo trem 69 de 5/6, quando, na verdade, foram recebidos 

pelo referido trem, porém, doe dias 28 e 29/6, respectivamente, 

fez o mesmo jogo de renda realizado com a emiasio de bilhetes, 

determino se instaure o competente inquerito administrativo, 

observadas, fielmente, as instruções baixadas pelo Conaêlho 

1/2 
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Nacional do Trabalho, afim de apurar as faltas imputadas ao 

dito Agente, ouvidas as pessõas que delas tiverem conhecimen

to e as testemunhas: Abdalla José, comerciante, residente em 

Tra.jano de Morais; Rubens Oliveira, auxiliar da estação de 

Triunfo; Jaime Graça Melo, Interventor da Contadoria, residen

te em Madalena; e Hugo Renaut, Inspetor Ajudante, residente em 

Maca é. 

Nomeio para constituirem a Comissio de Inquerito os Srs.: 

Oscar Pinheiro Werneck, funcionaria do Tráfego; Manoel Cordeiro 

Muniz, fUncionaria da Contadoria, e Manoel Augusto Vaz Junior, 

que servirão, respectivamente, como Presidente, Vice-Presidente 

e Secretário, assistindo a todos os termos e átos do inquerito 

o representante da Companhia Dr. João Pereira Netto. Dê-se-lhes , 

ciencia, remetendo-se ao Presidente da Comissão, para os fins 

convenientes, a presente Portaria, acompanhada do certificado 

de tempo de serviço e folha de antecedentes do imputaào, do re

cibo pela quantia de 32otooo firmado pelo Sr. Abdalla José, e 

da cópia da carta do Tráfego já referida. 

Cumpra-se. 

(a) Carlos Baptista Seixas 

p.p. Diretor Gerente. 

Anéxos:- 4 c/7 fls. 

A. Dê-se eciencia aos demais membros para installaçio 

da Commissio. 

Rio, 9/9/33. (a) O.P.Werneck - Presidente 

CERTID.lO 

Certifico e dou fé que dei ciencia aos senhores membros 

da Comissão e ao Representante da Companhia dos termos da porta-

2/3 
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ria supra. Em 9 de setembro de 1933. Eu, Manoel Augusto Vaz 

Junior, Secretário, o certifiquei. 

Ciente 

9/9/933. 

(a) M. o. Muniz 

· Ciente 

9/9/33. 

(a) João Pereira Netto. 
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THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITED 

CERTIFICADO DE TEMPO DE SERVIÇO E VENCIMENTOS 

C rtifico q1.1 o nr Julio Gonç~lves-------------------------------· • • ., • · - o ••••• o • • •••• o •••••••• o • • •• • ••••• • • •••• • 

empr gad d ta ompanhia, onde conta-17-a.nno , -4- mê 

períodos, e clu iv a licença indicada a gmr : 

e"""28 -dia de rviço ativo 

I F REQU ENCIA LICENÇAS 

DE ATÉ I Mêses I Dias I C/ VENCIMENTOS S/VENCIMBNTOS 
Anos Horas 

I Horaa I Dia a Dia a Hora a 

26 6 915 ~ e--U 917 -1- -1 0- -17- - - - - -!--"" -

_ 1._ 8 917 I~ 12 917. - - 5- - - - - - -- -- - -- -
1 1 918 31 1 920 - 2- - -17- - - - --- -- ___ .. -- -
1 2 920 31 5 923 - 3- - 3- -24:. - - - - -- - - -
1 6 923 15 6 923 - - -12- - 4- - - - -

1 orna -7- - 8- --=.20- - 4- - - - -
~r--

- - - ~- t~ - -
~ 

, .. 
I~ - - i=.;;:;:::: 1- - - - ,_ -

r-- I~ u - -- -
16 ! 6 923 31 l O 923 - - 4- -12- - 4 - - - - - _j 

=1= 
-~ 
,_ -

Sol ~a - é - - - _ -e- - - - ___::._ -- - 1- · ~ -- -
~ ... em.alü t o. ... ,_ ·- , ___ - ·-·- - - - -

1 t-:Q_ 923 30 - 4 924 - - 6-
--~ 

- - - - - - u , ___ 
- 1 5 924 31 7 924 - - 3- - - - - - --- - -- - 1- - - -

1 -~ 924 3_Q_ 11 924 - - 4- - - - - - - _a 
--~ --- - - - ---

1 12 924 30 4 926 -1- - 4- - 5- - -13- - - - -- - ·-- -- - - --1____:-- -
.!._ 5 926 30 4 927 -1- - - - - - - -f-- -·- - - -- - - - 1-· - --
1 5 9~7 31 8 929 - 2- - 2- - 9- - - 44- - - 8- - ~ - -- - -- ~ 1- -
1 9 929 24 3 930 - - 6 - - 24- - - - - 3 --·-

-~ 1 6 930 18 7 933 - 3 - -1- -12- - -7- - - --== = ·- '-• "-i--' ...... t--"'~ -r--r-- ,_ 
-~ --f-- - c;;;;: ---:: 1--- - - !~ - - -, __ 

- -- 1- ·-- -- ·---=-
·-~- 1- - -~ --- --

- I - f--- -1 - -- - - - - 1--- -
·-, __ ;o, 

1-17- I -4- 1 - 28- 1 - I -64- 1 - l-r -I - I SOMA 
.. ·~ ~ ·---

OBSERVAÇÓES: REPARTIÇÃO - Tr f .go . N~- TJ3t 

Tra b lhou s.~!!!- )r e . q<:>.~~- . ~i . . :rJs ~ ..... ~- ~~P.~ . J:i~ t . _, .. -~~I.l9:9. . . . su.· . ul.tirn2 c t egoria , .. em .. Jul 

... g nte d: e.~.~~- ·-~9 ~~ .. .'J)~~.tJ.Wp.ho. , .... $Q Dt.9..t.r.:h:t9..! . icenc C!: - Teve , ... ew .. Y.er).G.~ç<P..tPs , .. Q.,6 ... 

\ n f~/1~ c i~ ~4 ;~ª~e 25;'j;~neJnbr.âiJgzim ~ "JJ!. "'f~; 7 i 1\i~~Ht~e l ~;9 ;eÍl t~. dá~;.._· ~e l 4/l 

{}! Rio de Janei ro, 8 de oet bro . I 

H. 2.000-7-933 
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THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITED 

CERTIFICADO DE TEMPO DE SERVIÇO E VENCIMENTOS 

C rtifi.co q'.t nr Julio Gonç~lv.e - - --------- - ---- ---- - ------------ - ---- -( ~) • ""' . M .. •. . ............. .. . . ... .. ~ .. . 
( é ou foi) 

empr gado de. ta Companhia, onde conta-17-ann , - 4 -mê - 28 -dia de rviço ativo d ntro de tes 

p riodos, e lu ive a licença. indicada a gtur: 

I FREQUENCIA LICENÇAS I DE ATÉ I Mêses I I C/VBNCIMI!NTOS S/VI!NCIMBNTOS VENCIMENTOS 
Anos Dias Horas 

DI•• I Hor•• I DI•• Hora• 

26 6 915 31 ~9ll - 1 - -1 0- ~17- - - - - - 1: 814 ~~400 -- -
1 · 8_ 917 31 12 917 - -=ll - - - - - - - 437 50Q_ -- -- -- -
1 1 918 31 1 920 - 2- - - 17- - - - - - 2:344 600 1- -- - -- -
1 2 920 31 5 923 - 3- - 3- __:.g_4- - - - - - _4:295~70 - -

1 6 923 15 6 923 - - - 12- - 4- - - - - 56..$300 --
1oma -7- - - 8- - 20- - 4 - - - - - 8·9 ~500 --- -- - i--=· - --

r--. ~ Base de 
~-;:,;;,;;.,_ r- --

1--1-- yenc irn en tos -
16 I 6 923 31 10 923 - - 4- - 1?- - 4 - - - - - l--±;5 O p . d.ia 

SOl ~a --=..8~ - 1- -=..8=. - - - - -
~\IenJalü 

--
t a 

t~ '-

_1__j_U:_ 
- --

923 I-3Q_ 4 924 - - 6- - - - - - - 1~1 8 .mê ~ -
1 5 924 31 7 924 - - 3- - - - - - - 20 .. 11 

--- - - - -
1 8 924 3_Q_ 11 924 - - 4- - - - - - - 225JOO .. I 

- -- -- - -
1 12 924 30 4 926 - 1- - 4- - 5- - -13- - - 5- - 235. I 

-- -- - -
l i 5 926 30 4 927 -1- - - - - - - - 285 11 I 

·- - '-- -- - -- -
1 5 927 31 8 929 - 2- - 2- - 9- - - 44 - - - 8- - 325.w l i 11 

- -- -- - --- -
1 9 929 24 3 930 - - 6- - 24- - - - - - 350:.POOü .. ' - - -
1 6 930 18 7 933 - 3- - 1- -12- - -7- - - - 350f00ú 11 11 -r-- ·- 1-·-'~ =;.:;;. !---, 

r-- 1-- 1- ~ --- --1- - --r-- --1--· -- 1- - - -
1- - I --

I ~ -- 1-

1- 17- I - 4-1 -28- - I - 64- 1 - - 13-1 - I SOMA 

OBSERVAÇÓES : RE PARTIÇÃ - Traf ,go . N~- 1"')3~ . 377 2 . 

s.~~-~-~-~ .. 99.?.lq ... 4J: r~-~ t ...... ~ . ~~I.l~~J.i.~.~~- ' .... s~nd.c;> ......... ê.U ~ .. :u1 .~irn c t egori , . em .Ju1hq Q.e. 1~ .:3.~ , . 

es.~ .. ·.~.9. .d:e .. r:t;'~.'\-~,ll'J.'PP.?. , .. J3Q D~.str..:ht9. .! ... Lic .nc s: -T~ve , em .. vencimt'JJtps., .. Q, 6 .. e - ~ _çli:. s , 

I1_1 9.P..~.~- ' .. }IP. ....... <?.Y. .. illPXC? .9.,~ .. J9?..!?. .. e.. r~rço e :Pr.il d c- - ç_ J..:.De 14/12/1924 . 
4. D 251 3/ 193 31; 5/1930 . e 19; 7;1933 .t é t. 

Rio de Janeiro, 8 de oet mbr o . . de 193 3 

li. :l.000-7-933 
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Abdalla José & Irmio Trajano de Moraes, •••• de •••••••• de 19 ••• 

Negociantes de 

Fazendas, Armarinho, 9hapéoe de 

sol e de cabeça, Calçados, Ferragens, 

SECCOS E MOLHADOS 
• 

Compram e vendem generos da lavoura 

Vendas Barat1ss1mas e Dinheiro 

TRAJANO DE MORAES Illmo. Snr. •••••••••••••••••• 

E.F.L. - Estado do Rio 

Rs.32otooo 

Recebemos da The Leopoldina Railway Oomp. Lida. 

a importanoia de trezentos e vinte mil reis provinente dos alu-

gues da nossa caza em Triumpho ocupada pelo seu Agente da Esta

çlo Snr Julio Gonçalves, correspondentes dos mezes de Março, 

Abril, Maio e Junho do corrente anno. 

Pela clareza firmamos o prezente, 

T. de Moraes, 18 de Julho de 1933 

(a) Abdalla José & Irmão 

(Estavam colad•a e devidamente inutilizad•a uma estampilha ~e

deral de t600 e um sêlo de Educação e Saúde de t200). 
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TR 1 GO The Leopoldina Railway Company Ld. 

rd Rio de Janeiro, 17 de Agosto de 1933 

ueira Citar ~ PJ:CIAL 

·p~~ :371? ••••• 
Sr. Director Gerente 

Presente • 

P::a:sSOAL -AGElJT:3J JULIO G01rÇ.ALV G- FRAUDE 
-----·----~~---~~--~ 

D(}.Oll,15 de 28-7-1933·-

Uo exame effectuado nos dias 7 e 8 de Julho proximo 

passado na estação de Tri mnpho, constatou o Interventor da Contadoria 

que o respectivo agente, Julio Gonça.l ves, vinha, dolosamente ,lançando 

mão dos dinheiros da Conpanhia,de acc~rdo com a exposição que bai-

xo encontrará essa Administração.~ 

~gminando as diarias E. 59 e cotejando -as coe os re

gistros ~. 6o,verificou o representante da Contadoria que diversas im

portancias relativas a bilhetes vendidos em determinados dias s6 ha

viam sido consideradas eta renda corn grande retardamento ,conforme po 

derá v.s. constatar pela inclusa relaçio que lhe envio.-

Levado o facto ao conhecimento da Delegao ia do Trafego 

em Campos ,foi immediatamen te destacado Wtl funcci onario para apurar 

não só a gravidade da com nunicação do Contador Geral como tambem ou-

traa provaveia irregularidades no serviço do referido agente.

Ampliando,aasiru,as suas investigaçÕes,apurou maia o re-

presentante deste Departarnento que o aluguel da casa occupada pelo .. 

gente Gonçalves e pelo qual a Go1panhia paga,pela propria arrecada• 

ção da estação,80 000 por mez,estava em atrazo desde o mez de [arço 

e até Junho,inclusive.-

Procurando em Trajano de ~oraes o Sr. ~bdalla José,pro-

prietario da referida casa,soube o representante deste Departamento 

que o agente Gonçalves lhe havia escripto wna carta em 14-7 solicitan

do-lhe que não fizesse reclaraação a esse respeito a esta Chefia.-

~asa carta,que foi conseguida pelo meu repreeentante,es

tá em meu poder e se acha assim redigida: 

~ nr. bdall -saudaçÕea-~obre os olugueia da casa atra-

1/2 



LEOPOLDINA RAILWAY hu. r 
aadoa,paço que o Snr. não faça nenhuma reclamação a Chef~ p~~ 
meiro entrarmos em entendimento,po1s se o Snr. fizer qualquer reclama
ção vae me prejudicar,por isso espero o Snr. aqui pa~a entrarmos num 
accôrdo sobre o assumpto.-Aguardo sua resposta ~anha sem falta.-M 

Os recibos relativos aos referidos mezes estão archiva-

doa na Contabilidade, de vez que f ram processados como se tivessem si

do pagos nas épochas normaes.-

• Deante do occorrido o agente Gonçalves .entregou ao repre-

s entante deste Departamento a importancia de 320 000 para liquidar 

os alugueres em atrazo,sendo esse pagamento effectuado em 18-7 con

forme recibo que est' em poder desta Chefia.-

Apurou-se mais que os de'spachoa de cargas nre. 6, do dia 

28-5,de Conde de Ararua a,frete a pagar 1~ 800,e 12,do dia 26-5,de 

Paciencta,frete a pagar 5>, OOO,ambos figurando nos registros da esta .. 

ção como chegados pelo carro de ordem do trem 59 do dia 5-6,haviam 

sido recebidos pelo trem 59,poré,n,em. 28 e 29-5,reapectivamente.-

r..~ssa circumstancia vem demonstrar que tambem com esses 

despachos o agente Gonçalves procedeu da mesma fÓrma que com os bi

lhetes a que me reportei acima.-

juetificando-se das deshonestidades apuradas não s6 pelo 

Interventor como pelo representante deste Departamento,o agente Gon

çalves allegou que o seu procedimento fÔra conaequente de difficulda

des financeiras sobrevindas de molestias em peseôas de sua far.rllia, 

circUla.stancia que lhe acarretára não poucos gastos em medicamentos e 

que o forçára a lançar mãos dos dinheiros da Companhia.-

A deshonestidade agora ventilada é a repetição de analo• 

go procedimento desse mesmo empregado quando,em 3-930,deaempenhava 

as funcçÕes de agente da estação de Batatal.-

Pela correspondencia trocada naquella occasião com essa 

Adra.inistração{Vide D.G. 011,15 de 24-4-930 e TBS. 3772 de 30-4) ve .. 

ri ficará V .s. que as razÕes ag6ra apresentadas são as mesmas que el

le, então,deu,isto é,doença em familia. 

Devo, ainda, esclarecer que, para apurar a veracidà.de das 

allegaçÕes desse agente,mandei ouvir o medico da Caixa naquella zona, 

Dr. uguato Lengruber,e delle obtive a seguinte informaçãos 
.... 

"Em meu archivo nao encontrei telegramraa de chamado em 

2/3 
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o periodo de Janeiro do corrente anno,até a presente data para o a~ 
gente de Triumpho,Sr. Julio Gonçalves ou para pessoa de sua familia, 
e nem tão pouco,se rne falhe a mernoria,nas occa.aiÕes que lá estive 
ou passei,prestei·lhe serviço profissional.-" 

yndicando nas pharroaciaa locaea,soube o representante 

deste Departamento que em uma dellaa o agente Gonçalves gastára,no 

ultimo aemeatre,29 000 em 1o.edicarnentoa fornecidos por prescrição do 

proprio pharmaceutico.-

ou de opinião que devemos aobmetter esse empregado a 

inquerito adminiatrativo,porque,além da reincidenoia do facto,trata

se de uma irregularidade gráve e para a qual não deve haver mais be

nevolencia da Companhia.-

Julio Gonçalves foi admittido em 7-1915 como guarda

freios de Cachoeiras,paasando a guarda-chaves em 7-921.-

11-923 foi nomeado auxiliar de Cachoeiras,passando a ... 
agente em 12-924.-

18-7-1933·-

2 annexoa.-

Conta,portanto,mais de 10 annos de serviço.-

Devolvo-lhe o anne:xo que acompanhou a. sua carta supra ... 

sse empregado foi afastado das suas funcçÕes no dia 

(al A.H.Roberts 
Chefe do Trafego.-

gradeço tornar em consideração,em solução á sua carta d 
12-7,dirigida ao Delegado do Trafego,com copia a esta Chefia,a com
munica~ão que estou fazendo ao Director Gerente.-

Peço,tambem,annotar queNfica solucionada a sua carta 
RA.P.7042 .. S de 17-7 sob o titulo'•Reclamaçoes de Passa.gens-Dr. Alcides de 
Moraea",de vez que o bilhete questionado constou na relação que ca
peou a cÓpia da sua carta de 12-7·· 

fielmente 

Vist~ 

- ~ 
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IRREGULARIDADES EM EMISS!O DE BILHETES 
TRIUMPHO 

Entrada 
Emissio em renda 

Classe Ng Destino E. 69 E.60 Pre2o 

la. A 2684 T • .Moraes 12/6 13-6 4 300 

2a. A 6421 .. .. 12-6 13-6 2$800 • 

la. c 27 Nictheroy 26-6 1-6 64$300 

la. c 26 tt 17-6 26-6 64#300 

la. A 1173 B.Mauá 14-6 17-6 38$200 

2a. A 2879 C.Araruama 11-5 12-6 3t9oo 

2a. A 116 B.Mauá 18-6 1-7 26.700 

2a. A 114 .. 17-6 18-6 26#700 

la. c 22 Campos 16-6 17-6 20.600 

2a. A 3131 Muquy 8-6 9-6 l8t8oo 

la. c 20 Campos 6-6 8-6 20#600 

2a. A 112 B.Mauá 4-6 6-6 26$700 

2a. A 110 " " 3-6 4-6 26$700 

2a. A 6426 T.Moraes 12-6 13-6 2taoo 

2a. A 116 B.Mauá l-7 2-7 26.700 
f . 

2a. A 117 .. .. 1-7 3-7 26$700 

2a. A 118 " .. l-7 6-7 25.700 

2a. A 1540 Nictheroy 3-7 6-7 22#600 

2a. A 1542 .. 6-7 7-7 22$600 

2a. A 1643 .. 6-7 7-7 22$600 

2a. A 1641 " 6-7 6-7 22$600 
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COMISSÃO DE DfQUERITOS AIUTIHSTRATIVOS f31Y 
TA DE llr3TALA ÃO DA COMIS O Drl' DH<,UERITOS ADMUJ!o:JTRATIVOS. 

os onze dias do 4a de setembro do ano de mil novecen-

toa e trinta e trais, em uma sala situada no primeiro andar do ~acri

torio Central, em Barão de Hauá, á venida Franoi ao Bicalho, na Capi

tal Federal, reuniu-se a Comissão de Inqueritos Admi~istrativoe nomea

da pela portaria do ~enhor Diretor Gerente, datada de 9 do corrente 

1n8e, conatituida doa infra•asainadoa, Oscar Pinheiro ernéck, como 

Presidente; anoel Cordeiro Muniz, corno Vice-Presidente, e Uanoel 

ugusto Yaz .Junior, como Secretário, em observanoia ao artigo segundo 

das InstruçÕes baixadas pelo Senhor Presidente do Conselho Uacional do 

Trabalho e publicadas no "Diario Ofi cialu de 9 de junho de mil novecen-

tos e trinta e treie, com o fim de instaurar inquerito administrativo, 

para apurar as falt e de que é acusado .Julio Gonçalves, gente daRe~ 

partição do Tráfego, co~ exeroicio na estação de Triunfo, de haver se 

apossado de algultlaa importanciae das férias dia:rias da t.aesma estação, 

referentes u vendas de bilhetes, só entrando com essas quantias em t· 
renda em dias posteriores, jogando, assim, cora. valores que lhe não 

pertenci~n, acrescendo que o aludido Agente deveria pagar, retirando 

da féria, mediante comprobante, o aluguel mensal de 80 000 pela casa 
. 

por ê:I.e ocupada, o que aliás fez, porém, com recibos não verdadeiros, 

UiUa vez que o proprietario da casa era apreço, Snr. bdalla .José, não 

recebera os alugueis correspondentes aos m3ses de março a junho, in

clusive, do corrente ano, fáto êste confessado pelo citado empregado 

em carta que dirigiu ao Snr. Abdalla .José; e mais, porque, regiatando 

os despachos de cargas de frete a pagar, procedentes, o de no 6, de 

28/5, de ~onde de Araruama, pelo frete de 15 800, e o de no 12, de 

2.6/5, de Paoiencia, pelo frete de 5 000, cot:lo chegados pelo trem 59 

de 5/6, quando, na verdade, forrou recebidos pelo referido trem, porém, 

doa dias 28 e 29 de ·naio, respectivatnente, fez o mesmo jogo de renda 

realizado com a emissão de bilhetes . Tendo presentes o certificado do 

1/2 
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tempo de serviço e a folha de antecedentes do en~regado já referido, 
-.; 

o nr. Presidente declara instalada a Comissao e determina o dia 19 

do corrente mGs, ás nove horas, na localidade de Triunfo, no Estado 

do Rio de J eiro, para ser ouvido o acusado, por si ou assistido 

por seu Advogado ou pelo Advogado ou representante da classe a que 

• pertencer, e serem, tambern, er.1 seguida, ouvi das as testemunhas arr o-

ladaa na portaria, tudo cor!l a assistencia do Representante da Compa

nhia, o Doutor João Pereira }Tetto. E, para constar, eu ~<-c.· if 
~,4- -4 ~ , Secretário da Comissão, fiz d~tilo
grafar esta áta, que vai assinada por todos os Hembro da Comiss ... o 

e Representante da Companhia. 
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JUNTADA 

Aos dazoito dias do mAs de setembro de mil noveoen-

toa e trinta e treia, junto a estes autos a intimação e notifioa

çõea expedidas ao aausado e testemunhas de aou&"a<Jão, qu~ adiante. 

se seguem. Do que, para oonstar, eu,~ -~4- la.... . ..,, 

Searetário da. cromissão, servindo de esorivão, 

que foi por mim datilografado e vai 

• 
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C 0 P I A 

COMISSJlO DE INQUERITOS ADMINISTRATIVOS 

INTIMAÇÃO 

Pelo presente instrumento, fica o senhor Julio 

Gonçalves intimado, sob pena de revelia, a comparecer ás nove 

horas do dia 19 do corrente mês, á estação de Triunfo, no Es

tado do Rio de Janeiro, podendo acompanhar-se de seu Advogado 

ou ser assistido pelo Advogado ou Representante do Sindicato 

a que pertencer, para, perante á Comissão de Inqueritos Admi

nistrativos desta Companhia, dep8r no inquerito em que é acu

sado de haver se apossado de algumas importancias das férias 

diarias da estação de Triunfo, referentes a vendas de bilhe

tes, s6 entrando com ditas quantias em renda em dias poste

riores, o mesmo acontecen4o com despachos de cargas de frete 

a pagar recebidos pela estação e com os alugueis da casa por 

ai ocupada, e assistir é inquirição das testemunhas de acusa- 1 · 

ção: Abdalla José, Rubens Oliveira, Jaime Graça Mello e Hugo 

Renault, ficando, outrossim, citado para todos os termos e 

átos até conclusão do inquerito, debaixo da pena cominada. 

Lavrado em duplicata e subscrito por mim, Secre

tário da Comissão, (a) Manoel Augusto Vaz Junior. 

Rio de Janeiro, +1 de setembro de 1933. 

(a) Oscar Pinheiro Werneck 

PRESIDENTE DA COMISSXO 

Sciente 

15/9/33 

(a) 'Julio Gonçalves 
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C 0 PIA 

COMISSAO DE INQUERITOS ADMINISTRATIVOS 

N O T I F I C A Ç X O 
• 

Pela presente, fica o senhor JAIME GRAÇA MELLO 

convidado a comparecer no dia 19 do corrente mês, ás nove 

horas, á estação de Triunfo, no Estado do Rio de Janeiro, 

afim de, a bem da verdade, prestar depoimento no inqueri

to administrativo instaurado para apurar as faltas de que 

é acusado Julio Gonçalves, Agente naquela estação, de ha

ver se apossado de algumas importancias das férias diarias 

da estaçio aludida, referentes a vendas de bilhetes, só en

trando com ditas quantias em renda · em dias posteriores, o 

mesmo acontecendo com despachos de cargas de frete a pagar 

recebidos pela estação e com os alugueis da casa por êle 

ocupada. 

Lavrada em duplicata e subscrita por mim, Secre

tário da Comisslo, (a) Manoel Augusto Vaz Junior. 

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1933. 

(a) Oscar Pinheiro Werneck 

PRESIDENTE DA COMISSAO 

Ciente 

14/9/933 

(a) James Graça Mello 

I . 
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O O P I A 

COMISSXO DE INQUERITOS ADMINISTRATIVOS 

N O T I F I C A C X O 
• 

Pela presente, fica o senhor HUGO RENAULT 

convidado a comparecer no dia 19 do corrente mês, ás 

nove horas, á estaçio de Triunfo, no Estado do Rio de 

Janeiro, afim de, a bem da verdade, prestar depoimento no 

inquerito administrativo instaurado para apurar as faltas 

de que é acusado Julio Gonçalves, Agente naquela estaçio, 

de haver se apossado de algumas 1mportancias das férias 

diarias da estação aludida, referentes a vendas de bilhe

tes, s6 entrando oom ditas quantias em renda em dias pos-

teriores, o mesmo acontecendo com despachos de cargas de 

frete a pagar recebidos pela estação e com os alugueis da 

casa por êle ocupada. 

Lavrada am duplicata e subscrita por mim, Secre

tário da Comisslo, (a) Manoel Augusto Vaz Junior. 

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1933. 

(a) Oscar Pinheiro Werneck 

PRESIDENTE DA COMIBSXO 

Sciente 

Macahé 16/9/933 

(a) Hugo Renault 
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O O P I A 

OOMISSAO DE INQUERITOS ADMINISTRATIVOS 

N O T I F I O A Ç A O 

Pela presente, fica o senhor RUBENS OLIVEIRA 

convidado a comparecer no dia 19 do corrente mês, ás nove 

horas, á estaçlo de Triunfo, no Estado de Rio de Janeiro, 

afim de, a bem da verdade, prestar depoimento no inqueri

to administrativo instaurado para apurar as faltas de que 

é acusado Julio Gonçalves, Agente naquela estação, de ha

ver se apossado de algumas importancias das férias diarias 

da estaçlo aludida, referentes a vendas de bilhetes, s6 en

trando com ditas quantias em renda em dias posteriores, o 

mesmo acontecendo com despachos de cargas de frete a pagar 

recebidos pela estaçlo e com os alugueis da casa por êle 

ocupada. 

Lavrada em duplicata e subscrita por mim, Se

cretário da Oomisslo, (a) Manoel Augusto Vaz Junior. 

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1933. 

(a) Oscar Pinheiro Werneck 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

Fico sciente 
L. R. 384 

15-9-1953 

(a) Rubem P. Oliveira SAO FIDELIS 
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C O P I A 

COMISSAO DE INQUERITOS ADMINISTRATIVOS 

N O T I F I C A C A O 

Pela presente, fica o senhor ABDALLA JOSE' con

vidado a comparecer no dia 19 do corrente mês, ás nove horas, 

á estação de Triunfo, no Estado do Rio de Janeiro, afim de, a 

bem da verdade, prestar depoimento no inquerito administrati

vo instaurado para apurar as faltas de que é acusado Julio 

Gonçalves, Agente naquela estação, de haver se apossado de 

algumas importancias das férias diarias da estação aludida, 

referentes a vendas de bilhetes, s6 entrando com ditas quan

tias em renda em dias posteriores, o mesmo acontecendo com 

despachos de cargas de frete a pagar recebidos pela estaçlo 

e com os alugueis da casa por êle ocupada. 

Lavrada em duplicata e subscrita por mim, Se

cretário da Comissão, (a) Manoel Augusto Vaz Junior. 

Ciente 

Rio de Janeiro, ll de setembro de 1933. 

(a) Oscar Pinheiro Werneck 

PRESIDENTE DA COMISSAO 

Trajano de Moraes 17 de Setembro de 1933 

(a) Abdalla José & Irmão 
TRAJANO DE MO 

L. R. 3615 



LEOPOLDINA RAILWAY 

~I r 
Aos dezenove dias do mls de setembro de mil novecen-

tos e trinta e tres, em uma sala da estação de Triunto, na mesma 

localidade, no Estado do Rio de Janeiro, ~ás nove horas do dia, 

presentes os membro~ da Comissão de Inquerito, o acusado, o re

presentante do senhor Diretor Gerente e as testemunhas intimadas, 

passou a Comissão a inquirí-los na !ante se segue. Do 

ue, para constar, eu, ~~~~~~~~~~~~~~~~~::~ 

com todos os presentes. 

DECIARACagS DO ACUSADO 

Na mesma data supra, compareceu Julio Gonçalves, bre.

sileiro, casado, can trinta e sete anos de idade, ferroviario, sa

bendo ler e escrever, residente eDl Triunt'o, can dezoito anos de 

serviço na Estrada de Ferro Leopoldina, e sendo interrogado, dis

se a que o acusado comparece perante á Comissão, para prestar o 

seu depoimento e assistir aos depoimentos das testemunhas arrola

das, não tendo, para o mesmo fim, constituido advogado; que con

forme em carta do dia 14, quatorze de julho do corrente ano, o 

acusado declarou ao De legado do TriÍfeg(), em Campos, carta essa 

que neste momento é lida, o acusado, pelos motivos que exp&a, nos 

mêses de maio e junho do corrente ano, deixou de entrar em renda, 

nos cofres da Companhia IAopoldina, na estação de Triunfo, de onde 

era Agente, com importancias de bilhetes que vendeu e tambem cam 

importancias de fretes ret'erentes a despachos de cargas 
recebidas, 
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aó fazendo em dias posteriorea as entradas das 

na estaçioJ que tambem é t'áto ter o acusado, apezar de retirar da 

féria na data devida as ~portanciaa correspondentes aos a~eis 

da cas de Abdalla Joa4 & Irmão ocupada pflo acusado, se apossado 

d s ditas quantias referentes aos mlses de março a junho do cor

rente ano, num total de tresentos •e vinte mi 1 r4 i ; que o acusa

do não encontrou dificuldade em assim proceder, po~ue o proprie

tario da casa J' referida entregava-lhe os recibos que f'irma.va, 

depois do visto do Delegado do Tr~fego, em Campos, em confiança 

para quando a féria da estação comportasse a retirada ser ela 

feita; que o proprietario J' referido reclamava sempre o recebi

mento de seus alugueis e o acusado se desculpava com o reclaman

te,dando-lhe como desculpas a falta de féria bastante para reti

:ba.da das importanciaa dos di tos alugue is; que tambem é verdade 

haver escrito a Abdalla José a carta que lhe acaba de ser lida e 

foi transcrita na portaria em que a Administração da Companhia 

Leopoldtna determinou o presente inquerito, tendo o acusado toma

do a resolução de escrever a dita carta., quando percebeu que a 

demora no pagamento dos alugueis estava sendo demasiado longa e 

podia acarretar prejuizos ao acusado§ que as faltas ccmaetidas 

pilo acusado f'oram mais tarde descobertas em invest~ações tal

tas pilo Interventor da contadoria James Graça M4lo e Inspetor 

Ajudante do Tráfego, Hugo Renault, acontecendo, ponfm, que, na 

data em que os citados f'uncionarios fizeram a constatação, J' o 

acusado havia dado entrada em renda das quantias re cabidas e re

lativas a bilhetes vendidos e tretas de despachos de car;gaa re

eebidaa, mencionando nos respectivos registos não as datas riais 

da emissão dos bilhetes e recebimento dos despachos, mas, sim, 

as datas em que deu entrada em renda das importancias a-.. les re

lativas; que apenaa foi liquidada posteriormente ás invest~ações 

feitas pelos senhores tuncionarioa jiÍ aludidos a quantia reteren

te aos alugueia da casa, cuJa quantia obtida então por empresti

mo de amigos, foi entregue ao Inspetor Ajudante Hugo Renault para 

que efetuasse o pagamento aos senhores Abdalla José & Irmão, que 
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o acusado nada tem a alegar contra as testemunhas 

pSr no presente inquerito, pois que elas só poderão dizer aquilo 

que êle contessou. Nada mais havendo, mandou o senhor Presidente 

encerrar o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, 

vai assinado pila Comissão, acusado e representante do 

retor Gerente. E, para constar, eu ~ ~ 
S cretário da Comissão, servindo de esc e 

subscrevo. 

PRDiEIRA TSSTEYUNHA 

Abdalla José, sirio, solteiro, canerciante, COIIl qua

renta e oito anos de idade, residente e domiciliado em Trajano de 

Morais, sabendo ler e escrever e sob o campramisso de a6 dizer a 

verdade do que souber e lhe ter perguntado, compareceu perante á 

m sma Comissão, na mesma data da assentada re.tro, e sendo iDQ.ui

rido, disse 1 que ha mais de dois anos o depoente aluga á Companhi 

Leopoldina, na estação de Triunto, uma casa de sua propriedade, 

para residencia do Agente Julio Gonçalves; que os a~eis dessa 

casa eram, a princ!pio, pagos ao depoente pflo Agente Julio Gon

çalves geralmente entre os dias cinco e sete do mls imediato ao 

vencido; que os recibos preenchidos mas sem assinatura eram pilo 

depoente remetidos ao Agente Gonçalves, o qual, depois de obter 

nos mesmos o visto da Delegacia do Trátego, em Campos, avisava ao 

depoente para receber o dinheiro; que a despeito de ter procedido 

do modo acima indicado, isto 4, entregue ao Agente Gonçalves oa 

recibos sem assinatura dos a~eis correspondentes aos mlae8 de 

março a junho do corrente ano, o depoente não conseguiu receber 

d s mãos do Agente Julio Gonçalves os alugueis daqueles mlsea, 

pilo que tambem nunca assinou os reei boa re f'erentes a 1881S alu

gueis; que reclamando contra a demora do pagamento e alegando sem-
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pre o Agente Julio Gonçalves. renda insuficiente 

ria o dinheiro necessario, o depoente por duas vezes se dirigiu 

sabre o caso ao De legado do Tráfego, em Campos, do qual não rece

beu qualquer resposta, apezar de teu..m suas cartas sido' entregues 

ao Agente Julio Gonçalves para encaminhar; que al'm dessas duas 

cartas, o depoente escreveu uma outra, que encaminhou por interme

dio do Agente de T'rajano de Morais; que apezar de saber pilo Agen

te Julio Gonçalves- que êste lhe emereç&.l"& uma carta a respeito 

dos al~eis em atrazo, tal carta não chegou ás mãos do depoente; 

que o depoente recebeu mais tarde da Companhia Leopoldina, por in

termedio do Inspetor Ajudante Hugo Renault, em TraJano de Morais, 

a Lmportancia de tresentos e vinte mil réia correspondente aos 

alugueia em atrazo já mencionados, fornecendo então o competente 

recibo; que o depoente contesta que tenham sido assinados por si 

ou por seu irmão, tambem seu socio, os recibos de alqgueis de casa 

dos mtses de junho a setembro de mil novecentos e trinta e dois e 

os dos mlses de novembro de mil novecentos e trinta e doia a junho 

de mil novecentos e trinta e trea; que o depoente esclarece que 

~s vezes não vinha á estação de T.riunfo receber o dinheiro 

dos alugueis de casa, que lhe era então nesse caso remetido pé'lo 

Agente Gonçalves por portador para a estação de TraJano de Morais, 

sem qua~uer desconto. Dada a palavra ao acusado, declarou que ne

nhum motivo impede a testemunha de dizer a verdade e que confirma

va o depoimento da mesma. Nada mais havendo, e nem sendo pergunta 

do, mandou o senhor Presidente encerrar o presente depoimento,que, 

depois de lido e achado conforme, vai assinado pelos membros da 

Comissão, testemJnha, acusado e representante do senhor Diretor 

Gerente. E, para constar, eu, V~ ,...__,_. , 
Seere~rio da Comissão, servindo de escri~-u--o 

subscrevo. 

, 
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Na mesma data retro, perante á mesma Comissão, compare

ceu James Graça Mélo, brasileiro, casado, com trinta. e seis anos 
" 

de idade, terroviario, com deaeseis anos de servito na Companhia 

Leopoldina, residente em Madalena, sabendo ler e escrever, sob a 

promessa de só dizer a verdade do que souber e lhe t6r perguntado, 

e sendo imuirido, dissec que como Interventor que é da Caotadori 

o depoente tem a seu car.go o serviço de inspeção geral de várias 

estações, entre as quais a de Triunto; que nos primeiros dias do 

mls de julho do corrente ano, o depoente recebeu uma carta do Con

tador recomendando um exame severo e imediato nos serviços de bi

lhetes da estação de Triunto, na qual servia o Agente Julio Gonça 

ves, po~ue havia sido veriticado por aquela Contadoria que o bi

lhete de prime ira c las se, ida e volta, número vinte e sete, para 

a estação de Niteroi, apezar de emitido em vinte e cinco de maio 

do corrente ano, não tigurava na formula mensal do dito m.fs, não 

tendo, portanto, sido a (luantia de cincoenta e quatro mil e tre

sentos réis a fle bilhete pertencente entrado em renda; que execu

tando o exame recomendado, o depoente teve ocasião de verificar 

que a importancia apurada na venda de um razoava 1 número de bilhe

tes, não só no mia de maio, como nos de junhó e julho do corrente 

ano, não entrara em renda imediatamente e sim em dias posteriores; 

que na mesma ocasião, o depoente mostrou ao Agente Julio Gonçalve 

o que acabava de constatar, contessando então o referido Agente 

QUe nã() d.íra entrada em rendA, como devia, por ter lançado mão do 

dinheiro para socorrer necessidades de sua familia, por motivo de 

doença; que o depoente comunicou o resultado da sua verificação a 

Contador, em relatorio, tambem assinado pilo Agente Julio Gonçal

ves, o qual ticou de posse de uma c~pia do mesno relatorio. Dada 

palavra ao acusado, iate julgando não haver nenhum motivo que 

peça a testemunha de dizer a verdade, confirmou o depoimento. 

mais havendo e nem sendo perguntado, mandou o senhor Presidente, 
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encerrar o presente depoimento, que, depois de lido e achado con

forme, vai assinado pila Comissão, testemunha, acusado e represen 

servindo 

de escrivão, 

Em seguida, compareceu Hugo Renault, brasileiro, c -

sado, com q~nta e tres anos, de idade, terroviario, com vinte e 

dois anos de serviço na Companhia Leopoldina, residente em Macaá, 

sabendo ler e escrever, sob a promessa de só dizer a verdade do 

que souber e lhe fôr perguntado, e sendo 1~uir1do, dia se 1 que o 

depoente tem as funções de Inspetor Ajudante, subordinado á Dele

gacia do Tráfego, em Campos; que o depoente reeebe sempre cópias 

dos relatorioa dos exames efetuados pelos Interventores da Conta

doria nos serviços das estaçõea,com o t~ de providenciar s8bre a 

remoção das irregularidades nos mesmos constantea1 que no mls de 

julho do corrente ano, o depoente recebeu cópia do re l.atorio do 

exame feito na estação de Triunfo em que trabalhava o Agente Juli 

Gonçalves, pêlo Interventor da Contadoria Graça K4lo, exame efe

tuado no mesmo mls de julho; que disse relatorio constava haver o 

Interventor Graça K'lo verificado que certo número de bilhetes 

emitidos pêl.a estação de Triunfo nos mfses de maio, junho e Ju:J3o, 

s6 em dias posteriorea tiveram entrada em renda, quando deviam te 

figurado· na renda do mesmo dia da emissão; que dirigindo-se á es 

ção de Triunfo, antes de proceder o exame af'im de constatar o que 

dizia o Interventor, precisou o depoente pernoitar em TraJano de 

Morais, onde tôra a serviço da Companhia para examinar um caso pe 

dente de alugueis de casa e para ~cordar com os senhores Abdalla 

f 
j 

J 
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José & Irmão um abatimento no alugue 1 da casa de sua propriedade 

ocupada, em Triunfo, pilo Agente da mesma estação, Julio Gonçal

ves, ac8rdo êste que tinha dupla finalidade, informar-se o depo

ente do preço exáto do aluguel da referida casa e, si possivel, 

um abatimento no ~spectivo aluguel; que nessa ocasião, o depo

ente recebeu de Abdalla José & Irmão a queixa de que sua casa men

cionada não era paga de seus alugueia,na razão de oitenta mil réis 

por mia, desde março a Junho do corrente ano; que de posse daquela 

reclamação, o depoente seguiu rumo á estação de Triunfo, onde pro

cedeu a rigoroso exame não só da Contadoria como do Tráfego, cons

tatando que a informação do Interventor Graça Mélo atinente aos 

bilhetes era procedente e mais que examinando,pflas procedencias 

de estações l!mitrof'es, despachos de cargas consignados á estação 

de Triunf'o, certificou-se, tambem, de que Julio Gonçalves, quando 

fazia os registos das chegadas dlsses despachos, não os fazia na 

data em que realmente chegavam os despachos e sim em dias poste

riores, com atrazoa, em alguns despachos, de doze e quinze dias; 

que diste modo Julio Gonçalves se apossava de rendas da Estrada, 

cem as me amas J oganclo, sem que permitis sem ou permitam o !tegula

mento da Companhia; que em seguida ao seu exame, o depoente conv6-

cou a atenção de Julio Gonçalves para o caso da amissão de bilhe

tes e entrada de suas importancias em dias posteriores aos em que 

foram emitidos, tendo o acusado confessado-lhe a prática de tal 

r 
l 
r 
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falta, dando-lhe como motivo dificuldades em f'amilia, doenças ,etc.~ 

que ante a resposta do indiciado, o depoente pediu-lhe a confirma-

-çao por escrito do que lhe dissera, acedendo Julio Gonçalves; que 

o depoente abordou o mesmo Agente Julio Gonçalves a~ de explicar 

lhe o caso dos alugueis da casa Já referida; que Julio procurando 

tratar êste caso separadamente, recusou entregar ao depoente qual

quer prova escrita, entretanto, confessou que de táto não pagara 

a Abdalla José & Irmão os alugueia da mesma correspondentes aos 

mêses de março a junho do corrente ano; que o acusado, no dia se

guinte ao do exame procedido pilo depoente, pediu a fste que tosse 

o intermediaria no caso dos aluguei a da casa citada, servindo-lhe 

1 
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~.ff 
de portador da importancia de tresentos e vinte mil rlia corres-

pondente aos mlses em questÃo; que o depoente procurou cumprir a 

incumbencia e efetuou o pagamento da aludida quantia aos proprie

tarios mencionados, que lhe deram recibo bastante. Dada a palavra 

ao cusado, late afirmando nada existir que motive a testemunha de 
... 

nao dizer a verdade, con:f'innou o seu depoimento. E "llada mais haven 

do nem lhe sendo perguntado, mandou o senhor Presidente encerrar o 

presente depoimento, que, depois de lido e achado conforme, vai as 

sinado pila Comissão, testemunha, acusado e Ã presentante do Di

retor Gerente, a por mim á/~ Ap4- ~ , Se-
; ~ 

cretário da Comissão que o da ei e su'bscrev • 

Q,UARTA TBSTEMUNHA 

Em seguida, compareceu Rubens Pereira de Oliveira, 

brasileiro, solteiro, com vinte e tres anos de idade, terroviario, 

com quatro anos e mlaes de serviço na Companhia Leopoldina, resi

dente atualmente em são Fidelis, sabendo ler e escrever, sob a pr 

messa de só dizer a verdade do que souber e lhe f8r perguntado, e 

sendo inquirido, dissea que o depoente trabalhou como Auxiliar na 

estação de Triunfo desde o dia vinte e nove de abril até primeiro 

de setembro do corrente ano; que os trabalhos a cargo do depoente 

não tinnwn qua~uer relação com os serviços nos quais foram prati 

cadas as faltas de que é acusado o Agente Julio Gonçalves, a quem 

diariamente o depoente prestava contas das importancias que rece

bia do pÚblico e se reteriam ás verbas de encomendas, car.gas des

pachadas e telégrafos; que o depoente apenas teve ciencia das tal 

tas imputadas ao Agente Gonçalves pêla leitura que tez da cópia d 

relatorio deixada ·na estação de Triunfo pilo Interventor Graça 114 

lo. Dada a palavra ao acusado, fste sob a afirmação de nenhum im-
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~ 
impedimento existente entre si e a testemunha, contirmou seu depo-

tmento. Nada mais havendo nem lhe sendo perguntado, mandou o se

nhor Presidente encerrar o presente depoimento, que, depois de li

do e achado c:onf'onne, vai assinado pila Comissão, pêla testemunha, 

pilo acusado e pêlo representante Do 

que, para constar, eu, "-~~~~~.,L~~~..::!::=-...t:.!:.~~c:==~:.... 
ere'UÍrio da Comissão, servindo suba-

cravo. 

TEBI40 IE ENCBRBAMEHTO 

Ouvida a ÚltLma testemunha retro mencionada, o se

nhor Presidente da Comissão perguntou ao acusado se tinha testemu

nhas outras a oferecer ou deteza a apresentar, ao que o acusado 

Julio Gonçalves declarou não ter nenhuma testemunha a apontar nem 

outra deteza a alegar. Pilo que mandou o senhor Presidente lavrar 

o presente termo de encerramento, dando ao imputado o prazo da Le 

para def'eza, si a quizesse, e mandando que disso tosse o mesmo ci 

entiticado. Cumprindo a determinação do senhor Presidente, notiti 

que! o acusado do prazo da Lei, contorme se va do seu ciente á 

margem. :Nada mais havendo, mandou tosse teito 

êste termo, que por mim M.=.;.;~;..;.....;;,_.;.~_,.,6-'-...;..!_..:;.._~---.:;;c-,..;-----~-' Se-

cretário da Comissão, servindo de escrivão, foi datilografado e 

assinado vai pêla Comissão respectiva e represe 

Diretor Gerente. 

\ 
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C'E:RTID.IO 

Aos- Tinte e quatro diaa- do mf• de a·etembro ão ano de mil 

noveaentos e trinta e trei~r, ctertificto que dectorreu o praZ'O de ctin 

co dias marcado ao actUSado para aprasentação da defeza qua tives

apresentasae. E~ para constar, eu,~~~~~~~ 
~~~Q::~~~.L:.~~If;1.~:.~ ·Secretário da cromia-eão, servindo d'e as

que. por mim foi d-atilografado e vai su-

OONO"LUS.IO 

Em seguida, faço estes autos eoncluaoa- ao senhor Presi

da Inqueritos. E, para ctOnstar, eu,~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~· · Secretário da cromiawão, servindo de ea

criTão, lavrei a.te termo, que por mim foi datilografado e vai au-

be~ito~4 -4;~ . 
~unte-se aos autoa c&piaa autentictadas da carta de qua

torze de julho d'e mil novecentos e trinta e trais, dirigida ptlo 
~ 

aausado ao s~nhor Delegado do Tráfego, em~ qual a-e refe-

riu nas suas de~laraçõea, e da folha de 

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1933. 

PRESIDENTR 

Na mesma data supra, junto a estes autoa os doctumentoa a 

a-e refere o despacho do senhor Presidente. EU, ~~~~~~

~~~~te~~9-~~~~:!~· Seeretário da cromia-aão, servindo de 

escrivão, termo. 
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G.513/2 

L. R. 

C <5 P I A 

o me 

Remetente 

Agente 

Séde Triumpho 

inha Hefer'encia 

Prefixo Data 

T I!' 129 14/?/33 

o me 

Jédc 

J

Destinata~ 7 ~ 
Snr Delegado do 'l'rafego 

Campos 

Sua Hef erencia 

Prefixo Data 

• 

Irregularidades- Estação de Triunpho- Agente .Julio Gonçalves 

Comunico a v.s. que acaba de ser verificada na minha 

estação a seguinte irregularidade, em o iosão ae renda de vas

sagens, e cuja ü~regularidade sou eu o uni co responsavel, for

çado pelas necissidaues por otivo de olestias e na occasião 

faltando me os recursos para soccorrer as minhus nec·ssidades, 

pela grande uespesa que actual ente tenho devido ser a minha 

família um pouco avultado, composta de 8 pessôos sendo que os 

meus cinco filhos todos menores e semnre em uso de remedios, 

mediante a todos estas peripesses da vida fui obrigado a proce

der a referida falta en lançar 1 õ.o por varias veses de serta ir

portancia referente a renda de passagens para ooccorrer os rneus 

compromissos, e procurando si a solver estas faltas e não po

dendo chegar a conculsão de acertar a referida falta, obrigou

me por varias veses faser jogo com a renda da referida verba 

conforne fo· constatado pelos Snrs Interventor e Inspector Aju

dante. Mais mediante o que acabo de expor a V.u., não procedi 

esta gravíssima falta por desonestidade, e sim pelas dificuladcs 

que levou-me paro este abismo, não sou perdulario, não tenho vi

cios nenhum que me affecte a inha .oral e o meu procidi ento 

conforme v.s. podera faser uma syndicancia sobre o meu procedi

mento, só posso afiroar a V.S. que não encontrarar outra cousa 

a não ser o que acabo de vos declarar. E:ntretanto cor o jÓ '10r a

lisei todo rneu serviço e lee;alisada a referida falta e acertado 

todo o jogo que vinha sendo feito, por i , nesta data não exis

tern ais diferença alguma no meu servic;o, sendo que para legal i-

Co tinua 
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sar esta falta obriguei-Inc soccorros de pessôas amigas e gran-

des exforços q~e fiz nas miru1as despezas, para ficar sanada 

toda essas faltas conforme está veriguada, e por este motivo 

que acabo de alegar apezar que sou reconhecedor de ser compl e-

tamente curnplis no caso, espero que v. s. encarando as minhas 
• 

alegações releve-me esta falta, que prometerei ae não mais ser 

re-produsida por mirn identica falta, e procurarei-me por comple-

cto de afastar-me de tais idea, encarando mes os as dificulda-

des e as responsabilidades ~ue sobre mi1 ficam subcarregadas 

não só nor ver a minha degnidade abatida como ta bem tenho fi

lhos para dal-os o pão . Confiado no es irito de justiça que 

V. S. é dotado ficarei desde já muitíssimo agradecido esperando 

de v.s. as vossas justas providencias. 

( a) Julio Gonçalves 

Agente 
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FOLHA DE ANTECEDENTES DE JULIO GONÇALVES 

22/2/924 - Indenisação 5$000 - Falta de 1 pregado de caixas. 

6/3/924 - " 3$000 - Percurso inutil de volumes. 

8/2/924 -

6/6/924 

15/4/924 - u 

14/12/24 - Suspenso 1 

68 

47$000 - Falta de 1 saco arroz. 

5$000 - Percurso inutil de volumes. 

60$000 - Falta de 1 barril vinagre. 

dia - Falta de fiança. 

dias - Irregularidades na a rendas. 26/3/930 

18/7/933 - Afastado do serviço, afim de responder inquerito 

administrativo.-
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Em weguida, faço aatea autos conclusos ao senhor 

Presidente de Inquaritoa. K, para oonatar, eu,~~~~ 

Secretário da Comis•ão, servindo 

termo. 

• 
Veriti~ando-ae péla tolha de antecedentes que •e 

trata d um empregado reincidente, extráia-se CÓpia de sua ~arta 

de dezoito de abril de mil noTecentoa e trinta, dirigida ao ae-

nhor Diretor Gerente, juntando·ae 

Rio de ~aneiro, 29 de setembro de 1933. 

PRESIDENTB 

DATA 

Na me.sma data autos 

Do que, para constar, eu, ~~~~~~!:~~~t-~~~~~~~~.,Se

cretário da Comiaaão, a·ervindo termo. 

C'ERTID.IO 

Aos trinta c!"iaa do mt• de •·etembro d'e mil novecen

tos e trinta e treis, certifico e dou té que extra{ o&pia fiel da 

~arta mencionada 

cromia~o, servindo de termo. 

croNcrLUS.IO 

Em aeguida, faço oa autos conclusos ao 

aidente da cromis·aão. E, para constar, eu, _ta.__,4:'l--..A-_.,._..:·,..,JJ.._-;o...._.;.__~_,_ 
~----~----· • Secretário da Comissão, servindo de escrivão, lavrei 

termo. 
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G.513/2 

L. R. 
r~ o me 

Sé de 

C () P I A 

Remettente 

Agente 

Bata tal 

Minha Hefer ncia 

Prefixo Data 

B - T 18/4/1930 

Destinatario 

Nome Snr Director Gerente da 

o é de Leopoldina - Rio 

Sua Referencia 

Prefixo Data 
• 

P ~SSOAL - AG ~ '11g JULIO GO ÇALVES 

De accordo com a vossa circular expedida ao pessoal 

quando a V. Exa assw io a gerencie d'esta Companhia, venho res

pei tosaJnente dirigir- e a V. :xa a inha c i tua .ão actual. Sou 

empregado d'esta Companhia a 15 annos sendo o eu inicio, guarda

chaves, hoje Agente da Estação de atatal, e durante este perio-

do em que sou eipregado se~pre fui cwnpridor dos 1 eus deveres e 

seloso sellipre pelos intereces da COI panhia, mais hoje elas as 

deficuldades de vida que estou atravessado fui forçado a comet

ter a falta que acabo de cometter pela primeira vez, a rasão 

que e trouxe a ente abismo foi o seguinte; perdir t inha Senhora 

e dois filhos aqui no legar e que estou fiquei co quatro fi

lhos pequenos em rneu poder, não· tendo parentes que possam me au

xiliar, a crial-os, não s6 desorientado pelo desfexe accondido, 

co o vejo-me coberto de divldas, foi esta a rasão que pratiquei 

a referida ~alta mais osso justificar a V. Exa o eu procedi en

te, não sou desonesto, si agora por minhas deficulda es co or-

1 o acabo de · expor a V. l'~xa, I e diante a minha franquesa a que vos 

delibero e confiado na justiça de gue v. ~xa é dotado, peço rele

var- e esta falta, reintregando-me o meu logar ~ue até então 

exerci. Desde já prometto a · V. ';xa que ern nenhum te po comette-

rei identica irregularidade. gradeço esperando justiça. 

(a) Julio Gon~alves 

Copiado por~~ ~-
Conferido por .~~~ I 

t~ 



13 
LEOPOLDINA RAILWAY ' 

~ 
Junta-aa aoa autos o relato~io da omiaaão de rn-

quaritoa AdminiatratiTo~. 

Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1933. 

PRRSIDICNTX 

DA T" A 
. 

Na meama data aupra, for.am-me 

Seorat,rio da Comia~o, aerTindo de ea~riTáo, lavrei termo. 

-TUNTA.DA 

Em aeguida, junto a eatea autoa o relatorio da 

<1om1aaão d"e segue. Do 

oret,rio da Comiaiao, wervindo de ea~riTão, lavrei tate termo. 
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Rio de ~aneiro, 4 de outubro de 1933. 

nmo. Sl'. Diretor Gerente 

Pre.ente 

IllQ,UERITO ADlliNI STRATIVO · PARA APURAR ·FALTAS GRAVES DE 
Q,UE 'lf AOUSADO O AGENTE DR ESTAClo JULIO GONÇALVES 

• 
RELATO RIO 

Em cumprimento á Portaria de 9 de setembro p.passado, 

que ~e v no in!oio d stes autoa, a Oomia.ão, examinando o cer

tificado do tempo 6e •~r-viço e a tolha de antecedente• do impu

tado ~ulio Gonçalve•, e tendo em vi s t as faltas graves por tle 

pratiaadaw de que dá not!~ia a aupramencionada Portaria, depoia 

de aua instalação em 11 do referido mjs de sete bro, tas expe

dir .. intimações ao acuaado e testemunha• de aausação, p a r a 

prestarem declaraçõea • depoimentor ás nove horas do di 19 do 

mesmo m&•, na localidade de Tri~o, onde o aludido terroviario 

exercia aa tunçõe~ de Agente da eatação de igual nome. 

As ti ções foram enviadaa, em tempo oportuno, aoa 

•eua deetinatarioa, que, n .. primeira. Ti .. , deram o reapectivo 

ciente. 

O i t o • as teatemuDhaa: Abdala ~o•é, comerciante 

estabelecido em Trajano de lloraia; ~ames Graça Melo, Kugo Re

nault e Rubem Pereira de Oliveira, empregados desta Companhia, 

foram ouvidos em dia e hora deaignadoa. 

O acuaado confeaaou que lançára mão de importancias 

d ao. nhi rovenientea da venda de bilhate de pasaagena e 

de recebimento• de ~retaa de cargaa, oom elas fazendo jogo naa 

ftfriu diáriaa, e maia& •gue tambem f táto !!!. 9. acusado, ape-

corres-

pondentee ~ alugueie ~ caaa ~ Abdala José ! Irmão ocupada 

p&lo acusado,~ aposaado ~ditas quantias referentes ~~

.!._ A!. marco A junho A2. corrente ~· ~ total ~ treaentoe .!. 
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Tinte !!!!. rét&• • 

Iaaa ~onfiaaão do inau1pado eatá aorroborada peloa de

poimentoa acórdea de traia testemunhas, ao• quais assistiu o im

putado, que nada ~ontestou, antes, ao contr,rio, confirmou 

aquelas depoimento•, • pela ~arta que dirigiu ao Delegado do 

Tráfego, em crampoa, ~uja cÓpia se acha apensa aos autoa, ás fla. 

28. 

Trata-ae de um fun~ionario rein~identa na prática de 

faltas graTea, quaia sejam aa de se apoaaar das verbaa da Eatra

da para ~om elaa fazer jogo naa entradas daa rendas em beneflaio 

peasoal, conforme proT& a cÓpia fiel do documento de tla. 32, 

faltas essas agora repetidaa e agravadaa com uma falta maior, 

que J a de haver retirado da féria da estação de Triunfo, noa 

mêeea de março a junho do corrente ano, com do~umentoa nos quais 

falsificava a firma de Abdala Joaé & Irmão, proprietarioa da 

caaa que a crompanhia alugava para moradia do proprio indiciado, 

importanaiaa que se deatinavam ao pagamento do aluguel daquela 

caaa. 

A~ faltaa de que ' •~usado Julio Gonçalvea estão ple

namente provadaa, não aó peloa depoimentos das teetamunhaa no 
• 

comêço citadas, como pela confiaaão espontanea do proprio impu-

tado, a melhor dae proT&B. 

Foram cumpridas ae inatruçõea baixadaa pelo Egregio 

croneelho Na~ional do Trabalho. 

O acuaado, A quem~ ~oncedeu prazo para produzir~

tesa, nada apreeentou. 

Isto poator 

Conaiderando que está cabalmente proT&do que o Agente 

de e~tação Julio Gonçalvea ae apropri&Ta de dinheiro• da Compa

nhia, re~ebidos do pÚblico, para uaá-los e aó considerá-lo• em 

renda quando iato lhe foaae poaaivel; 

Considerando que esaa jogo de renda ahegou a um ponto 
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em que o indiciado já não podia operá-lo, tanto que, noa examea 

procedidos pelo Interventor da crontadoria e Inepetor Ajudante 

do Tráfego, foi constatada a falta, conforme confessou o acu

~ado em suas declaraçõea e na carta de 14/7/33, cuja o&pia se 

encontra ás fla. 28 dl1tes autoa; 

~onsiderando que, al~m dêare !ogo de renda, o im

put do, firmando falsamente dooumentoa em nome de Abdala José 

& Irmão, retirou dos cofres da Companhia a importanoia de •••• 

32otooo como se tivesse pago aos proprietariol da oaea oa alu

gueis de março a junho do corrente ano, quando o não fea, con

forme confesaou tambem; 

Considerando que, na especie, 1e trata de emprega-

do reincidente - doc. de tla. 32; 

Reaolvem oe membros da Comiaaão de Inqueritos Ad

minietrativoe, infra assinados, julgar ~ulio Gonçalve• paasi

vel da pena de demiaaão, por ter praticado faltas grave• ca

pitulada• á alinea A• do artigo ~4, dos Decretos 

de 1/l0/931, e na 
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Remeta o senhor Secret.trio oa 1luto d.êate inque-

rito ao senhor Diretor 

Rio de ~anairo. 4 de outubro de 1933. 

PRESIDEETE 

DATA 

Na mesma data supra, 

toa. Do que, para conatar, eu, $~ -..,.-.. _._. 
Secretário da Comissão, aervindo de eacr1Táo, lavrei êate termo. 

REKESSA 

Em seguida. cumprindo o despacho do aenhor Preai

ente da Comissão, ~aço remessa dtates autos ao aenhor Diretor 

Do que, para oonstar, eu,~~~~~~~~~ 

~~~--~~~~~~-~-~--~~---~· • Secretário ·da Comissão, aervindo de ••

~rivão, lavrei tate termo. 
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P . 11. :;72/ 33 . • 

B/G . 

• 

The Leo oldin::. R 'li 1 H a~ o ~ .. )any l·imi t ·C , r ..... c n_~or .. i ~g 

r e c o c~ue IJre::.cr .ve o § lQ do .... tr•t . ! J do Decreto ZOo4G5, de lQ de 

OUtubro de 1931, alterado Jelo de n" 2l .Of"l , de 24 de Fevereil o 

rito .:.. c.Jmini ·\..r ativo ..... l..,Ue e"' ... J ondeu o eri'o'r:!. ..... rio J ulio ~o1 ·alve_ . 

La ..... ):av~ ai...l'ibuitlfi •. o i.ltt!I·ess ... c. o, .... c ......... do de ter :e a ... o:::s... de 

... t:...l era 

r e _~ .. i v a• ' · "m·L.c d i · ri...t.s da eo.;~t.-.~. ,_, .. o de 1'r " t 71A"o d-... 
"-res ~ivs_, 

c i gente ' ... ntra do co 1 e~ - a .:. ort_ c_!_ 

r~s eru "ias .1: os·. ePiore::: 

e ·tenc i_. ·,cn. t:.!lben r .... tic_.co c ter •.. i.Io.d ... n irre2'ul .rid_.deB no 

rc._;ict.ro do dcc .... achos de Lretes .... .... ._.ar • 

Dos ..... utos co na ls . ("I c crtj _':L c ..... o co tem ... ) o de ·-· ' ...... 

' 
SCl'VÍ"O 

.:) 
cio interesa •. do, .. o r..,ucl .... e ve .... ifica c 11_ t~ .. r ~le 17 -. .. 1 <..:c 

,... ('l. d s i ' ,... 1 .... ..... . ' .... . a 
' 

ficaç ec 1' · '"'i<l'-~s a o acusao o e de o .nte:; . 

Aber'Lo 

... o1· este onsclho em 5 e Junno u timo, :fl..: . 22/?·.:. ~ 

depoimento r .-...t .... clo e:lo ... c 1 ... -.clo c..,u~:: lecJ."'~ ... a .:;er .... uto ... · d s ir e-

do. 
, . 
l' ..!. .... ' tll!;;.I'idad -s :..~pont_Ci .s, 1 1<.1.is ,. ina • , <lc' h-.ve1· l 't:! .., ir •. à.o 

data devJtl ..... , us in ... o 't nciQc corres ... onc ntes -OS •. lur:,ueis a c::c_. 

terventor da Cont:.ld ria. 

l a . testemunha ouvid l ( fls . ~,1 ), ,~.Jro riet.aria r... ca-

~a e.lug .... d, c e . re:fere ~-O 1odo CO!.lO Jl'Ot!ecJ ia ~·~. efetü •. r su co-



- 2 -

bransa, e tez~do t_rda<..1o o loc_.tario mn c ldar :..;eus compromissos 

!'G ... ativos aos m ses de m .... r ... o u ju a10 ul tirno:..) _.le ou o !!~e :;r o ser 

..:.nsu· .:.ciente 3. rende. <L. Estr· .... parq tir .... r cl_~. rf.~,·ia o diJ.1heiro n~ 

ce::;se.l'io e et}livalente a kds alu .... ueis . 

O 20 a uepor (fls. ?P ), Jar11e!.:: Graça ·dlo diz que , ocy 

}?d1do o c~;.r ~o dl,j intervent r de.. Conta/ ori, , ... )roc .. deu ... o servl..;o 

da ns}? .. " o :_.er-.1 de varLts est:.l.g0e.3 , entre é:lS :..uai~ ·. de Triun:o , 

havendo veri.L icado irre.::,ularid~.dec er~ves n:.t Ve.lida de bilhetes , 

cu~ ._Jort __ nc L. entr ~r..._ em rend· _ó •. lE'l.!.t.e e di:.-s r o::., terio,...E:·c . 

O 312 de.r:-oen te (flc . 27), ins etor- ajudtu:.te, __;o I JJr a o 

=.testado rJelo interver tôr d:.... Con"U..éioriv. no tocru:.te ::..o relataria 

d~c irre.:::_ula.ridadec rr.>:l:.ic das elo ci t_.do ._. elJte na emissrto de 

bi et.E.,s , •)em ~,;.~s: .. , c ... t..e tendo procec!ido ·o ex e ~e des ... Jacho~ e 

'"'rét.es de carcr e, concluiu pelas fraudes evada<' ... , ef'ei to elo r.1e_2 

mo -...cusacJ.o . 

4a . teste;nunh~; (fls . 2~ ) c nfir ou oc de oi .t c 

terim·c ~. , tendo o culrL.do de c r ... õ.o o te:c." ce_ec_. a o..:er cer , vi.;;_ 

to ter , e:fetivc.mer,te , pr·t.ticado ""·s _ ~1 te::: menciou .. n~.s .... r e 1 ic1o pe
~m~ 

la::; ~j ficuld:...des financeir~. s sobr evi.do.d.N'E.~u rSessô· ~ de ou· J.ami-

lia , circunst::.ncia que lhe acarrE't.:r __ t:r_,ndes cle:::._-'es .......... , jul..[_;W1do 

.... ssir :c ju::; .. i ·::.car d:.s enhon st.id:...deo a...:.nr~.das . 

Hvendo sido , re:::.J.monte , a::;n.u· _J' . culp .bil. &...de c ... ue cog 

be o .-.c usado n:t r .... tico.. d-.; s a lu ~idt s :f_. tns , tr-tando-ce de 1.1m 

funcionctrio reincidente , co. o se v da f' ( c e o .. Gio C.e fls . 3 , e 

Jrov:~c.1o est~. ...ue Julio Gongalve::: se ::>..propr·L.v de dinllP.ir'O d:.! C n 

:[lÇJ.1hj a , che~_ndo a fir .. _.r , i'J.lso..nente , doctunentoc e.. no e de Abda 

la J os" c I r 1·-:'o, ... ro ... rie'·ru.~io dL. casa ,. ,e a e ..... te ...:.lu ... .J _. , -..oncluiu 



.. 

- 3 -
);)_ 

a comissão de incnerito el~:~. cul abilid.ad~ do suJ: licante , e.x v i 

da ~line....!. ,g à o art . 54 do ·,:. enc iorL.do Decreto 20 . 4G , e em o 

Jul~o c ... u , co.1o vem cJel~b(~l'Lildo !3te I n .... ti t-u , _ re-
• 

li:.:Ln-r"Ile te , ~er ~. ouvid o [.cus:.do::: bre sua de e~ .... , contectan

dc a.., coHcJ.ud:Scs ê.o lnqueri to c. (_lu c foi ::;ubmetü .. o , .::L ~.ssim a ju_1 

... 
Ao Dr. Diretor de Secs;co fa o '3 1bir o procesc·o . 
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_I_N_F _O Y,._M_A_Ç _l_O _ 

Proc. na ••••••• • 

SB/JCS. 

• 

JULIO GONÇALVES, acusando o recebimento do 

oficio de fls.yjv. remete suas razões de defêsa. 

Diz o acusado que o motivo determinante 

da falta que lhe é imputada foi o de,em virtude de 

achar-se em constantes dificuldades de vida e com mo

lestias em familia, ter lançado mão de importancias 

que não lhe pertenciam, compelido pelas razões acima 

expostas. 

Finaliza o interessado pedindo ser atenuada 

aquela falta, sob a promessa de não mais praticar tal 

irregularidade. 

Assim sendo, proponho a subida dos autos á aut2 

rtdade superior. 

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1933. 



J"!STO-Ao Snr. 0r. Procurador Geral, 
d8 ordem do Exmo. Snr. !Presidente. 

Em . .. (f.. ~P.~u.::~ .. de 1 fl . 5 
u ·-

~, .. ~ .... c. .. ~ .:?.c~.!tr o_ 
Director da Secr~~;;· 

Adjunto 

,o t95d .. _ 
···········-P-rocura r 

No presente l?rocesso e The Leopoia~na a Limltlted Company remete , para o fim 
previsto no ~ 12 do art. 53 do Dec. 20:4 5 de 12 de OUtubro de 19§1 , o inquerito 
administrativo instaurado contra Julio Gonçalves , agente da Estaçao de Triunfo , 
afim de ~purar falta greve , ao mesmo , atribuida . 
A acusaçao ~üe peza sobre o acusado e a de_ter ~~apossado das ~uantias correspon
dentes as ferias diarias da referida Estaçao 1 so dQndo entrada as mesmas em di s 
posteriores, fRzendo assim, jogo com valores que nao lhe pertenciam; mais ainda , 
de ter praticado irreeularidades no reeisto de despacho e fretes a paear . 
No inquerito estão perfeitamente apurados os fatos erguidos contra o acusado , •~Bà 
e ouvido este , nada ma a fez do que confess~r o que he era impubado , procurando 
apenas, justificar os se'9-s atos com motivos. de ordem pessoal . ... 
As razoes alegadas poderao , quando muito , atenu a~ as f a ltas cometid s , mas nao 
eximem o acusado da responsabilidade do que lhe e s.tr uiào e provado . 
Não estabelecendo a lei , graduação de penas , continua o reclRmante incurso no 
§ 1~ do t. 53 do Dec. 20.465 de 12 de Outubro de 1931 , pelo que opinamos , se j a 
a Empreza autorizada a demitir o acusado. · 

Fio - 6 - Janeiro - 1934 

;7 ~~ ·,._ h~""'--
.,..,. 

~ 2~ Adjunto do Pro~urador Geral 

~~.MO~~~~~ ~q-q34 
11 ' ~ s"'ki\AJ- lt, -WA fi D-;1 - s ~. 
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Mlnieterio do Trabalho, 
lnduatria e Commerclo 

Secçao 

C. N1 '1'. - 25 / 

__ _ç:ONSELHO_ NACION_AL DO TRABALHO it 5'~ 
ACCORDAO ! 

FBR/J1.A P. 11 .272/1933 

19 .. ~4········ ·· 
• 

Vl 'T ~ ~ RELNr1w ~ os autos do processo em que são par

tes: The Leopoldina Rail ay co . Ltd . e Julio Gonçalves . 

h.LATO l : 

Leopoldinu Rail ay co . subreteu a ulgamento do conse

lho acional do r.rrabalho o inqueri to administrativo por ela méillda

do instaurar contra o seu empregado , com mais de dez anos de ser

viços , Julio Gonçalves , é: gente com exerci cio na .l!;stação de 'l'riumfo , 

acusado de falta grave de lançar r ãos das ferias diarlas proveni

entes de vendas de bilhetLs , jogar com dinhe ros de despachos , es-
N 

criturados em dato.s que nao s proprias , e receber as qw .. ntias des -

tinadas ao pagru ento do aluguel da c&sa em que morava e não efetuar 

o pagamento . 

falta está plenamente provada não a6 pelas testemunhas 

ouvidas no inquerito e por carta , como até confessada pelo acusado 
N nas suas declaraçoes e na defesa apresentada , a qual consistiu na 

justificativa da necessidade por falta de recursos para tratanento 

da familia . 

u acusado é reincident e e a justificativa i nvocada é a·mes

rna alegada por ocasião de se defender de falta identica . 

1sto posto : 

considerando que a falta imputada ao acusado está plenamente 

provada e até por ele coní'essada nas suas declarações e na defesa 

apresentada; 

~ons1der· ndo que constitue falta grave, nos tennos da lei , 

qualquer áto de improbidade que torne o empregado 1ncompativel com 



o serviço da respec iva nprêsa ; 

~onsiderando que o úcusado é reincidente , pois que j& pra

ticou anterior.nente outr fal tu da mesma natureza, da qu l se de

fendeu invocando ~ ju~tificativa , que agora renova , da falta de 

recursos para · tender a nolestia na fa nilio.; • 

He olvem os llle 11bros do L;Onselho Nacional do 'rrabalho to-

ar conhecim nto do incuerito administrativo submetido a sua apre

ciação , e no qual se observarãm todas as forrnalid'des legais , p· ·a 
N o 

o fim de aüturizar a demissao do acusado JUlio Gonçalves , agente da 
,.. 

li.Stac~ao de Triwnfo da .ueopoldina Railway company. 

Rio e Janeiro, 5 de Março de 1934 

~ Presidente 

ui presente Procurador uer'ü 



1-644 

P. 11.272/33 

/EA lO 10 

• 

nr. Diretor Garante a The Leopold1n h 1lw: y co.Ltd. 

o r. Jres1 ente, c6p1a ev1-

er1 o p lo onselho, e 

proces .... o . e s""o p rt 

... çoes. 

No Im dimento do 
Diretor d secret ria 

• . 
... 



.. 

• 



( c_, r 
m4e Ifienpolàiua ~ailfna~ @ompau~ Ifiimiteà~ 
vj 

ADMINISTRA ÇAO ' t/Ui. l / (/[ . ' 
Ule~ ae c:::/'ane-~o-, 15 

D.G.Oll,23-(RL) 
-r .A. 74-

Ilmo. Sr. Dr. Dir tor da 

de m~io 
' ' 

(([aixa ~·o 291 

Secretaria do Consêlho Nacional do . Trab lho • 

R o ~ .Taneiro OON~LHO f'AOIUNAL . O TRABAL\\U 
7_ , G//1-~_,/- 5 {) 3 0 (_ 

h e. (Y}J1D~ de JS .1tf .,_.....__ I 

Dou em meu poder o ofício de v.s. n -644 (P.ll.272/33), 

de 10 do corrente mAs, e gradeço a remessa da cópia, devidamen-

' te utenticada, do ac rdão proferido por êsse Egregio Gonsêlho, 

em sessão de 5 de março do fluente ano, nos autos do processo em 

que são partes est Comp nhia e Júlio Gonçalves. 

Va ho-rne do ensêjo para renov~F 1 v.s. meus protestos de . 

elevad• estima e distinta consideração. 

Diretor Gerente 



• 

I o processo a que se retere o despacho 

retr~ foi distr1buido ao ~o Oficial Dr. Juvenal 

Martins de sá e Silva em 6 de Março do corrente 

ano. 

Rio 24 de Ma1fo "de 1934 

( ~(~ 
ux. de la. Cl. 

"· 
/ll"ta4.dc ..., ._fí!.f!r-«4" !..~ ' f!!!L .. _ .. !.!.-~':...r-~ . .!3f?c~é! a/ .;tl~ ~ ( 

f I ~I rir: . I : ······ ~ d~ f ,.I:.J6". __ 

..J/~c~./1~ dc/l'w ~~rr'. ,/~{/ 
JJu,· •l.cn· da 1. /'Jccçâ•J 

" 

/ 
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TERMO DE JUNTADA 

Nesta data, junto aos presentes 

autos, o documento que se segue, protocolado sob 

o n~ 18.202/38. 

Rio, 21 de Dezembro de 1938 

O f .Adro. - Classe "J". 







MINIST~RIO D O TRABALHO, INDÚSTRIA E CO M~FICIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Re.c ....... e.m. .... 7/l.?/.~~ª·~ ................................................................................................................. ... ........................................................ . 
-:INFORMAÇÃO-

•••••••••••••••• .. •••oo•oo•••oo•oo••••o.•• ••·••••••••· .. •• .. ••••••• , ,,.... T T "'·•••••••••••••·•• .... , ....................... . .. ,,,,,, ..................... . . . .......... . 

......................................... ..... O .... CQD:$. e.l.h.9 .... Nª-9..+..0.P:ªt ... ~9. .... ':r.~ª~·§:~~2 .. L ... ~.~~~9. ..... ~~ .... Y~.~.~~ ... 9.~ 

.auta.s. ... .do ..... pro.cé.s.so .... em. que ..... c.on.s.ta ... lOqlJ,~.f.l..~9 ..... ª.@1.~.f.!.Aª .~Tª:t·~.Y9 ..... i.~.ª ·: .... 

.. t aurado .... pe.la ... Le.ap.old1na .... Railw.ay .... c.omp.any .•.... L1m.l .t.e.g .. , ...... G.QD:.t.r.ª ... J.v.l.l:9. 

.Gonçal.\tes., ..... res.alv.e.u.,. .... em .... sessão ..... àe .... 5. ..... d.e ... .Mar.CP .... 9..e. .... l.~.~.~.J ... J .14, gªr. ..... 
... 

. prol;ed.ente .... o .... al.ud1da ..... 1n.quér1t.a ...... par.a .... au.t.o.r.1.~ªr .... a ..... 9..e.rn.1.$..$..ª-9 ..... go ...... .. 

.. acusado .... (Ac.ó.r9..ª.o .... Pl.l,.Pl.l..G.ª4.º .. 119 .. P+~~.9 .... Q1,;J.~.~~-.. A.~ .... ?.. .. A.~ .... M§:~.2 ..... ~9. ...... . 

. me.smo .... an..o.l.!t ............................................................ ............ : ... ............................................ ........................................................................... . 

................................................................................................ ______ ................................................................................................. . 

................................................. O .... G.ab.1ne.t .e. ..... do ..... S.r. .•..... M.1D.1.$..t.f9 ..... g.Q ..... 'r.r.ªºªJhº., ..... JP:.sl:~~.~~Jª·· 

... e .... comér.c1o .... e.nc.am1.nha. ... a .... e..s.te ..... c.o.n.s..elhQ .... .O .... .r.e.qw~.r..1P.te.n.t..9 .... 9:.l.r~.g+..gg ...... . 

... a ... .s. ... Exc.la ...... P.Q r ... J.lJ,l1.Q .... G.9n.çªl.:v..e..ê.J... .. § ~~ ~~P.~~ .. ~q.9. ... A~ .... ~.~.9..P..9.~~·~·ª .. ........... .. 

.. Ra.1lway .... C.omp.any ...... L.1m1.t.'ª.Q. .. , .. : ........................................................ : ............................................................................... .. 

.................................................. Faz.e.mlo. .... w.n. .... hJ$..t.9.r.lG.9. .... 9:9 ..... ~.~-~ .... 9..ª·ªº .. '- .... T~.9~.~~ .... 9 ..... §.~.P..~ .~ ..... . 

.... cant.e .... .s.eja ....... p.o.r .... s .•. Exc..1ª.~·· • ... J~.~.t.e.m.1nª-g·ª·· .9: .... ~.~ª .. : .Y9J .~·ª·· .. ªº·§ ..... ~~.~Y!.Ç.9. .. . 

.. daquela. companhia ...... õ.a .... qual ..... !.o.1 .... ~;t.e..mJ.tJ.g.Q ..... e.m .... Y1:T~~.g~ .... 9:§ .... .f..~.~gJ.Y:: .. . 
... 

çao .. do ... canselho .... Nac1 ona.l ... J~.o ..... Trªº·ªlh9.! ............................................................................................. . 
.............................. 'r..r.ª.t.@.9:9. .~.ê.e. ... A.~ .... Ym.ª ..... 4.~.~J.~ãC? · P.~~.~.~.~~~~ .... ~.<?. ..... ~~P.!.~~.~.<?. ......... . 

. o:r.1.c.1al.~~ ..... g.e. ..... 7. .... 4.~ .... M.ªJº .... 4.~ ..... +..~ .;?.4 .... ~ .. L .. .P.9.~~.~.~.<?. .. ~ J.á .~E~~.i.~§-~.~ .... ~~ ........ . 

... Julgado , p~n$.0.. q w~ .. ~e.®w.n .. çP~.r~J ~9 .. ~~·ª .. ·ª ·~~.~.§.~.~ .... 9:9 .... P.~.~J.ç .~º·~·ª: .... .. 

... rio .para ple1 tear .. s.uª .... r..~.l.n.t.e.gr.ª·ç@. ..... n.~t .. ~.~g_po;LgJn~ .... Bª~~~ª.YL .............. . 

.................... .... .. ............... M.e.lho r. .. co n..t.l.l,O:.O.J ... JU.rá ... ª" ... 9:9.~.ta. ... P.r9. ç·qrªgg.r.Jª .... G.~r.ª~·' .. 
.. cuja .. auci1ên.c1a .... pr.oponho • ......... ...... .. .. . .... .. ........ .. ... .... .. ............................................................ . 

........ ....... . .. . ......... Ao .. sr. ...... D.1.r..e..to.r ..... 9:.~ .$ . .t.ª .... s..e..ç.çªº ........ ~.r..ªn.~m~.~.9 ..... e. .~.~~.ê ..... ª~·~· s , 

devidamente informados. .... .. . .... .. ... .. oooooooooooooooooooooooooo~oooooooooooooooooooooo+oooooooooooooooooooooooooooooooo Oo*O• ••••• ooo oooououooooooooooooooo••o•oOOoOooooo •ooO•oOoooOo••-• ••• 

.... .. .. .. ................................. ~ ... ·ª·~·r.·ª·~9.L ... P9.f. ..... ?.:.~~~~.9. ..... ~~ .... ~.~E.Y..~.9..<?. .... ~ .... ~.~~ .... 9.~~~9. .. ~ ........ . 
• N 

.................. ............. . ............... Pr1rne1ra .. se.c.çao, 1 de .~ezembro de 1938 

~~-~-~ ~- ~~~&:::: :=: 
Of. Adm. -Classe "J" • ................................................................................................................................................................................................................................................ 

..................................................... ........... ~ .... f.~.~~ ..... ~.~ .... 1~.~9.~~9.~.~ .. ~ ...... ~~~~.~.~.<?. .... ~.~ .. ~.~.~ ..... ~~~.9..~ .... ~ .... 



... ......................................................... .. ........ ~ ............ s. .•.. c. ~ ..... D1.r..e..t.o.r .... q,ª·· .. l.ª·-~-- .. s..~_ç_ç·ªº--~ .................................................. .. 

..................................... ............................................................................ ~ ............................................................................ .. 

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

........................................................ ............................................... ~ .......... ~ ............ ~ ............................ .. 

........ .................. fo.. Jl./6= ··-.Y,:··············-Á~~ -······ · ······ · ·· 

. Y..Y ..................... .... , ........... ... ~ .. :: ...................... ::a..... .... ... .. ............... - ...... . . ..... ..... .. . .. ....... .. ---- ...... .. .. -- ........ .. 
·. ' '..A...-~~ . . ~~ 

--~-~~-:·_~ _:_(i;;;~_:. = .. ::~: ' ~~- :~~: 
................................... : ........................................................................................... 7 ........... -·· ..... ~ .. ;··· .... ~ .. :.Xf.· .. 9...#.f.. .............. . 



' 
MINISTÉRIO 00 TRABALHO, INDÚSTRIA E. COMÉR C IO 

CONSE LHO NACIONAL 00 TRABALHO 

! ................................................................................................................................................................................. : ........................................................ .. . 

---~ ;:;_~ ;;_ _ 2:,;,:.;:;;::::. ~~~~:.:: 
.;~ - ~ C'_.. -~ I ~, ......... =····f!K······ 

•••••••••••••••••••••o.Oo~~-~•••••~ ••••••'"''""""''''''' ""'"'""''''''''"''''"""' ••••••••••••••••••••o> • ooo•••••••••""'"''""' 

.!:. ............. .. 

~~=· -::~ : -~;~::·gw~~i~~- ~~~1·-~·;_·~-~.:-·.· ... ·:·: _ ... :··: ·:: .. ··.::::::::::::: 
rr MtJ.V ...... ..... ......... rf...J~.~~i .......... ................... ..... I)NW ......... .............................. . . ,. 

. ............ J ...................................................................... $.~ .. ç.~ ..... P~.t~.~-º.~ .... E~:?. .... ~-~-~--- .. ?.·~-~.9.~.S?. .~ ............................................ . 

: .. :·.···.·.··.· .. :· .. : .... :::·.·.: .. :.::.::::.::.::.:~·::.:·:::::·.:.:;:·: ........ ~-~~.:i:.· ... :.:·:::.J~.: .... :···:.f.~·A::_·(::.~~i;i::·:::::::.:::::::·: .... : .. :.: ... : .. :: .. ~ 
. fi( . \ ~JIJ ·~ ··-~-n Al.P · <-5,L.. ~ ~ -- ~~·=·~~ _. <··i~~- ~:: 

................................. .. ................................................................................................... u • ••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••• • ••••••••••••••• 



• 

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

l . 

I • 
o 9 

• 7 I . 
• 

r. n 

c r r ,_ 1 o v 

• • 

• Cl o 
rv! o ~ ,, 

' . , o o 

~ 
to 

ni o r 

o ort ... 

. l o, 



CONSELHO NACIONAL 

MINISTERIO DO TRABALHO 

INDUSTRIA E COMMERCIO !A/MJ? • 
IIND. T I L IIQ. 
11 AOIIILABOR" 

• I 

C'f?.io de c;Janeiro, ......... 'l>. ....... de .......... Fe.v:.er..eir.o ... ~ ...... de 19'3: ... 9 ' 

N~l-:-2gQ/99-ll . 272/33 

• 

snr. Ministro 

, ""' com referencia a pet içao protocolada sob o 

no D.G. E. 18. 598/38 na nual Julio Gonçalves solicita a 

v. Exc1a . providencias no senti ~o ~e ser reintegrado nos 

serviços da "The Leopoldina Railway Company Limited" , 

cumpr e-me levar ao conhecimento de v. Excia., que o Con 

selho acional do Trabalho , apreciando o incuer1 to admi

nistrativo i nstaurado pel a citada Emprêsa contra o refe

rido ferroviari o, por ac6rdão publ i cado no "Diario Ofi

cial" de 7 de Maio de 1934 , resolveu julgar procellente 

o dito innuerito , afim de autorizar a demissão de Juli o 

Gonçalves . 
N 

Essa resol uçao, Sr . Ministro , transitou em 

julgado , sessenta dias ap6s a sua publicação, nos termos 

do 3° do art 5° do Regulamento aprova~o pelo Decreto 

n° 2. 4784 , de 14 de Julho de 1934. 

Aproveito , com prazer, o ensejo para reiterar 

a V. Excia . os meus prot Jstos de estima e consideração. 

Exm0 Sr . ryr . {aldemar Falcão 
M. D. ~~inistro dos Negocies do Trabalho , Industr1a e 
Comércio. 
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M. T. I. C. -CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

a 2 -1245/39- 11 . 272/33 
11 bri1 1)39· 

• 

Sr. Superintend nte de "The Leopol 1na Railw y Co . Ltd." 

/ 
r 

\ 

De ordem r. Presidente, oomunico-vo , para 

os devi o efeitos 1e0 &1s , que o Sr. l1n1stro, preciar..d.o o p~ 

cesso n . 11 . 272/33, re1 tivo '-ao lnquer·to administrativo ins -

taurado contra o agente Julio Gonçalv a, exarou o segu nte dea -
ft \ ~ p cho: Arquive- se, de vez que deeisao do C.N. T. , em apreço, 

, 
j trun ltou e jul do, por la o que foi prolatad m ai-o de 

193!1, temo . sido o recurso interposto a 22 de novembro de 1938. 

E 25/2/1939 · ( b . no "Dlario Oficial' de 25/3/1939) . 

LA. 

Atenci~ s s udaçÕes . 

f41~-
'· Oswaldo Soares , Dlretor 

•' 
I 

! 
\. 
\ 

d Secretaria 
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ADMINISTAAÇÂO 

D. G. Oll , 23-( R. P. ) 

-I. • 7 :-

4 
t, 

aiaixu Jostul ~.o 291, 

~in be 3)uueiro. 

24 de a ril de 1939 • 

I o . Snr . 
Dr . Diretor Geral da Secret r n o 
Consel o Nnc 011 1 do Trabalho 
I o de Janeiro .-

D elo em meu oder vosso o f c o N° •.. 

2-12 5/J9 - 11. 272/ )3 , L0 11 do corrente oês , receb·do 

despncho do Sr • . V! nistro o Pab ll)o , C\pr .. c <lo o 

processo n° 11. 272/ 33 , relat vo ao inqu~rito dmin str -
, 

t;ivo instau.r do contra o ex- a.0 ente Julio Gon alvos . 



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

Recebido em 29 . 4 . 39 . 

Processo 11.~72/33. 

Doc. 6. 704/39 - Juntada . 

Inf'ormação . 

Feita a juntada do doc . ee fls . 

• 

8 , em que a 'l'he Leo:poldina 13 i· 

lv.ray Company Limited agradece a comunicaç"'o de~te Conselho , ref'eren 

te ao des:r.a cho do or . inl1.s tro , cabe-me propor o arquivamento dos .., · 

presentes autos , nos termos exarados a· f'ls . 65 . 

Rio , 2 9 • 4 • 3 9 • 

E ser . G. 

/} 
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