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P. 141 • 

Caixa de Aposentadorias e Pensões dos 
da Great Western 

Rua do Riaohuelo n. 251 - Telephone n. 2619 

REI'ERENCIA: C . P . . J?./~_§_!?.~ Recife, .. f.:.~----~~-- -p~~-~-~~-~----~-~- - --~~-~-;?.~ ..... . 

E:xmc . sr. presidente do Consel~c Nacional do ~abalho . 

Errt if de_ 
::.!:ncaroinho a v . e::tcia . o reQuerimento anexo do a sscciaclo 

Naziaz.eno de :li.;~et.J:·edc, endcre .;ado a es .:;) e egregio consel:1o :-acic-

-o sr . ~ 1aziazeno de Figueirêdo na c se dirige a E:' s:Je Tri -

bunal em gr:JU de recurso mas a:p:cesenta- lhe uma reclamação :prccuran

clo g::mhar c seu ar:.(paro contra a at•1e ;3o da Gret~ t -;e.stern no c a 30 da 

sua apésentadoria. 

uanto ao g_ue compete a esta Caixa tenho a inlormar o 

segui:.Jte: 

A 21 de fevereiro de corrente ano deu entraua ne0ta Cai-

.xa um reQuerimento da The Greut ,7estern o.f J3r asil {gilvwy Gorrr)any 

Limited solicit~ndo a a~osent~dcTia por invalidês do referido asso

ciado , sob a a lega ;ão de que êle es tava invalido -para as funçõe.s que 

atualmente exerce ~ ~ão ~possível ~ reQuPre~te apro~ei~él-o ~ ~

tras f'•1n;;ões_ , ~ conf'orrJidad.e dos dis:posiiji:V03 le;sais . 

Ind.o o ferr:)Viario á ins:pe .;so ele sa1.Íde :para i'icar almra 

QO a alegada invalidês a junta rneQi::::a q1...1e o exa ~i~Ju, aj_)ÓS a veri

f'ica.:;ão da :pesf).uisa d.e bacilos d.e Koch no escarro cujo r e sul tacic foi 
/ 

ne gJ tivo (co~ ho~oge ini~aç5o) deu o l a udo: 

'"'O j,)aciente sof':re U.e ao:.:·t i te, n ~c podendo :per· '·enece:!."' 
no servi :·c de cond.1to::::- , .POú.e-.'1d.o, entretanto, co:-tinu<J r 
se 'J inc~n7o~iente , no cie rviço que vinba dese1 (pennanuo 
?C escr1 te..: l Q do J~oviwe.nto . "•• 

0 relator do í'e i to :;~ecli•l na i:3 esclaTE?C i nJentos a res:;)ei. to 

u..a aortitJe, rel.:;'tiva'Jente ao seu :progresso • 
• 
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Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviarios 

da Great Western / 
Rua do Riaohuelo n. 251 - Telephone n . 2619 

REFERE N C I A : C • P . ---~-~/1.?~~ R e c i f e , .. ?::.~- ---~~ ... P.~~-~-~P.!g ___ ~-~-- -·~?,-~-~~-- -· ·· 

~xrno . sr . presidente do consel~o Nacional do Tra~alho . 

~IO J):8 JAHEI?,O JNSELHO flt CIO~ L o T 
;/ . 02..!_ 

2ncaminho a v . excia . o requeri~ento anexo do associado 

NaziBzeno de ~~.it!?U:eiredo, endereçado a es.Je egregio conselho :iacio-

nal d.o •.rra balho • 

-o sr. :.,.aziazeno de .Figueirêd.o na o se dirige a e s:1e Tri-

bunal em g1. ... 3u de recur.:3o mas apresenta- lhe urr:a reclamação :procuran

c...o ganhar o seu a':l:paro contra a atuaJ·3o da Grest ·;e.stern no ca'3C ela 

sua a~ósentadoria • 

.. uanto ao que compete a e.:3ta Caixa tenho a informar o 

::>eguL1te: 

A 21 de fevereiro de corrente ano deu entrao.a ne3ta cai-

.x:a um req_ueri:!lento da The C}rea t · es-cer!1 o f J3rasil R3ilway com]!a ny 

Limit·?d solici t2ndo a a:posent-;clcria JOT invalidês do referüLo asso

ciado, sob a nlegação de que êle estava invalido para as funções que 

atualmente exerce ~ :Q_ão ~:possível ~ reCiuerente a.i)roveital-o em ~

tra s í'1ln;:ões, ~ conformidade dos dis:poaitl:_vo 3 lo~ai.s . 

Indo o f'erroviario á inslJeqão d.e sa11de :para ficar a1mra

do a aletSada invalidês a junta medi::!a q_•.1e o exa:ü~ou, a..t!ÓS a veri

fica.;ão ela :pesquisa de bacilos Cie Koch :10 escsrr:) c•..ljo resultado :'oi 
/ 

nes3 ti VO ( C01"3 hO!.lOgeirri.zac_;ã O) deu O la IJ(lO: 

'"O l)aciente sof·re de am.:·t i te, n:o :poclendo :perl'lenece!. ... 
no serviç·o de condutor, poeie·Jdo, entretanto, co ti:JUCJr 
3e (J ÍDCOD18Tiie·nte, ;JO oerviÇO CJ.U8 Vinba de38 1u:pennana.o 
nc escritcriQ do 1 rovi•:Jt.:...YJto. "'' 

O :cela ter cio :feito :pecliu eJa ia escla: ... eci Jentos a res:pei to 

u.a aortite, relJtiva''tente ao seu progresso • 
• 
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Caixa de · Aposentadorias e Pensões dos Ferroviarios' J. q 
· da Great Western "f. tJ_// 
· Rua do Riachuelo n. 251 - Telephone n. 2619 V 

- 2 -. 
REFERENCIA: C. P . . l..Q/l.~.R2 

\ Junta ::eJ.ica d.eclarou ew seg1.1ntlo laudo o seguinte: 

"~'Jonfirr::ra:Jos o lau<lo lLa junta wed.ica de 4 de aoril deste 
ano, necessitando o :l,;aciente , entretanto , de tr3t&u.en
to ant i-luetico ."" 

Is"to :feito os autos fóram ao co:1sultor jurídico d8 Caixa 

tend.o finalm0nte a Junta lúlr.-Ji '1istrati va indef·eriêLc o ].Jedido de a:p~ 

senta dor ia • 

Feita a comunica ;ão á Grea t 7e st c:-rn estia com_ enhia res-

:ponU.eu procurando exit:~ir- se do a~nuvei tamento . 

:'0118Via a Jtmta Ad~inistrativa iúanteve o in~elerL:Jento. 
, 

:3 tucw ~uanto :;;>ode iní'orwai' a Oa ixa a res:peito d..a re-

cln.YJa·~2o do sr. Haziazeno de ?it;uei:."'êdo , na :parte c.:.ue diz res

peito á sua a:;;>osentad.or i a . 

j_,or fim , além da cc:pia elo parecer cio consultor juriuico, 

d.a sentenÇél da ,Tunta e da corres_,cnd.e,1cia havida e .[. terno de in

def'erLnen to o q_ue é necessario reJJetGr a esse Gonsel~o ::,Jcr parte 

desta Junta . d.mini.õtrativa , envio tiambem a co:pia do ate.::>"G<.d.o que 

ao sr . Nazinzeno d.e :5'iGueirêd.o forneceu a Great Weatern . 

vê-se :por êle não só até que data o fer~oviario ~é~a-

neceu aprovei t1a.o no escritor i c d.o ;rovimen~o, como tarfoew a causa 

do seu ai'<?Sta rnento do servico • 
.; 

oaÚde e fraternidade . 

~lycerio de :.>OJ.Za ('1.ouveia . 



v. 

~m vl rvua.e a.os l auctos r'Je llcDs , ccn.s ·vanves ciestea aT:.os , 
' 

o _pea:Hto a. e apo aen"a illr 1a por l ::JVal l üez <1: e s soe ü:;ct.o . a -

zi aze '!1o de ::!iguei r edo , T. 2370 , t ·el T.:) por '.Cne r.rreav ve ste:-r-t-; , 

n·~o esta nc caso a.e ser a.ef'eruio , o.e ve~ q_ue c Ye feria. c asso-

ciaao nac es~a 1nna Ol..Llva'l.c par3 se:..""'vu:o I 'er-
·' 

!':)Vl arte , esvamto-o sornP .ve :ps: ... a o ue cond.lJüor . 

_:O":!."Q.Ue de3: "").:; ~ro:yrlOS a JtOS ha D"tlCia.3 Cle Q.Ue O ó!"' . JTa~:!J-

zel1o a.e Sit_;ue:c ' do, l"Jgo çpe f1cou itl}J0..::3i."oL:!..i:.a<lo ..... e ex(rc>e."" 
-~ 

as .3~1as ...:·un~-..e3 a.e condutor, J:'aS30U a trJba - har no eacri:.o-

rio O.':' moviwento , se. pal~ue·~_e...:·ioo~a·a ·~ ee. Cf~ adc 

bi.Lo e sem re..~..uçãc <ie venci...,.tr,to.:J . 

-em o~:,rc 1ister que :~ao o de oond.utor '? 

~ 
.1:1 como :penso . 

Recife , ~8/7/1933 . 

(a) J . Ttafael. 

, 
.0!'-



-\ ,Junta .\dminist::'at iva da !Jaixa de \1J03entadorias e .._'ensoes 

d.os J'errcviar·io3 O.a 'J.rest ·lfestern, tendo estur"lado tccos os documentos r..!.ue 

CO . LTD. reCJ.C...'fe r aj)osenta unr ia :l)Cr inval iC.ês :para o seu et'J.JrE: gad.o ITaziazeno 

- ccnsid.erando Cl'le o referido em:grc L;3do a ssc c i a elo Cie .3"Ga Caixa 

desde l!iarçc de 1923, con:.a , até man;o ultimo, 9 anos, 2 t:JéRes e <25 dias 

de serviço ferrovia ri::> conforrr:e t ·JClo se vê }.Jelos doeu ~r:. ~,os inclusos aos 

a 1tos; 

- consLleranda· \1_Ge s uometi do o associado a i nsreção a.e saúde , 

a junta .JeC..ü;a 1ue o exBmL:JOiJ não concluit..l ];)ela .HJa invalid.e;js absolÚta }.Ja 

.ra o t:cabalho, tendo cleclaré:ldO (l~e c .. ~esl!Jo está lmpossioilitado de ];)en::a -

·oecer no servi1o de cona.ut8r :pod.enclo , entretanto, cont inuar, seu inconve-

niente, no sex·vi -;o q_ue antes vi"'lha d.ese::T.)enhando no escritcrio elo ~ ~oYiuen-

, 
- so~sLleraY)Ua ~ue as d ispo.3içce .s ela lei r:ue reGe a es_pecie so 

:permite•D a aJ;0:3entadoria per i nvalidêa Q1..1a nd.o o fe:cro'~lario :t'icar t~1ha Lili-

taC..o :pare cont i!JUc.l~ no exe:_'] ic io ele se'..i cargo O'J _pal~a exe_~ce~ outro et.'.l:pre -

go ..le iguais ve·n cimentos, . co m:pati -rel com a sua at i viiacl.e non-...a 1 ou ca}.-a -

ciciad..e mental; 

- Con3i·.iera·.-:::.< ... o QUE- Cios IJroprios autos hs noticias u.e Q.Ue o :Ler-

roviario logo Q.'JO ficoJ i "":J;)os ibilitado de exercer as sJas ::'tJnç:Ões ô.e con-

d.tltor, ];)assou a t:'a·oalhar no escritorio do ·~ovi •TJento sern c:....:. alQ.uer :;;:;etigo 

:para o seu estado de sat.Íd.e e sem reduç.ão de venci r'.entos, at:.é l? ele fevex·ei -

ro d.o cor.ce""'1te ano , três dias antes d3 data êlo reç_ueri .ento a i'ls. 1, 

J-lli ~OT.NE indeferir o j;}eCL ülo constante 'ia i nicial , por consi CLe-

r3 - lo im~rocede~t:.e . 

, \vise - se a petici onal"'i a ._ 
Jala :..:..a 3 3ê3Sves, 31 d.e j •Jlho de 1933. 

(aa) José Glyceric d.e )ouza ~"'zOuveia. 
E~ 3DSI-'l'E . 

Elcv ~e~~i~~o ~e Brit"Go 
·~a rio 3a:JJ.eirc G'J ira81, ães 
?~"'3:-Jci.::co Lins d.e Ar3Jjo 
::?raxed.e3 3re _eroc....e.3 d.a Cot-;ta 
t: . .. orrnno co 3t:,~ 
1\gl,i:pino Cantuari a tie Freitas 



(a ) 

9/:..55Z 

lç ~e agosto de 1933. 

I lmo . s r . d.r . ~Jperint end.ent e da GY'E'3 t ·veste rn . 

3 E C T ~ E. 

-Levo a J conheci ,c;:. o a. e v . s . <~ue, e J sessao de on~c em , 

a . .:run: a A.drr..i 11i: 3urat. i v a ~-esta Caixa indefe:.'iu o pecLà.o ele spose::"ü:=:doria .... 
... u • • • 

:per in-.. -aliJ.ês d.o f'erraviari-e Naziazeno é!.e -;'iguei redo , T. t...370 , :?e i m 

per v . s . em nome d.a 3tn:pre za Q.Ue d.i.gnanente superintend.e • 

!\Ssü" reso lYE-11 a Jun:.a, :po::.~ _t~t? de exn .. 1e r:Jecú co :;, rpe le i 

;:>Ub~etülo 2 Q.tl~le assoc i ado , fiCO 'l constataa.o .,..:1e o rres .• o est á .3itJpü: s 

rr!F!.1ve incopacitauo d.e exer~er as ftlnt;ces c....e ,_·onclu:ôr, ·•pccle·:xto , e-:.1-vre-

tanto , cont i n,Jar , se.:J i nccnven ient l:., no servi ço c1ue vinha cLe ~38iD:penhanrlo 

o ex2mi:Jara m. 

-v~ , assi ~'''J v . s . q_ue nao co:ne c nr~wJE>ntc da inici<Jl in-

as :;:'J:J]Ões C..c•Je atual•'ents- exe!'ce , a...:severa , ao .Lesuo ter.J::JC , Q.L .. e '1 ~ 0 é 

'70S legais . 

d:::> o sr . :~azigzeno 'Ja seção de e sta:.ist i ca , com i G'J.ald.nd.e c ... e -.re~c i~"Ien-

tos até 17 de :I:'e7e r eü ... o deste sno , t_'ê.s dias ,:r .... ~es ê:..o :pedido in( .. e.feri clo 1 

como tud.o con sta d.os a•1t os res1-'e ctivcs . 

0::-'::J , Si 

-QJe ~ao o a.e coYJdutôr , corr.. i :Jcl b..ie de ve!)c'i. .~e·:;tos , seta ·_:.la::.. ~11e2." in-

ai)ro·1ei tat.1ento " 

A 
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Q:lt rer;e'ü a es:pecie, né3 o _;od ia .:.nr 30~L 1-sac d. t..:-·erente e;~ o 



~irva - se Citar "7A . 3 . 

PernctrJblJCO , 21 de . ~osto .1e 1903. 

Ill'IIO . sn::-- • .3ecreuariO rn:.e:r::lJo da 
Caixa ã..e .1\l)C' sent ~ct.orlé: s e ::.."=r. s3( s . 
Beci:·e . 

c Dr. 1'raxedes :gara 
r8S}...-OnU.er . 

=~ respos~a á co~Jnicaç~o co~s~a~te de vosso of~i2io 
CP . 9/l55~ -1-81 d.c CO!'!'e""'1te, :;.eçc li.:e·:."'ça :r,aTa esclarecer o caso 
Q.lJe "l!a-:; ::o i. collocad-:- nos seus d.e T1r ... os ~e:. .. mos . 

j certo .. Je o fer:.:·oviario NaziGzeno vi.n.la ser7i .. 1:~o no 
escri.!.)torio do ~:::-â:e _:o, l'i~urand.o e., fol~a eLe concl,.wto.. . ::;ra 
umo - conceS3ao seo. b3se na e-r, :JOisnãVenriolliJi])aJ.roo:::'r'ic ial 
que prevê o l-3~ar',ento de conü•Jctore s ~.::;3::..'a o sel'' iuc ele t::.·es, 
não: 2-.i:::!.;_::o á :Jorrr_,~::r··::La,-:-ã"Z~fglll"'ar "!.J<; folna--rr;r-nondue·Jores 
e .J_..J..'ebad.os encostados, c_· vor, nod e .::5..:ri:ptc-.ci. os . 

,)e-.re cs -ca _"be'L rec~'Jhec ·r f!.1..!e se o con 11C"'vJr ver. ;~ra o 
~ cr>Y-i· ~C"Y'i O C3 SPU · ~=>tl id.O c O' ··en in.,. ·:.re,...<->e OiS a CC .. '"'-
t'u-- .;;',.!:! -- ' - _.._ - .... ~ - ~- - 'J ..:>~ '::.:.::::.._- --~-- • 

nhl. a ~r'""' r·e·"i S!Ol -~hl. o · eu.:: ... e, .. "'Tl. ~ e ... e J. .... ..,. o..,. ··L") ,..,-.-.... n~r 
_J __ ~ ~~-~ ~ ~~ ~~ ~~- ._, ~ .t -.: .::> ( .J - v~ ~ .... -- - -

~m3 de:>;eLiD co 1 a c:;Ja s· .. ws"VltJlçao -:;c.3 -vrens . 

BGD de.Z'in:~c ?sse c· s .. si·:g~llar, é f'.,cil avnliar él q_ue 
anarcJia ele Ç. 1Ja:lro..:l e o ~Je vulto ele de'-l:._e:<!>~3 chebariar!los cem a 
ado:p ~ao desf3e cri -ue:io a nu l'J0:' oso s caso~ se .. ell1nntes • 

.O a..~..!'oveitamento ~ Q.'Je a lei .38 r __ c~c (art . ~6) , :]ão ·_;}o 11e 
deixar de sei' .i'eito nos ter .os <los seus :9ro:;;...~.:i:>3 :pareG~·D:phos 1º e ~º 
assim ~e.x":;.lai' ... er.'ue e :~cri~ t.os: 

?~3c senclo :possi vel o a~:covei·.:,a "en-uq nas ccn liçÕes deste ar
ti :o, a-:1 lindo c in~el"easad.o, :o ~e:a s -r ~le ~J ~'~~cevei ... a do Er.l 
cargo -_e venci cnt os inferi ores, f:éJ s !Jao me no '8S elo c.:.ue 2 i m
::ort·mc ia da aposEn'· aLlc ~ia a -:_1e teria di ~i to . 

'§ 2º - D:lda a\nda, a inwossib:li .Jd.e ":lo se•1 a~m.·c ·c:ito(Je_;tc ~ns 
cv;~içoes aci 'a e3taceleci as, ser- lhe-á co~cedi.~a a a:,o 

se~'t.3.1Cria em impoit"',....~ i3 cor:,es-_pcrr:..ent8 a 1/30 :por armo ..... e servi 
ço, calc1lacla sobre éJ meciia dos ultimes tr.·s 3D03 d.c accor·lo cctu o 
coeficie·'1te Gél~~Lio ""'l~,.;S t~rmcs da § 10. do art . 25; co·.:-'forr.:e o úis
pc sto no § ê º , de l't:' . .L'erid.o artigo. 

~ssa lei ter.J d.e ser e~~er1cliu.a tamb8TJ enJ harmonia cot:J ou·..:.!··as 
leis C}:Je estão eu J:)leno vit;cr . 

A corr~a:1bia -tlTJ ljlf.l ,Y.Uéd.rO ue j,eS~CaJ. ap:~rovau..C ;E.'lJ ,.,,.(;Vt'l ro E 
a ella ca·oe __ ... e.le'1C~.el-c, o r.::eC.L.a ua.::5 nt.-ce.JsLJ.3d.es <.LC:: :~- -_ ;o, a:.é 
O l!iDXÍDC limi":e . 
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A _..:.12 .~.·icaria rc: ..... ~icic eci-=ic r_'..laà..::Q se a Caixa _,..ude3Se .. an:lar, 
: se- jlliLJC, er.:~_~(?[7sdc s de llua re~.a.:t1çac aer-,ir eUJ outra? t 

él 

2 a CC!., a ci __._aue eLe e mp~--e gGd.o :;.ar2 a nova i''Jnc ;;. o, Que 1~-.re 
a]lreaia:t, a ~·Yixa ou. a All!Jini -t!'a~a.._ ela Cq:.,panhia ~'.le te ,J e :""eS],;on
sa:-Jilidaa.e d.c s.:r·viço ~folicc ~1e 1be e;:,ta ccn.L'iad.o ? 

."~ vt.st.a do ex;csto IJe.;:o licerça :para :prcte~ta~"' ccntra as 
.... elt "t..- ·3 .:fOt: s ~a ~a i.A.a , ü1:,ervi ndo na Aclf'li ni st:. a ç 80 dq_ Co~!.!par:sl~lE> , 
se.J ao ..... e:;os :;_·es":ar é} t.S~n a indis:pensavel iil~orrJS~..,.ao ~ _,.:e se 
.ceieL"'c "§ 1'2 aci a cit·::uc, :pre..=·eTincl.J iml.e-'Ji:ca .. en:e julgar da :_..os
sibilid.sd.e etc aJ:)rovei~a[!E:'!lto cio !'.1::ccion.2rio a _ue .:le re::e: .... e c a~ ... -
[Ta .::oc 2 Q . 

·:;- - -r""'/""\~- - '0"' ~n,....e~ 1 -.,..: r-\ ,... n ~-'"'""\o ( c ' -- 1€ o ~-· CJ .uSue _,._J 8.::vO, C !Jl:.~"'" · L.C..:_c::; ~.,; j .... Se~u .a jB"l-'1..8 _- 3 .... ''-:-' 
.:::reccu e me!'ec. o 8C-":.a ...... en-vo ce.1ta )'.l~Je_in ... e·"etc· eis ,_eu o l.'açc ar 

<le:fess .::..3 or"!e J e 6.<: ecO'iOTDi'3 dos se~·-.-i ~o~ ( ur: TDe estcc co·l_'-:.t..:_c'3 e 
e~ respei-;;c··ás leis exi'3tc"1·:.~s c~ue t.oi0s d.e-rem cum:rJrir • . 

'" ·~ . . 

(a) Arl inJ.o LJZ . 

-- ._.__., n ""~"f"1 

J _......... ..Ir..- _ __.j,~ __)__. -1..... • 



I:'..l .o . 

vem J 1li res·oet":.'osa 2nte pedir a v . }. ç_cit- se dir;.:e at ... e,;t.:r ')0 

=Je' d•::r,~·e, c_e)·,.e q 1'"ln(]_, ... r'::=:t."" e.-.~e roel' al··a~t~r-·c.Y\ ... 0 e - '- ~- - u. '-<- • - v u.~ v Ç) ::;::: ~ u. ,, ' 1.< :J :.J <3 CA'.1Sa ue 

à.e"ver"ni 00..:.. e:::. 33 e~ ida . 

~ecire , 6 de Junho -e 1933 . 

(a) Haz.iazeno ~i~•.le.:."êdc . 

A--~es~..~c ~ue o 3Dr . nazi3ZE'"'O J'igue:redo ~cha - 3e 1 iceDciadc sem 

vencir!lentos · de,)cle lG/4/33. A 

t .... 'eBs . 
Sub- 3ecçao c.Le :::'olhas , 13/6/33. 

VI :'0 
(e ) .4rl i~1ci0 LU~ . 

1r::;: JTO 
(a) Oclil' Gcs·ua . 



1rr -------- ------
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11 Janetro 4 

2-38 

~r. r tor da "The Great ·estorn ~ Braeil P.ailway Co. r~td • 

- I\aci:fe -

.. r .... v ndo ziaZeno d ste 
' ~ ' . .;. 

oL. lho con. 1·, .mpresa uo. 

t 
' 

ru. st io ~o -~ rc1c1 de s 
... . .. 

un1ocx, , n~o obstante ter 
N .., 

dn 1ns, - ··1o . lc·- , n .• o r·tnr o r>actente 

"i,J~:.bil t "'ode e q l .. u r · rví.ço :ferrm'io.rio, do ·r-

... o -r Pr. ·idente, solicito-v: .3 . orn ts o que ::;e ~er cur 

•. :b. o ... o. 

-t ... na."osao s_ud ço c. 

os ldo ~oar , Direto:" dn Secrotarla 
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~~e irent ~rstern of ~ta~tl !tnihuag OJompanq g.tb 
"' bl 

~ \l.b.. 3 1 SIRVA-SE CITAR.---------- ........ . 

ESCRIPTORIO DO GERENTE 

'R, · 

,, 

~tna~z~tct')-' _______ 2.6. ...... d..e ' J_;mei_r.o ____________ de ~9.14. 

Ilmo . 3nr.Dr. Osvaldo 3oares . 
I!l .-d .Diretor dê. Secretaria do Em 
OOH ::3ELHO lü_OION.t-_L DO rru..:B.JJIOo ·---='---
Bio de Janei ro. 

""' . 
· ~ .... • l 

~ousando o recebimento de vosso ofÍ cio nº 2- 38 de ll ~e 
Jâlleiro corrente ,cabe-me :prestar-vos as s·eguintes infol'Inaçoes 
sobre o assunte do mesmo. 

, A 

Varias empregados desta Com:panhia,entre eles o ,jnr.Nazia-
zeno de Figueiredo,cond.utor de 2a.classe,durante algum tem:po,es 
tiveram encostados nos escritÓrios,com :prejuizo das suas reais 
funçoes que vinham sendo :preenchidas :por outros empregados . , 

Exa.minan<io ben: estes casos,esta Administração constatou: 

a) - ~ue· os escritÓrios já tingam excesso de pessoal ,nada 
justificando,:portanto,~Quela situaçao; 

b) - aue os funcionários encostados estavam sendo substi
tuídos :por-outros,resultando,assim,um excesso de des:pesa,também 
injustificável :para a Companhia. 

~ '~ :~ Diante disto ,esta n.drninistração deter:ninou q_ue os emprega
~ ~· ~ dos encostados e de todo desnecessários aos escritÓrios voltas

;·'\ sem a ocu:par os seus :primitivos postos, colhendo com esta medida , 
~ -.l \.~ J CQIDO era de es::perar,rJelhor aproveitamento de :pessoal e uma redu-
~~~ ~ çao de des]esas . 

~ ·~ .J • Acont~ce,por~,gue,si os elementos mais ponderados recQnhe-
~ ')) _, ceram as boas r2.zoes da Companhia e se conformaram,outros na.o 
~ ~ quizeram aceitar~a evidência dos fatos :para se a~red~ta~em ví ti-

-~ mas de :perseguiçoes. Ln~re estes s~ E1n?ontra,o ,~nr. l~ azlazeno 
~ ) Fi gueiredo,Que estava adldo ao escrltorlo do 1rafego. 

~ ~ l ·· . Hão se !<,Uerendo confo:mar com a justa medida ÇJ_Ue o leva.va 
~~~~ aê suas funçoes normais,o 3nr.Naziazeno :pediu a esta nD!~nistra-

~ ~- çao :para mante-~o no escritÓriq. 

'\ ' p . t "fi "' 

f .._ ara JUS , .l car .. o encosto ::pretendido,juntou ele ao pedido 
4/ um a~estado medico . Bste atestado aleg2.va fimatose nulm ~ 

·., ,._ 14, FEV. 1 34 - onc.r. 
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r.. Companhia., fez, entao o q_ue devia,2a defesa da coletivid:le. 

Tratando- se de moléstia de carater infecioso,seria un1 ~erigo 
conserva- lo no escritério em cont.acta perr .. c,nente com outros em
:;>regado§., e indeferiu o peJ.ido, solici ta.ndo ê o mesmo tempo à Caixa 
de ?ensoes,a a~Qsenvadoria do citado ~1pregado,mesmo contra a von-
tade dele q_ue nao Qeseja ajosentar- se . · 

Ocorre que a Caixa,coutra a expectc.tiva desta .cillministração, 
indeferiu o ..;;edid.o,por nao se achar i nteiramente inválido o Snr. 
Naziazeno de Figueiredo . 

Em rigor,de 2.cÓrd.o com os dispositivos regulaJentares,esta 
Colli..;Janhia :;>odia afasta- lo defini ti val!lente dos serviços , por ser 
portadQr de doença_contagiosa,mas,por espÍ r i to de bumanidade,aten
d~ndo a sua si tua<ie:o de antigo fu.ncionário ,resolveu a t:..dministra
çao conserva- lo no serviço e expediu a seguinte ordem:-

"Havendo a Caixa negado a~osentadoria. ao ferroviário Nazia
zeno de_Figueiredo,pode o mesmo,se lbe convier,voltar ao 
serviço . _ 
A Com~anhia nao ·lhe :pode dar trabalho no escritÓrio :por 
dois motivos: 

a) - porque jçi tem ai excesso de pessoal; 
b) - porque,afeta~o esse fUncionári o d~ uma moléstia 

contag:j,._osa,na<;> deve a 4clministr~çao,para beneficiar 
a um,por em r1sco a saude de nru1tos . 

"Recomendo,entretanto,a essa Chefia que nQs serviços.,.de con
dutor procure dar a Naziazeno uma situa9ao a mais comodo 
poss í vel,uma vez que ele precisa ter ne1os para viver,ten
dç- lhe faltado o recUl~so da aposentadoria . 

"De- se conhecimento deste despacho ao interessado . .. 

~ ~nefia do Tráfego designou o 3nr.Naziazeno ~~ra ser.vir nos 
trens de,s~oúrbio , onde o serviço é mais leve e a assistencia mé
dica esta amao. 

,.. , -
Ele,~rem,nao o quer e nao se apresentou ~ara o serviço. O 

que o interessa é voltar ao escritÓrio,com os venci~entos do car
go que nao lhe convem exercer. 

- - , Assim,em conclusao,nao e verdade que a Companhia tenha afasta-
do e mantenha afastado dos ~erviços o condutor Naziazeno de Fi
gueiredo; ao contrario,foi ele que deixou de se apresentar ao ser
viço,a~ezar ~e ãesignado para trabàlnar nos trens de subÚrbio, 
com residencia em ~ecife,declarand.o que só lhe convém trabalhar 
no escritÓrio do rráfego. 

,.. -
~ essa exigencia a Companhia nao pode se submeter: 

a) - por;ue já tem excesso de pessoal nos escritÓrios,dado 
o decréscimo de seus serviços,~ois a receita da Com
panhia que anC.ou ::;>or quarenta mil contos em l929,bai
xou a vinte e oito mil ffifi 1933; 

b) - porque gaziazeno não tem habilitações :para escriturá 
rio e nao poderia exercer este cargo mesmo q_ue houves 
se algurr.a vaga a ~1:!'eencher; 

c) - " PQrque ele meffi90 alega 
nao sendo poss1vel que 
ou se nonha em risco a 
escritorio. 

sofrer de molé~tia contagiosa, 
em benefÍcio dele se sacrifi~ue 
saúde dos demais em];)regados elo 

Pen~~ndo nave:J? atenC.id.o ao ~l.~e inc...ueristes em vosso oi'Íclo, 
aproyelto Q enseJo 2ara a~resentar-vos as se~rrnq d 
cons,de-r~ .~ 0 o o- as e estiaa e - ..... c.. /c • , 

~ ~~ ~~-~~ade. 
JL.P-l~l._I] ú~1,...., V/J.~... .• 



INFQ_BMA~~O 

A fiThe Great Western of Br'd.sil Railway campany 
Limited" atendendo aos termos do oficio de fls. 14, informa 

que varias empregados daquela companhia, entre eles o recla

mante, Niaiazeno de Figueiredo, condutor de 2a. classe, dur-~

te algum tempo, estiveram encostados nos escritorios, com pre
juizo das suas reais funcões que vinham sendo preenchidas por 

outros empregados. 

Exanlinando bem esse caso, a adminis tracão da "The 

Great western Company Limited" constatou: a} que os escri~o
rios já tinham excesso"cie pessoal, nada justificando, portan

to, aquela situação; b) ,que os funcionarias enc~stados esta
vam sendo substituidos por outros, resultando, assim, um ex

ce.sso de despesa in jus tificatlel. 

Diante dessas conclusões, a administração da ci-

tada 8ompannia determinou \..IUe os empregados encostados e de 

todo desnecessarios aos escritorios voltassem aos seus primi

tivos postos, colnendo com esta medida, como era de esperar, 

melhor aproveitamen to do pessoal e uma redução de d~spesas. 

Aconteceu, porém, que, si os elementos mais yon-
"" derados reconheceram as razoes da compannia e se conformaram, 

..., 
outros nao quizeram aGeitar a evidencia dos fátos para se acre-

N 

ditarem vitimas de perseguiçoes. Entre estes se encontra o re-

corrente, Naziazeno de Figueired~, ~ue estava adido ao escri

torio do ?rafego. 

Não 4uerendo se conformar com a medida ~ue o le
vava ás suas fun~Ões ndmais, o recorrente pediu a administra-

cão da Empresa para mante-lo no escritorio, Para justificar o 

encosto pretendido juntou ele ao pedido um atestado medico, o 
qual alegava acnar-se o re~uerente sofrendo de fimatose pul

monar. 

Tratando-se de molestia de caráteF infeccioso, 

seria um perigo conserva-lo no escrit6r1o em c~ntacto perma-



nente com outros empregados, resolveu então a companhia, in

deferir o pedido, solicitando ao mesmo tempo á Caixa de Apo-
"" sentadoria e ?ensoes, a aposentadoria do recorrente, mesmo 

contra a vontade dele ~ue não deseja aposentar-se. 

Resultou, entretanto, QUe a caixa, contra a especta

- tiva da administração da Empresa, indeferiu o pedido, por não 
se acnar inteiramente invalido o snr. Naziazeno de Figueiredo. 

Na fo~ dos disposit1vos regulamentares, em pleno 
vigor, a"Tne Great Western oi Brasil Railway co. LtdtJ podia 

afasta-lo definitivamente dos serviços, por ser portador de . . 
doença contagiosa, mas, por espirito de numanidade, atenden-

"" do a sua situaçao de antigo funcionario, resolveu conserva-lo 

no serviço de condutor dos trens de suburbio, onde o serviço 

é mais leve e a assistencia médica está a mão. Ele, porém, 
.... 

nao se apresentou para o serviço. 

Em conclusão, a "The Great 'lJ~estern of Brasil Compa

ny L1mited", declara "'ue não é verdade ~ue a empresa tenha 
.... 

afastado do servico e mantenha nesta situacao o condutor, Ni-

ziazeno de Figueiredo; ao contrario, foi.ele uue deixou de 

se apresentar ao serviço, ayesar de designado yara trabalhar 

nos trens de suburbio. 

Nessa conformidade, proponho o encaminhamento des

tes autos á Douta Procuradoria afim de apreciar as informa-
"" coes óra apresentadas pela recorrida. 

Em atrazo por acumulo de serviço. 

Rio de Janeiro, 5 de Marco de 1~~//v 
~g ;# # f#Jr ft, 

2f Jficial 



ouvido o 

VISTO-Ao Sn-r. (j)r. Proou'fa tW G,-al. 
de ordem do Exm~nr. !PrtJsidsnts. 

Em ..... ~---~<-~....... rsa . .f{' 
~a!!. ..................... ~ ............. ~ 

ftk-. tM-t ~a -WA- ~s) 3/? ôl.-
''s 'L 

/lo D ~-0 
-,... "' • ur Adiunt 

fli~~~J-~ne~r~~~Jtv ~ c 

Procurado G ral -
Sobre a informação da Empreza, requeiro seja 

reclamante. ~ 

Rio //-/L r-- ,5 J f'; 

~ ~·--
2iAdjunto-d~r~curador Geral. 
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CN/EA 15 Mr:1o 4 

Snr . Nazlazeno de }~~clredo 

iiO S cul dados da Cai xa de Aposent aJor1a e Pensões dos 

?er r ov1ar 1os dn. Gr e'lt ' .. estern . 

:ec1fe - .?2rn::.:nbuco --

De con!orrn1d<· Je com o q; te req ue; reu :: ~rocur: Jorlc:. 

desta Instl tu to, nos autos do processo em que recla.nals contra 

a ''The Orea t ~ est ern of 1ras11 . .r.til way Ltd.," incluso vo..; r e·r:.eto 

uma c6p1a das .:.:.e clar-açÕ~s ~· presentr..das pela r ereriüa _;nprêsa , 

a1'1m de c··!e 1nf om.e1s o c L..e se oferecer c: respe1 to • 

... ~tenciosas sa.udé.çÔes . 

no l npedt mento do Di r e tor da se
cretaria 



~I 

Caixa de Aposentadorias e Peilsões dos Ferroviarios ~\ 
da Great W estern \~ 

Rua do Riachuelo n. 251 - Telephone n. 2619 '\ 

REFERENCIA : C. P . __ j pfJ..R:?.2 R e c i f e , ....... ?.?. ... 9.-.~ ... ~~g.?. .... ~~ .... ~.~.9.~.~ ........... . 

]~:ITD.o . sr . ? r esiU.enue dv IJ,:mselho l.laCi vnd.l ü.u l.Tc,ba lho • 

..t.UJ .U:E 

Dli~ij o 0 ~resente a v . excia. soliciten~o ~~ 

solu-:1ão "':ireva, ·caso :,;os·si vel , sob..t. ... ;;; a recla.J.'e -;1ão elo associado 

:-Ja.ziazeno de :2igueirêd.o c_:_ue, -por i:'1ter nedl o eles t a Oai~:a , eüca-

:::linhou a v . exei a . U!:1a :_•e tiçã o expon.\.l.ü c:;ua si tua-;1ão , co:_o e:_~re 

..:>.=..do eLa Oom.:paDhia Great ·Jest.:;;rn , ev1 :.:'ace da d.eci ·::>ão ;>ro::'er i a.a 

por e a ta I ns t i t u i ç:ã o q_ue l lw negou a:pos en t a1oria ] Or invalid.ês 

~ · ' t vis~o co~o J?Otl:..a e l e exer cer o ei:J.:prego Cj_Ue Ji:!. es 2.va 3.liás o cu-

o sr . ~laziaze:no ,ie ..!'i;ueirêJ.o , :.._ue co L ta LJ.ais 

d.e dez ;:mos J.e sel~viço, tem co::J.:par eci cw u::. til!la.~ente a esta Cai-

xa a ..Jroc..rra d.e ill.ê'-.~r ....... es ::>obr.:; o seu ca::;o, a l esenu.o a ::;>reca.rie 

lale :ie suas em ~i~3es vi~ t e> c_:_ue e.:,tá des.)rcnrj_ilo u..e ve:c.ci t.len t.os, 

edfi ··,l S 9 IJ meios de subsistencia -:;!ara sua ::i: ... é.Bilia. 

~ · }?or es.>e :..loti vo q_ue ven..'lo solici t::.T J.e v . 
' a::::c..:..a . a b:.. cvi.19.éLe '18. solu'l'ão , caso se~ a ::?Ossi vel. 

ciaÚd e e rra. tcrni d.a:ie . 

Jo.~é Gl i c E:rio (le 3ou3a Gouvei3.. 
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blxmo. Snr. Dr. 0Svla.lc1o Soares 

Muito Digno Diretor da Secretaria do 

Conselho Nacional do ~rabalho. 

Rio de Janeiro 

Dignissimo Snr. 

Acuso o recebimento do Oficio sob o ng 1-658, de 15 de maio 

ultimo, acompanhado que foi da copia das informaçÕes dadas a VEx, 

a meu respeito, p~lo atual superintendente da Great /estcrn, de 

cujo assunto, inteirado e como pede VExcia, peço venia para res-

pondo-lo. 

Ante~ porem de entrar em detalhes ou conclusões outras quan

to áe informeçÕes ' dadae por aquele Chefe, passo ás mãos ue VExcia 

oc doctunontos que acompanham a esta - copias dos qu~ 8nviei, em 

u ~+.u do 26 do outubro do ano passado, ao sr. Inspetor q~gional 

do ~nisterio do Trabalho, com aéd~ aqui no Rucii~, sem que dessa 

Inspetoria t~n.ha logrado, int'~lizm•vntv, n·~nnum favor. 

E' portanto para estes docum~ntoe que eu ~ncareço a preciosa 

aton~ão e minucia de v3xcia, os quai s, a mi:Hl ... ntendcr, destroem, 

som favor, sa caviloeas acuoaçÕoe uaquel e Ch~f~; e poom em ~la-

grante relêvo a rünha .mal fadada historia de t'erroviario da Great 

le stern ú a inJust i ça clamorooa qu~ t8~o sotrido. 

Com esta documentação, de toda verdadeira, p~nso ter destru

ido, ponto a ponto, as razÕes que aquele Superintendente aduziu 

para descnvincilhar-se ou penitenciar-se do crime quo cometeu; co 

mo tamb em. cr •J io e·~r o basta.nt.e para o que Ciovo ou tenho de infor-

mar a VExcia, em ob~ di~ncia ao vo~eo Oricio de ng 1-658. sr ~ ~ 

~· ~ 3ntretanto, peço ainda aqui a lf~c ia venia para ta~ c r algt.me 

::s \_'-'f 'i~ r~paros ás ingratas quanto pe rv~3 rsas acusaçÕes daqut:?le Chefe: -

~ '?lf ~'=j ~ ~ "si ~lomentos mais pond•Jrado: r •Jconhece ram as b§ae t ~! ~ razo~ G da Companhia e s~ conformaram, outros nao qui 
_ "U, :e1 ,.... zr;ram. ta~·Ji tard a cvidt~nciª dos fatos para se acre di ta-

-" c: , .,:;s rem v1 1mo.~ c persigui~oes. ~ntrc estes se encontra 
\.-...:- ~ j ~ ~ o cr. Ha~ianzcno b' i~u'\,;redo ••• " 
~, _"'\" ( ;. '-' 

~~- / ~\ ~ ~ 
~' '\ ., 

-Nao é verdade. Ao t~mpo e~ quo fui nandndo voltar ao pÔoto 

de condutor não me jul5ava VITIMA, tan~o que tive a intantilidadc 
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d~ apelar para o er. Saperint€ndonte do ato da Ch~fia do 

a jalgar entao que dela houvesse partido a citada ord~m. Viti~ 

sou atualmente. (vide docLunento- B.) 

"e~ rigor - diz SS - ccta Companhia podia afasta-lo dl 
finitivam~nte dos serviços, por ser portador de DOEN 
ºA CONTAGIOSA, mae, por "SSPIRITO D~ HUMANIDADE ••• " 

Outra injustiça. 3 bom espírito este de hQmanidade! Ora, fui 

desagregado do serviço por ordem da Saperintendencia desde 16/4/ 

33 (vide docum~nto - K -) e só em 3/10/33 - seis mezos quasi du

pois - é qu .. .:; aqu.cle Sr. teve eete gesto de HUMANITARISMO, e este 

~es~o provocado por Qm oficio, no qual lhe pedia solução para o 

m-au caso (vide docL~cnto - H -/. 

"porqLw, -diz ainda - afetado esse funcionario de ~ 
ciolústia contagiosa, não deve a Administração, pera 
beneficiar a um, por e~ risco a saude de illuitoa. Se 
ria, um perigo conserva-lo no escritorio üill contacto 
pcrmru1ento com outros e~prega.dos ••• " 

Falam aqui em resposta., me lhor o Cô clifinitivo oe documentos 

anexos 1,13,26,~7,~9,30,32,33,e 34. 

?~r ~~is docL~ento~, v~ clnra~Jnte V3xcia ate aonde pode che 

gar o de~plante de uma tal afirma~ão! Ora, ~elo documento I veri

fica-se que ec 4 de abril o sr Superintend~nte já possuia novo 

laudo medico do meu mal - AOR~I~E e não FIMATOSE - enviado pela 

Caixa do PensÕes. E como é qae em 3 de oatubro do mesmo ano, seis 

mez•:s depois, volta a insistir ser o saplicante portador de mal 

contagioso ?! ! Escapa aqui flagrantiseima sinão criminosa incoe-

rencia! S tanto peor, pois a julgar-me IND~S~JAVEL para conviver 

nos escritorios em contacto com companhe iros, mandou-me aos Trens, 

a julgar de nonada a vida doe passageiros, cli~ntes da m~sma Com-

panhia ! ! 

"a Ch~fia do mrafego designou o sr. Nazianzeno para 
servir nos trcn~ d~ suburbios, onde o scrvi~o e 
mais levo ••• " 

Realmente, ordenou-me. Mas vai vêr 1f3xcia o erau deosa bt.:moO-

merGncia ~ desse hLunanitarismo. Ora, a Companhia faz diariamente 

~2 ~rene suburbios entre Central e Jaboatão, num percurso de 17 

kilo~etros ou sejam 374 kilometros. Ordenou-me então que eu ape

nas fizesse metade desses Trena, ja agora entre Central e Tijipió, 
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num percurso de 10 kilometros ou s e jam 110 kilometros diar~s, poc 

co m~noe de Luna viagem para o int~rior ! \ 
"ele, porem, não o quer e não ce apre 8entou para o 
aorviço ••• " (vide documento- J -) 

" 0 que o int eressa é voltar ao escritorio com os ven
cim~nto s do cargo que não l he convem exercer." 

Ha nest a nota final uma incongruencia difícil de interpreta

ça.o! (vi de final do doc LUnento B e fol ha 4 do ._n vi ado a I nsp-Jtoria 

&qlli. ) 

ttnão é v·.:: r dad-:J qLl.·.J a. Oo:npan.hi a t.;:!ntla afastado e man
t~nha afaotado do~ o~rviço s o condutor Nazianz~no" 

Ainda aqui oLl.tra inv•J r dade! Pelo document o K - verifi ca YF;x 

que é o pr opr i o Superintendente quvm atest a achar - me afastado do 

cervi ~o e a cauza ; - ou qüc m~ AFASTOU , ou me LICS~CIOIT , sem ven

cimentos , atirando- no proposi tadamente ã miseria! !! 

"a essa exigeDcia a Companhia não pode se oubmeter" 

a) porque ~scapa á minha apreci ação . 

b) Nazianzono não tem habilitaçÕes para escri tura-
rio ••• " 

Jamais me considerei ou tive a pretenção de ser eeoriturario 

Desligado doe ~rene, foi para a Secção de Eetat iet ioa que 

me mandar am e ai, estou certo , desempenhei a contento o oen car 

go, tanto que , sois mezea depois , por ordem do Che~e da citada Re 

part i ção fui elevado a chefe de turma. 

"c) aqui ainda a repetição da cavilosa insinuação , ja 

acima sufici entemente destruída. 

Findo aqui, portanto, as minhas raz;es e consideraçÕes , que 
-cao as mesmas que te~~o de dar em r~sposta ao vosso Ofici o do ng 

1 -658 . Resta-~e agora pedir o meu perdão se na linguagem andei de 

cortes~cnt.c; e suplicar a intercessão de /Sxcia neste tão debati-

do ~ ~aleinado caso . 

De V"3xcia 

respcitador obedier-te e humilde 
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( COPIA ) 

QUEIXA QU3 FAZ O FERROVIARIO NAZ I ANZENO FIGIT3REDO AO ILMo . SNR. 

DR. I NSPETOR REGIONAL DO MINISTERIO DO ~RABALHO, SM PERNAMBUCO 

Nazianzeno Fig~erêdo, cidadão brasil~iro, de 45 anos de idade, casado, 

eleitor, sabendo lêr e escrever, é funcionsrio da "Great iestern" ha 23 

anos - 18 como condutor de Trens e 5, anteriormente, como a~iliar tias li

gaçÕes das ferro- vias Sul e Norte á Central c do ramal da Borbur ems, na Pa

raíba. ~em , portanto , ~erviços prestados á Companhia, destes alguns com 

elogios das AdministraçÕes passadas. ( docUI;l•:?nto - A - copia) 

Ado€ccnclo , cttjo mal · o i mpose:ibili tnra e•,;rvir nos Trens , a AD.llinictraet:\o 
I 

pas~ad a, em outubro de 1931, mandou-o acostar á Secção de Betatistica , 

com séde na estação . Cent~!l· AÍ eeteve servindo por espaço de um ano e meio 
.~ ~ .. . ' 

e~e abril de 1933 , quando a atual Administração o mandou voltar ao seu an

tigo pôsto de condutor. 

Perdurando, por em, ainda e causa que determinara o seu afastamento do 

logar de condutor, e a jtüear na possôa do atual Superintendente um hom~m , 

como o ~ cai s h omens , acceeeivel e de justiça, apélou, ingenuamente , á sua 

m~rcô. (documento - B - copia) Este apêlo, comquanto foee~ de naturosa par

ticular - como bem poderia faze-lo - foi por aquela autoridade conv~rtido 

em obgeto publico, ao qual deu despacho negativo. Apélou então o paciente 

para os mcdicos, para que os mesmos atestassem o seu mal, na esperança de 

que, mtutido de um documento, á base de salvo-conduto, podeeee demov~r o 

proposito daquela autoridade. Foi porem infeliz. Deram-lhe det entor de uma 

fimatose em ~ormação. Fe z o condutor Nazianz~no segunda petição ao sr. Su

perintendente, ja aí juntando o cit ad o atestado m~dico, na ingenuidade de 

que f i matose ( o vocabulo é bonito ) fo sse o mal de qu~ s ofro - mal do 

coração. (documento - C copia). 

Nao logrou recpo ~ta satist'atoria essa segtmda petição. (doc. -D- copia)· 

Voltou ainda o condutor Nazi anze no a escrever ao ar. Superintendente , 

-alegando a sua pre car.ia s i tuaçao , qu::; o impossibilitava pedir licença, 1..ma 

vez que elas não eão remLmeradas. (documento - E - copia) E ~oi-lhe triste 

surpresa saber quo a Superintendencia, basead a em mil e um antigoe e para

grafos, pedira , eumariam~nte , á Caixa de PensÕes a sua aposentadoria!!! 

Desdaí foi o paci~nt~, por or dem da mesma Administração, desligado do ser

viço da Companhia, c~m mais perceber nenhwm salario ! (doc.- K _ copia) 

Apélou então á bondad~ dos srs . Chefes do ~afego d • ~ e o ~~vimento , 8 
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fim a~ qu~ in+.orcedessem junto ao sr. Superintendente , paraYuma t ao i~omi-

navel inJ u9t. i ça não fosse consumada. (documento - F - copia). Mas tudo \ ô
ra vão. A vontade e o ato daquela primeira autoridade tinham de se r cumpri-

-das! ~udo i s so fizera o condutor Nazianzeno, por nao des~j ar ser aposenta-

do, a julgar-se ainda valido; e verificar o prejuiso que uma aposentadoria 

traz ao individuo, sobretudo quando ele tem parco ordenado. 

Chamado pela Ciaxa de Pensões, aí submeteu-se o condutor Nazisnzeno a 

quatro rigorosas juntas medicas, as quais, a par de sogura diagnoee, inva

lidaram o primeiro diagnostico - fimatose - e o deram portador de uma 

AORTITE; tendo, para esse fim, feito ex~ee de radiograf ia e de escarros 

com homogeneisação.(documento- G- copia) Negou a Caixa, portanto, diante 

desse novo simtom~ ·patologico, menos agravante que aquele, a aposentadoria 

que para o paciente pedira, s inão ordenara o ar. Supe rintendente; alegando 
-

pode r o me smo ocupar outro ·quaiquer logár na Companhia, como o que vinha 

oéupando da se cção de estatís tica, menos o de condutor, para o qual lh'o B· 

proíbia a s ua molestia. 

]esse r esultado d~u a Cai xa conheci mento áquela autoridade . Mas para 

o condutor Nazianzeno, essa r~solução da Cai xa - a s ua não aposentadoria -

i mportou em ~~rios vexames ; comQuanto l he f icasse o alegr e consôlo de , já 

agora, não ser, como antes f ôr a j ulgado, um tuberculos o. - E ' o fato da 

- - a Caixa, quando deu á Gerencie o ~ que da sua nao aposentadoria, di zer nao 

s~ r o mesmo port ador do bacílo de Koch, e,R j ulgar pelo seu verdadeiro mal, a 

l hü dess~ a Companhia outro logar, compatível com a s ua categoria, munoa o 

de condut or, para o qual se ·achava proibido pelas juntas qu~ o j ulgaram. 

Essa r esolução m~lindrou aquele Chefe , a j ulgar dilat ado o oc u poder 

discricionario ãs raias da Caixa dJ P~nsÕee J: R~t rucou, portanto. Achou 

que a Caixa nao t inha o dir~ito de int rom~t~ r-st ou ins inuar-se na sua 

administ ração! Por sua vez , r eplicou tambcm a Caixa, por não r e conhecer n& 

quele Ch•::?fe n·Jnhu.ma aut oridade no s S•J ns dtsi5nioe. (vide copias autent icas 

dos do c Lun~nto s 1,13 , 26 , 27 ,29,30, 32, 3 3 e 34). 

E nesse vai e vom, (tecor ridos sei s longos mezes, alheio a.o que se pas

sava , fez o condutor Na zianzeno nova petição ao sr. Superintendente , a f im 

de que o mesmo des9e uma s olução para o seu caso, de quem ee t ava ct~p~nden

do, como ora ainda ckpcnde, uma ve z que a s ua s i t uação .f oi exclus i vamente 

criada por •J l e . a E: O tentaJ a e;;sa nova peti'l'ã<i di ante da penuria a que so 
viu, c t a.nto mai s S•J 

A 

Vl3 agora, e~m T• C•.,bnr dLlr ante t empo _, "' .... .., ' esse longo 
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n~nhubft sal ario; devendo alugue ie de casa e ao vendeiro, e tendo at~ no

ces mi dade de r etirar, por f alta absoluta de r ecursos, os filhos das e~o
las ! ! (doctunento- H- copia). 

Ainda dessa ve z não logrou o pacient e nerultuna f avor daquela autorida- · 

de. Ao contrario - verificou, triotemente, que os m~lindres resultantes da 

contenda de jurisdição - entre a Caixa e a Superintcndencia - tinham caíd~ 

inclemen~ee, 0obre o €eu negro destino ! ! ! 

Em r es post a man dou o s r. Superintendente , mantendo inflexivelmente o 

seu primeiro ato, que o paciente voltasse ao seu cargo de condutor, Luna ~ 

vez que , s upürlo~ados os quadros do pe ssoal da Companhia, não sobrava la

gar. E ademais , SENDO O PACI ENTE UM .~UBERCULOSO, NÃO ERA POS8IVEL, NOS ES- ' 

CRITORIOS, O SEU CON~ACTO CO~ FUNCIONARIOS OUTROS!!!- alegação essa 
. , 
Ja 

.. :!'ll . 
agora criminosa e capcios a ! (documento - I - copia) 

-Ora, por tudo i s so, claro está que aquela aut oridade nao quiz, agora 
it· 

despeitada, passar vis tas aos pape i s que l ho ~nviara a Caixa. com as razôes 

da não aposentadoria que pedira para o condutor Nazianzeno. Se baseara ape· 

nas e propositadamente no prim~iro at estado medico que o paciente enviara 

e o dera portador de Luna fimatose . Mudo i s so claramente evidenciando um 

triste proposito para com esse f uncionaria. E proposito t anto peor, quando 

dele não se deduz outra coi$a s inão melindr es do s r. Supürin~ cndente -com 

s Caixa, por ter negado a aposentadoria que imposera pera o paciente; com 

os Medicas, porque o não quizeram aceitar por tubcrculo ~o. 

a 

Daí o açodamento da mesma autoridade, mandando o paciente volt ar am 

seu pÔs~o de condut or, quando a ciencia lh'o proibe te rminantemente. E 

nesse irrefl e tido açodament o não r eparou na flagrante e inexplicavel inco

c r 'Jncia: - pois, julgando o paciente um inde se j avel, de modo a s er-lhe pro· 

Íbido convive r com companheiros , por ser um tube rculos o, não r efletiu man- . 

da-lo se r vir no s Tr ens, onde e staria em contacto com os pas sageiros, olien· 

tes da mesma Companhia ! ! ! - a julgar a vida dces ee menos preciosa que a 

daquel es. (ainda document o - I -) 
- - A Em carta, com as razo~z por que nao podia voltar ao s eu posto de con- 1 

dutor, deu o paciente ao se u Chefe - Chefe da s ua Secç~o, i quem dirigira 

o s r. Superint endente a ordem de o l''AZER volt ar ao se rvi ço. :..;ss.J documento 

to ent r~ gue á s 10 horas do dia 9 do corrente , logo no mesmo dia fÔra o pa

cient e , 8·:;~ q Lle disso ti vesee ciencia, á sua r evelia port anto, escalado 
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para funcionar noe Trens !! (documento- J- copia). 

Por tudo isso, claro se vê, uma insidiosa armadilha arranjada pc~d-
-ministraçao, com o provavel fim de julgar o paciente INSUBMISSO; sabendo , 

como cab~, que o seu estado de saude não o permite ocupar o seu antigo pÔs

to de condutor. E tanto sabe o sr. Superintendente disso, que atestou ao 

paciente o motivo do sou AFAS~AM3NTO, em docLunento assinado, em data de 25 

de jLuiho do ano corrente. (docLunento- K- copia). E a pessoas amigas, de 

quem tem o paciente implorado intercessão para o seu malogrado caso, com 

evasivas, tem dito o er. Superintendente nada pod~r fazer pela sorte do cor 

dutor Nazianzeno, L~a vez qu~rer o n~smo ALTA DE POSTO 3 MELHORIA DE ORDE

NADO ! ! 

Ora, o conduto~ ·Nazionz~no pos ~u~ arquivada toda a sua correspondcncia, 

por onde ee verifica qu~ jamais pleiteou alta do p~sto e m~lhoria d~ venci

oentos. ( com vietas ao documento - B -) O. que ele pl~itoou, uma vez impos-

€ibilitado de trabalhar nos Trens, foi dar-lhe a Companhia outro serviço , 

compativel com o seu registro e ordenado que s~mpre oe t~vo na Companhia. 

a· 

Ja agora voltou aquele Chefe a insistir para que o paci~nto assuma o 

eell legar de condutor, á quem .faz ora a BEN:S.MERENCIA de trabalhar nos Trens 

do Suburbio. Mas sabe o paciente que, voltando ao trabalho - coisa quo se 

fiz~see faria cri~inosamente á revelia do seu mal e, sobretudo, dos seu~ 
a 

medicos - lh€ nao mandaria a Administração pagar o tempo de set~ mezes que 
9. 

tem perdido, desde qu~ a m~sffia o renegou á penuria por uma ingrata, força-

da e propositada aposentadoria!! 

E tanto Q verdade tudo isso, sabe o paciente, e sabem todos aqueles que 
J 

como ele, mis~raveis, teem sido vitima de igual sorte - é o fato da Admi-

nistração nao t~r ate agora, ~m nenhuma das notas quo ten dado sobre o seu 

caso, pro~ettdào ate diminuição d8 horas de trabalho, dito algo com respei

to ao tempo ~Jm qu.e está o mesmo em disponibilidade - disponibilidade in-

gratiscima e, sobretudo, injustificave l! 
, 

Ja agora co rcota ao paciente o recurso de apelar para a Caixa de Pen-
- lh de"' t d "!;' soe~, para que e a 9tla aposün a oria • ..J este pedido ora o faz por iM 

int~rmedio d~ VS - Ilmo. Sr. Inspetor Regional do Minist~rio do Trabalho , 

em Pernambuco. 
Recife, ~6 de outubro d~ 1933. 

e~eJ7<-LeL~ 



DOCUMENTO - B .

COPIA 

Reci~e 3 de novembro de 19~~ 

~xmo. snr. Dr. Arlindo L~z 

Digniàaimo S~perintendente da Great-Weetern 

DOCUMENTO - A -

COPIA 

Snr. NAZIANZENO FIGUEREDO 
Cond~tor d~ 21 classe. 

Recife 1 de o~t~bro de 1931. 

Esta Ch~fia, tendo em vista a vossa valios a solidarie

dade para com a Administração da Estrada, d~rante o movimento gre· 

vista estalado no dia 9 de agosto p. passado, sente-se no dever 

de, embora tardiamente, trazer-voe o aeu sincero reconhecimento 

por essa louvavel atitude, assumida em momento de tamanha opor

tunidade. 

O decidido espirito de lealdado e disciplina que mani

festastes naq~ele deaagradavel acontecimento certamente muito voe 

recomenda perante os altos poderes da Eataada, ciroQnstancia esta 

que praeeiroeamente aqui deixo consignado. 

(assinado) 

M.Caetro e Souza 

CHEFE DO TRAFEGO 



DOCUMENTO - A -

COPIA 

Snr. NAZIANZENO FIGUEREDO 
Condutor de 2t classe. 

Recife 1 de outubro dç 1931. 

Esta Chefia, tendo em vista a vossa valiosa solidarie

dade para com a Administração da Estrada, durante o movimento gre· 

vista estalado no dia 9 de agosto p. passado, sente-se no dever 

de, embora tardiamente, trazer-vos o seu sincero reconhecimento 

por essa louvavel atitude, assumida em momento de tamanha opor

tunidade. 

o decidido espirito de lealdade e disciplina que mani

festastes naquele, desagradavel acontecimento certamente muito voe 

recomenda perante os altos poderes da Eataada, cirou.nstancia esta 

que praseirosamente aqui deixo consignado. 

(assinado) 

M.Caetro e Souza 

CHEFE DO TRAFEGO 



DOCUMENTO - B .

COPIA 

Recife 3 de novembro àe 196~ 

~xmo. snr. Dr. Arlinuo ~~z 

Digniàsimo S~perintendente da Great-Weetern 

Q~e VExcia. por mercG, perdôe ao eignatario desta se, em escre
ver-vos, teve alg~ proposito de descortesia. 

Velho funcionaria da Great-Weetern que ao~, e pertencendo ao 
quadro de,condutorça, vai a~guramente p~ra q~si um ano que estou 
acostado a se secçao, com sede na es~açao Central. 

Doa meus serviços, melhor poderao atestar, sem favor, os meus 
chefes hierarquicos e aind~ documento que possuo de outub~o do ano 
passado, assinado pelo entao Chefe do Trafego. 

Originou este me~ acostamento a molestia que de algum t empo ve
nho sofrendo, a qual me impossibilita de viajar nos Trens. 

são assim concordes os medicas a quem tenho consultado, inclu
siveis medicos_da propria Companhia, que dizem q~e com ~ste me ~ mal 
- mal do coraçao - po<lerei viver a.int1a. algll!ll.,.tempo se nao viajar 
nos mesmos mrens; pois que, ae suas trepidaçoee e solavancos, fariam 
o me u precipitado· f±m. 

Ao t empo do dr. ~litão de Qastro e So~za, por ordem e favor _ 
de quem fui acoatad~ aquela sccçao, grandemente infl~indo_o dr. Che
fe do Movimento, tive prometimento do mesmo Sr. Dr. Militao de ser 
om tempo desagregado do q~adro de condutores, passando a servir de
fini t ivamente onde ora me encontro. E até em carta que o mesmo Dr. 
escr~veu a ~igos q~e intercederam por mim, prometia trabalhar para 
oficialisar essa minha tranfercncia de pôeto. _ 

Aconteceu, porem, que a_saida brusca desse Chefe, tao justo 
quanto ~quitativo q~e era, nao deu tempo a que f!zesee o prometido. 

Veio o er. Dr. Odir Costa em e~a substituiçao - novo chefe no
vas ordens -. F~i, portanto, intimado a voltar ao meu primitivo pôs
to, o de cond~tor. 

_Escrevi ao mesmo sr. Dr. Odir, pondo-o a par do que me acontoce 
e, nao tivesse embora a dita de uma resposta, tudo deixou crer que 
este digno Chefe_se apiedara de mim, tanto que continuei servindo 
na mesma 6t secçao. _ 

Fui agora novamente intimado voltar á minha funçao de cond~tor. 
Sou ~ individuo de 43 anos, moço ainda para ~a forçada apo

sentadoria - uinicos consolo e rec~rso que me restam, mas apto ainda 
para ocupar o~tro qualquer pÔato na Companhia, menos o de viajar nos 
~rene, para o que me acho impossibilitado. _ 

Eegrevo portanto a VExcia para que, com coraçao e justiça c a 
p~dae razoes justificadas, u~ prvdi5alise a sorte uc ser desagregado 

do quadro de condutores, fazendo com que,_de vez e para sempre, fi
que eu onde ora me encontro, p&ra o qlle nao terá essa tra.ne.terencia 
ou esse ato de crear um logar,_pois que ele existe, ora ocupado por 
mim ou pQr outro qualquer amanha. 

E nao vai importar essa transterencia numa melhoria de pÔsto , 
poie que o venho ocupando com oe mesmos vencimentos que percebia 
co.T.o condutor. 

Sem maia, 
velho e humilde servidor de VExcia, 
com grande respeito ~ ... , 

e~~ ~r~~b{_~ 
condu~ de 21 cbásse. 
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COPIA 

Recife 26 de dezembro de 1932 

Exmo~ Snr. Dr. Arlindo Ribeiro da Luz 
M.D. Superintendente da Great-'.1estern 

O abaixo assinado, condutor de segunda classe d~sta ~presa , 

-ora empregando a sua at i vidade na secçao de Bstatistica e Arqui-

vo, achandodo-ee impossibilit ado, pelo seu estado de ssude, de 

voltar ao exercicio do seu cargo, como é do conhecimento de V3x 

e poderá ser verificado pelo laudo anexo, emitido pela junta Me

dica da Caixa. àa Aposentadorias e Pensôes doa Ferroviarios desta 

Companhia, datado de 12 do corrente, que o examinou a pedido , e 

t ambem não desejando requerer a sua aposentadoria por invalidez, 

uma vez que se encontra em est ado de deeempenhar qualquer outra 

função, conforme faculta o artigo numero 26, do decreto 21081, 

que rege as aposentadorias doa ferroviarios -

~ a aposent~doria por invalidez compete ao asso
ciado, apos cinco anos de serviço efetivo, se 
inhabilitado para continuar no exercicio do seu 
cargo,ou, para exercer outro emprego de iguais 
vencimentos, compatível com a sua atividade nor
mal ou capacidade mental." 

Vem mui respeitosamente requerer a VExoia que, considerando o 

citado laudo medico ~ o artigo do decr~to em questão, o mande des 

ligar do serviço ativo a que ~stá obri6a do a vol t ar, aut orisando 

a s ua permanencia no serviço interno desta Companhia, aqui em 

Recife, conforme vem sucedendo a mais de um ano. 

nestes termos 
__ pode deferi~ 

~~~~~G~ 
condutgj de 2~ c~sse --
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Snr. CM. 

Para o Sr. Nazianzeno Figueredo 

Para voeso conhecimento e devido cumprimento, pa~so a transcre
ver o seguinte memo. do dr. Superintendente em soluçao ao assunto 
de vosso MV/39 do 26/12/932. 

"~rsnscrevo o despacho quo exarei no requerimento do ar. Nazi
anzeno, condutor de eegLmda clasec: -

"0 impedimento sendo tomporsrio, como ee verifica do proprio 
laudo medico, deve 9 caso ser solucionado por meio de licença que 
o interessado podera requerer." 

assinado - Arlindo Luz - Supt. 

J. Apolinnrio 

Chefe do Movimento 

31/12/932. 



DOCUMENTO - E -

COPIA 

Exmo. Sr. Dr. Arlindo Ribeiro da Luz 
Digno Superintendente da Great-'.Vestcrn 

o abaixo assinado, respeitosamente, por motivos que passa 
a explicar, volta á presença de VExcia, pedindo antes o releve 
se este seu proced~o~to i~porta nama doscortezia ou rebeldia; 
poi~ que o faz em rezao do ~al entendido resultante da interpre
taçao da sua primrire petiçao, despachada por VExcia em 31 de 
mesmo mez. Intimado o peticionsrio a voltar servir no seu pôs
to c1 ·:; condutor ·~ 1:..a impossibilidade de .faze-lo, por motivo de 
~uc ja deu co~hecimento a VExcia, recorreu, em ~~i~o recurso, 
e j ~~ta ~cdica da Caixa de Aposentadorias e Pensoes, a fim de 
que ela julgasse da sua molestia e desse o seu parecer. Submeti
do ali ao Raio X, constatou a mesma junta ser o paciente porta
dor de ·uma FIMATOSE INICIAL, pelo que necessitava de ser afasta
dQ do seu e~rYiço - o de condutor. Ora, como o paciente,_em ra
zao do mesmo mal, vai para um eno, esta servindo na Secçao de 
~statistica e Arquivo, deu isso motivo a que VExcia, em despa
cho de 31 de dezembro ultimo, o ocenctesse p~dir lic~nça, ~ julget 
o se u mal temporario, segundo deduziu do citado laudo medico.Na 
i mpossibilidade, portantQ, de licenciar-se o paciente, uma vez 
que essas licenças nao eao remQUvr~das e faltar-lhe assim meios 
neceesarios para a sua cura, que nao será coisa de pouco tempo; 
e verificando que o laconismo do mesmo laudo medico deu causa a 
que fosse mal interpretado, usou voltar á mes~a citada junta 
a fim de que ela explicasse se o seu afastamento preconisado erf 
~ afastam~nto de todo_e qualquer trabalho, ou se era apenas a
fastamento da sua funçao de co~dutor, para qu&l se acha impossi
bilitado; pois que as trepidaçoes e solavancoe dos Trens e a que 
si nenhuma assistencia a que fica sugeito nas grandes viagens -
mau passadio e peor dormida - tendem for~osamente a aumentar o 
seu mal. De pare9er tambem a citada junta Medica de que o seu 
primeiro laudo nao interpretava bem o seu senti~ento, houve por 
bom forn"Jcer um novo laudo, que é o que o paciente junta ~ est a, 
para que VExcis, com melhor justiça o julgue dae suas razocs.Pe
lo mesmo novo laudo verifica V3xgia que o paciente, comquanto se 
ache doente, apto entretanto e~ta para q~lquer outro serviço, 
menos o de condutor, pelas razoes ja determinadas c mesmo ainda 
porque a sua cura exige assistcncia medica, que só a poderá ter 
no Recife. ~sperando, portanto, o paciente que VExcia que VExoia 
ao contrario de julgar es t; seu procedi~ento por uma descortczia 
o faça mercê, pelo que, humilde 

_....pede deferiment;o-

/o~J.{&l"l-:0 ef;r'c: L<-bt-;~ 
con~or de 2e pÍasse.r-

23-l-1933. 



Ilmo. Snr. 

DOCUMENTO - F -

COPIA 

Dr. Odir da Costa 
Digno Chefe do Trafego 

-Ngo fosse a triste circQnstancia a q~e me vêjo forçado, cer· 
to nao voltaria novamente á presença de VS pata tratar deste 
asswLto - coisa q~e faço contra vontade e pesar. 

Tendo sido na data de hoje chamado á Caixa de Aposentadori
as, grande foi a minha sorpreaa ao ser cientificado de q~e o 
ar. S~petintendcnte havia despachado os meus papeis, ORDERANDO 
a minha aposentadoria, e esta por invalidez! E sorpresa tanto 
maior, pois nao era isto e nunca o que eu podia esperar daque
le il~stre Chefe. 

~' portanto, em atenção a esta triste ngva q~e aqui estou, 
humildemente, a pedir a ys a sua intercessao, para que um ta
manho ato de injuetiça nao cais sobre Lun velho e leal ftUlcio
nario dseta ~mprcza. 

Te1~o 22 anos de serviços na Companhia e dursnte todo esse 
longo tempo hei dado sobejas provas de amor e solidariedade á 
m'3sma. Haja vif:!to o documento que possuo dessa Chefia, da-tado 
de 1 de outubro de 1931, ( que junto copia) pelo fato ue ficar 
ao lado da Companhia, duarnte Q surto grevista de 9 de !gosto 
daquele ano. E em outras ocasioes identicas e em situaçoes ide1 
ticas, todo o ~e~ zelo e trabalho foram postos a serviço da 
Companhia. E ainda agors,_q~ando eo falou de greve, pode ates
tar o ch~fe da minha secçao, hipoteq~ei a minha solidariedade, 
mesmo que me trouxesse prejuizo. 

Sou um homem de quarenta e poucos anos - moço para uma for
çada aposentadoria - chefe de regular familia e ja agora, edu
cando-a com mil e um sacrificioa, ~a aposentadoria assim se~~ 
ria a minha derrocada ! 

E clama a coneiencia do maia ingrato, que Luaa coisa dessa 
aconteça a quem tanto tem emprestado á ~preza os seus servi
ços e a sua saude, e com ela tenha estado fiel em todos os se
us grandes momentos. 

Ao_sr. Superintendente enviei tres documentos, e a ooncien
cia nao me diz gue meles tiv~see usado de descortesia pora re
b~r um premio tao ingrato!! 

Bases-se o er. Sup~rintendente no laudo medico que me im
possibilitava de viajar nos Trens; mas esse mesmo laudo medico 
julgª-me habilitado a ocupar na Companhia outro pÔsto. 

_ Nao é tambc2 tão grave o mBu mal .•• Pod~ t~r cura. A q~es
tao é de meio~ e de tempo. E cmquanto a junta medica a q~e me 
submeti, PRESUMA ser eu portador de uma FIMA~OSE, os sinais 
da molcstia que possuo dizem bem outra. 

O que eu estou a pedir a VS é que, como homem de justiç§ , 
interceda por mim, para que um tamanho ato de injustiça nao 
consumar-se. 

De vs. 

~~?. 41 • (_C~~ 
creado humilde~ 

~~c sse 
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COPIA 

CE~~IFICO, em obedienci~ ao despacho do er. Presidente da 

Junta Administrativa desta Caixa, retro exarado, q~e é do 

teor seg~inte o laudo medico da junta que examinou o reque-

rente a quatro (4) de abril do corrente ano de 1933 . . -
P. 5 (cinco) -Doe~ de fls 13 (treze) - CAIXA DE APOSEN~ADO

RIAS ·.s PSNSÕ.tlS DOS FERR07IARIOS DA GRSAT "7ESTERN OF BRASIL 

RAJ:-L 7AY Co. Ltd. -LAUDO MEDICO- Processo ng 1552 (mil e 
" .:.:. . . ' 

~uinhentos e cincoenta e dois) - Nome: NAZIAZENO DE FIGUE

~EDO - Registro T.2370 (dois mil trcsentos e setenta 1 -
Categoria: CONDUTOR - Repartição: TRAFEGO - Idade : ---

Nattrralidade:----- Residencia------ Estado civil:-----

DIAGNOSTICO: O Paciente so~r~ de AORTITE, não pod~ndo per• 

manecer no serviço de cond~tor, podendo, entretanto, 

continuar, sem inconveniente, no scrviçm que vinha 

desempenhando no escritorio do hloviemnto. - Recife,4 (qua

tro de abril c1 •:; 1933 ( mil novecentos e trinta e tres)

Assinaturas doe medicoa: (aa) Dr. Severino Vieira - Dr. 

Agapito de ?reitas - Dr. José Horacio. ~ra o que se con-

tinhs e~ dito lsudo que ~u, psra aqui fiele~te o datilo

grafei do groprio original ao qual se reporto e do~ fó. Eu 
.1 

Israel 3atista de Oliveira, 2g Escriturario da Caixa de 

Aposentadorias e Pensões dos Ferroviarioe de. Gr8at ··.restern 

o subscrevo e assino. 

VISTO 

Reci~e, 19 de dezembro de 1933 
Ismael Batista de Oliveira 

(selado com 43300 de eel::>s fed·~rais e 200 .... 
dO de Educação ~ Saude) 

CON]'ERI 
J. G1icerio Gouveia - Presidente J. Luna- Gerente 

( com a rubrica da Caixa) 

I 



DOCUMNTO - H 

( COPIA ) 

Exmo~ Snr. Dr. Arlindo Luz 

~~ito Digno Superintendente da Great Western 

• 

Nazianzeno de Figueiredo, empregado dessa Empreza, e desligado 

dos seus serviços nêsde 16 de abril pp, por ordem de VExcia, 

dando cauza.. q ~ão poder o suplicante ocupar o logar que primi-

tivamente ocupava, sendo por isso sido chamado pela Caixa de . 
Pensões e aí se subcetido a quatro juntas medicas, como motivo 

de aposentadoria pedida por VExcia; e como, no decorrer desses 

cinco longos mezes, o paciente estêja sem solução e sem perce

ber nenhum pagamento, passando, por isso, toda sorte de penu-

"' ria, de maneira, afora outras necessidades, a se ver na triste 

contineencia de retirar, como retirou, os seus filhos da esco-

la, por falta absoluta de recursos; e como a sua sorte depende 

exclusivamente de VExcia, vem, portanto, muito respeitosamente 

pedir se digne solucionar a sua situação - justiça que valerá 

por prem«o á sua dedicação e serviços à Empreza que VExcia su-

"' perintende. Esperando receber merce 

pede deferimento 

Recife 21 de setembro de 1933. 
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(COPIA) 

T. G. ' 

3 de Outubro 1933 

Snr. Dr. Sub-Chefe Administrativo 

Pessoal - Nazianzeno de Figueiredo 

A fim de fazerdes chegar ao conhecimento do interessado, abaixo 

transcrevo o WA, 3 que em 28 do mez p. findo recebi do Sr. Dr. 

Super {nden te !1-Q.~: 

-Havendo a Caixa negado aposentadoria ao Ferroviario Nazianzeno 

Figueiredo, pode o mesmo, se lhe convier voltar ao serviço. 

A Companhia não lhe pode dar trabalho no escritorio por dois 

::::v:::.a~::::::.~: ::mu:: :::::::ad:0 ::::::::.b:ã:o::::· :f•-
1 

Administração, para beneficiar a um, por em risco a saude de 

mui tos. Recomendo, entretanto, a essa chefia que nos servi·ços 

de condutor procure dar a Nazianzeno uma situação a mais cornoda 

posivel, uma vez que ele precisa ter meios para viver, tendo-lhe 
I 

faltado o recurso da aposentadoria. 

"' De-se conhecimento deste despacho ao interessado. 

(as) Arlindo Luz STP. 

Já dei pessoalmente em vossa ausencia ao Sr. Araujo instruções 

para aproveita-lo no Suburbio, fiacndo assim atendido o despa

cho do Dr. Superintendente. 

(as) Odir Costa - Chefe da 2a. Divisão. 



Recife 9 de outubro de 1933. 
Ilmo. Sr . Luiz Araujo 
M.D. Chefe da Secção de Pessoal 
Great Western 

DOCU"Ii13NTO - J -
(COPIA) 

Dou aqui a VS resposta sobre o que determina a Administração da ~eat 
Western quanto ao meu caso. E isto o faço no desespero e desanimo a que ele 
infelizmente, me tem levado. Pois jamais esperei que este meu malfadado ca
so tivesse, como acaba de ter, um desfecho de tão desoladora consequencia. 
Pensei encontrar ' na Suprema Administração da Great Western justiça num Co
ração e num Juiz. 

Respondendo, porem, tenho humildemente a dizer sue, em primeiro lagar 
por um dever de pura humanidade para com o proximo, nao posso voltar ao car 
go de condutor. Isto, a ter por base a propria declaração da Administração, 
que me imputa portador de MAL CONTAGIOSO, de maneira negar-me a ocupar um 
lagar nos escritorios, onde estaria em contacto, disseminando o mal, com 
funcionarias outros. 

Ora, sendo eu portador de uma molestia de contagio, que me impede do 
contacto de companheiros, como é que si me mandam voltar para os Trens ?I 
onde é que a vida e a saude de um mortal como eu, funcionaria da Companhia, 
sejam mais preciosas que as de um passageiro, cliente dessa me sma Compa
nhia ?I Ha nisso uma incoerencia flagrantissima. E tanto mais ela o é, ten
do em observancia, no "Regulamento Geral das Estradas de Ferro", o Artigo 
107, nota 4 e o Aptigo~203, nota 1 . _ 

VSa. sabe as razoe,~ que me levaram a nao trabalhar nos Trens. Foi por 
motivo de doença, e por"'ô<)ndade da Administração passada que passei a tra
balhar da 6a. Secção. à{ encontrou-me a atual Administração, que me manQou 
voltar ao meu prinitivo cargo. Apelei, ingenuamente, á bondade do Sr. Supe
rintendente . Esse documento, comquanto fosse de carater exclusivamente par
ticular, foi por S.Excia convertido em oficial e de ação negativa. Perdido, 
apelei para os Medicas da Companhia, a fim de que me dessem um atestado do 
meu mal. Fui infel iz. Deram-me portador de um FIMATOSE inicial. Pouco enten• 
dido nas coisas da medicina, e como Fil~TOSZ me pareceu (o nome é bonito) 
molestia do coração - coração que .é realmente o meu mal e será o meu fim -
fiz nova peti·~ão á Administração, já ttOt$ aí juntando a citada pepeleta me 
dica. Com tal documento e sem que ao menos disso tivesse ciencia, ,ediu a 
Administração á Caixa de Pensões a minha aEosentadoria; e desdaÍ, sumaria
mente, fui, por ordem da mesma Administraçao, desligado de todo e qualquer 
serviço da Companhia, sem receber nenhum pagamento mais t 

Fui chamado á Caixa e a{ submetido a quatro rigorosas e sucessivas 
Juntas Medicas, as quais acabaram por invalidar o primeiro diagnostico - o 
de FIMATOSE - ( depois dos exames de radiografia e de escarro com homogeni
sação) e por afirmar, em documento que foi dado á mesma Caixa, que o meu 
mal era do coração e me i~pedia de vo~tar aos Trens, por motivo das suas trc 
pidações e porque ainda o mal precisava de assistencia; não me invalidando 
porem de ocu~ar qualquer outro logar. 

Ora, ve, portanto, VSa que não procede essa afirmativa da Administra
ção de dar-me INDESEJAVEL, a ter por base a primeira PAPELETA que para ela 
enviei. Estou a crer que a Administração · não passou vistas aos papeis que 
lhe enviou a Caixa, quando deu conhecimento dos motivos por que não me dava 
a aposentadoria que pedira. E nem pelo que houve, derivado de tudo isso,pos ~ 
so eu, pobre ninguem, ter responsabilidade. 

Por tais papeis verifica VSa que eu estou proíbido, ou o meu mal me 
pro{be de voltar aos Trens. E em circunstancia dessa pro{bição, acresse que 
a Companhia, como descarrego ou resalva de si propria, só me poderia fazer 
voltar ao cargo de condutor, caso exigisse de mim um termo que a viesse li
vrar da responsabilidade do que me acontecesse no exercício dessa função;do 
contrario: se me obrigasse, sob pena de demissão, o que seria uma iniquida
da, a que eu, em definitiv~, voltasse ao serviio de condutor. 

Diante do exposto, ve ainda VSa que eu nao concorri para essa forçada 
disponibilidade a que estou, infelizmente a até não sei quando, irremedia
velmente renegado!! Já agora, ha seis mezes sem receber um real, com os fi
lhos fora da escola a falta de recursos, devndo ao Senhorio e ao Vendeiro -
motivo que me força a uma declaração publica, a fim de que eles me não en
forquem - M:tiM8MtthNt41111 E não fosse o animo que DEUS me dá e o mui
to amor aos meus, certo, ja, talvez, VSa nãu tmvesse nenhum trabalho por iS1 
mim. Continuarei, portanto, nessa forçada disponibilidade até que um dia 
apiedem de mim, livrando-me da penuria a que injustamente me renegam. 

De VSa, com muito resueito, Creado obediente 

@~~~u.~~ 
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O ebai.xo aaeinado, condu.t.or de seel.lD.da claeec, ac!tantlo - se 

af~Ot9do, ee~ v~ncim~ntos, d~ todo s~rviço d~ata ~~prc~a , 

a a .qnc d·3~ ~rnünou essa medida. 

.. ·n: . . pcdo de/feriecnto 

Recife 6 de janho de 1933 

" ·.t-:- ·;to qLt:: o sr . Nazianzl2!no Fit,u.;r :.Jo fi C .f'-

eetado de eaúd•? não lhç pormi ti r trab~tllar 

(aa) Oscar Cr~epo 

~h e f•J da Se c; ao. 

( aa) 

(se) J.A.iuontc 

.ncsr regado. 

IIS"'O 
(as) Odir Coeta 

Gh~f~ do ! raf-go 

1flSTO 
Arlindo Luz 

SLl.p•:?rint o:nd entc. 



. J 
---? 

l 
a) ..n.. l.es;.t..ita 

~ 
r .. wQS. 3rs. ?residen"':,e e mais Membros da Junta .Aà.mi:ui 

Caixa de ~~ose~talorias P Pensõe~ ~ o ~ ~err~Viar1os da G eé+ 

· iestern. 

Autua~o ~~s. :l4 
R~gist~aio ?~s . 671 
Regist~o T. 2370 
Proc3sso Uº 1552 
.Reci bo nº 4651 
O!'i c i o IA. 3 d..e 20/2/33 

Distribua-se d..evid.amente autoado ao 
Dr . ~:ic~rio Goaveia ; ara relatar . 

S/3 ~2/2/33 a) João Vasconcé~os 

l..L .. ITB.J ,. em fa~e,d.o d..:irt;;i t. '"' C:LUe ll.~.e f8.culta. a lei, vem ao~icitar 

~esJa Juri~~ ~iminis~~Gtiva que se di gne de conceder a~osen~a~oria 

do seu e:wpr egalo :~aziazeno ie ~'igueirêd.o, T. 2370 , J.e acordo com 

o d.ispo3t·:> no .Art . 26 e seus :; do :;)ecreto Nº r::; .465 de lº de Ou-

tub~o 1le 1932., al tero.du pelo Detrato ~-º 21 .0 '31 de 24 d.e Feve .. eiro 

d.e 1932, urna vez !lU8 d.i to em;Jr egado está inva:: tio :para as .funções 
- , . -

~~e atualmentP ex~rce e nac e poss~ve~ a r~~u~~ente a~roveitnl-o 

em outras :'u...'1ções , na. con.fo-r·illiu.ad.e d.os dis:pos:..t-:.-.r >s legaes. 

Nestes ter..n::s, 

P . deferi mento . 

a) ArlL"lio Ius 

(E:uaVú ) carimbo da Caixa ~om a data : FEV Bl 1 933 ) 

I~ 



13 

~' -~ ....... 

F . 5 

~U.DO }íR 1HCO 

Processo 155.2. 

Nome: l~aziaz.eno de Fig'19irê~v 
Categoria. Coniutô~ 

RPgi stro T. 2~70 
_je~""'t;.-.a~o rnv.::..P;:.--o L~ ~ -""$ J.~ ._..._ -C 

Id..a.d.e 
.?.es:ta. ::n t:! ia 

~~ú. ~Juralia~ .. ~'~ e 
B3t3.l.J ~ l.vil 

""..0 .... 1. ~ -re sofre - e ':).._ .... .f.' .... ~ T'I~Q - n· lo -rer""~l'-• ..1::' .... _ c ..... ~,~ ... ... - 1.11w ~ .. IJ<J t - ·r:L _ ~ '-'•-'-'- ..1::' ;u~ --

(!~:;:'no ser~'"l. :;") le comlut~.r , ;>:de~iv, ejl'tretan~Jo , continuar , 
3P.LU inccr .. 79nien ·ue , nv serv1.çc 'lUe 7i nha d.eSE'.J.J:.?r...t.a:-.~.do no es
critorio d.v kó ~iuento. 

Recif~ , 4 de abril Qe 19J0. 

~) Dr . 3e .. rorin0 Vieira 
A) Dr . Agaui to i. e ~r ai "té.S 
~) ~ . Jos~ ITor~cio . 



....!6 
{a) A.Mesqui ~ TEBMC DE SENTENÇ~ 

~ 

A Junta Administrativa da Caixa de ~osentadorias e IensÕes 

dos FerroviArics da Great Western, tende estudado todos os documentos 

que instruem o ~resente processo em que THE GREAT WESTE~r OF BRASILRA:LWAY 

CO • .LTE> . requer aposentadoria :por inval id.ês ~ara o seu empregado Nazia3eno 

de ~igueirêdo, T. 2370 . 

Considerando que o referiQo empregado associado desta Ceixa des

de março de 1923, conta, até ~arço ultimc, l9 anos, 2 mêses e 25 dias de ser

viço ferroviõrio conforme tudo · se vê ~elos documentos inclusos aos autos; 

Considerando que submetido o associado a inspeçêo de saúde, a 

junta medica que o examinou não concluiu pela sua invalidês absoluta 1ara 

c trabalho, tende de~larado que o mesmo est á impossibilitado Qe :per~anecer 

no serviço de condutor ~od~náo, entretanto, continuar, sem inconven iente, 

no serviço que antes vinha Qese~enhando no escritcrio do Uovimento; 

Considerando que as disposiçÕes de lei que rege a es:pecie só 

~ermitem i a~osentadoria por invalidês quando o ferroviario ficar inhabili1_ 

do para continuar no exercício de seu cargo ou :para exercer outro emprego de 

iguais vencimentos, compatível com a sua atividade normal ou capacidade 

mental; 

ConsiQerando que dos ~ro~rios autos ha noticias de que c ferro 

viario logo que ficou iiiJilOSs ibil i tado de exercer as suas funçÕes de cond.u

tor, passou a trabalhar no escritorio do wovimento sem qualquer :per1gc para 

o seu estado de saúde e sem redução de vencimentos, até 17 de fevereiro do 

corrente ano, três dias antes da data do requerimento a fls . 1, 

BZSOLV~ indeferir o ~ed1do constante da inicial, :por ccnsid.e• 

ra- lo improcedente . 

Avise-se a ~etlcionaria . 

aa) 

-Sala das sessoes, 31 de julho de 1933 . 
I Jose Glycerio de Souza Gouveia 

FRESIDEN'TE 

Eloy Perdigão de Brit~o 
Mario Bandeira Guimaraes 
Francisco Lins de AraÚjo 
PraYedes Brederodes da Costa 
Hormino Costa 
Agri~inc Cantuaria de §reitas. 
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(a ) A . ~es crl.\i ta 

lQ de ~gosto de 1933 . 

9/1552 

Ilmo . sr. dr. Superintenuente da Grezt Western . 

-Levo ao conhecimento de v. s. que, em sessao de ontem, a 

Junta Administra.tiva desta Caixa indef'eriu o pedido de aposentadoria 

:por invalidês do f'err61T·i-ario Naziazeno de :Figueiredo, T. 23?0, f'eito 

:por v. s . em nome da Em:preza que dignamente su:perintende. 

~ssim resolveu a Junta, :porque do exame medico a que f'oi 

submetido aquêle assoc i ado, ficou constatado que o mesmo está simples

mente inca::pacitauo de exercer as funçÕes de condutôr, "podendo, entre

tando , continuar , sem inconveniente, no serviço que vinha Qesempenhando 

no escritorio do movimento, como textualmente declaram os clinicas que 

o examinarsm. 

vê, assim v . s . que não colhe o argumento da inicial inde

fer i da , quando, afirmando que o dito empregado está invalido para as 

funçÕes que atualmente exerce, assevera, ao mesmo tempo , que não é ~ossi 

vel a:proveita - lo em outra s funçÕes, na conformidade dos dispositivos 

legais . 

E nao colhe :porque e pro:pria Empreza já vinha a:proveitando 

-o sr. Naziazeno na secçao de estatística, com igualdade de vencimentos , 

até 1? de fevereiro deste ano , três dias antes do :pedido indeferido, co 

mo tudo consta dos auto s respectivos . 

Ora, si a hmpreza já o vinha aproveitando em outro mistêr 

que não o de condutôr, com igualdade de vencimentos, sem qualquer inco

veniente para a sua saÚde, como então alegar a impossibilidade desse 

aproveitamento ? 
A Junta, consequenteruente, em face dos dis:positivcs legals 

que regem a es:pecie , não podia dar solução diferente ao caso . 

oaÚd.e e ÍTaternidade . 

c/~Y:~· 
a) Fraxàdes Bred.erod.es Costa 

ShCR1TARIO INTERINO . 
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THE GllliAT WESTEBN OF BhAZIL P.AILWAY COMPAt.J-y LTB. 
(a) . Mes q_ui t a 

~scriptorio do Gerente 

Sirva-se Citar. WA .3. 

~--
l'ernan buco , 21 de Agosto d.e 1933. 

Illmo. Snr. Secretario InterinQ da 
Caixa de A~osentadorias e Pensoes . 
R e c i f e. 

Bm resposta á communicação constante de vosso oficio CP . 9/1552 
Qe 1 do corr ente, peço licença para esclarecer o caso q_ue nao foi colo
cado nos seus devidos . t ermos. 

É certo que o ferroviario Naziazeno vinha servindo llQ ~criptQ
riQ d.o Trafego, f.!_gurand:e. ·em folha de Conductor.!. Era lfma concessao sem 
base na lei, pois havendo um q_uad.ro off~cial que preve o pagamento de 
Cond.uctores :2_ar~ Q. serviço d.e trens.J. nao é licito á Companhia, fazer 
figurar na folha d.e Condudtores empregado s encostados, por favor, nos 
escri~torios . 

Não é só essa irregularid.ad.e que devemos evitar . 

Devemos tambem reconhecer que se o Conductor vem p~ra o escrip
torio, a seu pedido e por seu interesse, :2_cis ~ Com~aggia nac Q[~isa ahi 
dos se~s serviços . esse favor vem determinar uma d.es:peza com a sua subs
tituição nos trens . 

Bem definido esse ca s o singular, é facil avaliar a ~ue anarchia 
de quadros e a que vulto de des:pezas chegaríamos com a adopç~o desse cri
teria ~ numerosos casos semelhantes. 

O aproveitamento a que a lei se refere (art . 26), não ~ode dei
xar de ser feito nos termos dos seus :proprios paragraphos 10 e 20 , assim 
textualmente escriptos: 

§ 20 -

Não sendo possível o aproveitamento nas condições des te artigo, 
anuindo o interessado, poderá_ser êle aproveitado em cargo d.e 
vencimentos inferiores, mas nao menores do que a im_por~anc ia da 
a::posentaa.oria a que teria direi to . 

Dada ainda, a im~ossibilidade do seu ap roveitamento nas condiçÕes 
acima estabelecidas, ser-lhe- á concedida a a~osentadoria em im:por
tancia correspondente a 1/30 por ~nno de serviço, calculada sobre 
a media dos ultimes tres anos de accordo com o coeficiente adotado 
nos termos do § 10 do art. 25; conforme o disposto no § 60, do re
ferido artigo . 

Essa lei tem de ser entendida tambem em harmonia com outras leis 
que estão em :pleno vigor. 

A companhia tem um q_uadro de pessoal a:pprovado :pelo Governo e a 
ella cabe :prehenchel-o, á medida das necessidades do serviço , até o ma
ximo l i mite . 

,:g 
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()li 

a) A.Me~uita 

A que ficaria reduzido esse quadro_se a C~ixa pudesse ma 
a seu juizo, empregados de uma repartiçao servir em outra?! 

E a capacidade do empregado p~ra a neva funcção, quem a deve 
apreciar, e Caixa ou a Administraçac da Companhia que tem a res
ponsabilidade· do serviço publico que lhe está confiado 1 

4 yista do exposto peço licença para prot~star c-ontra as de
libereçoés da Caixa, intervindo na Administraçao_da Companhia , sem 
ao menos prestar a esta a indispensavel informaçao a que se refere 
o § }Q ªcima cit~do, preferindo indebitamente julgar da poss ibili
dade de aproveitamento do funccionario a que se refere o paragrapho 
2Q. 

Este protesto, comprehenderá c Conselho da Caixa que sempre 
mereceu e merece c acatamento desta Superintendencia,~eu o faço em 
defesa da ordem e da economia dos serviços que me estao confiados e 
em respeito ás leis existentes que todos devem cumprir. 

... ~ .... SaÚde e fraterniU8de • 

(a ) Arlindo Luz 

SUPERINTENDEN' t'E . 
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a ) A • me sq ui t. a 

9/1552 18 de Setembro de 1933. 

Ilmo . s.r. Dr. Supreintend..ente da Great ,·Testem . 

J.{ e c i :f e . 

Acusando o recebimento do oficio dev . s., de ~1 do mês :P • 

passado, la mentamos que uma má interpretacão por parte de v. s., ao 

t omar conhecimento da comunicação que lhe fizemos acerca do indeferi-
, -

menta do pedido de aposentadoria do nosso associado, conductor de 2e . 

classe , lÇaz iazeno de Figueiredo, tenha determin8do a parte :final do 

mesmo oficio . 
Repetimos: resolvemos o caso do Sr. Naziazeno, cingindooos, 

não só aos disnositivos legais que regulam o assunto como ainda ás re 

comendaçoes do Conselho Nacional do Trabalho, orgão superior a que de-
-vemos obdiencia - recomendaçoes estas constantes do acordao de que, para 

melhor esclarecer a v. s. juntamos uma copia. 

Temos o prazer de afirmar que nunca teríamos a pretensao 

de invadir as atribuiçÕes de v . s. na administração da Coffi~anhia, por 

isso mesmo, que, ciosos tambem das nossas prerogativ&s na administrsçao 
~ -da Caixa, nao queremos e nao podemos admitir que elementos estranhos 

influam em nossas diciSÕes . 

~eriam uma incoerência e uma deselegância de atitude, ma

xime em se tratando de v. s . que, empora nos mereça todo acªtamento e 
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a) A.Mesquite 

- 2 -

estima, pelo alto car~o que ex~rce como Superintendente desta 

Empreze, mais 8inda nos merece pelas alt~ s qualidades pessoais 

que exornam e aprimoram o seu car~ter d~ admtnistredor integro 

e de homem de soçie<;lade de conduta irrepreensivel. 

Aliás - digamo- lo entre parêntese - neste assunto de 

abdicação de nossas prerogativas, pars confier a solução de casos 

da alçada esclusiva de Junta Admini strativa desta Caixa a elemen

tos estr&nhos , temos o desprazer de constatar que da untca vês 

( e certamente da ultima) que o fizemos, aliás no caso de um me

dico na Linha Sul, creou- se para esta Adminis~ração uma situação 

~ar üemais incomoda; é um exemplo vivo e amargo que temos diante 

dos o1hos e constantemente nos está a causar dissabores, além de 

prejui sos aos cofres desta Caixa e tambem aos dessa Empreza . 

Isto posto, e esclarecido assim o nosso ponto de vista, 

-nutrimos a convicçao de que v. s ., melhor interpretando a nossa 

intenção na hipotese, não encont~rá mais ~zÕes pera manter o 

protesto final do oficio que ors respondemos, protesto de todo ca 

bível e justificado, si fosse verdadeira a intenção que v. s. atri

buiu primitivamente ao nosso oficio . 
-Convencidos, pois , da justiça e da discreçao de nossa ati-

tude, e na certeza de que em cada um de nós que subscrevemos a pre-
, 

sente, conta v. s. com um admirador leal, e de que nos, com 

toda sinceridade, desejamos continuar as bÔa s e cordi~is rela-
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-çoes sem~re mant~das com v . s . , temos, somente, a lamentar que dis~osit i-

-vos:. legais e recomendaçoes s uperiores nos obriguem a decidir contra os 

interesses d~ Com:penhia , t ão &rdorosamente defendidos por v. s. 
-Cem os :protesto s de nossa elevada estima e consideraçao , 

firmamo- nos. 

aa) José Glycerio de Souza Gouveia 
PRESIDENTE INTERINO 

Praxedes Brederodes da Co~ta 
SECRETARIO INTERINO 

Horm ino Costa 
,, 

" .. . . 
Agripino Cantuaria de Freitas 

Elày Perdigão de Britto . 

-Mario Bandeira Guimaraes 

Francisco Lins de Araujo . 



.!.NFORMAQÃO 

Na forma do requerido pela Procuradoria Geral des

te Conselho (fls. 19), expediu-se o oficio cuja a copia 

consta á fls. 20, para que o reclamante, Naziazeno de Fi-

guêredo, apresentasse informações sobre as declarações ofe

recidas pela reclamada (fls. 16/7}. 

Em atenção a essa determinação, Naziazeno de Figuê-

redo, com as declarações de fls. 22/4, encaminha a este Con

selho copias dos documentos que~ em 26 de Outubro do ano 

passado, dirigiu ao Snr. Inspetor Regional deste Ministe-
• '" :!L. ~ I 

rio, em Recife, sem que daquele Inspetor tivesse logrado 

providencias. 

Para os referidos documentos, o reclamante pede a 

atenção deste Conselho, os quais, acha o reclamante, que 

destroem aa acusações da Empresa reclamada e poem em fla

grante relêvo a sua histeria de ferroviario da Great Wes

tern e a injustiça que sofreu. 

-Contestando ainda diversas acusaçoes que lhe foram 

feitas pela reclamada, Naziazeno de Figuêredo termina pe-

dindo lhe seja feita a devida justiça. 

Cabendo á Douta Procuradoria Geral apreciar a con

testação Óra oferecida pelo reclamante, proponho a remessa 

destes autos áquela Secção Juridica. /} Ç 

22 Oficial · 
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Ministerio do Trabalho, 
lndustria e Commercio 

... ·-· . ·-- Secção 

C. N. T. -25 

Ag./E/B 
CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO ---

Pro c. 14. 821./933 ACCORDÃO 
NO ------

19 ·-----~----

VISTOS E RELATADOS os autos do processo em que 

Naziazeno de Figueiredo reclama contra The Great western of Bra~ . . 

sil Kailway campany. 

RELATO RIO 

Por 1ntErmedio da Caixa de Aposentadoria e Pen

sões dos Ferroviarios da Great western, Naziazeno de FigUei

redo solicita a ' este conselho prov1denc:tas no sentido de fi

car esclarecida a sua situação perante a referida Enpreza 

porquanto, desde abril de 19~3, o nantem afastado do exa-C1-

cio das suas fmcções de conductor, allegando a sua invali

dez, apezar de ter ficado constatado poder ser o reclamante 

aprovei ta.d.o em cargo outro cornpat1vel can o seu estado de 

saúde. 

~egundo esclarece a Caixa, ao encaminhar a recla

mação, em 21 de ·fevereiro de 1933 a Directr> ria da Grea t western 

requereu a aposentadoria por invalidez do empregado, sob a.l

legação de que elle estava invalido para as funcções que exer

cia e não era possivel aproveital-o em outras, na conformi

dade dos dispositivos legaes. 

Depois de submettido o supplicante á inspecção de 

saúde, havendo a junta medica apresEntado o respectivo laudo 

como "o pa~ente soffre de aortite, não podendo permanecer no 

serviço de c onductor, pOdendo, entretanto, continuar, sem 1n

coven1ente, no serviço que vinha desempenhando no escriptor1o 

do movine nto", resolveu a Junta Administra ti v~ da Ca:1xa inde

ferir o pedido para concessão do bere flc io. 

Sciente dewsa rea:>lução, a D1rector1a da Elll:treza. 
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se recusou a aproveitar o reclamante e;il outras 1uncçoes compa

tíveis com o seu estaao de sadae, justiiicanao a negativa como 

não contenao no seu quadro outro cargo que puaesse aar ao em-

pregacto. 

Isto posto e 

consideranao que, ~n face aas inror.naçoesprestadas 

pela Erupreza - fl s . 16 - , nâo senao possivel o aproveitamento 

do reclllillill!te em outro emprego compativel com a sua actividade 

normal ou capacidade ~ental, consoante prevê a lei , em seu arto 

16 e§§ 1o ·e 2°, é ae se concl ui r pela concessao ãe aposentado-
.. :tn .. ; 

r i a por invalidez, wna vez que o recl amante, contanao mais de 

10 annos de servi ço eifectivo, não p6de permanecer na situação 

em que se aclla, sem perceber vencimentos desae abril ae 1903 ; 

Resolvem os membros da 2a . cruuara ao conselho Na

cional ao Trabalho toruar conhecimento ãa reclamação ue Ils . ll, 

para o eiLeito ae jUlgal- a improceaente em rel ação á Empreza, 

determinanuo, e1n consequenc1a, seja promoViaa a concessao de 

aposentaúoria por invalicez ao supplicante, nos t ermos da Le1. 

FUi presente 

Rio ue Janeiro , 9 de NOVc:Illbro ae 1934. 

--
Rela tor 

1° Aajuncto ao 

Procuraaor Geral 



Ministerio do Trabalho, 
lndustria e Commercio 

........... ..... Secção 

C. N. T. -25 

Ag./E/B 
CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

:-----

Proc. 14.821/933 ACCORDÃO 
NO ------

19 ....... ~ .. . 

VISTOS E RELATADOS os autos do processo em que 

Naziazeno de Figueiredo reclama contra The Great western of Bra~. 

sil liatlway canpany. 

RELATO RIO 

Por 1nt ermedio da caixa de Apos en tador ia e Pen-

"" soes dos Ferroviarios da Great western, Naziazeno de FigUei-

redo solicita a este conselho prov1denct.as no sentido de fi

car esclarecida a sua situação perante a referida Enpreza 

porquanto, desde abril de 19o3, o mntem afastado do exerCi-
N 

cio das suas funcçoes de conductor, allegàndo a sua. invali-

dez, apezar de terfica.do constatado poder ser o reclamante 

aproveitado em cargo outro compativel can. o seu estado de 

saúde. 

segundo esclarece a caixa, ao encaminhar a recla-
,. 

maçao, em 21 de ·fevereiro de 1933 a D1rec1Dria da Great western 

requereu a aposentadoria por invalidez do empregado, sob al

legação de que elle estava :Invalido para as funcções que exer

cia e não era possivel aproveital-o em outras, na conformi

dade dos dispositivos legaes. 

Depois de submettido o supplicante á inspecção de 

saúde, havendo a junta medica apresentado o respectivo laudo 

como "o pac-J..ente soffre de aorti te, não podendo permanecer no 

serviço de conductor, pOdendo, entretanto, continuar, sem in

coveniente, no serviço que vinha desempenhando no escriptorio 

do moviiiE nto", resolveu a Junta Administra ti v~ da Caixa inde

ferir o pedido para concessão do bere flc io. 

Sc1ente dewsa res:>lução, a D1rector1a da Flnireza 
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Pro c . 14. 82lí33 
20 llnlo 5 

h./Crt 

snr. DlrectDr da "The Great ;estcrn of Braz11 

rtall ay com :>c.ny'' 

\, 1lll .. ; 

!te.úetto-vos, de orue:a do snr. Presiaente , copia 

do acco.rdão profcri~..o lX)r este Conselno, era sesseo de 9 de 

Nov~ r:bro p. pass!>. o, nos autos do proces.)o e:~ que razlazeno 

de F~gueiredo reclama cont~a essa Companhia. 

... 
Attenciosas sauJ· çoes 

Os~al.do Soares 

D1rector Ge~--al dE. : ecreturl a 
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