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Transmitto a V.S. os aut,os do inquerito administrativo, cuja 

instauração foi facultada no respeitavel accordão de 6 de Fevereiro 

do fluente anno, publicado no •miario Of'ficial" de 23 de Maio ul ti-
I 

mo e enviado, por copia authenticada, com o seu offi~io nQ l-703,de 

19 de Junho, aqui recebido no dia 24 do mesmo mez, para apurar aban

dono de serviço prat~cado por Brasiliano Basilio. 

Dispensavel será, sem duvida, additar aqui maiores cona1dera

ç~es, uma vez que está concludente a prova de abandono do serviço 

pelo imputado, quer pela sua confissão de tls. 36, quer pelas teste

munhas de fls. 37 e 39, conforme bem assignala o Relator1o da Com

missão de Inquerito. 

Aliás, a prova robusta offerecida pelo inquerito, facultado 

pelo Egregio Conselho Nacional do Trabalho, não differe das allega

ções anteriormente feitas por esta Companhia, que teve ensejo de 

enviar a esse Collendo Instituto a carta que Brasiliano Basilio di

rigiu ao Sr. Chefe do Trafego em 28 de Outubro de 1927, acompanhando 

as raz5es de embargos encaminhadas com o officio de igual prefixo, 

datado de 9 de Julho de 1936, na qual expressamente renunciou o seu 

logar na Companhia, como poderá se evidenciar do Proc. 12.692/33. 

Assim, juntos os autos do presente inquerito ao do processo 

precitado, aguarda esta Companhia a deliberação do Egregio .Cbnselho, 

que, ante a prova offerecida, determinará a exoneração de Brasiliano 
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Baa.ilio, praticando um acto de perfeita justiça. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a v.s. oa prote toa de 

alto apreço e diatincta consideração. 

I f/ 
I ( ', 

Annexo: 1 proc. c/69 fia. ~tor Geren 

~ · 

I' I 
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COWISSX.O DE IN!).UERITO ADMINISTRATIVO ~- ~ 

A C C USA D 0 : BJA~ILIANO BASILIO, 
l ( •, 

TRABALHADOR NA REPARTIÇÃO 

• DO TRAFEGO. 

,. 
,. I , 

AOS DEZ DIAS DO MEZ DE JULHO DO ANNO DE 

MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS, AUTÚO A 

PORTARIA E DOCUMENTOS UE ADIANTE SE SEGUEM. 

DO Q,UE, PARA CONSTAR, EU, MANOEL . UGUSTO VAZ 

JUNIOR, SECRETARIO DA COMMISSÃO, SERVINDO DE 

ESCRIVJtO, DACTYLOGRAFHEI ESTE TERMO EM ~UA

TRO VIAS DE EGUAL TEOR~, QUE SUBSCREVO, ??( 

t:4L. .. ,/J T4. - ~-
-~ 7 

, 
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Rio de .Taneiro, 8 de Julho de 1936 .• 

PORTARIA 

Segundo aorrespondenaia do Sr. crhefe do Trafego, Brasi

liano Basilio ahefiava, na qualidade da aonduator de trena, 

o trem no 79 do dia 27 de Agosto de 1927, quando, em uma fis

calização proaedida, foi apurado que tran~portava no referido 

trem. paaa·ageiroa que não pagaram sua, paa.s·agens. Em virtude. 
l, ( •• 

des-sa falta grave., foi Basilio, que não aontava, na alludida 
I 

data, dez annos de serviço, de'vez que deixara expontaneamen-
.4 ' te o trabalho em Fevereiro de 1920 para reingre.ss~r em Setem-

' 
bro do mencionado anno, transferido, sem reducrção de venci-

, 
mentoa, para o logar de trabalhador na estação de Viatoria, 

porém, recusou peremptoriamente aquella remoção, conforme car

ta q_ue em 2.8 de Outubro de 1927 dirigiu ao Sr. Chefe do Tra-
,. I ~ 

feg.o, não compareaendo ao serviço. Em Novembro de 1933,, Ba-

ailio apresentou. reclamação ao Conselho Na.O'ional do Trabalho, 

o qual solicitou informações á Companhia e as obteve em offi

O'io de 15" de Dezembro de 1933. Agora, acaba o Cons.elho Na

cional do Trabalho, em aceorãão proferido em 6 de Fevereiro 

do corrente anno e enviado com o offioio nll 1-703, de 1.9 de. 

.Tunho p . pasaado, recebido no dia 24 do mesmo mez, de julgar 

a rea:lama.ção,. faaultando a instauração do inquerito adminis

tra~ivo para apurar o abandono de serviço. Em cumprimento 

do- predito ac:aordão, DE.TERMINO s·e instaure o compe"ttente in

querito administrativo, ouvindo-se o acousado, ai não revel, 

as pes~~as que tenham conhecimento dos faatoa articulados e 

as testemunhas: Amle.to Caruai, Ins.peator do Trafego, residen

te em Porto Novo, no Estado de Minas Geraee.; e E.dg.ard Cunha, 

Eaaripturario, res-idente em Itapemirim, no Ea tado do Espirito 

Santo. NOMEIO para oonatituirem a Commise·ão de Inque:rito Ad

ministrativo oa senhores: Dr. João Pereira Netto, M noel Cor

deiro Muniz e Manoel lugusto VaZ' .runior, o primeiro e o ter

ceiro funce1ionarioa da Repartição Legal e o segundo da Con-
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tadoria, os quaes servirão, respectivamente, como Presidente, 

Vice-Presidente e Secretario. 

do-se a pre~ente Portaria, lavrada em quatro vias de egua~ % 

teor, ao senhor Presidente da Commissão, para os fins conve

nientes, acompanhada da folha de antecedentes e do certifi

cado de tempo de serviço do accusado, de copia do accordão 
,I ' 

de 6 de Fevereiro de 1936, do ' Cdnsélho Nacional do Trabalho, 

e de copia da carta de 28 de 10utubro de 1927, de Brasiliano 
' 

Basilio ao Sr. Chefe do T~af~go. 

CUMPRA..SE. 

,. ' ... 

• 

• 

I 

~ 



G.570 

L. R. 
TH E LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITED 

~ I • FOLHA DE ANTECEDENTES ~ . 

o 
(Repartição) 

CEHTIFIOO qu e r vendo os assentam ntos de ta 

in di vi dual do n r ........... --~~ A. ..... §1: •• .<? ..... ~L ... ~.' . .<? ... :: .7.:-.::::: ~--· -~ .. ::. ':".: :': ."':'.:::~~-':".:"::": ~ .-:.:-.:: :::: ....... ::.-:. :-.:::: 

---- ----~-- ---~- ~- -~- --~ ~ -~--:'.7 .. ~ ... --- .--! ...... ---- .... - .... :! ..... .,.. .... --- ....... ~~ ...... -: .. :-.. ':': : ; .. -: .. -: ...... 
\ (Ca tegoria) 

....... -------- ............... --- .... -------- .................. -- ........ .................................................... ------ ........... ' 
I .,/ . ( '. 

dos mesmos consta o eguin te : 

DATA 

Dia I Mezj~ HISTORIC O 

.., 
............... _ .......... ---~-- -~~ ---~---~ ~.:.~-~-- .'?~ 1.. .• ..•• ':. ••••••.•••.•••............... .. Y.:!: -~- !. .. ~ -~- .... ~ .. ~-:.C:: .. 5 ~- ....... ---~- ... L .. 

. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . :~.!! .. :--: .. L ... r;i. .. '::" .. L .... :':::. -:-. ..... .'~-- .... -~-~}!-~---~---·· .... ~ ... :~~---te:.: . .:: ......................................... . 

• .. -- .. --- ............................... -·- ---- ............... - ............ -- .......... -- .. ----- .... -- ......... --- .... - ---- ................ ----- ........ ------ ...... ! .... -- ...... -----------------· -------- ---------· ----------~----

• 

. --.- ... ----- .......... - ,----. ·--------------- ·-------------------·- ---- ·------------·· ------- ·-----------------·- -·- --------- ----· -------.----------·····-----------------

.-_-.-:: _-_·· _-_·_-_-_-_·:· ~ ~ ~ -~~~-- [~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~ ~~~~~~ ~ ~~ ~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~:~~~~~ ~~~~~~~ --~~~~ ~ ~ ~ --~~~ ~ ~--~ ~:: ~ _-_·:.-.-::_·_-_-_-~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~ ~---~~-~--~--~~~~~~~~--~~----~~-~ 

--- ---- ... ~ ---- . -.. ----. ---- .... -··---- ·----~----------·------------ ------------------ ................ -................................................... -... -.- .. -......... ---.- .. ---- .. --- .. -................ ---- .. :.--- .. --

Nada mais con t.ando sobre os anteo dentes do rel'erido empregado, 

LI • be t ... uO ..,tJ 'J. O t..J' .t .._ J. El . , ....... -- --·- ..... --- ... -· --·- ----------.----- .. -.. ------- .... ---- ....... ---.--------------- --·- .... ----- ------· ... --- ........................ , pa ·s •1 

a pr sente c rtidão, a qual dato e assigno. 

Janeiro,..... . .... de.~- ---------·_:[_:······';_···--,.-------}::jJ'~ 193 .L ... . 

(? a)Jt..G__ ~.'k_ ~- ------------

VISTO : (a )------------ irector Gerente. 

E . 1.600-6-935. 
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G. 542 

THE LEOPOLOINA R anWav COMPANY LIMITEÍ·~ 

Certifico que o 

Ris de Ja tteirq, 

I 
o. 

• 

( 
.; ·. 

de 19 .. . ~ 

o --- ----0 ............... . ............................ .. .... ... .. . ...... . .. o •••• 

foi empregado desta Companhia, occupando os cargos abaixo indicados : 

DESDE ATÉ 
CATEGORIA 

MEZ ANNO DIA I MEZ ANNO 
OBSERVAÇÕES 

-----------rVISTO 

H . t .500-6-931 

• Drc."OR &ER!NTE 

I 
" 
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c.u.T.-25 

(Emblema da Republioa) Conselho Nacional do Trabalho 

Minieterio do Trabalho, 
Induetria e Co~roio Proc.l2.692/933· 

ACCORDXO 

• • • • • • • Sea-ção Ag/SSBF • 

CO PILA 
1936. 

< ,.(. \ 

( Carlmbo :· "Minis teria do Trabalho, 
Induetria e Commercio-~oneelho Na
c~onal do Trabalho-Secretaria-la. 
Sec'ção") 

Vistos e relatados os autos do processo em que é em
bargante - The Leopoldina Ra~lway Company - e embargado -
Brasiliano Basilio: 

CONSIDERANDO que em sessão de 7 de Maio de 1935 - ao
cordão publicado no Diario Official de 20 de Junho seguinte 
- a Primeira Camara, conhecend~ da reclamação offerecida por 
Brasiliano Basilio contra a Empreza óra embargante, em vir
tude de ter s i do demittido, resolveu julgar a mesrna proceden
te, para o fim de ser o reclamante reintegrado, com direito 
aos vencimentos que deixou de perceber, salvo os que eetives-

1 

sem presoriptoe - art.l78, § 10, na v, do Cod. Civil; 

CONSIDERANDO que a esse julgado a Empreza opPoz recur
so de embargos - fls. 43/48 - que estão devidamente contesta
dos pelo embargado; 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que os embargos foram 
apresentados no prazo regulamentar, mas não se acham acompa
nhados de documento novo, de conformidade com o que exige o 
§ 40 do art. 4 do Regulamento approvado pelo Dec. no 24.784, 
de 1934; 

CONSIDERANDO, de meritis, que é manifesta a improceden
cia dos embargos. Com effeito: a embargante, segundo se ve
rifica doe autos, declarou, em o officio de fLs. 9, que, 
ante a recusa do empregado, em acceitar a transferencia e 
"considerando que o mesmo não tinha 10 annos de effGtivo ser
viço, viet~ que, admittido em Outubro de 1916, sahiu em Fe
vereiro desse ult~o anno, conforme consta do certificado de 
seu tempo de serviço, não foi procedido o inquerito adminis
trativo"; 

CONSIDERANDO, todavia, que nas razões de embargos, di~ 
a embargante que não fez instaurar o inquerito, para a veri
ficação do abandono, porque o embargado não contava 10 a.n
nos de serviço, segundo a juriaprudencia desta Conselho, de 
vez que a interpretação a " contrario sensu'1 do art. 55 do 
Daa. na 20 .465, de 10 de Outubro de 1931, impõe a conclusão 
de que o empregado QUe se despede perde direito á contagem 
do tempo anterior; 

CONSIDERANDO que essa interpretação, por ferir as dts
poaiçõee do citado Dec. na 20.465, conforme reconheceu o Sr. 
Ministro do Trabalho, Industria e CommBroio, foi por .Exaia. 
reformada; 
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CONSID~f.DO ~ue, embóra não se conteste ~ue a referi
da interpretação tenha sido, durante muito tempo, adoptada 
por este Conselho, todavia, não é menos certo que, em bOa 

tiva do seu acto, como esta exhuberantemente demonstrado 
nos autos; de facto · 

CONSIDERANDO que o certificado de tempo de serviço de 
fls. 3 .!A., fornec.ido pela embargante, consigna: -" 30 de Se
tembro de 1927 - abandonou o serviço - tempo liquido: daz 
annos _st guatro mez.es-, inclusive vinte e oito dias de licen
ça11. Esse certificado foi passado em 2.7 de Novembro de 192.8, 
e, já ne..ss.a data, pois-, a emb,ar~an,t.é donsidera.va o embargado 
como tendo abandonado o se.rvi'ço contando maia ~ 1Q. annos -ª..!, 
serviço; assim 

' CONSIDERANDO que a propri.a embargante confessou a 11-. 
legalidade de seu acto, ~orqua.nto, para a demissão, por 
abandono de serviço, a Lei na , 5.109, então vigente, combi
nada com o Regulamento na 17.941 - art.69, § 10, alinea ~ -
exigia previa instaura~ão de inquerito · administrativo; 

r 

CONSIDERANDO, por outro ' lado, que si a embargante, em 
Novembro de 1928, reoonheaia ao empregado tempo liguido su
perior a 10 annos, não ae justifica o appello á jurispruden
aia des.te. Conselho, que só foil adoptada em 1932, já na vi
gencia do De~. na 20.465; ,. I , 

CONSIDERANDO, tambem, que os argumBntos apresentados 
pela embargante sobre a prescripção são inacceitave.is, pois 
a prescripção de cinco annos, instituida pelo Codigo Civil, 
diz respeito á aação dos eerviçaes, operarias e jornaleiros, 
pelo pagamento de seus ealarioa. Ora, o direito correlato 
não pÓde ser confundido, conforme já entendeu eate Consalho, 
co~ o direito fundado no disposto no art. 43 da Lei 5.109, 
pois, a este só pÔde ser applicada a prescripção do art. ~77 
do Cod. Civil; 

CONSIDERANDO, finalmente, que, do exposto, resu~ta que 
a embargante, declarando abandonado o servi~o, pelo embarga
do, em 192.8, fel-o com infracção do disposto no ~itado art. 
43 da Lei na 5.109 e seu Regu~wnento no 17.941, art. 69, e I 
bem decidiu, pois, a Primeira Cama.ra, dete.rmiaando a rein
tegração de Brasiliano Basi~io, desde que não foi o abandono 
apurado devidamente em inquerito administrativo, que, aliás, 
é licito á embargante fazer, ainda, instaurar; · 

Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho, 
reunidos em sessão plena, rejeitar os embargos oppoatos por 
The Le.opoldina Railway Compa.ny, para manter a deciaão em
ba.rgada. 

Rio de Janeiro, 6 de Fevereiro de 1936. 

a) Francis~o Barboza de Re~ende 

a) Luiz de Paula Lopes 

Presidente 

Relator 

Fui preaente:-a) J.Leonel de Rez.ende :A.lvi.m Procurador Geral 

Publi~a.do no Diario Official em 2-3 de Maio de 1936 

Confere aom o original - Rio, 18/5/936 

a) Stella S. Bace~lar Filho 

" 
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VISTO. Rio, 30 de Mallo de 1936 

a) Theodoro de Almeida Sodré 

Director da la. eação 

VI T.O: 

Director Gerente,inta 
/1. ,. 

- 3 -

.. 
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Exmo . Snr . Chefe do Trafego da Leopoldina Railway Cia. Ltda. 

Gloria 36 -Rio de Janeiro-

Com relação a ordem de suspensão dada. por 

Ya ..... a., isto é de 30 dias e em seguida rebaixando-me para 

trabalhador da es ta.ção de Victoria, f,a.c't)o e a te que para mim 
I ( ', 

moleetou-me,porquanto oomD um empregado de aathegoria pas
' sar a jornaleiro tenho a dizer que em abaoluato não aooeito, 

.~ I 
sendo conveniente dar esse logar a pessOa que Va. a. tenha 

mais estimação. 

O subalterno 

a raziliano Basilio 
I ' 

Conductor 90 Distriato 

Itapemirúa 28 de Outubro 1927 

COPIA IEL POR:_--,:=""'-;/....:::;.., GJK!-::;:.:;::L..I'P á~~ .. :;....&..~/?~..;..:::::-+.;, ;/~.<1?=----
C> 

VISTO: 

.. 
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A. a Portaria de .fls., dê-se seianoia aos 

demais membros desta. no di.a 

13 do corrente mez. 

Rio 10 de Julho de 1936 .• 

• 
!I 

CERTIDIO 

Aos lO dias do meZ' de Ju~ho do anno de 1936, oertifico e 
I 

dou fé que dei acienoia aos demais membros da Commissão doa 

termos da Portaria de fls. 2 e do despacho supra. Do que, 

para oonatar, eu, Manoel Aug~ato Vaz Junior, Secretario da . . 
Commiesão, servindo de escrivão, daotylographei esta em qua- I 
tro vias de egual teor, ~ubsarevo,~~ 

@~ ?r~,;r· I 

cGJ~,~~~. 
~~~7/,7)'~ 6 

~~ 

• 
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I 
!!; 

COI!MISS.i\0 DE I:!!Q.UERITO ADJI[INIS'l'fu\T IVO '1:. 
emeua sal~ ACTA. DE INSTALLA QJ..O 

Aos 13. dias d'o mez: de J"ulho do anno de 1936,, 

situada no primei~o andar do Eaariptorio Central da The Leo

poldina Rai.lway C'ompany, Limited, em Barão de Mauá, á Aveni

da Frana1aao B1aalho, nesta Capital 1eóaral, reuniu-se a Com-
'· ( ·. 

migsão de Inquerito Administrativo nomeada pela Portaria do 

' s·enhor Direa-tor Gerente, datad'a de 8 do c-orrente m.ez;, aons ti-
M I 

tu.ida dos infra asB:'ignados: Dr. J"oio Pereira Netto, Manoel 
I 

Cordeiro Muniz e Manoel Augusto Vaz Junior, reapeatt:.va.mente, 

aomo Presidente, Viae-Pre~idente e Sea-retario, em obedienata 

ás rnstrucçõea do Conselho Naa-ional do Trabalho, com o fim 

de instaurar tnquerito administrativo para apurar o facto 
,. i ~ 

desaripto na. referida Portaria, segundo a qual, conforme aor

re~ondenaia do Sr. Chefe do Trafego, Brasiliano Ba~ilio che

fiava, na qualidade de a-onduator de trens, o trem no 79 do dia 

27 de Agosto de 1927, quando, em uma fisaa.lização procedida, I 

foi apurado que transportava no referid·o trem passageiros que 

não pagaram suas passagens-. Em virtude de.saa falta grave., foi 

BaB"ilio, que. não cont.ava, na a.lludida data, dez annos de ser

viço, de vez que deixara expontaneamente o trabalho emFeve

reiro de 1920 para reingressar em Setembro do mena-ionado a.nno, 

transferido, sem reducção de vencimentos, para o logar de tra

balhador na estação de Via:toria, porém, recusou. peremptoria

mente aquella remoção, conforme aarta que em 28 de Outubro de 

1927 dirigiu ao S'r. Chefe d'o T·rafego, não a.ompareaendo ao ser

viÇ:o. Em Nove.mbro de 1933, Basilio apresentou reclamação ao 

cronselho Naaional do Trabalho, o qual aolioitou info~ma.ções 

á Companhia e as obteve: em offioio de 15 de Dezembro de 1933. 

Agora, acaba o Conselho Naaiona~ do Trabalho, em aca-ordão 
• proferido em 6 de Fevereiro d'o corrente anno e enviado oom o 

offiaio no 1-703, de 19 de ~unho p.passado, recebido no dia 

2.4 do mesmo mez, de julgar a reolama.ção, facultando a instau-
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ração do inquerito administrativo para apurar o abandono de 

serviço. Tendo presentes a folha de anteoedentea e o certi

ficado de tempo de serviço do accueado, oopia do aoaordão de 

6 de Fevereiro de 1936, do Conselho Naaional do Trabalho, e 

oopia da carta de 28 de Outubro de 1927. de Bra.8ilia.no Ba.ai-

lio ao Sr. Chefe do Trafego, o senhor Presidente dealara 

inata.llada a Commis~ão e designa o ~ia. 1 22 do fluente me~, ás 
•, ( ·. 

9 horas e 30 minuto a a.m., na sala da crommisa,ão de rnquerito 
\ 

Administrativo, para ser ouvido o aoousado, si não revel, 
~ I 

por s.i ou aa·aistido por seu advogado ou pelo advogado ou pelo 
I 

I 

1!3Jr 

I 
I 

representante do syndiaato da alasse a que pertencer, e serem, 
r 

tambem, ouvidas· as testemu.nhae de aocusaç,ão arroladas na Por-

taria de fls. 2, ordenando a axpedição de todas as intima

çõea- neoesa:arias. Do que, para constar, eu, Manoel .Augus-to 
,. I ., 

Vaz: Junior, Sectreta.rio da crommise:ão, daotylographei e~:Jta. acrta 

em quatro v-ias de egual teor os 

demais membros da Commiaaão,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

t ' 
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CERTIDÃO 

Aos 13 dias dom z de Julho do anno de 1936, certifico 

a dou fé que expedi intimação ao acouaado e notificações ás 

testemunhas para prestarem suas deolarações e seus depoimen

tos no dia 2~ do oorrente mez, ás 9 horas e 30 minutos a.m., 

na sala da Commissão. Do que, para constar, eu, Manoel Au-
, ./ \ 
' ( . 

gueto Vaz Junior, Sec-retario da Co'mmiasã.o, servindo de ea-

arivã.o, daatylographei esta 1 m quatro 

que aubsnrevo,Ú('~ r 4. 
7 

JUNT.ÁDA 

ADa 20 dias do mez de Julho do anno de 1936, junto a 

estes autos as primeira e segunda via.e da intimação e as 

segundas vias das notificações, que adiante se vêem. Do 

que, para constar, eu, Manoel .Augusto Vaz Junior, Secreta

rio da Commiasão, servindo de escrivão, daotylographei este 

te.rmo em quatro vias de e;g al teor, :ue subscrevo, ~·"~ 
ú:/-./ 7_./s. - L""""""' . 

I I 

• 
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b 
~ COMM!Salü DE INQ,UER!TO ADMINISTRATIVO 

fÍt !NT IMA.:i'.O 

Pelo presente instrumento, fica o senhor 

SILIO intimado, sob pena de reve~ia, a comparec-er no dia 22 

do corrente mez, ás 9 horas e 30 minutos a.m., na sala da I 
Oommiu~ão de Inquerito Administrat~o , da The Leopoldina Rail-

' ( ·. 
way Company, Lim~ted, aituada no primeiro andar do Escripto-

' rio Centra~ da referida Compânhia, em Barão de Mauá, á Ave-

~ ' nida Francisco Bic-alho, nesta Capital Fadara~, podendo acom-, 

panhar-se de seu advogado ou ser asuiatido pelo advogado ou 

rSJlreaentante do syndiaato dal claua-e a que pertence.r, para, 

perante a mesma Oommissão, prestar dealaraçõee no inquerito 

administrativo instaurado em 'virtude da Portaria de. 8 do 

f~uente mez, do senhor Director Gerente, segundo a qual, con

forme oorreepondencia do senhor Chefe do Trafego, Brasiliano 

Basilio c-hefiava, na qualidade de conductor de trena, o tr~ 

no 79 do dia 27 de Agosto de 1927, quando, em uma fiscaliza

ção proc-edida, foi apurado que transportava no referido trem 

pas~ageiros que não pagaram suas passagens. Em virtude dessa 

falta grave, foi Basilio, que não contava, na alludida data, 

dez annos de serviço, de vez que deixara expontaneamante o 

trabalho em Fevereiro de 1920 para reingxe.aear em Setembro 

do mencionado anno, transferido, sem reduação de vencimentos, 

para o ~ogar de trabalhador na eatação de Viatoria, por~m, 

reausou peremptoriamente aquella remoctão, conforme carta que 

em 28 de Outubro de 1927 dirigiu ao Sr. Chefe do Trafego, 

não comparecendo ao serviço. Em Novembro de 1933, Basilio 

apresentou reclamação ao C'onselho Naaional do Trabalho, o 

qual solicitou informações á Companhia e as obteve em offioio 

de 15 de Desembro de 1933. Agora, aoaba o Conselho Nacional 

do Trabalho, ~ acoordão proferido em 6 àe Fevereiro do cor

rente anno e e-nviado com o offiaio no 1-703, de 19 de Junho 

p.pasaado, recebido no dia 24 do mesmo mez, de julgar a re-
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ti vo para apurar o abandono de s-erviço. Ficando, tambe.m, · 

intimado, sob a comminação da mesma. pena, para assistir, nos f!J. A~ 
mesmos d·ia e local, ao depoimento das testemunhas de aoouea- V' (I 
ção: Am1eto Ca.ruai, Inspe~tor do Trafego, residente em Porto 

Novo, no Estado de Minas Geraes_; e Edgard Cunha, Eecriptura

rio, residente em rtapemirim, no Es~d~ do Eapirito Santo. 
'· ( ·. 

Ficando, outrosim, citado para todos os termos e aatoa até 
I 

conclusão do in{iuerito, debai:io da pena comminada. 
I I 

Lavrado em cinco vias de egual teor por mim, Manoe~ Au-, 

gueto Vaz Junior, Secretario da Commiaa-ão, que o aubsarevo, 

da Commiea-ã.o,. ú/a..."'""ED .,1} 

1936. 
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COKMISSlO D IN~UERITO ADMINISTRATIVO 

INTDlAÇlO 

o senhor ~ILIANO elo :presente instru nto, fio BA-

SILIO intimado, sob pena de reveli , a oo p reoer no di 22 

do corrente mez, ás 9 horas e 30 minutos •• , n e l da 

Commissão de Inquerito dminietrat vq d The L opoldin R il-
( ·. 

way Co pany, Limited, situada no primeiro andar do Esoripto-

' rio Central d referid Co J'anhi , em Barão de uá, ' Ave- 1 

. I 
nid Fr noisoo Bio lho, nesta C pital Federal, podendo aoom-

panh r-se de seu dvogado ou ser assistido pelo dvogado ou 
I 

.represent nte do syndioato da alasse a que pertencer, para, 

perante mesma Commissão, prestar deolar ções no inquerito 

administrativo instaurado ea virtude da ortaria de 8 do 

fluente mez, do senhor Direotor Gerente, segundo qual, oon-

forme oorrespondenoia do senhor Chefe do Trafego, Brasiliano 

B silio ohefi va, na qualidade de oonductor de trens, o tre 

no 79 do dia 27 de Agosto de 1927, quando, em uma fiscaliza- I 

ção procedida, foi apurado que transportava no referido trem 

passageiros ue não pagaram suas p ssagens. m virtude dess 

falta grave, foi Basilio, que n~o contava, n lludida data, 

dez annoe, de serviço, de vez que deixar expontaneamente o 

trab lho em Fevereiro de 1920 para reingressar em Setembro 

do mencionado nno, transferido, sem reduoção de vencimentos; 

para o logar de tr balhador na estação de Victori , por,m, I 
recusou peremptoriamente aquella remoç·o, confor e carta que 

em 28 de Outubro de 1927 dirigiu o Sr. Chefe do Trafego, 

não comparecendo ao serviço. Novembro de 1933, B ailio 

presentou reola ção o Conselho Nacion l do Trab lho, o 

qual solicitou informações á Companhi e as obteve em officio 

de 15 de Deaembro de 1933. Agora, cab o onselho N atonal 

do Trabalho, em aocordão proferido em 6 de Fevereiro do· cor

rente anno e enviado oom o offioio no l-703, de 19 de Junho 

p.passado, recebido no dia 24 do mesmo mez, de julgar a re-
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• 

olamação, facultando a instauração do inquerito dministra-

tivo p r pu.r r o ab ndono de serviço. Fio ndo, tambem, 

intimado, sob oomminação d mesma pen , par ssistir, nos 

mesmos dia e local, ao depoimento das testemunhas de ooue -

çãoa Amleto Oarusi, Inspeotor do Trafego, residente em Forto 

Novo, no st do de Kinas Geraes; e Edgard Cunh , Esoriptur -

rio, residente em Itapemirim, no Est O\ do Espirito s nto. 
( ·. 

Ficando, outrosim, citado p ra todos os termos e aoto até 
I 

oonolua·o do inquerito, deb ix d pen oomminad • 
' I Lanado .em oinoo vias de egual teor por mim, llanoel Au-

gusto Vaz Junior, Secretario da Commissão, que o subscrevo, 

Commissão, LL/~ 

Rio de 

" 
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COMMISS10 DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

NOTIFICA ~XO 

Pelo presente instrumento, Commissão de 

nistr tivo d The Leopoldin R il ay Comp ny, Limited, roga o 

co p reei ento do senhor AMLETO CARUSI 'a 9 horas e 30 minu-

tos • • do di 22 do corrente ez, n eu sal , situ da no 

primeiro ,/ ' ndar do Esoriptorio· C•ntr l d referida Comp nhia, 

em B r~o de U u', á Avenida ~ranoisco Bic lho, nesta C pit 1 
• 

ederal, ati de, bem <1 erdade, prestar depoimento no in-

querito dministr tivo inetaur do em virtude da Port ria de 8 

do fluente mez, do senhor Di~eotor Gerente, segundo qual, 

conforme correspondenoi do Sr. Chefe do Traf go, Br siliano 

Basilio ohefi v , n qu lid de de conduotor de trens, o trem 
I" 

no 79 do dia 27 de Agosto de- ~927, quando, em u fiscaliza-

ção procedida, foi apur do que transportava no referido tre 

p as geiros que não pagaram suaa pass gene. 

falt grave, foi Basilio, que não oont va, n 

virtude dess 

lludid data, 

dez annos d& serviço, de vez que deix ra expontane nte o 

tr balho em Fevereiro de 1920 para reingres ar em Setembro do 

l menoion do anno, transferido, sem reduoção de vencimentos, 

para o log r de trabalhador na estação de Viotoria, por,m, 

reou ou peremptoriamente quella remoção, conforme oarta que 

em 28 de Outubro de 1927 dirigiu o Sr. Chefe do Tr fego, não 

comp reoendo o serviço. Em Novembro de 1933, Basilio presen

tou reclamação o Conselho Naoion 1 do Trabalho, o qual soli

citou informações ' Companhi e ae obteve e offioio de 15 de 

Dezembro de 1933. Agora, oaba o Conselho Naoion 1 do Traba-

l lho, em aooordão proferido em 6 de Fevereiro do corrente nno 

e env1 do com o offioio no 1·703, de 19 de Junho P•P ssado, 

recebido no di 24 do mesmo mez, de julg r reola 

oultando a inst uração do inquerito dminietrativo par 

o abandono de servi ço. 

f a-

pu r ar 
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Lavr do em oinoo vias de egual teor por mim, Vanoel Au

gusto Vaz ~unior, Secretario da Oommisaão, qu o subscrevo, 

Oo taão,~ 

I' 

,. 

• 
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2a. . v[d 

co ISS.lO DE ntQ.UERITo · ADMINISTRATIVO 

NOTIFICAÇ.lO 

Pelo presente instrumento, Commisaão de 

nistrativo da Th.e Leopold1n R ilway Company, 

comparecimento do senhor EDGARD Ct.Jl.mll ás 9 horas e 30 minutof:l 

.m. do dia 22 do corrente mez, n ·u s 1 , situada no pri-
•, ( ·. 

meiro andar do Escriptorio Central da reterid Companhia, e 
\ 

Bar ... o de uá , á Avenida Francisco Bicalho, neet 
f 

Capital Fe"" 

' deral, afim de, a bem da yer~ de, prestar depoimento no in-

querito administr tiyo inst urado em virtude d Portaria de 

8 do fluente me.z, do senhor M.rector Gerente, segundo a qual, 

conforme oorrespondenoia do Sr. Chefe do Trafego, Brasiliano 

Basilio ohefi v , n qu lidaáe de conduotor de tren , o tre 
•• 

nQ 79 do dia 27 de Agosto de 1927, quando, em uma fiscaliza- I 

ção procedid , foi apurado que transportava no referido trem i 

passageiros que n-o pagar m suas p asagens. Em virtude d·essa 

falta grave, foi :Basilio, que não cont v , na alludida d.ata, 

dez annos de serviço, de vez que deixara expont neamente o 

trabalho em Fevereiro de 1920 para reingressar em Setembro 

d.o mencionado armo, transferido, sem reduoção de vencimentos, 

para o logar de trabalhador .na estação de Vtctoria, porém, 

recusou peremptoriamente aquella remoção, conforme carta que 

em 28 de Outubro de 1927 dirigiu o Sr. Chefe do Tr fego, 

não comparecendo o serviço. Em Novembro de 1933, Basilio 

presentou reclamação o Conselho N oional do Trabalho, o 

qual solicitou informações á Companhia e s obteve em ofti

cio de 1? de Dezembro de 1933. Agora, caba o Conselho Na

cional do Trabalho, em aooordão proferido em 6 de Fevereiro 

do oorrente a.nno e enviado oom o offioio dO 1-703, de 19 de 

Junho p. p aaado, reoebido no dia 24 do meamo mez, de Julgar 
.. 

a reclamação, facultando a instauração do inquerito adminia-

tr tivo para apur r o abandono de serviço. 
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L vr do em cinco vi a de 

gu to V z Junior, Secretario d Commiaa-o, que o subscrevo, 

k:lir:::;nd~o~~~~~4~~~~..__d""!'JJaa. ~Co~mm~i~as~,.;...o, U(~ ~ ~ ~ 
1936 • 

·. .,/ ' 

t • 
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CONCLUSÃO 

Na mesma data retro, faço estes autos aonc~uao s ao se

nhor Presidente da crommisaão. Do QUe, para constar, eu, 

Manoel Augusto Vaz ~unior, Secretario da Commisaão , s ervindo 

de escrivão , dactylographei es te termo am quatro ;,fias de 

egual teor, que aubsarevo,ú(;4 ... -1r~ -ri L;.,: . 
. ~ .,., \ I 

I 

Tendo em viata l ~ certidão lavrada na primeira via 

da intimação e a inform!çãG pres tada á Commisaão pelo senhor 
. 

~ 

Chefe do Trafego, em carta ãesta data, de que, segundo consta, 

o acausado Brasiliano Basi~io está residindo em Itapemirim, 
I 

expeça-se nova intimação ao referido accusado e aviao ás tes

temunhas para o proeeguimen~o do presente inquerito no dia 

29 do fluente mez, á mes~ 'borà e no mes~ local, conforme 

resolveu a Commissão./ 

Rio de de Julho de 1936. 

D.ATA 

Na meama data acima, fora~me entregues estes autos. Do 

que, para constar, eu, Manoel Augusto V z Junior, Secretario 

da Commisaão, servindo de escrivão, dactylographei este termo 

am quatro vias de egual teo~ que subscrevo,~~~ 
ú;h, ... ../+7'=4 ?7 ~· ( (l 

CERTIDKO 

Em seguida, certifico e dou fé que dei cumprimento ao 

despacho supra, do senhor Presidente da Commiesão. Do que, 

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Secretario da 

Commisaão, servindo 

vias de egual teor, 

de escrivão, daa t ylo graphei esta e~uatro 

que subsarevo,tdr&,-///_h 7-r. 
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( 

I 

JUNT'ADA 
.~ ' 

Aos 29 dias do mez de Julho do anno de 1936, junto a 
' 
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COMMISSÃO DE INQUERITO 

INT:IMA-iltO 

Pelo presente instrumento, fica o senhor SILI~O BA-

SILIO intimado, eob pena de revelia, a aomparecer no dia ~9 

do corrente mez, ás 9 horas e 30 minutos a.m., na sala da 

Commiasão de Inquerito Adminie~r,ti~~ ~ The Leopoldina Rail

way Company, Limited, situada no primeiro andar do Escripto-
' rio Central da referida Companhia, em Barão de Mauá, á Ave-

' nida Francisco Bicalho, nesta qapital Federal, podendo acom-

panhar-se de seu advogado ou ser assistido pelo advogado ou 

pelo representante do syndicrato da alaaea a que pertencer, 

para, perante a mesma Commdasão, prestar declarações no in

~uerito administrativo instaurado em virtude da Portaria de 
I 

8 do fluente mez, do senhor Director Gerente, segundo a qual, 

conforme correspondencia do senhor Chefe do Trafego, Brasi

liano Basilio chefiava, na qualidade de conductor de trena, 

o trem na 79 do dia 27 de Agosto de 1927, quando, em uma fis

calização procedida, foi apurado que transportava no referido 

trem passageiros que não pagaram suas paasàgens. Em virtude 

dessa falta grave, foi Basilio, que não contava, na alludida 

data, dez annos de serviço, de vez que deixara expontaneamen

ta o trabalho em Fevereiro de 1920 para reingressar em Setem

bro do mencionado anno, transferido, eem reduação de venci

mentos, para o logar de trabalhador na estação de Victoria, 

porém, rec-usou peremptoriamente aquella remDção, conforme car-

ta ~ue em 28 de Outubro de 1927 dirigiu ao Sr. Ohefe do Tra

fego, não c-omparecendo ao serviço. Em Novembro de 1933, Basi

lio apresentou rec-lamação ao Conselho Nacional do Trabalho, o 

qual solic-itou informações á Companhia e as obteve em offioio 

de 15 de Dez:embro de 1933. Agora, acaba o Conselho Na.aiona.l 

do Trabalho, em a.coordão proferido em 6 de Fevereiro do cor

rente anno e enviado com o offiaio no 1-703, de 19 de Junho 

p . passado, recebido no dia ~4 do mesmo maz, de julgar a re-
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~ 
~lamação, facultando a instauração do in~uerito administra- ~ 
tivo para apurar o abandono de serviço. Ficando, tambem, ~ 
intimado, sob a comminação da mesma pena, para assistir, nos~~~ 
tooamos dia e looal, ao depoimento das testemunhas de acousa- V' CO 
ção: Amleto Caruei, Inapeotor do Trafego, residente em Porto 

Novo, no Estado de Minas Geraea; e Edgard Cunha, Esoriptura-

rio, residente em Itapemirim, no Estado do Espirito Santo • 
.,1 ' 

( ·. 
Ficando, outrosim, citado para todos os termos e aotoa até 

oonoluaão do in~uerito, debkdxo da pena comminada. 
1 

Lavrado em cinco vias de egual teor por ~. Manoel Au-

gus to Va~ Junior, Secretario da CommL~aão, que o subscrevo, 

indo aseignado pelo Commissão, ~~é~~ 

Rio de de 1936. 

Não re ti i dindo o '3nr. Br s i +.i MO Ba:::; i li o, n s t cid de, e 

sim na locali dade'' PAINEI AS' no munioipio de B.'l.rr do It-

pernirim, o b ixo SB i gn do por interrnedio d Es trada de J.i1er

ro t pemirim , fe~-lhe s cienoi d imtim q~o , s em que no en-

tanto osse po r'" elle provide.Q.oi do s ua vind es t oi d de 

p ~ que lhe toase entregue p res ente. 

C. It l!f)emi rim, .8 

do d DeltJgenoi 
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CODISSlO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

INT!MAÇlO 

Pelo presente instrum nto, fioa o senhor BRASILIANO BA-

SILIO intimado, sob pen de revelia, comparecer no dia 29 

do corrente mez, ás 9 horas e 30 minutos .m., na aala d 

Co tesão de In uerito Admini~trati-,;o •a The Leopold1n Rail-
'· ( ·. 

way Company, Limited, situad no primeiro andar do Esoripto-

' rio Central d referida Compa~i , em Barão de Mau', á AT8• 

{ ' nida Francisco Bicalho, nesta C ptt 1 Federal, podendo com-
' 

panhar-se de seu advogado ou ser assistido pelo advogado ou 

pelo repreaent nte do syndioato d ol aae a que pertencer, 

para, perante a mesma Commiaaão, pr·eatar declarações no in

querito administrativo instaurado em virtude d l?ortari de 
,. I .. 

8 do fluente mez, ·do senhor Direotor Gerente, segundo a qual, 

conforme correspondencia do senhor Chefe do Trafego, Brasi

liano B eilio oheti va, na qualid ·de de oonduotor de trena, 

o trem no 19 do dia 27 de Agosto de 1927, quando, em uma fis

calização procedida, t"o1 apurado que transportava no referido 

trem passageiros que não p garam suas passagens. Em virtude 

deas falta grave, .foi Basilio, que não contaYa, n alludida 

data, dez annos de serviço, de vez que deixara expontaneamen

te o trabalho em Fevereiro de 1920 p ra reingressar em etem

bro do mencionado nno, transferido, sem reducç ... o de venci

mentos, para o logar de tr balhado·r na estação de Viotoria, 

porém, recusou peremptoriamente aquella remoção, conforme car

ta que em 28 de Outubro de 1927 dirigiu ao Sr. Chefe d'o Tr .. 

feg.o, não comparecendo ao serviço. Em Novembro de 1933. :Basi

lio apresentou reclamação ao Conselho Nacional do Tr balho, o 

qual soltei tou informa9Ões á Comp nhia 'e as obteve em officio 

de 15 de Dezembro de 1933. Agor , ao ba o Conaelho Nacional 
• 

do Tr 'b lho, em acoordão proferido em 6 de Fevereiro do cor-

rente anno e enviado co o offioio no 1-703, de 19 de Junho 

p.paasado, recebido no dia 24 do mesmo mez, de julgar re-



LEOPOLDINA RAILWAV 

olamação, facultando instauração do inquerito administra-

tivo para apurar o ab ndono de serviço. 

intimado, sob oomminação d mesma pena, para assistir, 

mesmos dia e looal, ao depoimento das testemunhas de o ousa-

ção: Amleto Carusi, Inspeotor do Trafego, residente em · orto 

Novo, no Eet do de Kina Geraee; e Edg rd Cunha, Esoriptura

rio, residente e Itapemirim, n Estado do Espirito Santo. . ( . 
Ficando, outrosim, oitado para todos os termos e otoa té 

I 
oonoluaão do inquerito, d'baixo d pen oomminad • 

' Lavrado em oinco vias de egual teor por mim, Manoel Au-

gusto Vaz Junior, Secretario da Commissão, que o eubsorevo, 

indo eeignado ~&-= .. o/..fJ 

Rio de 

• 
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ASSENTADA 

Aos 29 dias do mez de Jülho do anno de 1936, ás 9 horas 

e 30 minutos a.m., na sala da Commiesão de Inquerito Adminis 

trativo da The Leopoldina Railway Company, Limi ted, presentes 

os membros da referida Commissão, o senhor Presidente mandou 

fossem apregoados o aaaueado Brasiliano Basilio e as testemu

nhas ~eto Caruei e Edgard Cunha~ feito o pregão, responde-
, ( ·. 

ramas testemunhas, deixando-o de fazer o aaausado. Pelo se
\ 

nhor Edgard Cunha, esariptu~ario da Inspectoria do Trafego em 
.\ I 

Itapemirim, foi dito que diligenciou a entrega da intimação 
' 

ao aaausado, por intermedio do agente da estação de Painei-
I 

ras, da Estrada de Ferro It&pemirLm, de vez que residindo 

naquella localidade o aaausado, conforme informa ão que deu 

na primeira via da intimaçãô, sem que, entretanto, o acaueado 
f ' i .. 

oompa.reoess-e em Itapemirim pa,ra receber a llud ida intimação. 

O que ouvido, pelo senhor Presidente foi dito que impossível 

a feitura do inquerito sem a formalidade do soiente do aoau-

eado, uma vez que em lagar certo e sabido a sua residenoia, 

e assim, depois de consultados os demaie membros da Commiseão, 

foi determinado pelo senhor Presidente expedição de nov 

intimação ao aoousado para o proeeguimento do inquerito no 

dia ~O da Agosto p.futuro, ás 9 horas e 30 minutos a.m., na 

sala da Commisaão, no Eaoriptorio Central, no Rio de ~aneiro, 

eoientifioadas desde já as testemunhas presentes. Do que, 

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da 

Commiesão, servindo de escrivão, daotylographei es te termo em 

quatro vias de egual teor 

mais membros- da 

aesigno com os de

presentes,~ 

V·~ 
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I~ 

• 
.hJNTADA 

Aos 31 dias do mez de Julho do anno de 1936, junto a 

' estes autos a primeira e ,a segunda via da intimação de 29 

do corrente mez, dirigida ao aocuead o, que adiante se vê. 

Do que, para constar, eu1 Manoel Augusto Vaz Junior, Seara-
, . i ' 

tario da Commisaão·, servindo de escrivão, daotylographei 

egual teor, que subscrevo, 

I 
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COWISSÃO DE INQ.UERITO ADMINISTRATIVO \o 

INTIMAç;D \~~ 
Pelo presente instrumento, fica o senhor BRASILIANO BA

SILIO intimado, sob pena de revelia, a comparecer no di.a. 10 

de Agosto p.f., ás 9 horas e 30 minutos a.m., na sala da 

Commissão de Inquerito Adminie~r,ti~e da The Leopoldina Rail-

way Company, Limited, situada no primeiro andar do Escripto-
1 

rio Central da referida Companhia, em Barão de Uauá, á Ave-

' nida Francisco Bicalho, nesta qapital Federal, podendo acom-

panhar-se de seu advogado ou ser assistido pelo advogado ou 

pelo representante do syndicato da elas e a que pertencer, 

para, perante a mesma Commiaaão, prestar declarações no in-
r querito administrativo instaurado em virtude da Portaria de ,, . ... 

8 do fluente mez, do senhor Director Gerente, segundo a qual, 

conforme correspondencia do senhor Chefe do Trafego, Brasi

liano Basilio chefi va, na qualidade de oonduotor de trens, 

o trem nQ 79 do dia 27 de Agosto de 1927, quando, em uma fis

calização procedida, foi apurado que transportava no referido 

trem passageiros que não pagaram suas passagens. Em virtude 

dessa falta grave, foi Basilio, que não aontava, na alludida 

data, da7L annos de serviço, de vez que deixara expontane men

te o trabalho em Fevereiro de 1920 para reingressar em Setem

bro do mencionado anno, transferido, sem reducção de venci

mentos, para o lagar de trabalhador na estação de Victoria, 

porém, recusou peremptoriamente aquella remoção, conforme 

carta que em 28 de Outubro de 1927 dirigiu ao Sr . Chefe do 

Trafego, não comparecendo ao servi o. Em Novembro de 1933, 

Basilio apresentou reclama ão o Conselho Nacional do Traba

lho, o qual solicitou informações á Companhia e as obteve em 

' officio de 15 de Dezembro de 1933. Agora, acaba o Conselho 

Na~ional do Trabalho, em accordão proferido em 6 de Fevereiro 

do oorrente anno e enviado oom o officio na 1·703. de 19 de 

~unho p.paesado, recebido no dia 24 do mesmo maz, de julgar 

~ 
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a reclamação, facultando a instauração do inquerito adminis-

trativo para apurar o abandono de serviço. Ficando, tambem, 

intimado, sob a commdnação da mesma pena, para assistir, noa 

mesmos dia e local, ao depoimento das testemunhas de acausa

ção: ~eto Caruei, Ina ector do Trafego, residente em Porto 

Novo, no Es tado de Minas Geraes; e Edgard crunha, Eecriptura

rio, residente em rtapem.ir~, ~~ E~tado do Eepirito Santo. 

Ficando, outrosim, citado para todos os termos e actoa até 
\ ... . 

concluaao do inquerit9, debaixo da pena oomminada. 
1\ ' 

Lavrado em cinco v.iae pe egual teor por mim, Manoel Au-

gusto Vaz ~unior, Secretario da Commisaão, que o subscrevo, 
r 

ela Comm.iaeão, kc;t'~-"'1-_.fJ 

de 1936. 

- I 
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COKMISSÃO DE INQUERITO APKINISTRATIVO 

INTDLAClO 

Pelo pre ente instrumento, fioa o enhor BR SILIANO BA

SILIO inti do, o pena de revelia, a oomp recer no di lO 

d Ago to p .t., 1
B 9 hor s e 30 minutos a •• , n al d 

de Inquerito dmini tr 
( 

The Leo poldin Rail-

y Oo pany, Li it d, situ d no pri iro and r do Esoripto-
\ 

rio Centr 1 d ref rid Co panhia, em :Bar"'o de llauá, á Ave-
.4 I 

n1d ranoisao lUa lho, nest Capital Federal, podendo aoom-
I 

panh -e de seu dvog do ou ser saietido pelo advogado ou 

pelo repreaent nte do eyndic to d olaa•e a que pertencer, 

par , perante mes · Commiesão, prestar de o lar ções no in-

querito dminiatr tivo inst urado em virtude d ortaria de 
,. I .. 

8 do fluente z, do senhor Direotor Geren e, segundo qual, 

oonfor e orrespondenoia do senhor Chefe d Tr fego, Erasi

li n Baailio oh fiav , n qualid de de oonduotor e tren , 

o trem no 79 do dia 27 de Agosto de 1927, qu ndo, em uma fia

oaliz ção procedida, foi apurado que transport Ta no referido 

tr m p ag iros que n~o p gar suas passagens. E virtude 

de a f lt gr ve, foi :B silio, que não oont va, n alludid 

d t , d z nnos de a rvi ço, e Tez que deixara expontaneamen-

t e o trab lho Fevereiro de 1920 par retngr as r em Setem .. 

bro do enoionado nno, tr nsferido, em reduoção d venoi

m ntoa , par o logar e tr balhador na est ção de Viotoria, 

porém, r ousou peremptoriamente aquella remoção, oontorme 

o rta qu em 28 de Outubro de 1927 dirigiu ao. Sr. Chefe do 

Tr !ego, não comparecendo ao serviço. NoTembro de 1933, 

:Basilio presentou real ç·o o Conselho Nacional do Trab -

lho, o qu 1 solicitou informações ' Companhi as obteve e 

offioio de 15' de Dezembro de 1933. Agor , oab o Conselho 

B oional do Trab lho, m acord-o prof rido em 6 de evereiro 

do corrente nno e enviado oom o offioio nt 1·703, de 19 de 

Junho p.p ssado, recebido no di 24 do m smo mez, d Julgar 
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a reolamaç·o, t oultando inataur ção do inquerito dminis- I 
tr tivo p r pur r o ab ndono de serviço. Ficando, 

intimado, sob oomminação d mesma pena, par 

mesmos di e loc 1, o depoimento das testemunhas de ccusa

ç-o: A:mle.to Carusi, In pector do Tr tego, residente em orto 

Novo, no Estado de inaa Ger esa e Edgard Cunha, Eacrtptura-

rio, residente m Itapem1r1 , no E tado do Espirito Santo. . ( . 
Ficando, outroaim, cit do p ra todos oa termos e aotoa tê 

I 

oonclu ão do inqueri to, deba\xo d pen oo.mmin da. 
{ I 

Lavrado em cinco vias de egu.al teor por mim, M no l /A.u-
' 

gueto V z Junior, Secretario d Commtaaão, que o ubaorevo, 

Oommisa ... o, ~~ .. ~ 

• 

~ 
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ASSENTADA 

Aos 31 dias do mez de Julho do anno de 1936, ás 

e 30 minutos a .m., na sala da Commisaão de Inquerito 

trativo, presentes os seus res ectivos membros, compareceu 

Brasiliano Basilio acompanhado de seu advogado, Dr. Abel 

Assumpção, que disse acaudir á intimação da Commiaaão para o 

inquerito administrativo mandado i~stQurar pela Administração 
j ( •• 

da Companhia Leo poldina, o que ouvido pel o Pres i dente, f o i 
I 

dito que em virtude da infor&ação prestada pelo senhor Edgard 
i 

' ' Cunha, o inqueri to havia. sid o transferido para o dia 10 de 
I 

Agosto p.futuro, ent retanto, como o accusado está presente, 

resolve, de accordo com os demais membros da Oommiasão, pro-

seguir nos termos do referido inquerito nesta data . Feito o 

pregão das testemunhas Amlet6 Oarusi e Edgard Cunha, estavam 
I• I •• 

presentes. Nada mais havend o , determinou o senhor Presidente 

f ossem tomadas por termo as declarações do acousado e que as 

testemunhas alludidas aguardassem f6ra do recinto a vez de 

sua chamada. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz 

Junior, Secretario da Commiesão, servindo de escrivão , da-

ctylographei este termo em quatro vias de egual teor, que 

subscrev.o e aasigno com os membros da Commdsaão , o ao -

ousad o , seu advogado, nhas,~ t2:rV1/Ik
/ 
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~ 
ECLARAÇO'ES DO ACC'USADO ~ 

Ba meema data retro, oompareaeu BRASILIANO BASILIO, bra-~ 
sileiro, com quarenta e qu tro annos de edade, ca~ado, resi- f? 9~ 
dente em São Salvador, da villa do Itapemirim, no Estado do V1 1õ 
Espirito Santo, presentemente agricultor, sabendo ler e es-

crever, nada tendo a articular contra as testemunhas arrola
.; \ 

das no presente inquerito, o qu~oúvido pelo advogado, por 

este foi dito que se aonsign$SBe que para elle, advogado, as 
' 

testemunhas eram suspeita , ~· sendo inquerido sobre os fa

ctos constantes da Portaria de ' fls. 2, que lhe foi lida, res

pondeu, na presença do advogado: que o accusado chefiava o 

trem no 79 do dia 27 de Agosto de 1927, que partiu de Cacho-

eiro de Itapemirim com destino a Santa Luzia do Carangola; 
I ' 

que no mesmo trem viajavam o •·esnhor Amleto Carus1, Inapector 

do Trafego, e o senhor Rocha, tambem Inspeotor do Departamento 

do Trafego; que não é facto haver o acoueado transportado, 

no referido trem, passageiros que não tivessem pago suas pas-

sagens, pois que o trem se achava com 24 passageiros de pri

meira classe e 41 de segunda, todos munidos dos respectivos 

bilhetes; que no anno de 1927 teve ordem de remD ão para tra

balhador na estação de Victoria, porém, o accuaado, c·onaide ... 

rando uma penalidade injusta, de v,ez que sem motivo, não ao

ceitou essa transferenoia, reclamando ao senhor Chefe do Tra

fego que lhe désae o seu logar de conduotor de trens; que 

quanto á carta referida na Portaria e datada de 28 de Outubro 

de 1927, ao senhor Chefe do Trafego, cuja copia se encontra 

annexa e foi lida pelo senhor Presidente, o accusado não póde 

dizer que aeja, a que elle esQ'reveu., pois não se recorda doe 

seus t rmos, por~m, se lembra que escreveu uma carta ao Chefe 

do Trafego, ponderando-lhe a injustiça de sua remoção para 

Victoria; que o accu~ado se interessou em apresentar reclwma

ção oontra o acto de sua remoção ao Conselho Nacional do Tra

balho, por~m , em virtude da dieplicenoia dos seus procurado-
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procuradores anteriores ao actual, essa reclama ão s foi 

apresentada em 1933; que entre a data de sua remoção até a 

em que foi apresentada reclamação ao Conselho, o acousado 

procurou por varias vezes o senhor Carusi para ver se podia 

dar um geito de seu reingresso no serviço, ao que respondia 

o senhor Carusi depender isso da Chefia do Trafego. Dada a 

palavra ao Vice-Presidente, á .. sup. ~~gÚ.nta se o acousado se 

recorda de que sua remoção para Victoria era sem reduoção 
I • de vencimentos, respondeu que não sabe; á segunda pergunta, 

' para que o aoouaado respondesse quaes suas occupações desde 

1927 até á data presente, re s pondeu que sempre se ocoupou no 

serviço de lavoura. Dada a pal'avra ao Secretario, nada pergun

tou. Pelo advogado Dr. Abel As~umpção foi dito que exigindo 
.., I" 

a suas ocoupaçoes sua presen a em outro local, pedia fosse 
,. I ' 

consignado que deixa de acompanhar o depoimento das demais 

testemunhas, ficando, no entanto, o seu constituinte; ainda 

pelo mesmo advogado foi dito que no momento opportuno apre

sentará. o instrumento de procuralião de seu constituinte. O 

que ouvido pela Commiseão, foi deferido. Nada maia havendo 

nem sendo dito, mandou o senhor Presidente encerrar o pre

sente termo de declarações, que, depois de lido e achado con

forrne, vae asa ignado pelo a c cus ado, membros da Commissão e 

advogado do accusado. Do que, para constar, eu, Manoel Augua~ 

to Vaz .Junior, Seare.tario servindo de escrivão~ 

egual teor, que dactylographei este 

subscrevo,~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~------

• 

'------------------------------------------

----
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· PRD{E)IRA TESTEMUNHA DE ACCUSA~O 

Em seguida, compareceu JU!LETO CARUSI, italiano, 

coenta annos de edade, casado, resident e 

Estado de Minas Gera.es, ferroviario, C"om trinta annos de ser~o-

viço · na Companhia Leopoldina, sabendo ler e escrever, aos 

costumes disse nada, e, sob o compromisso de s6 dizer a ver-

dade do que souber e lhe f~r .Pefg~~ado a respeito dos factos 

constantes da Portaria de fls . 2, que lhe foi lida, in~ueri-
' do, respondeu , na presen a d~ acausado e na ausencia volun- I 

' I 
taria do advogado deste: que ~ testemunha actualmente exerce 

as funcções de Inapector do Trafego em Porto Novo, no Estado 

de Mlna.s- Geraes-, sendo que em Agosto de 1927 exercia as mea- 1 

mas funcçõea em Cachoeiro de Itapemirim; que na qualidade de 
/" 

Inspector do Trafego, recebeu, na Inspectoria de Itapemirim, 
,. I 

uma carta da Chefia do Trafego mandando suspender do serviço 

Brasiliano Basilio; que depois dessa carta, a Chefia do Tra-

fego escreveu-lhe outra, determinand o a remoção de rasil i an9 

Basilio para trabalhador da estação de Victoria ; que cumpr i n

do a determinação da Chefia do Trafego, a testemunha fez 

s ciente Brasiliano Basilio da ordem de remoção; que a ordem 

de remo ã.o decorreu de haver o !nspeotor Ro cha., na fisoalisa"" 

~ão que fez no trem nQ 79 de 27 de Agost o de 1927, ~hefiad o 

pelo accusado Brasiliano Bas.i lio, encontrado dois bilhetes 

peremptos; que Brasiliano Basilio não cumpriu a ordem de re

moção, não sendo dado á testemunha qualquer eeclareci~nto; 

que sobr este ponto Brasiliano Basilio não voltou a fal ar 

á te~temunha; que depois de Agosto de 1927, a testemunha 

permaneceu em Itapem.irim por uns c-inco ou seis mezes, sendo 

removida para Porto Novo; que a testemunha não sabe, durante 

o tempo em que ainda permaneceu em Itapemirim, se Brasiliano 

"'Basilio o ocupou · qualquer emprego fÓra da Companhia; que a 
• 

ordem de remoção dada pela Chefia do Trafego a.o acousado Bra ... 

siliano asilio eram com os mesmos vencimentos; que mais tar-

de, ainda na Inspeotoria de Itapemirim, a testemunha receb u 
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recebeu uma carta da Chefia do Trafego, di.zendo-lhe que em 

virtude de não te:t Bras iliano cumpridd ord em de r emo ·ão, 

fos se o mesmo considerad o ~omo tendo abandonado o servi o; 

que no decorr er db proce ss o ab rto p la Ch fia do Trafego, 

a test emunha não soub e se Bras iliano Bas ilio se dirig ira di

rectamente ao senhor . Chefe do Trafego. Dad a a pal avra ao Vice-

Pre s idente, á sua pergunt a se ,a t es ~erwnha se recordava de . ( ' , 

haver via j ado no trem no 79 do di a 27 de Ago sto de 1927, r es -

' pe ndeu que s ~, viajara no re ter i do trem, do qual era condu-
, I 

ctor o aacuaado, de Ita emirim até Alegre, conve r s ando com um 
• 

exportador de café. Dada a alavra ao Secretario, á s ua per- I 

g unta se a testemunha, durante o trecho em que viajou, fez I 
alguma revisão no trem, ree ondeu que não fez; á segunda per-

gunta s e o Ins~ector o~ha viãjava no me smo trem e se fez re-
,. I 

visão no alludido trecho, isto é, de Itapemirim até Alegre, 

respondeu que ee lembra que o Inspector Roaha via java no al

ludido trem, porém, não sabe ee elle o revisou no mencionado 

trecho. Dada a palavra ao accusado, por este foi dito que o 

Inspeotor Carusi viajou no referido trem até á estação de 

Veado e não á de Alegre, nada mais tendo a allega.r quanto aos 

outros pontos do depoimento da testemunha. Dada a palavra á 

testemunha, esta confirmou o seu depoimento, dizendo ter cer

teza de haver saltado na estação de Alegre, onde foi tratar 

de embarque de café. Nada mais hav ndo nem sendo dito, mandou 

o senhor Presidente encerrar o presente depoimento, que, de

pois de lido e achado aonforme, vae aeeignado pela testemunha, 

membros da Commisaão e o accueado. Pelo Presid ente foi dito 

que , eeta.ndo proxima a hora do almoço, o presente in uerito 

seria proseguido ás 13 hora~ e 15 minutos de hoje. Do que, 

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Sear tario da 

Commissão, servindo de escrivão, dactylographei es te em qua

tro vias de egual teor. qu aubscre~o •. ~~rh-
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~ 
( ·. 

SEGUNDA TESTEMUNHA DE AOCUSAÇÃO 
' 

Em seguida, compareceu fDGARD ~. brasileiro, com ~ua

renta e quatro annoe de ed de~ casado, residente em Cachoeiro 

do ta emirim, no Estado do Espirito anto, ferroviario, com , 
I 

quinze annos de serviço na Companhia. Leopoldina, sabendo ler 

e escrever, aos costumes dlese nada, e, sob o compromisso de 
r 

só dizer a verdade do que SQ.ube:r e lhe fOr perguntado a rea-, 

peito doe facto a constantes da Portaria de fls .. 2, que lhe 

foi lida, inquerido, respondeu, na presença do acausado e na 

ausencia voluntaria do advogado deste: que em Agosto de 1927 

a testemunha estava em Ca.choeiro do Itapemirim havia um 

come escripturario da Inepeotoria do Trafego, cargo que vem 

exercendo atE:S á data presente na mesma lnspectoria; 

virtude de uma revisão de trens, segund o lhe constou, 

dida no trem nQ 79 do dia 27 de Agosto de 1927 pelo Inspector 

Manoel .roaquim da Rocha, determinou a Chefia. do Trafego a 

suspensão do accusado por 30 diae, ordenando que finda tal 

suspensão o aoousado se apresentasse em Vlctoria pa.ra desem

penhar o legar de trabalhador na mesma estação, sem reduoção 

de vencimentos• que a Inspectoria se dirigiu á Chefia do Tra

fego, attendendo á edade e ao estado de saúde do accuaado, 

pedindo-lhe que lhe fosse dado outro legar que não o de tra

balhador em Victoria; que a. Chefia do Trafego determinou, 

ainda por carta dirigida á lnapeotoria, que o aoousado se 
• 

apresentasse em Victoria dentro do prazo de 10 diae; que 

findo esse prazo, ae o acousado não se apresentasse em Vi-

ctoria , seria dado como tendo abandonado o serviço; que de-
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decorreu tal pra~o sem que o acouaado se apresentasse em 

serviço; que por intermedio da Inapectoria não foi apresen

tada pelo accuaado qualquer reclamação dirigida á Chefia do 

Trafego e se reclamação elle fez foi directamente áquella 

Chefia; que posteriormente a Agosto de 1927, o acousado tem 
I I apparecido em Itapemirim, porem, nada fal ou a testemunha a 

respeito do caso que se aura neate~irlquerito; que a teste
( ·. 

munha ignora ter o accuEJado dirigido alguma carta ao Chefe 

' . -do Trafego; que a testemunha nao sabe quando oacou~ado tomou 
~ I 

a delibcraç - o de a reeentar a reclamação ao Conselho Nacional 

do Trabalho; que a testemunha não sabe qual a oocupação que 

o acousado tem tido depois de ' Agosto de 1927, sabendo apenas 

que elle reside a a.lguns ~ilometroa da eeta ão de Pa i nerae, 

da Estrada de Ferro Itapemirím. Dada a palavra ao Vice-Pre-
' 

aidente e ao ecretario, estes nada perguntaram. Dada a pala

vra ao aocusado, por este foi dito que nada tinha a contestar 

ao depoimento da testemunha. ada mais havendo nem sendo di-

to, mandou o senhor Presidente encerrar o presente depoimen-

to, que, depois de lido e achado conforme, vae asaignado p la 

testemunha, membros da Commiesão e o a.ccuaado. Do que, para 

constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Secretario da Commia-

são, servindo de escrivão, daot vias 

de egual teor, que 

.. 
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CBHTID.lO 

Em seguida, certifico e dou fé que foi ouvida a ultima 

testemunha de aocuaação. Do que, para constar, eu, 

Augusto Vaz junior, Secretario da Commissão, servindo de 

orivão, dactylographei esta em quatro 

que subscrevo,w~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~!-~---

Em seguida, faço 

dente da Commissão. 

( 

tJONCLUSÃO 
I 

,/ ·. 

t 
estes autos conclusos ao senhor Presi-

' I 
Do que, para constar, eu, Manoel Augusto 

Vaz junior, Secretario da Commisaão, servindo de escrivão, 

dactylographei este termo em quatro egual teor, que 

,. I .. 

Tendo o acousado se referido ao Inspector 

Rocha., do Departamento do Trafego, como sendo o autor dare

visão do trem na 79 do dia 27 de Agosto de 1927 que deu mo

tivo á sua suspensão do serviço, e tendo em vista tambem que 

as duas testemunhas ouvidas se referiram ao me~mo funcciona

rio, ouvidos os demais membros da Commissão, determinou o 

senhor Presidente fosse tomado por termo o depoimento do se-

nhor Rocha, o acc-us ado. 

31 de julho de 1936. 

D TA 

Na mesma. da.ta acima, foram-me entregues estes autos. Do 

que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz junior, Secretario 

da Commiseão, servindo de escrivão, daotylo graphei este ter-

??/~ mo e quatro vias de egua~teor, que subscrevo, 

~ 7-'4 ?i L-.:-- . 
I I 
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I~ 
CERTID O _, 

a mesma data retro, aertifico e dou f~ que dei acienaia~ 
ao accusado Brasiliano Basilio e ao senhor Manoel Joaquimddaa ~·L(~ 
Rocha dos termos do despacho retro, do enhor Presidente f/ 
Commissão. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Ju

nior, Secretario da Commisaão, servindo de escrivão, dactylo-
\ graphei esta em quatro vi a de: e u~~teor, que subscrevo, 

I 

PRIMEIRA TESTEMUNRA REFERIDA 

Em seguida, compareceu }~OEL JOAQU~ DA ROCHA, brasi-

leiro, com quarenta e oito annos de edade, casado, residente 

i rua Itacuruesá no 107, casa 11, nesta Capital, ferroviario, 

com dezenove annos de serviço na Companhia Leopoldina, saben

do ler e escrever, aos costumes disse nada, e, sob o compro- I 
missa de a6 dizer a verdade do que souber e lhe fOr pergunta

do a respeito dos factos constantes da Portaria de fls. 2, 

que lhe foi lida, respondeu, na presen a do aocusado e na au

sencia voluntariado advogado deste, quando inquerido: que 

a testemunha exerce as funcçõea de Inspector Especial do Tra

fego; que em 1927 a testemunha exercia as funoçõea de Inspe

ctor de estações e fieca.lisação de trens e demais serviços 

sujeitos ao controle do Departamento do Trafego; que é verda-

de haver embarcado no dia 27 de Agost o de 1927 no trem no 79 

na estação de Itapemirim oom destino á. de Veado, sendo condu- I 

otor do referido trem o accuaado; que no mesmo dia e no mesmo 

trem viajava o Inspeotor do Trafego Amleto Caruai, que embar-

cara em Itapemirim e desembarcara em Alegre; que entre as es

tações de Celina e Veado, a testemunha procedeu ao exame do 

trem, constatando a existenaia de 26 passageiros de primeira 



LEOPOL DINA RAI LWAY 

~r 
primeira classe, não estando certo da quantida,de doe de segun-~. ~ 

da classe; que chegando ao carro do oonduotor, que era o ao- ff,v 
1 ousado, foram-lhe apresentados 26 documentos para a primeira ~· (6 

alasse, porém, a testemunha examinando ••s•• documentos, en- V1· L , 
centrou doia bilhetes de Nictheroy para Veado com a data, pos-

ta por carimbador, no verso, de 2-8-92.7; que isto fez sentir 

ao conductor aocusado, dizendo~·lh( q.u.e àquelles doia bilhetes 

es tavam peremptos e assim faltavam dois documentos para passa-
' ' -geiros de primeira ~lasse; 

1
que o accusado respondera-lhe entao 

.~ I 

que o total de passageiros de primeira classe era 24, com o 

que não concordou a testemunha, de vez que contara 26, e assim 

em companhia do aoousado voltou a fazer nova contagem, encon

trando 26 passageiros; que o accueado, pelo exame que procedeu 

r ' nos bilhetes, procurou convencer a testemunha de que o oarim-

bador teria pegado mal, não imprimindo o segundo algarismo; 

que a testemunha no momento, sem outros detalhes, se conformou 

com a explicação do· accusado até que pudesse verificar a pro

cedencia ou não de sua allegação; que da eeta.ção de Veado a 

testemunha telegraphou á Chefia do Trafego para que fossem 

guardados os bilhetes e ocumentos aonoernentes a passageir os 

do referido trem nQ 79 de 27 de Agosto de 1927; que voltando 

a. Itapemirim, a testemunha. perguntou ao então agente Teixeira, 

hoje em Praia Formosa, se na esta ão de Itapemirim não existia 

um registro para bilhetes em transito; que sendo informada 

pelo referido agente que havia organisado tal registro, exami

nou-o J c·onatata.ndo que os dois bilhetes por ella, te'stemunha, 

impugnados na revisão do trem 79 do dia 27 de Agosto de 1927 

1foram registrados para o trem 79 do dia 3 de Agosto do mencio

nado a.nno, sendo que ali no registro havia o aocusado dado o 

recibo; que para não ficar uma acousação infundada., a teste

munha examinou em Nictheroy, esta ão emissora. doa bilhetes, o 

registro diario E. 59 e E.6o, constatando que os bilhetes al

ludidos tinham sido a,li emittidos no dia 2 de Agosto de 1927 
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~ 1927 para o trem 3, portanto , com validade, da esta ção de · 

Itapemirim para a de Veado, no dia 3 do mencionado mez, con- ·, 

aocusado naquella data; que quanto aos demais factos articu-

lados na Portaria, a testemunha só sabe delles por ouvir di

zer, pois que para ella, testemunha, a sua obrigação era a 

de communicar a falta encontrada, ~a~endo á hefia do Trafego 
I ( ' 

a s outras medidas disciplinares, das quaes, como disse, só 
I 

' t , teve conhecimento por ouvir dizer, ia o e, que o accusado 
I 

fOra suspenso e em seguida transferido para a estação de Vi-

ctoria como trabalhador, legar que não acceitou. Dada a pala-

vra ao Vice-Presidente e ao Secretario, estes nada pergunta

ram. Dada a palavra ao accueado, por este foi dito que cont 

ta o depoimento da testemunl"Iâ., por não ser verdadeiro, pois 
,. I ' 

que sahindo o trem 79 do dia 27 de Agosto de 1927 da estação 

de Itapemirim com doia chefes de serviço, não seria o aocuaa-~ 
do uma crian~a para levar o seu trem errado, quanto mais que 

todos os conductores lá f6ra tinham medo do senhor Rocha, 

não sabendo explicar o motivo desse medo; que o accueado 

peitava o senhor Rocha como um superior hierarchico, não em 

materia de servi o, porque tinha c·onsoienoia. de cumprir com 

os seus deveres; que o total de passageiros que conduzia o 

trem 79 de 27 de Agosto de 1927, na revisã.o feita pela tee-

temunha, era de 24 passageiros de primeira classe e de 41 

na segunda, todos com os respectivos documentos, e não 26 

na primeira classe como disse a testemunha; que na verdade 

foi o conductor do trem 79 do dia 3 de Agosto de 1927, ha-

vendo passado, na estação de rtapemirim, no registro para 

iaao apropriado, recibo de doia bilhetes de primeira classe, 

de ictheroy para Veado; que na sahida do trem 79 de 3 de 

Agosto de 1927, o accue ado tomou um. café no "Café Ideal 11
, em 

Itapemirim, no qual café julga o accusado que houvesse qual

quer coisa que o prejudicou no seu estado geral de saÚde, 

pois que logo ao eahir o trem de Itapemirim sentiu-se mal, 
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maã, não podendo siquer fazer a revisão do mes~o tram, que 

passou a ser chefiado pelo guarda-freios Messias Augusto, 

até que em Alegre o a.oousado foi eoco-orrido pelo 

estação e pelo Dr. Godofredo Mener.ee, havendo nesta oocasiao 

dado um telegramma á Inspectoria e á hefia do Trafego de 

que o trem continuaria a ser chefiado pelo guarda- freios oi-

h~~ 

r 

tado e elle, aoousado, vo?-téfi~.;a \Itapemirim; CiUe muito dias 

se passara~ com o aoousado mal até o dia 24 de Agosto de 1927; 

que no dia 27 

escalado para 

I 
t 

de Agosto do referido anno, o acoueado estava 
.~ I 

um trem de ~deiraa, porém, na ultima hora, 

foi escalado para fazer o tre~ 79; que para fazer este trem, 

vestiu a sua blusa, no bolso da qual estavam os dois bilhetes 

de Nicth roy para Veado, e, fazendo a. arrecada ão dos bilhe

tes do trem 79 do dia 27 ae Agosto de 1927, juntou-os aos ,. 
dois referidos bilhetes, o que deu margem á verifica ão da 

testemunha, porém, esses dois bilhetes nada tinham com o 

trem 79 do dia 27 de Agosto, porque, como já disse, o total 

de passageiros de primeira classe era de 24; que o accusado 

até a verificação do trem procedida pela testemunha, nenhum 

motivo de queixa tinha contra a mesma. Pela testemunha foi 

dito que confirmava o seu depoi~ento, por aer a e ... reasao 

de. verdade. Nada mais havendo nem sendo di to, mandou o senhor 

Presidente encerrar o presente depoimento, que, depois de 

lido e achado conforme , vae asa i gnado la testemunha, membros 

da ommiseão e o accusado. Do que, para constar , eu, Mano 1 

ugusto Vaz ~unior, Secretario da Commdasão, servindo de es-

crivão, dactylographei e teor , 
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RMO DE ENCERRAMENTO 

Na mesma data de 31 de Julho do anno de 1936 , ás 15 

rae e 30 minutos, deu- se por encerrado o presente inquerito, 

entregando-se ao accusado uma copia authenticada da intima-

ção datada de 29 do corrente mez, que lhe foi feita, em cuja 

segunda via deu o "aciente" , assignando-se-lhe o prazo de 

cinco dias, que fica deed~ }o~~cdrrendo, para apresentação 

da defesa que tiver. Do 
1
que, par~ constar, o senhor Preeiden..-
• te mandou fosse lavr~do o presente ter~, o que eu, Manoel 

' ugueto Vaz ~unior, Secretario da Commissão, servindo de ee-

cri vão, fa o em quatro v que subscr vo e 

as signo Commissão e o accueado, 

JUNTAD 

Em seguida, junto a estes autos a segunda via da copia 

authenticada da intima ão de 29 do corrente mez, dirigida 

ao aocueado, que adiante se v~. Do que, para constar, eu, 

[anoe1 Augusto Vaz Junior, Secretario da Commiasão, servindo 

de escrivão, da.cty1ographei este termo em quatro vias de 

egua1 teor, que 

• 
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COUMISSXO DE INQUE ITO 

INTDUÇXO 

~v 
ADMINISTRATIVO ~ 

\1 
~ 
~ a.ju 

Pelo present6 instrumento, fioa o senhor BRA ILIANO BA- ur 
SILIO intimado, sob pena de revelia, a oompareoer no dia lO 

de Agosto p.futuro, ás 9 horas e 30 minutos a.m., na sala da 

Commiseão de Inquerito Adminiatrat~o , da The Leopoldina Rail-
1 ·. 

way f'!ompany, Limited, situada no primeiro andar do Esoripto-

' rio Central da referida Compànhia, em Barão de uá, á Ave-
~ 

' I nida Franoisoo Bi oalbo, nesta Capital Federal, podendo aoom-

panhar-se de seu advogado ou ser assistido pelo advogado ou 

pelo representante do ayndioâto da alasse a que pertencer, 

para, perante a mesma Commissão, prestar ,deolarações no in

querito administrativo instaúrado em virtude da Portaria de 

8 do fluente mez, do senhor Direotor Gerente, segundo a qual, 

oonforme oorrespondencia do senhor Chefe do Tr fego, Brasi

liano Basilio chefiava, na qu lidada de aonduotor de trens, 

o trem na 79 do dia 27 de Agosto de 1927, quando, em uma fis

calização procedida, foi apurado que transportava no referido 

trem passageiros que não pagaram suas passagens. Em virtude 

dessa falta grave, foi :Basilio, que não aontava., na alludida 

data, dez annos de serviço, de vez que deixara expontaneamen

te o trabalho em Fevereiro de 1920 para retngressar em Setem

bro do mencionado anno, transfertdo, sem reduoção de venci

mentos, para o logar de trabalhador na estação de Victoria, 

por~m, reousou peremptoriamente aquella remoção, ~onforme oar

ta que e 28 de Outubro de 1927 dirigiu ao Sr. Chefe do Tra

fego, não oompa.reoendo ao serviço. Em Novembro de 1933, Ba

silio apresentou reclamação ao Conselho Nacional do Trabalho, 

o qual solicitou informa ões á Companhia e ae obteve em offi

oio de 15 de ezembro de 1933. Agora, aoaba o Conselho Nacio

nal do Trabalho, em aooordão prof rido em 6 de Fevereiro do 

corrente anno e envtado oom o offioio nQ 1-703, de 19 de Ju-

nho p.passado, reoebido no dta 24 do mesmo mez, de julgar a 



LEOPOLDINA RAILWAV !!!! 
administra- ~ reclamação, facultando a instauração do inquerito 

tivo para apurar o abandono de serviço. Fi cando, tambem, 

intimado, sob a commi.nação da mesma pena,. para assistir, nos 

mesmos dia e · local, ao depoimento das testemunhas de aoousa

ção: Amleto Carus1, Inspeotor do Trafego, residente em Porto 

Novo, no Estado .de 'Minae Geraes; e Edgard Cunha, Escriptura• 

rio, residente em Itapemiri~, no E tado do Espirito Santo. 
( 

Ficando, outrosim, oitado para todos os termos e aotos até 
\ 

oonolusão do 1nquer1to, debAixo da pena oomminada • 
. ~ I 

Lavrado em oinao vias de egual tepr por mim, Manoel Au-
' 

gueto Vaz Junior, Secretario da Commissão, que o subscrevo, 

indo assignado pelo Commissão, ~"'"·-<.4-~ 

I 

29 de Julho de 1936. 

• .. 
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CERTID.A:O 

Aos 5 dias do mez de Agosto do anno de 1936, certifico 

e dou fé que deClorreu o prazo regulamentar, erem que fos-s-e 

apresentada defesa eeoripta pelo OClusado Brasiliano Basi

lio ou pelo seu assistente Dr. bel Assump ção. Do que, para 

c-onstar, eu, Manoel uguerto Vaz ~unJor, Secretario da Com
I ·. 

missão, servindo de eerorivão, da.Cltylographei e.sta certidão 

úd'-~ 

CONCLUSJ(O 

Na mesma data acima, faço estes autos oonolueoer ao se

nhor Presidente da Commiasão. Do que, para constar, eu, 

Ma.noel Augusto Vaz ~ünior, Secretario da Commis são, servindo 

de escrivão, daotylographei este termo 

.. 
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~ 
o relatorio da Commissão~ 

~·~~ 
JUnte-se aos autos 

de Inquerito 

de Agosto de 1936 • 

( 
.,/ ·. 

Na meS"tna data ac-ima, 'foram-me entregues estes autos. Do 

que, para oonstar, eu, Mano~l Augusto Vaz ~unior, Seoretario 

da Commia~ão, servindo de escrivão, dactylographei este ter

mo em quatro vias de egu~al t?or, que subearevo, ~ 

w~':7<&ot4. ------' . ~· I 

JUNTADA 

Em seguida, junto a estes autos o relatorio da Commissão 

de Inquerito Administrativo, que adiante se vê. Do que, 

para c-onstar, eu, Manoel Augusto Va~ Junior, Secretario da 

crommiseão, servindo de escrivão, dactylographei este termo 

em quatro vias de egual te,or que subscrevo,~~ 
v~ 4+<Zt9= _ ~. Ir I 
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COMMISSlD DE IN QUERITO ADMINISTRATIVO 

-I.A~l07- Rio de Janeiro, ~O de Agosto de 1936 .• 

I1lmo.Sr.Director Gerente 

Presente 

PESSOAL DO TRAFEGO - TRABALHADOR BRASILIANO BASILIO - INQUE
RITO ADMINTSTRAyiVO 

( '· 

RELATO RIO 

' Segundo a Portaria de fls. ~. Brasiliano Basilio é ao--
' 

cus·ado de haver abandonado o serviço em Outubro de 1927. O 

imputado, em 27 de Agosto de 1927, chefiava o trem 79, que 

partiu da estação de Itapemirim com destino á de Carangola, 

quando, em uma. fiscaliaação pro·aedida no alludido trem, foi 

constatado que conduzia passageiros sem estarem munidos dos 

respectivos bilhete~. Em virtude de tal fa~ta, foi o aoou

sado transferido, sem reducção de vencimento~, para o logar 

de trabalhador na estação de Viatoria, por~m, ao invés de as

sumir o seu novo cargo, abandonou o serviço, dirig indo ao Sr. 

Chefe do Trafego a carta de 28 de Outubro de 1927. Decorri-

doe seis annos, o imputado, em Novembro de 1933, apresentou 

reclamação ao Conselho Nacional do Trabalho, o qual, depois 

das informações da Companhia, julgou a realamação, permittin

do a abertura do inquerito admini~trativo. 

Expedida a intimação ao acausado, foi certificado que 

Brasiliano Basilio não se encontrava em Campos, pelo que nova 

intimação foi expedida para o indiciado, que, segundo infor

mação prestada á Commiesão pela Chefia do Trafego, se encon

trava em Itapemir~, com designação de novo dia para o inicio 

do inquerito. 

A nova intimação foi devolvida com a informação do en

c-arregado da diligenaia de que providenaiára o comparecimento 

do imputado, o qual, no entanto, não deu o sciente na 2a.via, 

poriato a Commissão, reunindo-se em 29 de Julho p.paesado, 
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~ 

1 deliberou adiar o inicio do inquerito para o dia lO do mez 

fluente, intimado dis-to o increpa.do. Comtudo, tendo Bras i- ~~ 
liano Basilio comparecido perante a Commdseão para reapon:rudlehro~/&t' ~)· 

oe termos do inquerito, foi este iniciado no dia 31 de ~J ] · 

findo, conforme termo de assentada de fls. 

Ase·im, cumpridas ag formalidades le.gaee, foram ouvidos 

o acc:tusa.do e tres testemunhas, duas n~merarias e uma referida. 
( .. ~ 

Todas as testemunhaS' são peeer~as e· obre ouj a idoneidade 

não pÓde pesar a menor duvida, aliás, o proprio imputado dia-
, 

se nada ter a articular contra as mesmas. 

Brasiliano Basilio compareceu acompanhado do advogado 

Dr. Abel Assumpção, que, apez~r de haver affirmado apresenta

ria o mandato procuratorio em tempo opportuno, isto é, até a 

apresentação da defesa eacripta, não o fez. Na falta do ins-
,. 

trumento de procuração, a preáença do Dr • . Abel Asaumpção só 

poderá ser a.dmittida como de assistente. O mencionado advo· 

gado, após ouvir ae declarações do seu assitido, retirou-se, 

conforme expressamente se vê do termo de declarações de fls. 

São das dealaraçÕeg de Brasiliano Basilio: que chefiou 

o trem 79 do dia 27 de Agosto de 192.7, que partiu de C'achoei-

ro de Itapemirim para. Santa Luzia. de Carangola; que nesse 

trem viajavam o Inspector do Trafego Amleto Caruai e o Inspe

ctor Especial do mesmo Departamento, Roaha; que no questiona

do trem viajavam 24 paguageiros em primeira classe e 41 em 

segunda, todos munidos dos respectivos bilhetes; que teve or

dem de remoção para o logar de trabalhador da estação de Vi

ctori.a, porém, não a accei tou, por conaidera.l-a injusta 1 que 

não póde dizer si os termos da carta de 28 de Outubro de 1927 

junta por copia aos autos e que lhe foi lida, foserem por elle 

escriptoe, porém, escreveu áquelle Chefe de Repartição; que 

se intere~sou em apresentar reclamação oontra ~ acto ~ sua 

remoção ao Conselho Nacional do Trabalho, entretanto, eslla 

reclamação só ee deu em 1933; que procurou, por varias vezes, 

entre a data de sua remoção até a em que foi apresentada re-
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alamação ao Conselho, o Sr. Ca.rusi pa,ra dar um geito para 

elle reingreaaar no gerviço; que não sabe se eua remoção 

sem reducção de vencimentos. 

Da analyae que se faça do de~oimento das testemunhas, 

encontra-se quanto ao da primeira: que era o Inspector do 

Trafego em Itapemirim em Agosto de )947, ~uando oc~orreu o 
' ( ·. 

fa~to da fiscalisação feita no trem 79 de 2.7 do mencionado 
I 

mez; que na qualidade de Inspector do Trafego, recebeu da 
) 

' Chefia do Trafego ordem para~ remoção de Brasiliano Basilio; 

que essa remoção decorreu do facto de haver o Inspector Ro-
t 

cha encontrado, na verificação do trem 79 de 2.7 de Agosto de 

1927, dois bilhetes peremptos; que Brasiliano não cumpriu a 

ordem de remoção, não dando ' ' testemunha qualquer ea~lareci-
,. I ' 

manto; que a remoção não importava na reducção doe vencimen-

tos do accusado, pois, a ordem expedida pela Chefia do Tra

fego foi dada respeitando-se os vencimentos; que ainda no 

rumo de 1927, após haver o imputado se recuaado a seguir para 

Victoria, recebeu uma communicação da Chefia do Trafego, di

~endo-lha que, em virtude da attitude de Brasiliano, fosse 

elle considerado como tendo abandonado o serviço; que viajou 

com o Inspector Espec-ial Rocha no trem 79 de 2.7 de Agosto de 

192.7, não sabendo se referido Inspeotor revisou o predito 

trem entre as estações de Itapemirim e Alegre, sendo que nes

ta a testemunha deixou o trem; que durante sua viagem a tes

temunha não procedeu revisão no trem. 

uanto ao que declarou a segunda testemunha, destaca

se: que estava, em Agosto de 1927, havia um mez, como escri

pturario da Inspectoria do Trafego, em Itapemirim; que se

gundo lhe constou, em virtude de uma reviaão procedida pelo 

Inapeotor Manoel Joaquim da Rocha no trem 79 de 2.7 de Agosto 

de 1927, do qual era conductor Brasiliano Basilio, foi deter

minada pela Chefia do Trafego uraa suspensão por 30 dias e 

remoção para o lagar de trabalhador de Victoria, sem reduoção 

de vencimentos; ' que pela Chefia do Trafego foi dado ao impu-
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tado o prazo de 10 di.atr para que se apresentasse em Victoria, 

no entanto, tal prazo decorreu sem que elle se apresentasse 

em serviço; que nenhuma reclamação o indiciado encaminhou á ~ /j 

Chefia do Trafego por intermedio da rnspeatoria, nem tãopouaor;'J f 

o acoutrado voltou á Inspectoria para tratar do aaa.o em ques-

tão. 

( .. .,/ 
Havendo não só o imputado se referido ao Sr. Manoel 

I 
~oaquim da Rocha como ainda a duas testemunhas, oom a alle-

' I I , 
gação de que fOra elle o Inapector que examinar o trem 79 

de 2.7 de Agoa-to de 1927, de cuja verificação resultou a 

transferenoi de Braeiliano ' para o legar de trabalhador em 

Vic-toria e subeequente abandono ãe serviço praticado pelo ac

cusado, foi ouvida a alludfd~ testemunha. 
,. i .. 

O depoimento desta testemunha, feito na presença do ao-

ousado, esclarece com minucias e detalhes o que ocoorreu na 

fiacalia-ação que procedeu no trem 79 de 2.7 de Agosto de 1927, 

entre as estações de Celina e Veado, na qual constatou a 

eriatencia de 26 passageiros na la.claase; que examinando os 

bilhetes apresentados pelo conductor Brasiliano Basilio, ve

rificou que doia dellea, de •ictheroy para Veado, datavam de 

2-8-927, portanto, deveriam ter sido aproveitados para Veado 

no trem de 3-7-927, e, assim, faltavam dois bilhetes; que 

ante o que acabava de constatar, o acoueado procurou oonven

oel-o de que o total de passageiros era de 24 e não 26, o 

que era inaoceitavel; que em virtude dessa discordancia do 

accusado quanto ao total de passageiros viajando na la.clae-

se, a testemunha voltou em sua companhia para fazer nova con

tagem, encontrando 26 passageiros; que em face do novo exame 

feito em companhia do accusado, este procurou convencer a 

testemunha de que o carimbo de Niotheroy teri apanhado mal 

os cartões dos dois bilhetes; que voltando á estação de ta

pemirim, ali examinou e ~onetatou que os referidos bilhetes 

foram reg istrados como em transito para Veado para o trem 79 
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do dia 3 de Agosto de 1927, com o re~ibo do imputado, que t~~~~t: 
tambem f~ra o conductor do mencionado trem; que das syndioan ~ 

aias feitas, duvida não poderia haver de que os doia bilhete ~ l'i) 
de Nictheroy para Veado, emittidos em 2-8-927 para o trem no )6 
3 e 79 do dia 3-8-927, já tinham sido utilizados para a via-

g em e que para o trem 79 de 27-8-927 nenhum valor tinh~, 

quanto maia que f~ra o proprio acou,ad~ que, na qualidade de 
; ( ·. 

conductor do trem 79 de 3-8-927, os recebera na estação de 
I 

Itapemirim; que quanto ao abahdono de serviço praticado pe~o 
I 

' ' accusado, del~e teve conhecimento por ouvir dizer, sabendo 

que, suspenso e transferido para o oargo de trabalhador da 
I 

estação de Victoria, não acceitou a transferencia. 

O imputado oonteatou o depoimento desta testemunha na 

parte em que se refere a.o totál de passageiros viajando em 
I' ' I 

la.a~aase, por~m, confessou que na verdade firmara, na quali

dade de ~onduotor do trem 79 de 3-8-927, recibo no re~istro 

da estação de Itapemirim, na alludida data, para os dois bi

lh~tes de Nictheroy a Veado, por elle apresentados ao Inspe

ctor Rocha na revisão do trem 79 do dia 27-8-927. 

Assignado o prazo de ' dias para a apresentação da de

fesa esctripta, nada foi artictulado ou offereoido pelo impu-

tado ou seu assistente. 

Isto posto: 

Considerando que o imputado ~onfeaaou haver ahefiado o 

trem 79 de 27 de Agosto de 1927, que foi fisoalisado pelo 

Inapector Es~ecial Manoel ~oaquim da Rocha; 

Considerando que contra o alludido Inapector nenhum 

motivo de queixa tinha o aooueado; 

Considerando que o imputado confessou haver recebido, 

em 3 de Agosto de 1927, os dois bilhetes de Niotheroy para 

Veado, apresentados na revisão do trem 79 de 27 dos mesmos 
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mez e anno ao Inspector Rocha, que os impugnou, de vez 

referidos bilhetes eram validog para o trem 79 de 3 de 

de 1927; 

Considerando qu.e o aoaueaão não nega ter escripto, em 

Outubro de 1927, ao Sr. Chefe do Trafego, apenas diz não se 

recordar dos termos da carta; 

Considerando que aa duas tes~munhas numerarias se re-
• ( ·. 

ferem a este facto, cromo motivador da transfereno-ia do accu-

' sado para o legar de trabalhàdor da esta ão de Victoria, sem 
R 

reduc~ão de vencimentos; 

Oonaiderando que EHttas duas testemunhas affirmam não 
' ter o aoousado concordado com a transferencia, abandonando o 

e erviço; 

Cons.iderando que o indigitado dec-larou eó ter apresen

tado reclamação ao Conselho Nacional do Trabalho em 1933, 
, 

seia annos apos ocoorrido o facto de aua transferencia e sub-

aequente abandono de serviço, o que condiz com as declarações 

daa. testemunhas l.mlet.o Caruai e Edgard Cunha quando a.ffirma

ram não ter o indiciado ofterecido qualquer rec-lamação á Ina

pectoria do Trafego, nem ter se apresentado para o serviço; 

Considerando que a intervenção do assistente Dr. bel 

As~ção, quando pediu fosse c-onsignado no termo de dec-la

rações do imp~tado que as testemunhas eram, para si, euapei

taer, além de indevida em um depoimento pessoal, ~ como se 

não exis:tenteJ 

Considerando que nenhuma suspeição foi provada contra 

as: testemunhas., ao contrario, o proprio imputado affirmou 

nada ter que articula r contra as mesmas; 

Considerando que tanto as testemunhas numerarias como 

a referida são funcaionarioa antigos da Estrada e tidas como 

incapazes de um aoto menos digno; 

Re~olve a Commiseão infra assignada passar ás mão~ de 

v.s. os autos do inquerito administrativo, afim de qu.e bem 
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examinados os mesmos, julgue a Companhia quanto á prova e 

aional do Trabalho, com o 

TE 

~~pr,;W ~e>-<-d&ito -4d~z 
' VI E- RES !DENTE 

I 

~· 

• 
,. 

,, , .. 

• 
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C10NCLUSÃO 

Na mesma data retro, faço estes autos conclusos ao se

nhor Presidente da Commies-ão. Do que, para constar, eu, 

Ma.noel Augusto Vaz- .Tunior, Secretario da crommisa. ... o, Erervindo 

de escrivão, dactylographei este termo ~ 

teor, que subsorevo.~~é( ~~ 
' I / 

,/ \ 

' 
Remetta o senhor Secretario os autos des-

' 
te inquerito ao Erenhor rente da Companhia Leopol-

di na. 
Rio de , 11 de Agosto de 1936. 

,, i .. 

DATA. 

Na me~ data supra, foram-me entregues estes autos. Do 

que, para cons-tar, eu, Manoel .Augusto Vaz JUnior, Secreta

rio da Commisaão, servindo de escrivão, dactylographei este 

termo em quatro vias de egua1 teor, que 

,~. 
subscrevo,~~ 

BRIISSA 

Em seguida, faço remessa destes autos ao senhor Director 

Gerente da Companhia Leopo1dina. Do que, para constar, eu, 

Ma.noel Augusto Vaz- .Tunior, Secretario da Commias:ão, servindo 

de escrivão, dactylographei este termo em de egual 
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r. Brasiliano 

A/0 o 81'• 

sllio ~ ' ·. 
Dr. Ab 1 

• 

9 ot mbro 

.. eu ç o 

Ru ' da Cone 1ç .. o 11 2 - Ni t h roy 
' 

H v ndo a Leo oldina ail ay co . Ltd. 
·- , ... 

re ettido á aprec1a~-o ate onaelho o in uerito adm1ni -

trat1vo qu fez in t urar contra. vó , t virtud d aban

dono de em re o, oommun1co que voa a r· concedido, ne ta 

e retaria, pelo prazo d lO di a, vi ta do referido 1nque-

rito, afim de que vos manif et ia r spe1 to. 

Att nciosae saudações 

(Os ldo o res) 
Director ral da Secretaria 
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Jllb.el b.e Jfls~lllnp.ção 
Adoogado 

Buenos Ayres, 62 - 2•. Andar 
Salas 14 - 17 

Phone 23·5358 

Exmo . Snr . Dr . Presidente do Conselho acional 

( 

BH.ASILI ~O B I IO vem com a presente, attendendo ao 

officio de 9 do corrente só recebido a 20 , manifestar - se sobre 

o inquerito procediao pela 'Leopoldina Railway . 

Inicialmente accentúa que attendeu á solicitação da 

Companhia para comparecer,. ao inquori to não por que nelle reco 

nheça validade jurídica, uma vez que está sendo procedido de 

pojs de cerca de 6 annos dos factos que se pretendem provar , 

mas apenas , unicamente, para offerecer á Companhia mais uma 

prova da sua maneira honesta de proceder e um ensejo para que 

a mesma possa verificar a extensão da injustiça praticada con

tra o reclamante com a sua transferencia de conductor para 

trabalhador , ipso facto com rebaixamento de cathegoria e di 

minuição de vencimentos , sem que tivesse cownettido falta gra-

ve . 

-: : :-

O reclamante não cornmetteu falta grave , nem abando-

nou o serviço . 

luanto á prbneira arguição ha , apenas , a accusação 

do inspector ocha . i , sem que isto signifique qualquer desme 

recimento ao caracter do inspector H.ocha, o que é certo é que 

testius unus , testius nullius . demais o inspector Kocha não 

imputou ao accusado uma falta grave e não prova essa falta ~ra -



ve , pois que o que não padece nenhmna duvida é que esse funccio 

nario da Leopoldina encontrou, no trem flscalisado e de que era 

conductor o reclamante, 65 passageiros, sendo 24 de la . classe e 

l~ de 2a . cl asse, t endo verif icado, tambem, a existencia de 65 

bilhetes de passagens , sendo 24 de la . e Ja de 2a . classe • 
.; \ 

Onde, pois , a falta grave , o ' ad'to '·por ventura lesivo 
, 
a Companhia ? 

Dir-se-i que o inspector Ro~ha sustenta ter encontra

do em poder do reclamante dois bilhetes carimbados do dia 2 de 

Agosto . 

fiscalisação do Sr . Rocha se deu no dia 27 de Agos -

to . 
I• I 

Admittido que , de facto , tal causa teru1a occorrido , 

bem é possível que taes bilhetes tivessem ficado em poder do re-

clamante , por mero caso fortuito , r ois no dia 2 de Agosto , preci 

samente , teve uma ameaça de con2: estão cerebral, no proprio trem 

de que era conductor, e, tendo ficado doente e sem trabalhar até 

26, era possível que tal causa tivesse occorrido sem que se tra

duzisse em falta , ou mesmo irregularidade , de vez que teria ape

nas sido resultante de força maior , involuntaria . 

-... -... 
O certo, porém, é que tal irrer;ularidade que lhe attri -

' -bue o Ins pector nao aconteceu , nem da mesma existe qualquer pro -

va. 

Tivesse a Comparu1ia cumprido na occasião os imperativos 

da lei , abrindo o comp etente inquerito adruinistrativo , ou obte 

ria os elementos de convicção de culpa do reclamante, ou daria a 

este o ensejo para del!tOns trar plenamente a sua innocencia . 

Agora , passado s cerca de 6 annos , é ingenuidade admit -

• 
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tir- se a possibilidade de realizar qualquer prova . 

Isto posto, passamos a demonstrar que o reclamante 
... 

nao abandonou o emprego . 

Na pro pria documentação offerecida pela Companhia 
,/ \ 

ao Conselho t acional do Traba1ho'· está a prova de que o recla-

mante foi transferi do de cb auctor para trabalhador, rebai -
I 

xado, portanto, de c a tne go1ria funcciona1, e diminui do , i pso 
' 

facto , de vencimentos . 

Se o reclamante n~o se submetteu a essa humilhação 

e sacrifício pecuniario , fel -o n ' um movimento justíssimo de 

defesa de seu direito . E se , por mais de uma vez , pleiteou 

que tal direito lhe fosse reconhecido , claro é que não aban-

donou o emprego . 

Isso é tão logi co , tão evidente, que só uma cabeça 

realmente emp edernida não o acceitará . 

Aliás o assumpto está definitivamente esclarecido , 

quer no Conselho do Trabalho , quer mesmo neste inquerito , pois 

o que occorreu foi simplesmente o exposto , isto é, a Compa

nhia castigou, humilhou, sem justa razão o reclamante , obri 

gando - o a não se submetter á essa situação vexatoria e depri -

mente . 

Pelo exposto se verifica, pois , que a actual dire

ctoria da Leopoldina , ignorando os antecedentes do caso , jul

gou possivel a verificação do mesmo inquerito . A verdade , po 

rém, é que nenhuma prova mais poderá ser feita , quer quanto á 

allegada falta grave , quer quanto ao attribuido abandono de 

emprego, por parte do reclamante . 



E, assim sendo , o inquerito ora instaurado nada vale , 

nada significa , é uma peça perfeitamente ociosa e imprestavel , 

nada poderá provar e nada prova para uma consciencia justa e se-

rena . 

l ais uma vez e encerrando as present es considerações 
,1 ' 

accentuamos : se o reclamante aquiesceu a1 comparecer ao inqueri -

to fel-o com o objectivo unico de coi aborar para o convencimen-
{ ' , to da actual Directoria da reclamada, quanto a injustiça de que 

I 

foi victima , certo de que , reconhecendo o erro e emendando - o, 

porque errare humanum est , a Companhia attenderá aos imperati 

vos legaes e a decisão da Justiça proferida pelo Conselho Nacio -

nal do Trabalho , mais do que isso, ae ~entimento de justiça que 

deve viver na consciencia de todos os homens de bem, reintegran

do -o no pos to a que sempre serviu com lealdade , com dedicação e 

com a mais perfeita seeurança do seu dever . 

~ , em ultima analyse , o inquerito foi realisado com 

completa posterpação dos mais elementares principias de respei 

to ás decisÕes do Conselho J.ra cional do Trabalho , por isso que só 

foi iniciado depois que pro f erida a 2a . e ultima decisão , em gráu 

de embargos , decisão essa que j á não admitte , em face da lei , ou-

tro recurso . 

Pelo exposto espera - se que este Collendo Conselho rati 

ficando as suas decisões e confirmando-as , determine o archivamen-

to do ~nquerito , como de 

JUSTIÇ 

• 

' 
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PARECER DO PROCURADOR GERAL 

Brasiliano Basilio reclama contra o áto de "The Leopoldina 

Railway Co. Ltd." que o afastou do sepi\ÇO em 1927, em virtude de não 
' ' ·. 

se conformar o reclamante com a suspensão e rebaixamento de funções -

que lhe fÔram então impostas. truntou o reclamante certificado de seu 
I 

tempo de serviço, num total de 10 anos e 4 mezes. 

Ouvida, a reclamada informou que o reclamante no dia 27 de 
, 

a~osto de 1927 fÔra supreendido , quando, no trem nQ 79, que então che-

fiava, fraudava as vendas da Companhia, transportando passageiros que 

não se achavam munidos de bilhe~es. Por motivo dessa falta fÔra o re 
,. 

clamante transferido para o legar de trabalhador na estação de Vitó-

ria; mas, recusando-se o reclamante a aceitar essa transferencia, co~ 

forme carta de 28 de outubro de 1927, fÔra êle considerado demitido,-

não sendo instaurado inquerito administrativo, por não contar dez anos 

de serviço e i ato porque, tendo saído em fevereiro de 1920, reingres

sára no serviço em outubro do mesmo ano. 

Nos termos da jurisprudencia firmada pelo Egregio Conselho, 

contra o parecer desta Procurndoria, o empregado de uma empreza abra~ 

gida pelo dec. nQ 20.465 que se retira espontaneamente do serviço, se~ 

do readmitido, volta como um empregado novo, sem o direito de contar o 

tempo anteriormente trabalhado, para efeito da ~arantia de estabilida-

de. 

Sob a influencia dessa jurisprudencia orientou-se, poristo, 

o nrocesso, no sentido de apurar quais as causas do afastamento do re 

clamante em fevereiro de 1920, visto como, si não tivesse sido espon-

tanea essa retirada, teria o reclamante mais de 10 anos de eerviço,ca

bendo, então, examinar a procedencia e a improdencia da demissão que -
, 

lhe foi imuosta em 1927. 

Acontece, porem, que, dando orovirnento aos recursos de João 

Rolino Xavier e Edison Guerra Dias, o Sr. Ministro do Trabalho, funda-

do em pareceres dos Srs. Consultor Geral da Republica e Consultor Juri 

cs 



dica do Ministerio e desta Procuradoria, negou o seu 

pra-referida jurisprudencia deste Conselho, decidindo que o 

nas condições por ela estabelecidas, conta todo o seu tempo 

para efeito da garantia de estabilidade. 

- 2 -

Cabendo, pois, a este Conselho decidir na conformidade da r~ 

solução ministerial, torna-se evidente que, segundo o certificado forn~ 

cido pela propria reclamada, o reclamante contava mais de 10 anos de -... \ 

serviços, em 1927, quando foi conside'rado demitido por abandono de em-

prego . 

Isto posto, verificà-se que ~ procedente a reclamação. O -
I 

art. 42 do dec . nQ 4.682, vigente em 1927 , dispunha que, após 10 anos 

de serviço, o empregado das emprezes abrangidas por essa lei, só pode-
' 

ria ser demitido no caso de falta grave constatada em inquerito adminis 

trativo. Assim sendo , confessaJ1dO a reclamada que deixou de instaurar 

esse procedimento , porque julgavâ contar o reclamante menos de 10 anos 

de serviço, ~ claro que o reclamante não podia ter sido demitido porque , 

quer o áto grave de insubordinação que se alega ter êle praticado,quer 

o abandono de serviço CJUe se l he imputa , careciam de ser concludentemen 

te a urados em inquerito administrativo , para que fôsse, após, lavrada 

a demissão. 

Tal não foi feito , como já se viu , e , nestes tei·mos, somos 

de parecer seja julgada procedente a reclamação, para o fim de se deter

minar a readmissão do reclamante no serviço com direi to aos vencimentos 

que deixou de perceber, salvo os que estiverem prescriptos (Ood . Civil , 

Rio, 20 de fevereiro de 1935. 

(a) - Geraldo A· Faria Baptista 

Procurador Geral, em exercício. 

os 



CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc. 12.692/33 

a d.a Republica) 

qo Trabalho , 
e Commercio 

Ag/CR 

A C C O R D .'A O 
' 

nei ra Secção 1935 

Vistos e relatados os autos do processo em que 
.... \ 

BrAsiliano Basilio reclama contrli a. sua demissão da "The Leonold!_ 

na Railway Company":-

.~ 
Considerando que por força da interpretação dada pelo 

sr. Ministro do Trabalho o reclamante conta mais de 10 annos de -

serviço ; 

Considerando que, ao tempo em que o reclamante foi co~ 

siderado demittido , es sa não , era a interpretação, mas agóra, conhe 

cendo-se do caso, deve prevalecer a que no momento é acceita ; 

, 
Considerando, assim, que soem caso de inquerito em que 

se apure falta grave póde o reclamante ser ãispensado do serviço; 

Resolvem os membros da la. Cama ra do Conselho 

Nacional do Trabalho , julgar pr ocedente a reclamação para o fim de 

ser Brasiliano Basilio reintegrado nos serviços da The Lecpoldina 

Railway Company, com direito aos vencimentos que deixou de perce

ber, salvo os que estiverem nrescriptos (Cod. Civil , art . 178, § 

10, nQ V). 

a) 

a ) 

Rio de Janeiro, 7 de Maio de 1935. 

Francisco Barbosa de Rezende Presidente 

Alvaro Corrêa da Silva Relator 

Fui presente : - Natercia Silveira Procurador Geral 
interino 

Publicado no "Diario Official" de 20 de Junho de 1935 .. 



PARECER DO lg ADJUNTO DO PROCURADOR GERAL 

(Folhas 55v.) ~ 11 

Preliminarmente -

Os embargos foram apresentados no prazo regulamentar, mas 

não se acham acompanhados de documento novo, tal como exige o § 4, 

do art. 4 do re&,rulamento desty 9on~e'lh'o. 

De meritis 

' Os embargos são improcedentes . 

' A embargante declaro~, a fls. 9, que, ante a recusa do em 

bargado, em acceitar a transferencia " e considerando que o mesmo não 

tinha lO annos de efetivo se~iço, visto que, admitido em outubro de 

1916 , saíu em fevereiro de 1920, para retornar em outubro desse ulti 

mo ann, conforme consta do certificado de seu tempo de serviço, cuja 
I 

copia anexo, não foi procedido o inquerito administrativo". 

Nos embargos, diz a embargante, que não fez instaurar o in

queri to, para a verificação do abandono , porque o embargado não con

tava 10 anos de serviço , segundo a jurisprudencia deste Conselho , de 

vez que a interpretação a "contrario sensu" do art . 55 do dec . n2 ••• 

20 . 465 , impõe a conclusão de que o empregado que se despede perde o 

direito á contagem do tempo anterior . 

Que essa interpretação feria as disposições do dec. nQ •••• 

20 . 465 sempre o sustentou esta Procuradoria e, afinal, reconheceu o 

Sr . Ministro do Trabalho. 

Não se pode contestar, entretanto, que durante muito tempo 

foi ela adotada pelo Egregio Conselho . 

Mas , não é menos certo que, em bÔa fé , jamais poderia a em

bargante invocai-a , como justificativa de seu áto. 

E' o que demonstra exuberantemente o processo . 

Veja-se o certificado de tempo de serviço de fls. 3-A. AÍ 

consignou a embargante: "30/Setembro 1927 - (Abandonou o serviço ) • 
• 

Tempo liquido : dez annos e quatro mezes, inclusive vinte e oito dias 

de licença. 

Esse certificado foi passado em 27 de novembro de 1928 . Nes

sa data, pois, já a embargante considerava o embargado como tendo a-

cs 
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seNiço. # !P: ~ 
Apropria embargante, pois, conf'essou a ilegalidade d e 

bandonado o serviço, contando mais de lO anos de 

áto, porquanto, para a demissão, por abandono de serviço, 

5.109, então vigente, combinada com o regul amento nQ 17.941 (art.69, 

§ lQ, alinea ~) exigia a previa instauração de inquerito administra

tivo. 

Si a propria embargante, em novembro de 1928, reconhecia ao 
./ I 

embargado tempo liquido superior ~ 10 anos,como justificar o alegado 

apelo á Jurisprudencia deste monselho?! 
t 

Mas, ha mais: na ~ data referida não exisitia,ainda, essa j1!_ 

risprudencia que foi adotada em' 1932, ~á na vigencia do dec. nQ ••••• 

20.465. 

As contradições da embargante são evidentes. 

Ora reconhece ter o embargado mais de 10 anos;ora lhe nega , . 
esse tempo. Ora conta o tempo •· to tal do embargado; ora subtrái o tempo 

anterior a fevereiro de 1920,firmando-se em jurisprudencia muito po~ 

terior ao seu questionado áto. 

Como se vê, toda a argumentação contida nos embargos, está 

nor terra, porque assenta numa p remissa falsa. 

Um unico argumento, destes, resta,merecedor de exame. E' o 

que se ref'ere á prescrição. E', porem, inconsistente. A prescrição de 

cinco annos, instituída pelo Codigo Civil, diz respeito á ação dos -

serviçais, operarios e j ornaleiros, pelo pagamento de seus salarios. 

Ora, o direito correlato, não pode ser confundido, conforme entendeu 

o Conselho, com o direito f'undado no disposto no art. 43 da lei nQ •• 

5.109. A este só pode ser aplicada a prescrição do art. 177 do Codi

go Civil· 

Do exposto resulta que a embargante, declarando abandonado 

o serviço, pelo embargado, em 1928, fê-lo com infração do disposto -

no art. 43 da lei nQ 5.109 e seu regulamento nQ 17.941, art. 69. 

Bem decidiu, pois, o acórdão embargado, determinando a re

admissão do reclamante,- desde que não foi o abandono apurado em inqu~ 

rito administrativo que, aliás, é licito á embargante fazer, ainda,-

instaurar. 

De meritis, portanto, devem os embargos serem regeitados,-

cs 



mantendo-se o acórdão embaz•gado. 

/ 

Rio, 2/12/1935 

(a) - Geraldo A·Faria Baptista 

lQ Adjunto do Procurador Geral 
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Proc. 9989/36 

PARECER ___ ,.. __ _ 

Julg ndo proc dente a reclamação (proc. 12.692/33) de 

Br siliano Basilio contra •The L~poldina Railway oo•, por o ter ' ·. 
ct.eai ttido sem inqueri to quando jl. tinha mais de lO'J nnos de se ::Do 

I 
viço. ordenou o E. Conselho (acoordãos juntos por copia a fls. 

I 
... I 

70 e 74) a reintegra9ao do ,reclam nte, facultando ~a reclamada fa-

zer instaurar o indispensavel inquerito para apuração da falta 

gr ve attribuida o empregado (vide fls. 76). 

Usando dessa faculdade, remette a Companhi Leopoldina ,, 
o inquerito que realizou para pur r o abandono de serviço em 

que diz ter fundado A demissão do accusado deste proc aso - Bra

siliano Basilio, 

Diz a Companhi que tendo sido o accusado transferido, 

sem reducção de vencimentoa , de conductor de trena para trabalha

dor na estação de Victoria, não aoceitou o novo posto, abandonan

do o serviço, confo~e oart~ue lhe dirigiu,(vide fls. 7 e a car

ta junta por copia a fls. 12 cujo origina~e encontra a fls. 49 

do processo 12.692/33). 

Funda a empreza tal transferencia no facto de, segundo 

allega, ter o acousado sido encontrado conduzindo o trem 79, em 

27 de Agosto de 1927, com passageiros sem passagem. / 9 1 

A falta de que & accusado o empregado , não ' é, porem, 

esse acto de improbidade e sim a de abandono de serviço. 

Vejamos, pois, se, na hypotheae>eatá cara~terizado o 

abandono de aervi9o, nos te~oa da lei 5109, de 1926, e respec

tivo regulamento (Dec. 17.941, de 11 de Outubro de 1927), de 
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vez. que o acto incriminado foi praticado na sua vigencia, ante

riormente ao Dec. 20.46,, que actualmente rege a materia. 

~que está provado' que o accusado)tranferido para o .. 
lugar de trabalhador em Victoria, nao assumiu o exercicio de • 

as tunc9Ões. 

Elle proprio declara, em~ s u depoimento -
( ·. .. 

dizendo, adeant 

•que no anno de 1927 teve ord m de remoqao pa-

ra trabalhador na esta9ão de Victor! , porem, 
N I o accusado, considerando uma penalidad in-

justa, de vez que sem motivo, n!2 aoceitou !A~ 
I 

~ ~t_r_a_n_s_f_e_r_e_n_c_i~a•. 

(fls. 38) 

' "que entr a data de sua remo9ão at' a em que 

foi presentada reclamaqão ao Conselho, o ac

cusado procurou v rias vezes o Sr. Carusi ,a-

ra ver se podia dar um geito de seu reingres-

so no servi9o". 

(fls. 39) 

Base Sr. Carusi, porem, declara em seu depoimento, que o 

accusado não lhe falou sobre o assumpto depois de não ter cumplfi

do a orde~ de remo9ão (fls. 40), no que não foi contestado p lo 

accusado, que, nesse depoimento (fla.4l) ) a& rectificou um ponto 

(a viagem do depoente até Veado e não Alegre), ·~ !!!_ tendo 

~ allegar quanto ~ outros pontos A2 de oimento ~ testemunha". 

O facto é que, não tendo attendido ~ ordem!! remoção,~ 

accusado não maia, portanto, compareceu ao serviqo e a& em 1933 

apresentou reclamagao ao Conselho (proc. 12692/33) que foi julga. 

da procedente por não ter ' demissão precedido o indispensavel in , 

querito. 

Carncteriza-se, portanto, o abandono de servi o, nos ter-
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_j~~ 4o § 1D do art. 69, do Deo, 17.941, de 19271 que/~ji-
7 '(Precei tUla o Dec. 20.465 (art. 54 letra !) não cuida. da causa do 

abandono de serviço
1
que aqui (no Dec. 20.465) aS constitue fal-

t grave quando tem lugar sem caus justificada. 

Cumpria, pois, ao accusado reclamar em tempo util se 

julgas e illegal ~ ... sua tranterencia, e nao abandonar o serviço, 

como :fez, para scS reclamar. c?nt.~ à demissão 6 annos depois, ia-

to 'I > em 1933. 
\ • Se, pois, deixou de comparecer ao serviço, como está 

' provado e não nega, inco+reu na falta grave citada (Decreto 

17.941- art. 69, § 1a,1etr s) e & passivel da pen de demi-.. 
o. 

Não oabe aqui indagar da c usa do abandono, porque es

t n-o ' prevista no Dec,. 'i7 .. 94l , que pune pura e simplesmente o 

Este (o abandono) est! claramente evidenciado do prooea-

so • 

... 

Se a lei a applicar fosse o Dec. 20.465, seria o caso 

de se averiguar se o abandono teria sido motivado por causa jus-

t ficada. 

T r-se-ia então de estudar se a remoq""o do lugar de con

ductor de trens para o de trabalhador. embora sem reduoqão de wn

cimentoa, attingiria o principio da estabilidade !unccioal de que 

gozava o empregado. 

A nosso var, desde que o empregado goze estabilidade, 

não poderá ser transferido, mesmo sem reducq-o de vencimentoa,se-

-nao para ca»go equivalente em cathegoria e de funcqões asaeme-

lhadas. 

De equivalente oathegoria, porque transferir-se um em

pregado de cathegori elevada para uma outra subalterna, embora 
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com os mesmos vencimentos, ' forçar a demissão, submettendo o e~ 

pregado a uma situação humilhante insustentavel. Seri ,por exem

plo, o caso de se transferir um chefe de secção para o lugar de 

serv nte, embora sem rebaixamento d vencimentos. j, evidentemen

te, uma demissão disfarçada. 

As funcções devem tambem ,..ser as'semelhado.s, por isso que 
( ·. 

transferir um runccionario com dete~inadas aptidÕes no cargo que 
\ 

exerce para out ro onde são outras os conhecimentos necessarios,é 
I • 

I , ... 
evidentem nt , ~orQ l-o o mao desempenho das novas funcçoes,tor-, 

nando-o po.ssiv l de demiae.ão por incompetencia. 

No o. inda foss de se indagar, 
... 

está caso, porem, que na o 

provado que a transferencia se deu para cargos de cathegoria~dis-

pare ou funcções diésemelh ntes, embora pareça que o car-,. 
go de trabalhador é subalterno em relação conduc or d t r m. 

O c ao, po rem, nno é do Dec. 20.465. 

Se a remoção feria os seus direitos, devia o accueado 

tel-oe feito valer na occaoião em que ella se deu. 

Não podia abandonar o serviço, como fez, por isso que n 

lei então vigente punia com demieãao o simple abandono de servi

~ (art. 69 § lQ letras, do Dec. 17.941) sem indagar suas cau-

sa.e. 

Se, portanto, abandonou o serviço, o que eet' provado, 

sejam quaes forem as causas do seu acto, ' paesivel da pena de 

demissão. 

Opinamos, pois: pela procedencia do presente inquerito ~ 
autoriz ndo-se demiss o do accusado. ( 

Uma vez, porem, que o inquerito s6 foi instaurado a 8 

de Julho de 1936 (portaria de fls. 5) os seus effeitos só até 

essa data devem retroagir. 

Kandado r integrar pelo accordão junto por copia a fl,. 

74, deve s r assegurado ao ccueado o direito aos vencimentos 

não percebidos emquanto illegalmente (sem inquerito)demittido, 
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na forma do referido julgado, nté á data supra referida. em que 

o inquerito foi instaurado e a partir da qual o accusado pedi 

ser considerado suspenso sem vencimentos. 

Rio de Jnneiro, 15 de Fever ir,o de 19.37 
I 

t , 

Aj. tech. 

'. 
,. ' 

• 

• 
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CONSELHO NACIONAL DO 
MINISTERIO DO TRABALHO, 
INDUSTRIA E CDMMERCIO Pro c. 9 . 989/36 

ACCORDÃO 
l a . Seoçào f./ .:>F • 

19. 37 

( 
~ ·. 

VIJTOS ~ RZ T~OS os autos do processo em que con& 
' 

ta in ueri to adr.tinistraMvo, instaurado por The L opoldina Rail·ray 

Company1 cont e. o í\.mccionarj d Brasiliano Basilio : 

CO T~JD !:R DO, que , em virtude de ter sido dispensa-
' 

do sem a precedench .. de in ueri to ad.minist1·ativo , n~o obstante cog 

tar .. ais e 10 rumos de servi.s.o , este ConseJho , por accor·d&o de 7 
' 

de LCÜo de 193b , couf'ir ~&.do'' e 1 '6 de 'evereiro de 1936 , deter i.nou 

a rein·t:.e.._ agZ: o do 1· erroviario 13rasi1iano ~asilio, no s erviç;o de 'l'ue 

Leopoldina Hail Jay Cor.tpany , facultando a esta o direi to de promo-

ver i nqueri to pa1·a apuração de falta wrave, uttribuida ao re er ido 

ferroviario ; 

CONSIDERl NDO que, usana.o dessa í' culdaQe , envia Leo 

poldina ailnay o inc1ueri to que fez instaurU' , articul<:.:.nd.o contr·a 

o í'unccionario a í'étlta 2;rave de ab· .ndono de servi .. o ; 

CON;:).ID ~RA2IDO , reJiminarr ente , que no jnquerito 'o 

ram observadas as í'orrnelidaaes le aes , tendo siao facultado ao ac-

cusado pleno oireito de defesa; 

ue , se ..... ndo a portaria de í 'lE: . s , u 

Ernpreza declara que , tendo si 10 o a c c usado trans 'eri 10 , se red c-

cio ae ve ~cin:ento"', J.e conductor de tl'ens parç_ trabalhé.dor na estg 
'"' 

g · o de Vict.orié.. , l Zl.o accei tou elle o novo posto , ao;;mdonando o ser. 

vigo , conforme carta que diri._;iu hO clteí·e :lo traí'e._;o - vide 'J • 7 

e car ,a junta por co_.;i·. 2 1.' s . J.2 , cujo or·i ..... in;;l . e ent ontr" ' .r'ls . 
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l'OC . . ~~8/36 

49 do processo 1' . 692/33 , r ef,erente á recle.11t..: o inicial ; 

CONoiDE :NDO que , a Empreza :t\u ela tal tré:tl1S:L'erel1Cia 

no í'acto e ter o accusado sido encontrado conduzinc: o o tre 7q , 

em 27 e ·osto de 1927 , com pa oS_9.w iras e bilhetes ; 
( ·. 

CONSllJ'";:RATITJO ue, bem examinados os elem ntos dos 
I 

, utos , tendo e1 vista c ~e~ 6 . J O~ , ( e 1926 , e respectivo re~uJ a 

to ( Dec . 17 . 941 , de Jl 
I 

de utubro de 1927 ) ' de vez que o a c to 

c r i nu. do :roi pr· ticado na ·ua vi ·enc ia , se couclue llUe o ~ ccu.s 

tran.):f'er.·· do . ar· o lu~ar de• tr"ba::J1ad0r, :"o assu.iu o ._e r· c cio 

dess~ s funcç e a; 

; com ef'r'eito, que o proprio accusa o 
,. . 

eg 

in 

do 

decl era, em .-.eu depoimento, de f'ls . 38 , "que uo aru o de l9c:.7 t v e 

ordem de re .10çao para trabalhador na estaç~o de Victo_ ia , J. ort , , 

o accusado , conside1·ando uma penalidade injus · , de vez que e o 

te , ••que entre a data de suu re 1oç;&.o ut ~ em qu.;: f'oi apl't.:.; .. entada 

recléJ.Taaç;~o ao Consel o , pr·ocurou v a i· .s vezes o '1U' . Caruzi , I a a 

vêr si podia dar• um eito de seu rein,_;re.Jso .. ,o servi ·o" · .. ) 

CONSI :zRA.L O c.Lue o r·eferi o 'lU' . Ca uzi , ouvic..o no 

inqu ri to, inr'or1 L.. l. ue o accusB.do nllo lhe 1.'a1ou so r· e o assum to 

de_ oi o.e não t.eP cumpr:Lao a ordo d re o ... o - f'ls . Ll -, no 1ue 

n&o roi contestauo pelo accu' ELdO , que, esse depoil ento, 6 ·ecti

f'icou um ponto - a vía...;em do det>oente a.t' Veado e n<lo le._,re -

11 nada mais te do a alJe 

das test muHhas 11 
• 

.=..:::~====-' 

nto .o outros ontos c..o 
~---....;;....;.. 

CO 1:3IDW.RA JDO qu. , er face do exposto , o ur.; 'ic · g 

sado n o na.is co11_ areceu ao servi ·o e t.::J 1 19 3 1 apr·esentou rC::cl· 
• 

ma_:!J.o a BSte o 1Se l.c.o ( Pro c . J::... . 6 • /33 ) , u foi j ul d C\. _ ... acede_ 

te por não ter ' t..ei dss~o _ ... rec di o o · j spens vel inqu I · i to; 
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con 'I.'.)"'J A1. )0, <2 ssil , c ue e tá caracteriz;_do o ,a

bandoi!.Q de servira , nos termos da letra ·, do .s 1Q , do a1·t. 69 , do 

• e""ulamento annexo ao e c. 17 . 941 , de 1927, L .. U~;: , differentemente 

do qu~ preceitúa o Dec . 20 . 465 ( 7r . ~~ , letra i ), n~o cuida aa 
( . 

causa do abandono de serviço , que no mes1r.o Jec . C.0 . 4-í:55 , só cons-

' titue f''lta. ,erave 1ua:nclo ten lu._:;ar Q§ll causa ,justi 'icada ; 

em ul·t.ima ano.l se , qu~;:: , )rovado o a 

bandono de s rviço , im õe- se a demiSSt.: o do accusado , porf1 , wna 
j 

v z 1ue o in 1ueri to s6 I' oi ii.nstC::..urado a 8 de Julno de 193ô - t'ls . 

.... -
1 

os seus eí'í' i tos só até essa dat deve retroa ir ; Isto posto 

R 'uOLV .1 os mbros da 'i'erce ira Camara do onse llo 
J 

:r-acional do nr·ab .lho
1 

ju1 çcr procudente o in uerj:t.o, pc: rv. autori-

zar a demiss· o do accusado , asseouré•.ao a este , entre·t nto , o di-

rei to de naver clet The Leo.coldina ailltay C2 1 o pa.;cu er to os ven

cimentos n.o perc:ebidos emquanto esteve ilJ.egalmente demittido . 
/ 

Rio de Janeiro , 1' e a çso de 1937 . 

r-esident e 

eJ.ator 

Q ~junct.o d o 
.1. 1 ocm~ador Geral 
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SSDF. 18 ov m ro 7 

1-1.903/37-9.989/36 

.,1 \ 

Sr. 1 · ctor G r nte a. OT'Old1n R 11w y co ~pany I l1 ted 

' 

nt; tto-vo , o v <1 1n , cop1 

erc ir uth n te do 
,.. 

ccor o .ro rido 1 

<1 s o, e o e 16 de r o do corr~nt n-

no, no u os do proc ~ o 

t o 1ns u o or 

s111 no B s111o. 

qu const in u rito m1n1 -

con r o runcc1onar1o 

* 
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s 18 lov mbro 

1-1 .904/37-9. 989/36 

r. s111ano as111o · 1 

fc do D • Ab 1 de As~ p ~o 

B nos Ayres n. 6 ' . 2~ nd r, s 1 s 14/17 

Rio <1 Janeiro 

~. nr - e 1 v· r ao vosso o h e1m~nto que T r-
, 

c 1 c mar do cons lho c1onal do Tr balho, preo1-n~o 

os uto do proc~ o m u const in u r1to a m1n1st ti-

vo contr vós 1 st urado p 1 L opol in R 11 t;omn n 1-

ted , resolv u, em s ss~o e 16 de ~rGO . o corrente anno, 

-- ccor o 11 ao no 1ar1o or 1c1 1 e d ov mbro ul-

t o - ul r oc aJnt o 1ncu rito, u oriz r vos-

se 

a o 

to stlv tes 111 

~o-vos, orem, o ~ir 1to de v r d 

o v nc1 ntos não p rc ~ os u -

nte dem1tt1do. 

t n !OS 
.... 
oes 

(OS 

Direetor d 

.. 



l···· . · . ' . 

( ·. 

J u 

Junto nos pr~s~ntes AUtos, n.s~ d t ç , os 

pelu "The Leopoldin tailwa.r Com ny 1 1 edr' 1 

d ~la .+. r~ ia Ter_.,.. r, "'nm::J ::1 no Conselho 

• 



' : 

~1t Ifitopolàimt ~athuaR Qlompanll'lfiimittà. 

ADMINI S TRAÇAO %""'~eM. ao de .Dea ibro 4e 11117. 

----

D. G. 011, 2&-{ BL) 
-I.A.10'7-

lllmo.sr.Dr.Direotor Geral da ' 
Secretar1a Oo CoD8elho Baciopal 4o 'trabalho 
Rio 4e JaneJ.ro • 

Dando ea ••" poder a D o:tt1c1o n~ 1-1. 903/37-9. 989/8'6, de 

18 de NoTOIIbro P• paaaaclo, r eb14o no dia 24 elo mesmo .aez, e agra

decendo e Naeaea da cop1..a authenUcada elo accor4i pl'O~el'14o pela 

Teroeira oaa.ra d.aa&e Oouelho, em e seio de 16 4& J1ar90 do corren-

' te anno, nos e toa do .PI"'CH • que oouta inquert to ada1ntetr.-

t1 vo instaurado por- e ata Ba t.ra contra o hDC01oDa!'1o Brasiliano 

Basilio., 3unto ao pream~, d.eDtro Oo pxtaso lepl.,. os eJibiU" oa ao 

p,recl ta40 accordio, 08 o.uaee qradeoarei :t•ser :presente •o Bare&io 

Coaaelho, preenoh14aa a8 :tonaalida4ea leaaeL 

Valho-me elo en&e3o para NDOT&r a v.s. aeua proteatoa 4Aa 

alto apreço e d1s~1Rcta co~de~çJo. 

c .,. 
AJmexoa:-'- D1rector G 
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D.G.Oll,23-(RL) 
-I. .107-

Rio de Jan iro, 20 de Dezem 

EGREGIO CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO: 

( 

THE LEOPOLDINA RAILWAi COMPANY, LI ITED, con oante expressamente . 
lhe facult o art. 4Q, ·§ 4Q, do Decreto ng 24.784, de 14 de Julho de 

1934, offerece, dentro do prazo, legal, embargo 'decisão da Tere ira 

Oamara proferida no Processo N. 9.989/36. 

Antes de adduzir as razõesr que lhe parecem procedentes, perm.i tta

lhe sse Colendo Conselho histo~iàr suecintamente os motivos que deram 

causa ao inquerito administrativo instaurado para apurar a falta grave 

de bandono do serviço attribuida a Bra 111ano Basilio. 

Basilio trabalhava em 1927 como conductor de trens no Destacamen

to de Itapemirim, quando, no dia 27 de gosto do all dido mez, foi apa

nhado no commettimento de falta grave, qual tosse a de transportar pas

sageiros sem bilhetes em fraude ás renda da Embargante. 

•veriguada convenientemente a procedeneia da falta imputada, foi 

determinada sua transferencia, sem prejuizo de vencimentos, para o lo

gar de tr balh dor na etação de Victor1 • 

o invés de cumprir a ordem de transferencia, Brasiliano dirigiu

se, em 28 de OUtubro de 1927, ao Sr. Chefe do Trafego da Companhia, 

nos eguinte termo 

~com relação a ordem de suspensão d da por Va.sa. , 
isto é de 30 dia eguida rebaixando-me p ra trabalha-
dor da estação de Victori ,tacto este que para 1m molestou
me,porquanto como um apr gado de cathegoria passar a jorna
leiro tenho a dizer que m absoluto não acceito,sendo conve
niente dar sse logar pessaa que Va.sa. tenha mais estima
ção." 

• 
Esta carta, 6 por i, prova, irretorquivelmente, que Basilio se 

despediu voluntariament do serviço da E trada, e, portanto á esta ne-
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nhuma obrigação cabia pelo acto expontaneo do interessado. 

Brasiliano Basilio, depois de sua carta, não mais voltou a recla

ma~ qualquer direito porventura existente em seu favor; nem o poderia 

fazer, de vez que deixára aponte ~, aliás por um modo pouco cortez, 
( ·. ,/ ' 

o serviço da Estrada. 

56 em 1933 lembrou-se o ~pferido senhor de apresentar uma recla-
i mação a esse Egregio Instrtuto para pleitear possiveis direitos, sen-

I 

do certo que elle mesmo confessa, no documento de 2 de Maio de 1934, 

enviado por copia a esta Companhia com o otfioio n~ l-891 (P.nQ 12.69~ 
I 

/33)~ de 20 de Junho de 1934, da Secretaria desse Conselho, ter deixa

do o serviço da Embargante em ,Fevereiro de 1920 para a e1le retornar 

em Janeiro de 1921 (documento annexo). 

Ah1 estão, em synthese, os factos relativos ao caso lub-~udico, 

focalisem-se agora as seguintes observações: 

la. - Vigorava, na época em que o Embargado deixou os serviços da Em

bargante, a lei nQ 6.109, de 20 de Dezembro de 1926; 

2a. - Na occasião, não se cogitava do inquerito administrativo para 

apurar a falta grave perpetrada pelo Embargado, uma vez que não 

pretendia a Embargante a exoneração do indigitado; 

3a. - Pela falta grave praticada pelo indiciado, impoz-lhe a Embargan

te a pena de transferencia de fUncções; 

4a. - O Embargado deixou de assumir as novas tuncções para as quaes 

fôra transferido, dirigindo ao Sr. Chefe do Trafego a sua carta de 

28 de Outubro de 1927, cujo teor não deixa a minima duvida de ha

ver renunciado o serviço da Embargante. 

Porém, si assim não fosse, vejamos, em face da lei precitada, se 

estav a Embargante obrigada á feitura do inquerito administrativo. 

As bypothe es para a obrigatoriedade do inquerito eram: contar o Em

bargado mais de 10 annos de serviço effectivo, ou ter completado tal 

tempo, si readmittido ao serViço, uma vez tivesse sua sahida anterior 
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sido motivada pela Estrada. Ora, no caso em tela, não contava o Em

bargado o tempo effectivo de 10 aanos, pois que sahira m Fevereiro 

de 1920 para voltar em 1921, conforme confessou, e, assim, caber-lhe

ia então invocar a segunda condição, isto é, a prevista no § 2Q do 
. ,I ' 

art. 43 da premencionada lei nQ ~.lÓ9, porém, nem este favor legal o 

amparava, de vez que sua sahid$ em Fevereiro de 1920 não foi por con

veniencia da Embargante e sim' pela sua propria. 
I 

Deste modo, fica fartamente provado que a lei vigente na época 

não obrigava á Embargante o p~ocedimento do inquerito administrativo, , 
mesmo no caso de não haver o Embargado procedido como o tez, isto é, 

deixado os serviços da Estrada , de ~ prgprio numa carta demasiado 

desrespeitosa ao Sr. Chefe do'' Tra:f'ego, na qual demonstrou eloquente

mente o proposito de não mais servir á Embargante. 

Aliá , esta era a doutrina esposada por esse Instituto, consub

stanciada nas seguintes ementas: 

a) "Si o patrão dispen a o empregado por conveniencia 
e depois o readmitte, volta elle á sua situação antiga, quer 
dizer, é reposto na mesma posição em que estaria, si não ti
vesse sido dispensado". 

b) "Si, por outro lado, o empregado, por sua convenien
cia, deixa o lugar que oceupava, renuncia a todas as vanta
gens decorrentes do seu cargo e, consequentemente, si tôr 
readmittido ao serviço da empreza, porque esta o quer accei
tar, volta como um empregado novo, que nunca tivesse traba
lhado na mesma". 

(Proc. 21.535/32). 

De facto, si o patrão, por não ter o empregado mais de 10 annos 

de ~erviço, o dispensou a4 nutum por sua conveniencia, é logico que, 

o readmittindo, estará obrigado a contar-lhe o tempo anteriormente 

trabalhado. E' a reparação da despedida injusta. Porém, si o empre

gado deixou, por sua convenienc1a, o serviço do patrão, direito não 

terá, si readm1tt1do, de computar o tempo anterior inequivocamente 

por elle renunciado. 



LEOPOLOINA 
AAILWAY C.• - 4 -

Isto é o que positiv mente está expresso no§ 2Q do art. 43 da 

Lei nQ 5.109, de 20 de Dezembro de 1926, e toi confirmado no art. 

55 do Decreto nQ 20.465, de 1 de OUtubro de 1931, !e verbis: 

"O empregadQ, ·ciÚe; dispensado do serviço, por 
conveniencia S! empreza, obtiver a sua r ad
missao~continuarã no gozo de todos os direi
to ant~riores, inclusive a contagem do tem
po om que nella serviu,independente de paga
mento d nova 3oia". 

E' verdade que tanto os 4ispositivos legaee co o· a copiosa, pa-
I 

citica e sã doutrina desse Egregio Instituto foram destruidos por um 

despacho do Ministro do Trab lho, que para tanto se apoiou em parece

res que mal examinaram o textos das leis reguladoras da mataria. 

No caso sub-judice, não houve a exoneração do Embargado, nem em 

Fevereiro de 1920, nem em 1927, ne sas épocas ell , aponte ~' dei

xou os serviços da Embargante. Mas, mesmo que o contrario se désse, 

embora não possa esse Colando Conselho restabelecer sua douta juris

p~dencia, a applicação do decisorio do Ministro terá que ser pautada 

dentro dos sãos principios de direito, como já o tez esse Instituto, 

consoante se verifica do Accordão xarado no Proc. 10.193/34, entre 

partes: Alberto Augusto Nogueira e a Companhia Força e Luz SUl de Mi

nas, publicado no "Diario Otficial de 11 de Fevereiro de 1936. 

Por outro lado, mesmo que se considere a especie em debate como 

tendo o Embargado, em 1927, mais de 10 annos de serviço e sua exone

ração não occorresse por acto seu, porém em virtude de falta grav 

por elle commettida, sua situação não é melhor. 

Vejamos. Primeira Camara, pronunciando-se sobre a r olamação 

de Brasiliano Basilio, resolveu no Proc. nQ 12.692/33,-decisão publi

cada no •Diario Orficial" de 20 de Junho de 1935, pag. 13.323-, m 

synthese: • 
e por torça da interpretaç-o dada pelo Ministro, o 

reclamante tinha mais de 10 anno de serviço; q~e, ao 
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tempo em que o reclamante foi considerado demittido, 
essa era a interpretação, mas agora, conhecendo-se 
do caso, deve prevalecer a que no momento é acceit ; 
que assim, s6 com o inquerito administrativo apuran
do falta grave, podia o reclamante ser dispensado do 
serviço; que deste modo julgava procedente a reclama
l~o mandando reintegr9r ~rasiliano Basilio, com direi-
~ vencimentos não percebido§, salvo ~ gpi esti

vessem prescriptoe (Cod.Civil,art.l78,§ lO,ng V). 
t 

Embargada esta resolúç~o, o Egregio Conselho, em sessão plena 

de 6 de Fevereiro de 1936, depois de varios considerandos, decidiu 
' acceitar, em parte, os embargos para facultar á Embargante a instau-

ração do inquerito administrativo ("Diario Official" de 23 de Maio 

de 1936, pag. 11191), o que t~aduz indubitavelmente o reconhecimen

to da falta grave praticada •pelo Embargado. CUmprida esta determi

nação do Colando Conselho Pleno, foram os autos do inquerito submet

tidos á sua apreciação com o officio de 13 de Agosto de 1936. 

Data venia, ao Egregio Conselho Pleno estava privativament af

fecto o exame do inquerito administrativo então procedido e enviado, 

entretanto o julgou a Terceira Camara, que poderes não tem para re

formar o decisorio da Primeira Camara, que, aliás, convem accentuar, 

~oi confirmado pelo Conselho Pleno, apenas resalvado á Embargante o 

direito de processar o inquerito administrativo para positivar o 

abandono do serviço sem causa justificada, de vez que lhe dava esse 

Instituto, por força de despacho ministerial, mais de 10 annoe de 

trabalho. 

No entanto, a Terceira Camara, considerando provada a falta 

grave perpetrada pelo Embargado, assegura-lhe o direito de haver da 

Embargante o pagamento dos vencimentos não percebidos,· sob o tunda

manto de que os effeitos do inquerito administrativo, instaurado a 

8 de Julho de 1936, s6 até ahi retroagem. 

O julgado da Terceira Camara, além de offender a doutrina do

minante, está contrario ao despacho do Ministro do Trabalho, que 



LEOPOLDINA 
RAILWAY c.o - 6 -

homologou o parecer do Consultor Juridico, proferido no processo 

entre partes: a Companhia Brasileira de Portos e Pedro Affonso Ti

noco Cabral, cozú'orme publicação feita no :fasciculo n~ 5 da revis

ta "Justiça do Trabalho", de Março d~ ~orrente anno, ~ verbis: 
. ( ·. 

ttA realização 1do inquerito não póde ter o ef:feito 
para nelle se datar b legitimidade da dispensa. Esta de
corre, não do fa,ctq do inqueri to, que é apenas meio de 
prov , mas da occurrencia da justa caus na data da dis
pensa; si, quando a empreza dispensou o empregado, tinha 
motivos legitimos para isto, é claro que a nova decisão 
do Conselho, julga~do justa e legitima a dispensa, teri 
que retroagir á data , da dispensa, ficando a empreza des 
onerada da indemnização dos ordenados atrazados". 

Ora, a Illustrada Terceira Camara acceitou a prova :fartamente 

feita no inquerito administrativo determinado pelo Egregio Conse

lho Pleno, já que emprestou ao Embargado não um acto expontaneo 

seu, mas sim um acto partido da Embargante para quem contasse mais 

de 10 annos de serviço, e, si assim procedeu, forçoso é a retro

actividade dos ef:feitos do inquerito á data em que o Embargado 

abandonou o serviço da Estrada, sem causa justificada. 

Isto posto, confia a Embargante seja reformada a resolução da 

Terceira Camara na parte que outorga ao Embargado direito de perce

ber salarios desde a data do commettimento da falta grave até a da 

instauração do inquerito administrativo, com o que, não só cumpri

rá esse Egregio Conselho a doutrina :firmada pelo Sr. Ministro do 

Trabalho, como far' inteir 

Annexo:-1-

JUSTIÇA. 

A~,-- / -
~~~orGe~~ 
/ ' • 
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Exmo.sr.Dr.Diretor do Conselho Nacional 

Conselho Nacion 1 do Trabalho 

N~ la. 4.413 

Em 2 de Maio de 1934 

B SILIANO BASILIO, nos autos do processado n~ 12.692 de 1933 e 
em cumpri entoá determinação de V.E~i .,contida e o~icio nQ 1-438, 
de 4 d bril ulti o, informa ó egúint , contestando o alegado pela 
reclamada: 

auto , 

I 

a)que ~oi de itido i 30 de S te bro de 1927, por que tendo 
sido suspenso em 27 de gosto de se mesmo ano, sob a ale
gação ~alsa de que no trem n~79, que viaj va sob sua che
~ia, havia pa s geiro em bilhetes, o que não foi devida· 
ente apur do, a recu ou a aceitar o logar de obreiro 

co vencimentos interior aos que percebia; 
b)que é ~alsa a alegàç-o da reclam da de que go to d 

1927 contasse o reclamante menos de 10 anos de serviços 
prestados, por quanto foi admitido m M io de 1916, co o 
trabalhador em descarga de lenha do almoxarifado da recla· 
mada, do qual era 6hete o Snr.Flavio Di a, com re id ncia 
então na cidade d Campos, tendo a reclamada contado uni
camente o tempo em que entrou co o bagag iro da esma, 
isto é, a partir de Outubro de 1916; 

o)que, de tato, em Fever iro de 1920, qu ndo erviço no 
tr m de Santo Amaro, como bagageiro interino, teve uma in· 
~ecçio na vista, em virtude de uma br z ou pedaço de car· 
vão que lhe caiu num dos olho , tendo sido nece s rio um 
longo trat mento medico, razão por que só e J neiro d 
1921, ligeiramente melhor, poud retomar o serviço; 

d)que, n-o obstant ter t do ausente do erviço por otiv1 
de molesti , durante 11 z s, inda assim contav dez an· 
nos e 4 mez s d erviço t tivo quando roi demitido m 
Sete bro de 1927 por ter se recusado a submeter- o re
baixam nto de categoria, com pr juizo de v ncimentos, que 
a reclamada queria lhe impôr por uma talta não comprovada 

que n m siquer constituis talta grav , que justi~ica e 
a demissão. 

Nestes te o , sendo ta j. aos respectivos 

P.J. 
Rio, 2 de Maio de 1934 

ass)pp assinatura 1legiv 1 

• 

VISTO: d 'e.--. S · 7 Director Gerente 

• 

1 -
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1-1 /3 -9.9 9/36 

C / SSBF 6 J ne1ro 8 

Sr. B sLl:1 no Bas111o · 1 
,1 \ ·. 

a/ c do or. Abel de Assum "o 
• 

Ru. u nos A es ~ ~ - 2~ nd r, s 1 s 1 -17 

Rio d J ne1ro 

Levo ao vos o conhecimento u vos r f c 1 -

do, n st s cr t ria, lo r~zo d 10 dias , vtst os u-

tos do roc 

tr v6s 1nst,. o el 'Th 

o 1n uer1to dm1n1str 1vo con-

o o1à1n R 1 y Com any 1-

1 te ", af1rn de que p s nte1s cont st 
N 

o os m r os o -

postos pela c1t da Empreza 
N 

resolu o ? or rtda p 1 rc 1· 

ra do Conselho c1o 1 do Tra alho no allu ido u-

to • 

... 
Attenctos s sau a~o s 

(o~ ) 

D1r ctor da S cr t 

• 



MINISTERIO DO TRABALHO 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

ENO. TELEG. 
"AGRILABOR" 

Nlz-18/38-9 ..... 9.89/ 36 

C. N. T. 26 ~ ifD 

~ ~-

CN/SSBF 9f:o ~ 

y/ 

Sr. Brasiliano Basilio ' 

a/c do Dr. Abel de Ass~mpçâo 

Rua Buenos Ayres n~ 62 - 2~ andar, salas 14-17 

Rio de Janeiro 

Levo ao vossp conhecimento que vos será faculta

do, nesta Secretaria,' pelo prazo de 10 dias, vista dos au

tos do processo referente ao in uerito administrativo con

tra v6s instaurndo pela "The Leo oldina Railwa.y Company Li-
N 

m1ted", afim de que apresenteis contestaçao aos embargos cp-

postos pela citada Empreza á resolução proferida pela Tercei

ra Camara do Conselho Nacional do Trabalho nos alludidos au-

tos. 

N 

Attenciosas saudaçoes 

( osv.:ALDO SOARES) 

Director da Secret ia 
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. , .. 
CONSELHO N ACION A L 00 TRABALHO 

I / 

..... l.~lB/38 

Sr. Brasiliano Basilio 
N 

a/c ào Dr. Abel de Assumpçao I .i \ 
I ( ', , 

Rio àe Janeiro 

/ 

, . 
•• 



I N F O R M A r Ã O -

A Secc.ão .competente do Departamento dos Correios e 

Telegrafas devolve a este Conselho o oficio n~ l-18, de 6 de Ja

neiro p.findo , dirigido a Brasiliano Bas~io , por intermedio do 
ri 

~ · ~ Dr. Abel de Assumpçao , em virtude e rtao ter sido encontrado , no 

endereço indicado , o seu destinatario . 
"' ~egundo me foi dadQ verificar , o Dr . Abel de Assumpçao 

transferiu seu escriptorio para a Rua Gonc.alves Dias , n~ 3, nesta 

capital , para onde proponho seja feito novo expediente ao ernbar-
~ 

gado , concedendo-lhe ·vista dos autos para ofer0cer contestação 

aos embargos opostos pela Leopoldina Railway company Iimited ao 
f 

acórdão de fls . • 
"' Ao Sr. Diretor da seccao , para os devidos fins . 

Rio de Janeiro , 25 de Marco de 1938 

~~ ~ ~· ctWa ~~CUAdG\ 
Of. Adm . Classe "Jrr. 



r ..... 

* 
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Sr. Brasiliano Basilio 

A/C do Dr. Abel AssumpQ o 

Rua Gonçalves Dias, 1n° 3 

Rio de Janeiro 

12 Abril 

Comunico-vos será racultado, nesta s cre

tar1a, pelo razo d 10 dias, vista dos autos do pro

cesso ru que consta tnquerito administrativo contra -

v6s in taurado pel The Leonoldina ilway caL de., 

afim de que apres nt is, aos embargos opostos pela c! 

tada . preza ~ resolu "'o a 3 • Carr.ara. do ~onselho Na-

oional do Trabalho. a contest 
,.. 
ao que entenderdes. 

"" mrrro;ku:;as s udaçoes ,. 

( ) 
... 

Diretor de ~ecçao, no impedimento 

do P1retor Geral 
\~lI~~ 

• 



"' INFO 1A AO 

Segunda informações 

deste conselho o oficio constante por copia a fls , I03 retro 

foi resgistrado na Agencia dos correios e Telegrafas sob o 

N°8273 em IB/4/38 . 

Não tendo havido resposta até a presente 
.I I 

data ao aludido oficio transmit6 esses autos ao Dr. Diretor 

desta secção parR as provi enpias necessarias . 

Rio de Janeiro ~ de Junho de I938 

;'e#P 4~c/o ~~~ 
Auxl . , ------- -

A' COf'iR'lrtnrnr. - • ' ' 
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1-1. 

C"/ • 

1/38-9.9 9/ 6. J mho d 1.9 • 

3. 

,. 
.. ' 

Com rer rene os tos do p ocesso 

ele 1nquer1 to a. 1n1stra.t1 vo instaurado ne1 n'l"h Leo -
poldina Hail a..v r.ompany I j n d' contra o :terrov1 -

rio Brasiliano BaSilio, solicito-vos providenci s 

no sentido de ser informado a es a, '"'ecretar1 , den

tro do ràzo ele 10 dias, s roi ntre e o a usado 

o ot1c1o 1-539, d 12 ele Abril p. as ado, enc nha 

do aos vossos cuidados. 

11111 At enciosa Sauda oes 

rt1 ns 

Diretor da s creta.r1a, IntP,r1no. 
, 
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CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

----
--------- ---

-- ·---.---
~·~'- · .1. ' .. ,_. 

· --.r~ 

~~- ... 
' 

c&r... ~~. l ~ a.t. /'!K 

~ 
_ -~~·«-- A ~ , 4 J - 3 ~ AJ.-

,. 
,, . ... 

~ -
t/J-t. ~ ~ /~6- ~ 
ctr. (J,..(b_ ~ A:J: fb 

Declaro oue, ne~ta ~ata,apresentou~se nesta Secqão, o Dr. Abe 

Assurnpção,_Ad~ogado, exibindo a sua carteira de Advogado (Ins 
. -

rdem dos Advogados Brasileiros ) Seccão do Distrito 

Federal, sob_o no de Registro 1.602, verificando da mesma não 
I 

haver impedi mento algum que o impossibilite de funcionar jun-

to a este consel ho. 

~1o, 1 dt(~ de 1.9~ 
-~E'p'~~~~/d/t?/tZ~fz .. 

Aux.Escrita 3a. Cl asse. 

• 



• • .,1 \ 

JUNTAO 

N~sta data, junt s presentes aut 

mb rg ferectd· pel b stante ~"p ,. -• 
s111e . 

~se1W11J 
_ o r.._ Adro . Cl s se "f~" _ 

de 

Ba-

• 



Exmo . Sr. Dr . Presidente do Conse ho Nacional do 'l' 

BRAS~! . O ' ~ ~ BASILIO, nos autos de reclamaçao 

Ng 9. 989- 36 , vem com fS razÕes que o!erece J . ao presente contes 
f 

tar os embargos da Comp . Leopoldina Railway, ao mesmo passo que 

contesta procedencia do v. Ac . da 3a . Camara . 

R~ UER ass i m sejam as razões que oferece 

conclusos ao Egregi o Conselho Pleno, para os fins de direito • 

I' 

,. 

P. Deferimento . 

fJ.C?"... ..,Av. ~ ~o- -

~ 

,. 
( ,f't. 

-· 

.• 



·:J.~ I PL, O 

.; 
( . 

Jmnr)cedem OA emb'l.r os o ~ ecicl s 1ela Cot ) .n' ia I.eo 1 ino. 

y, com n~o ~ ~~ 1 r mantido • .. c cHio fl 3a. Cn.m1.ra • 

1. en de . L ' s. n?í. o e ecem rnateri n v e li ni b.m-se 

a re 1i. n.r s j" 0n.st s argumento~ de ue o recl:ua.nte n-o 

pens~do, que ab ndonou ,9ervito, ue nã tine~ dez "no de 

ço, f'ltl 
' . :J ÍJ'I'l, não se azia. nistér i n'lUer to .dmi nis trA..ti vo • ara. 

just ica :l, ele iber t - .o r ,om nhi ' c R e and -o i 1ens o . 
,. 

Pe o ue c ncerne a ·un c.le ses gurnen os b ta e r- e o 

inquerito 9-dPJ.ini tr1.tivo in pero.nte qu onr t" c e ls. 3'7 em dian 

te, p'l.ra se ter a certez~ d titude atrabli ria e injn i<lica da 

Com anhia IJe o olcli nn... 

iz o in et r Alberto ,rtt'U o, a lA. 3'7, ue "recebeu uma 

cart d he i~ d ~ ~feg rn~nd1.ndo 

e que ~ .fi1. do ~r ' fego e creveu-1 e outr 

determinanc ;"l, remo~ão e B 'l.;.>i iano 1ar:1. t 1.b1.l1~dor cl estn.;-o 

e Vit)ria. 

o de1oimento i tu ario dgr:~.r unha, 1. 39, ' ain-o esc a e 

dn. I'1 is exüicito nente ') nto, )QÍ s •te e cl1.re c e que n. Che ia elo 

" , f .ra ego, ele 1 is dP "US)en e r o recl;une te cleter:ninou que o mesmo 

seguisse p~r:.:t Vi t S i c o tr bA.l n,d r aouél"'. estn.._/'í - e, nã.o 

obs tn.nte a in te ven~?-í.o n.) etória e Itn.peMi i 1, pedindof h e 

. se 'L::ZO L r A ,DJ.n ~ , 

Che iA. ainda 

'det mi. ou ue ) acuon.d ::.e '1 re ent s-

se em i t )ri D .lf:'~~ ) D, !.Z DI' >, b 

en. de e "1,( C)!n ten ---
. ~1. I ). 



... 

• 

D~ Í se c nclue, 0ois, ue os 1 • • Ac rU~ 

1 • mar:1. e <lo .Jr;re i o J )11. e lho Pleno s "' o !3 1.ue 

zoavel e jurídic~mente es Jecie . 

A Com 'J.n'1.in. JjeoJo din:"t. nfi0 deu nen mma )r)va 

de trabal1 d r n estn;~o de tt6ria corre > n f n em vencimant ~ 

a de c n utor . 

Po er í ~ r~zel-o ne o q '1.clT"O 1, se ·a t '1e fo se 

nossivel. ' 
,; 

lhs, com esta~ h e es ~voravel, ~la se liMit~ 
• 

nen!l.s o. a.leB"..r "'JUe nr).o ~Yin re n •1'.0 tle vn.ncimentos, qu nrlo ~ ch-

ro P!:. int il;iv) que um sil~l es tr b:"J.ll'l'ldor e e tn)'?í,o v.1 cebc me-

n re vencimcnt f1Ue um.c)nrut0r d tren. 

Do ex o•üo se conclue ne o recl'l.nente n-o :J.brl.ndonou e a)re-
'. 

o, m1.s se 'nitot n. n1.o•·se .jei ta.r a uma red 1, - -:> c.le vencimentos 

rido em 10 an'). 1e aerviçon . 

A carta, a ue ;e re 1orta a e1 bar...;ante, co o s ~ndo a det'1ons -

recl.:t -

m~ nte I i o se con.f'ormou em ) ss~r de 8l'l._')1'BG'l.do ie categ ri a m-
no.J.eiro ' (si c .) 

j )ree do de categ i!l é 'lquêle qte, ·endo e cal .... d:> :Josi;9.o 

tais e ev da 1ela ru-=t ledica"~o ao trabalho, por scH tirocin'? e 

por seus lon os &roa de ~e ví 1 o~ 1re tn.dos, elo 1ue J •• sou a pe 

ceber sal rio mens 1, e jo naleiro o empreg o inicia.nte que a)e 

nn.s :;ercebe um jornal ou um:~. 'iaria. 

A c rta do recl~mente, onge de ser ar umento favor dn Com-

)anhia Lcopoldina , & o melhor adminiculo de rov contr" a i jus-

tiça de 1ue mesmo foi vítima. 

O • Ac r 1. de 'ln. 85 Uí3 ~ 37 rl.a. .. regia 3a . '1.lnn.r:t m reco3 

ser ref0rn~'o, e restaurada '1. decis~o ·e te Conselho Pleno , de fb 

isto porque: 



que não ' 
, , 
1 oer re~orm~da da 

la o ~e a foi , com um 

ente ileg 1 . 

0 º ) or 1ue o in1ue ito administr~tivo de ~la . Jl 

us ue 96 nadR Drova , nem. dLr ' - cJnstituir 

prova idoneA. . 

( 

'e a ls . doa utos j.-í l-t:o.vi:-t ~~ecid i d o est ~;c·ree;irt Inst'1ncia 
\ • u~e ior pel1. reinte....,r"'.~::io o uncionétrio , com pagamento eleve ci -

m nto eiv~ 1s de ár ceber de~de o ' t1 ilegal 'Q eruba ~nte,cl ro 

~ ue n7 o ;odsrÍ1 t~l deci ~ J ser eform~da JOr decia~o de uma Ca-

mara . 

Da í 'l razão )OI' r1ue n;,J e b g'1mos a V. Aco L "í.o a. 3a . Carnara, 
,· 

• o r entendermos que no n:; J
1
, c,o!1'1e te emba. e; o. r um::t de c i 1o üe um ' ri -, 

bun1.l in e ri o r c uc reform~ a. e um 'ri hunal '.iuperi o r . 

~ ' - , JO ~ora , corn a deci ~o deste ~regio Conqelho Pleno ~ ue po-

er~ oer ref rmadoou n1o o Jeu anterior Acord1o, ue , .erante a lei 

e p1. a tolos os efeitos ju idicos, subsiste de ..,é . 

O in1uerito ~dministr tivo ~gor .rocedid 

ue nada poderí ~ ~ ov r . 

Apen~a um tentemunh, o JnsJetor locna, a ls . 44 , di z ter 

encont r· .do o recl::unente em falta . 

Essa afi mn.tiva foi contest'1c:la enereicarnente • elo ecl'1.r1ente 

o qual , liencou 1ue l1'1via no trem 24 p.,ssageiros de la. c 'lese e 

41 de segund~ cl~ ~e, ~elo que o n ~rode ~ssa,ens corres.ondi a 

ex~t. ente ao numero ele!! as .e;eirJs . 

Had:-t v le, is , c nennuma idoneid'1de ~ode ter um in" rito 

procedido sobre fá.to 1ue se diz ocorrido c1n J 28 e em ue ''11 unica-

mente uro~ testemunh~ 1ue e iz 

bra 1e cou.~s e in rejudi i ,,e s LJ.o cu ado, m ·..., e c ' 
'1 -

1uecida d~ et lh~ e 1ue t 1 ? Cw dev ~ ! esq ecer, com p exeru-

)lO o numer de ~asaaeiroo de e und 1 v "' , C "'l..SOe t que em define r:l 

sua "excelente roemo ri~." • • • 



J s outrn u testemunh.~.s '1. en:t 

do Tr~fego, m~s dencon~ecem " alt ue se diz 

cl mente. 

Ali~9, em 1936, n~ ST !~ possível eecl~recer digna 

mente num i nnue· i to regu1b.A.r um '"!.to ..,ue terí .. ocorri do 1-í 8 A nos 

Cumpr~ 8-ind'l. n.cent,í-,r, que ner-~e mesmo trem etl'l '1Ue vi ja.vo. o 

Ins;et') ocha e em 'lU~ e. t~ ;z .. -r\feit ·1 ino_Je~1o,t· 1bem via

j~.v o Ins11etn J::~.ruso, como "e U.epreende elo seu de 1r imento de 

• fls. 37, e n~0 obst..,nte,cetf' n~J teve nenhur1 c nhcci ent.o p eoen-

' cia.l do. 'lJt 1ue o In'"'oetor \oc 3. diz ter encontr..,do no reclaman-

te, au'l.ndo , lor,i crt -=!' t4 indiccndo 0ue, tr .tn.ndo-. P tle uma f'glt·l 

gr'J..Ye, ·1Uêle Tn81etor \oca d.evr>r ' r ]Ó'"'') '11"0CUr r elem ntoo de 

prov'l e teste 'lunh::~.es, p'l.ra o que ode ri~ i nvoc.,r desde 16g!J a _ r-
,. 

ttci n ;;.o do ludido Ine1Je~ f C ruso • 

• r-::> est-1, ) is, prov .. la n. frtlt1. gr· ve C'tYt'J entendeu a 3 • ,a-

mnra. 

~a ent n~~ do inquerito, deryoie de proferira o v. Acor~~o 
deste ~ ... er.:ío C nselho ·leno, '"oi um recur o f'ltle exo.,..bitn d" ~?i 

e ~ que n~, devi" er d o ~colhi ent • 

::~.c0lhido in dvertid 1ente, e, 10r-

o.l CU"~" 

' 
:3uoe1"ior reu "'r o dÔ.no ~ ocln~ido e rcRt'"'.Ur'lr !.\ qu.q_ decis::ío, ue 

é 'l de c i s"" o (1ne ceve rev~ ecer e rev· l c e, :!les no por que, c mo 

j 1. lle !lonstramos, o in'lueri to n 1d1. rov~ a ::'l m .,.ecer es::;q, .... rJr• ~ 

i egA.l e exdruvula rle recu 'A o ri in: • 

... lspern,- s 
' )QÍ s' q 19 em r u.ce des ... ,, COtSide '· :)ec::' e dos dou-

tos su lementoa que invoc!"lmos e te gregio Con ~Pl"> Pleno, ejlll11 

reeeit""dos Ofl mb:-~. ~gos e r e rm-.~18. de eis .... o ~· )Q te si-

que, rest tr~d o co d~c 

re 1~. este Jonsel~o Plen , qur 

recl."tmente re · n tor; F.LC o n A su:'l. "'unçõe e · ':;'JS os venci. P.l tos n 

ercebidor- sdR ~ cat de su demis 7 o ileg'll, tulo c Mo ~ 1e Di-



Direi to e e ri -ro a e vert1arlei ~':1. 

.nJS I"'A. 

f' 

I' I '• 

• 



Rec~b1d em ª'/7/38. 
,.. 

INFORMAÇAO 

A "The L p ld1na r il ·ay c mp ny Limited" , de 

c rdo com a resolução deste conselh publicada n "D1ar1 

Ofici 1 ' de 23 e Mai ele 1936, encarl\1nhou o 1nquer1 t dmi
' · . .; nistr tiv que fez instaurar c ntra ferr viari Bras111a-

n Basili, cusado e falt ,grave- band n de empreg . 

A Egregia Tercei'ra camnra do C nselh N cion 1 d 
' "" Tr balh , apreciando dit inqu~rito , em sessa de 16 de 1 L 

ço d an p s ad , res lveu• Julga-1 pr cedente, para ut ri-
"' zar a demissao acusado , assegurando a ste, entretant , J 

direi to e ha e r ü Leop ld+.na Railway o pagarnen to d s ven

ciment s n"'o percebi os enquanto esteve ilegalmente demitid , 

(acórdã de fls. 85/8? , publica o n " iári Oficial" de 8 

N vembr do mesmo an ). 
N 

Na se conf rm nu c m parte flnal dessa res lu-
"" çao , "The Le poldina RailVHJ.y c mpany,L1mited" ,nos term s d 

§ 4<? art. 4° . do Regulamento aprovau pelo Decret 24 .?84, 

de 1934, oferece · mesma, dentro do prazo legnl,as ro.z ... es de 

emb rg s de fls . 91 usgue 97 . 

p r ficio cuj· c pia se encontra a fls . 103, esta 

Secretaria con~edeu v1sta d presente pro~ess ao Sr . Brasi-

liano Basili , para que apres entasse contestação aos meneio-

nados embargos, que óra faz, p r seu bastante procurador, 

no documento de fls . 108 e seguintes . 
... 

Nessa conformiuade, passo estes auto às maos d 
... 

sr. Dlr tor desta Secçao , propond o encaminhamento dos mes-

mos b. d ut Procuradoria Geral, par· os fins 

Retarda , devi a ac11mu1o 

g • .. 

1);7/it 1itã ~2 

Of. dm. - Classe ''K" . 
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Proc . 9 . 989/36 - Tge Leopoldina Railway 
siliano Basilio . /DE . 

~kJ 
111 ~ 

remete inquerito contra,~ra -

P A R E C E R 

A E. 3a . Camara , pelo acordão de fls . 85 , conhecendo do· 

inquerit o administra~ivo r ealizado para j ustificar a demissão de 
Brasiliano Basilio , decidiu: 

"' \ "Resolv em o's dÍembr os da Te:z: ceira Oamara do Con-
selho Nacional fO Trabalho , julgar procedente o in
querito , par~ autorizar a demissão do accusado , ass~ 

,, ' gurado a este , entretanto , o direito de haver da The 
Leopoldina Railway Co ., o pagamento dos vencimentos 

não percebidos ,emquanto esteve illegalmente demi tti-
do'' . 

A'essa decisão e dentro do prazo legal , a Cia . Leopoldina 
ofereceu os embargos de fls . 91 no s ntido de ser reformada a memma 
na parte que mandou pagar ao adusado os vencimentos pelo tempo que es
teve ilegalmente demitido . 

O acusado Brasiliano Basilio não recorreu do acordão , 
conformando-se com a demissão e apena s e contentando com o recebi
mento dos atrazados . 

Para mim os embargos são procedentes : 

a) - porque ficou demonstrado que o acusado praticou 

a falta grave de abandonar o car go , porque não aceitou a ~ransferen
cia de estação , não obstante ter sido mantido o seu cargo e vencimen
tos ; 

b) - porque tendo fic~do prov do esse abandono pelo 
inquerito a dministrativo , deve-se considerar que a demissão por aban

dono deu-se 28 de Outubro de 1927 e a reclamação ~ de 15 de Dezem
bro de 1935 ; 

c) - porqu neste processo se verifica a re produção 
de abusos de interessados reclamarem contra a demissão para o fim 
Único de r eceber os atrazados , pois de outro modo o interessado te
ria embargado o acordão da 3 • Camara , o que não fez ; 

d) - porque se ficou provad~ a falta gnve , o abandono 
de serviço , a prova de inquerito faz retroagir os efeitos do inqueri

to para o tempo da demissão que foi justa , embóra não se tivesse pro
cedido o inquerito; 

e) porque a se des prezar o recurso , ocorrerá a si
tuação insustentav 1 e injuridica d Cia . Leopoldina poder demitir o 



empre gado e s er punida pagando-lhe por isso me smo , todos os 

dos de 6 ânos ; 

i~Â }ÀS" 
~v~ 

ord na-

f)- porque estando provada a falta grave , o acusado 
não tem direito a reintegração e sem direito a esta, falece-lhe o 
direito aos atrazados . 

Opino seja r ece bi do e julgado provado o r ecurs o de embar-
go s . 

Rio de 

li TC us o 
t~J aulóJ c ncdt~1oJ 

- ---------
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M IN IST~RIO 00 TRASAL.HO, INO ÚSTRIA E COM~RCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TR.q.BALHO 

ACÓRDÃO~ 
/Hil[-

1 
pro c. 9 . 989/36 

~~ (C - 681) 
( 

/ I~ 
1 9 ª 9 

os autos do presente processo 
I 

em que é einbargante • L opoldina ailway Company , e embar-

gado, -o ferroviário br si li .o Jasilio . 

CONu que a 'terceira C ~ra dêste ~onselh 

por 1có do e 16 oe .1a.rço dé 937 (publicado no Diá io fi ei 

a l de de noverr,bro do neSJlO ano), conllecen o do in u r J. to d 

ministrativo realisa o ela ''Leopoldina ailway Company" ara 
ju~tificar a demissão do eHpregado Brasiliano Basilio, decid " 

julgar procedente o me r 1 inquérito para autorizar a der.ais são 

do acusado , assegurado a êste , entretanto , o direito de aver 

da .imprêsa o pagamento dos ve11cirnentos não percebidos enquant 

esteve ilegalr. ente dend tido (f'ls . 85) ; 

viD • l'roo que a essa decisão , e dentro do pra

zo legal , a referida Emprêsa ferroviária opôe embar go (íls. 

91), no sentido de ser reformada na parte er que 1'oi co ldena

da ao pagame to dos venc ,,,entos atrazados; 

.,ON~ID 1 f J'DC.. que o ferroviário Brasili o · ilio 

n&o embargou o .1. c6rd o da C nara, e , assim , se co 'or 10 com 

a e r'lis s · o , contentando- se t.I e nas con o rece i 11 ento c1os a tra
zados; 

COIT::>IDll.: DO que os argurr1entos oferecidos ela _, 

b rgante indusem -' corv .ç o de q e os embar os de fl~. 91 s~o 

procedentes; com efeito , 

C IDEI que dos autos icou dei o strado que 
o e ba · a o raticou a 'a t ~rave (J.G bandono de 

que não ac i transfer ncia de lhe eterrlinou a 
transferência ue não ·mplit;ava ililinuição e :ttlll<;Õ s , 

vencimeiJtos; 



HLT·/ proc . 9 . 989/36 

M. T . I. C .-- CONSELHO NACIONAL D O TRA B ALHO 

CONi:IID;~i. 'ill0 que , embora o abandono se tenha verificado em 19:.:::7 , 

somente e, 1933 é --1.ue o embargado resolveu a presentar o petitório que 

que constituiu o roc . 12. . 692/33; 

COlT"JIDE' ~:~ no que , provada como ficou a falta grave - o abandono 

de serviço- , os ef'ei tos da decisão que julgou procedente o inquérito de

vem retroagir ao tempo em que foi efetuada a demiss o , embora sem o com-

t t . , •t ( .,/ ' pe en e ~nquer~ o ; · · 

COJ.\f".3ID!!ilt ND y_ue a hipotese dos autos é a reprodu~· o de abusos 
I 

de interessados reclamando, tardi ente, contra demissão , para o fim úni 
co de obter a indenisação do~/ vdncimentos atrazad.os, e, isso, está demo j§ 

trado, pois o embargado nada articulou contra a decisão da C ra, que 

autorizou a sua demissao do serv~ço; 
f 

CONSID • me que a seren, desprezados os embargos, ocorrerá a si-
tuaçs.o insustentável e injuri.dica de poder a :E:mprêsa den, i tir o emprega

do e ser punida , pagando- 1 e por isso rüeSülO todos os venciL1entos de seis 
' anos; ,. 

CONSIDEH.A J)O , err. Úl tima analise , que , provada a x'al1.a 5rave , o 

acusado não te111 direito. á reintegração, e sem direito a esta , falece - lhe 

o direito aos atrazados; Isto posto 

11.!. 'OLVE o Conselho !lacional do 'l'rabalho , em sessão pleni::l, receber 

os embargos opostos por The Leopoldina Railway Company para, rc f'ormand.o 

!lO a decisão da •rerceira Câmara, considerar o emoargado sem direi to á inde

nisação dos vencimentos atrazados . 

Rio de 1 de julho de 1939 . 

res~dente 

Relator 

Fui Proc . Geral 

ublicado ficialn em I :L o; 1 J jÍ. 
• 

• 
..! 



/N C 

M. T. I. C . - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

l-1. 5ll/Z9-9 . 9/36 
( 

.; 7 de osto d 1939 

I 
snr. Diretor Gerente 

da Leopold1na R11lway Company, Ltm1ted. 
"" "' Es çao Barão de Mau 

Avenida Francisco, B1calho. 

Rio d Janeiro 

,. ' 

Incluso vos remeto, de ordem do snr. Pre 1dente, o6p1a, de

vidamente utent1oada, do a.cdrdão pro:t:er1do pelo conselho Nac1-

ona do Trabalho, e sessão plena de 1 de Julho próximo t1ndo, 
N no process que sao p rt s, bargante e embarga.dn. rest'2ct1-

... 
vamente essa Empresa, e o errov1ár1o s111ano Basilio • 

• 
Atenciosas saudações 

d:~ _____ .. ____ ----------
(Osw ldo Soares) 

Diretor Geral da ~ecr 



M. '1'. 1. e.- CONSELHO NACIONAL DO T~A6ALHO 

I 
l•l.Bl./'39-. 89/3 /lU ' ·. 

os o 93 

snr, 

/O o Dr. 

ven1 R1o 

's111o 

' l d s pç"' 

co n 103--3 

I ' I 

Levo ao vo so eonhectmento, de ordem áo -nr. -es1d t , 

que o co lho c1on l do T b ho, pr c1 do o rgos ore-

r o1do p l "L opol 1n R 11w y Comp ny, 1ted~ o acdrdio 

c r , pro r1 o no utos o 1nquér1to m1n1 tr4-

1vo on 6 1n o l p • a, resolv u, em .. 
s s o d _ o d JUlho prdx o pass o, r c ber s ó1tos mbar-

"f 

go p a, ratotmb..'1do eo1s o , vo co s1 erar cem c11-
.... 

r 1 to 1nd n1s çao .dos v nc1m n tos. traz os. 

comunico-vo~. outroü~1 , qu ~ oluç- peço, to1 

publ1c c1 no "D1ár1o Ot1c1eJ.' t1 20 o m pr<Sxialo .t1ndo . 

At ~o 
N 

Ude.QO S 

( aldo Soares) 

Diretor Geral da secr- tar1a 
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