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ONq- JfO f·J,~CIONAL DO TRABALHO 

Exmo. Snr . Dr . Presidente do 
CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO . 
Rio de Janeiro. 

·''.L . 6 5' 6 f 

Tenho a honra de passar às mãos de V. Excia.,para jul

gamento do egrégio Conselho Nacional do Trabalho,na forma da 

lei,o processo administrativo a que vem de responder o 32 

escriturário Placido da Silva Paranhos,provadamente incurso 

nas faltas graves previstas nas letras "f" e "e" do Art2 54 

do decreto No. 2 . 465 de 12 de Outubro de 193l,modificado pelo 

de No . 2l . 081 de 24 de Fevereiro de 1932 . 

Pedindo a demissão desse funcionário,em home agem à 

lei e à disciplina,solicito respeitosamente a atenção dos 

Snrs . Conselheiros para as provas do processo,sem nenhuma 

contestação,e para o relatÓrio da Comissão,claro,minucioso 

e seguro . 

SaÚde e fraternidade . 

nexo . 



' 

J . 

\ 

·. ·. " 



G. 221 

Cable Addreu. 
" BENOH" PERNAMBUCO 

··~ ~ ~ .. 

81RV4-BR OJUR IN -~--~-:.~4.~~· 

..... ?. .. +. .... 9:.~ ... M.~r._ç.Q __ ... _ ....................... ~ ~.9 .J. .. !L. .. . 

PORTARI • 

, 
Tendo de proceder- se a um inquerito administrativo , afim 

de apurar a falta (abandono de emprego) cometida pelo Snr . 

Placido da Silva Paranhos,3a escriturário,nameio os funcioná

rios abaixo para comporem a comissão de inquérito , que,de acôr -

do cam o Art . 53 do Decreto 20 . 465 de 1a de Outubro de 1931 , 
, 

alterado pelo de numero 21 . 08l , de 24 de Fevereiro de 1932, 

deve apurar o fato acima aludido . 

Presidente - Dr . Rodrigo de ndrade Medicis , Inspetor do 
Trafego Centro. 

Vice - Presidente - Snr . Uriel Campelo , 12 Escri turario 
do Trafego . 

Secretário - Gra.tuliano dos Santos Vital, 3 2 Escr tura 
. rio do Trafego . 

~L-~. L 
SUPERINTEND~ 

Ao Snr . Dr . Rodrigo Medieis . 
LY. 
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Snr.'Dr.odir Dias da Costa ... 
d.d.Ohefe da 2a.Divisao da 

... 
• I 

The Great estern O f Brasi 1 ila Uway om_pany .ll'fl&l ted. 

.. • 

ooml.ssão abai.xo assinada, nomeada .Pelo u1;1r.n·.Su_pe-

• rintendénte desta !lm.Prêsa .Pé:.ra a.Purar ·em iDC!UEri to adad.nistrati

vo a falta (abandono de em .. Preeo) cometida _pelo 3Q.Hsarlturario 

fl.acido da Silva J:?. rallhos, ve11 vos solicitar qae lhe seJam envi

aQ.as co_pias a:J.tenticas das cartas trocadas sobre o assun'to·, en

tre vó~ e unr.Ins_petor do 3g.Distrito, entre este e o ác sado e ., 
entre vós e o .; ..l.J;erintendente, as3iili como vos .Pede informar at~ 

que data foi o mesrro a.IX>ntado com vencimentos. Iara ser ane.xa-

do ao _processado do inqueri to solicita a conli ssão q_ue .llle seJa .. 
enviada a cei·tidao do tem..PO de erviço do acusado, oomo .ta.mbem 

-a sua folha de antecedentes com todos oo elogios. ·e .Puniçoes, in-
- . ' .. 
terru_.:çoes de serviço, licen~s , , . t a ltas e· e.xoneraçoes • 

• Cordiais saudaçoes. 
• 

~~~- ea . .'. · -L?,.-..·-~"'> 
V ioe- -'reei dente 

..__..-~A~~~~J~ 
Becretario y:· çr~; ·~ 

• 

. . 

• 



G~t:.P. T WE.Sl"Eft.~tv 
CAIXA POSTAL, 114 

Repartição : .......... ?.!.~.~!J.?. .. ~ ............ -

·---··· .. .. .. ... .. .J~.~ .9.~ .:f.~.L .. 7.. ...... ele .......... AP.:r..;i,l .................. ........... . de 19 .. 3.4 .. ,. 

IJ.Jnos . srs . Presidente e demais membros da Comd.ssão de 
Inqueri to Administrativo a que responde o snr. 

Placido da Silva Paranhos. 
Recife . 

Atendendo ao pedido constante de vosso oficio 

de 3 do andante, anéxo passo ás vossas mãos copias da corres-

pondencia trocada entre esta Chefia e o Lnspetor do 32 ~istrito, 

b~~ assDn entre esta Chefia e o dr . Luperintendente . 

~uanto ás cartas permutadas entre o referido Ins

petor e o di to. snr • .Plãcido da '-lilva Par anhos, como trunbem o tempo 

de serviço deste e demais inforrr.k~ções,sobre o seu apontamento 

oportunronen te enviarei . 

saudações . 

~~4{ " 
Chefe da 2a . ~ivisao 

Copia a 2a . Secção (Para apressar na parte que diz respeito 
a essa secção) . 
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Copia/GM.· ~ 
IST.44/4589 / IJ/ 

Pa1mares,25 de Setembro 1933. 

Ilmo.snr.dr.Chefe da 2a.Divisão 

R/Central. 

PESSOAL - LICENÇA 

Minha carta IST.44/82 de 25/8/33,com ref'erencia ·ao 

CHT.101/A-9175 de 19/7/33. 

.... 

Hoje 25 de setembro,faz 60 dias que o senhor Placido da 

Silva Paranhos foi avisado para se apresentar nesta Inspetoria 

afim de assumir o seu cargo, e como o referido empregado deixou de 

cumprir as ordens que receber ,confo~e acusou ciencia em carta 

datada de 19/8/33,que fiz juntar ao IST.acima mencionado,é de meu 

deder em obediencma as ordens em vigor comunicar-vos o a~andono 

' de emprego do referido ~pregado par os fins que achardes .de 

justiça. 

• 

' . 

' • 

... 

o senhor Placido~ ,vcm de remeter .a · esta Inspetoria ·o 1ates ., 

tado medico cem a carta que faço joot.an·,pedindo trinta dlas de 

licença sem vencimentos, a contar de l8 do, corronte,para trata

mento de sua saOde. 

~onfor.me citei ~n minha carta anterior acima visada,o 

referido funcionario,deixou de constar em folha de pegNnento dest 

Distrito desde o dia 25 do mês passado • 

(a) J.Poppe Girão 
I 

2 inclusos. . . 
• , . 

) I • --
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Copia /G.M . 

nata - 19 de Setembro de 1933. 

Ao snr.~spetor da 2a. Secção - Palmares • 

Junto-v:os o atestado medico para mais 30 dias 

de licença sem os respectivos vencimentos, para tratamento de 

minha saticte, a contar de l8 do corrente . 

(a) .1:-'la.cido aa Silva. Paranhlbs: • 

' . .. l 
• . ' I· • 
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Copia /GM. 

Atesto que o snr • .Placido l"'aranhos se acha 

doente necessitando de 30 dias de licen~a . 

• 

Maceió, 19/9/33 

(a) Gastão Oiticica. 

• 

'I ,. .. 
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Copia /GM. 

IST. 44/82 

25 de Agosto de 1933. 

Ilmo .Snr .dr . Chefe da 2a.Divisão 

Recife . 

PESSOAL - LICENÇA 

Vosso CHT.lOl/A-9175 de 19/7/1933 e meu IST.44/52 de 21 

do mesmo mês ao snr.Placido da Silva Paranhos com copia a . essa 

Chefia. 

Expirando,hoje,o praso de 30 dias dado ao snr.~l cido 

da Silva Paranhos para se apresen~~ a esta Inspetoria de modo 

a assumir o seu cargo,e como o referido empregado deixou de cum

prir as ordens que recebera,conforme acusou ciencia em car c~ne 

faço juntar,é de meu dever,em obediencia as determinaçõe doa ar

tigos 34 e 35 das r . s . T. combinada com a Ordem de Serviço 594/T, 

comunico-vos o abandono de emprego do empregado em foco ,que de ta 

data em diante deixará de cons ta.r da folha de pagamento deste nis-

trito. Tratando-se de um funci~narno de mais de lO anos de ser-

"iço nesta Empreza,está o caso sujeito a inquerit.o administrativo 

para solução final . 

Aproveito o ensejo para juntar uma carta do mesmo,data.da 

de 19 do corrente,fasendo juntar o atestado medico sobre o pedid 

de 30 dias de licenç;a,,o que deixo de tomar em consideraçãoem virtu· 

de das circunstancias acima expostas .. ·· 

3 inclusos . (a) J .P. üirão - IST. 
copia ao sr • .Placido da sa .Paranhos - Maceio. 



Copia /GM. 

Maceió, 19/8/33 

Snr . Inspetor da 2a.secção - Palmares 

Junto-vos o atestado medico para mais 30 

dias de licença a contar de 18 do andante, sem os respectivos 

vencimentos, para tratamento de minha sa'l1de. 

(a) Placido da Silva Paratihos. 
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UG.38l 

23/8/33 

' IST PM 

te:rmdnado terei propor 

abandono de emprego 
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Copia/Glf. 

UG. 180 • 
23/8/33 • 

CHT cs IST PM 

11 

Peço informardes si o snr. Placido da Silva 

Par anho a ja se apresentou ahi para o serviço 

no caso afirmativo em que data. 
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em qunlquer companhia, to· 
1 1' • t n•nsu üotllflttde ucad ,.... 

I fll'iCJ I I! çuu 1l [ 
· occ,.:m10 .r118 llll ·o {PJ" Vl<t,d, !:H'Ul iOdll' _ , 

ll : d. (;:1bflol1 gur.l•!.t hoi nwst I capi lal, .,.Ja I ·t<~: em. Ui.\ 5d. tdi' 
nu I Di'IR Pei· fiOS ' lUIS d' ' PlHHilliiCÍa .çao () VICton so l.ivro ~o 

urlo rl.trrOt!lliiU p lS(t'Uf , él SUCCUrsal do DO SSO Cont tr<.l[l i" O JOrnalrs- espectaculos licencios os, '"7 ~ 

m r parte cru todas as re· j 
uniões, acorrer a bailes e~, j 

.lt~J;tt~ 1'{;~~~~~:~~ «Dinri > rte >ernambuco,» 0 ta. Arnon de Mello, cSão 
mbor .• sem ra· vdho t• sr'tnllrt' prrstigiad0 P~ulo V enceu•. 
do nquezas r o rg tlll dct imp ,t> 118a de Per. [ra ta-se ~ e um a obra so-

tte a muldud,-, r n<.lmbuco, e justl'l rnen te b.re t.' .moVImen_to constitu
assaltar suppo~> consider;.HJ,_, uma das vozes Clo na lJ.s ta de ?ao P_aulo e 

·ao do sr Jobim m· i.;; ;nwtorisadas do jo'r· ~m CUJaS pagmas sao foca
snr. Jublm ptc' llidtsmo uo rtis tu. lisadas com. g~ande fideli
~c um terreno Hoje pela manhã rece· d a ~ e os prmc1paes accon· 
~~uit~)~mp rei ao uemos a amavel visita do tecirnentos daqu .. lla grande 
: Jngas domar' IIOSSO con lrad t> Hei ' VJdaJ, luta . . 
Hutl fech;u· o qu. p ·soul m eute convidou J\hm de satisfazer ü()S 
ç 1utc.H .J, rt:b. e::; ttJ fnlh<~ para ,0 fazer pedi.dos ~los seus freguezes, 

11~1 'sJ~~ .(~nst ~~: pr s 1 t" ao act in~:n:gura l, a Livraria Santos recebeu 
igoaria i} rer;· o qulil ~e realisará ás 20 e . t~m á venda, em suas 

a 1ecebendo n llor;1s em ponto. V1trmes,. es~e disc utido e 
laucia d;J ven· esplendtt.lo livro de Arn o n 

1"111~ {;, CoHif~o· lour·~·- l·n--~-·a·· 8-e·s-e.-r. ra· .. ""'"'.tt· de Mello, editado por !<to · 
0 ' 1 que L) nego res e Mano, um volume de 
or Utto contflS 

_,.j . optirna feição mate,rial. 
•scen<:i 1 a c•llc DIPLOMADA PELA «ESCOLA 
letal Jobin •rn· DI~ CORTE llNIVEH.SAL• 
O!IUdl Ul"Slllflll· Dl~ HECIFE 

renciô:ls (]Ut' a· ~ ' , . . . 
fawlm, ú re- t~VIS 1 as cit~lu;ctaG fdnllllilS 

'ças u Deus, I qu • confe c ciona ve~tidos 
li Iir~~ nus_ epJj-tmiS des~nhord~, lllé.ln· 
uho 'i IV • l (l'iW s: taillc I 
, ser in ••rp~l- • ' ur, l' c. 
111. Fspmw so· Acct•i "~(· bold <<' o · ,, m,l · 

endu, tive que citina 1• .1 mã11 , costur .• ·te 
de~ ' que JHÍ•J ,. 1 ,1 
UI .mboru lfl' O~ lt OS ut' ~ ('( allÇél 

oo Snr. JIJuim. I< U A i) r I\POLLO 40 1 
tern dJfc-1to·1 ---·~ ... 1..-1!-~· .. :-~~ 

~.~;~li,;· m'~ft~)cl~' >FLEGAClA Fl~cAL 
mos ao Dr. r.l.t- A Delc~acia Fiscal foi antori· 
u 1• trS fcJç 1 Vl:l· sacia a etfertuar, independente· 
·us em juizl!. ll1~"llte .de credi to, o pagamento 
pratico 0 Jtn. d!! pensloniS•àS e aposen tados 
ctto 11 t 1rar-se 111 da Un1ào. P· ra mdbor fucilidade 

ru aqu"lles que d'' Htrviço, resolveu o ~r. Dele· 
othcses serium gndo. Fiscal designai' os segu10 
que de bôa fé tetl dtas do corrente mes para 

trem 0 terreno pugamento referente ao mec de 
lud,t pelo ~nr. jUih : 

Dia N - Aposentados Dia 
, porem, não 
Jlle ni\o se ad
deiros do ~nr. 
· es, cuj>l ho
nnheeit!u nesta 
do~ bens nul-
1 t •mbetu os 
moraes, tr<.~usi· 
ut··, cumo tW 
rna "C•Jlll wn 
e a H. J•J-

I cação, neces
npre·mc notar 

t• volttlr 110 
porque não é 

m~nt<::r poJe. 
nsu, maxlrné 
e, cn•ur, dl ·. 
recem de irlo· 

Jprio l.n, 
"IH\ e H 111 Çilll 

YDIWLI l'Ol.n 
0 lllrOR 
poo 

~5 - Montepio da Fazenda Mon 
tepio da Justiça, Pensões.' Dia 
2~ Montepi~ da Viação, Monte. 
PIO.d!i AgriCUltura, lJja 29 Mon' 
t~p10 Mllttar, Mon~epio da Ma' 
r~nha c Guern-1, Meio Soldo, 

Craff Zc~petin 
Passou t~oje por sobre 

esta Capital, com destino 
ao mo de Janeiro, u gran
de aeronave allemã «Graif 
~cppellin», que procede da 
Europa com passageiros c 
corrcspondencia ;postal a 
bordo. 

O grande navio acr o dc
vcrú regressar dentro em 
breve á sua base na Alie· 
manha. 

1:: -

~ (_·_,.li OISS~fOSil Wo;v---_ 
~ PASSAA~ \j DÔADE 

DE:NTE:S , '? .f:!i 
EmSMinutosr ~, 

..... ~--- "!'~- -.• -.-=--:-"!!.Z·":'~ •: .. 

Movimento n viatorio 
AEREOPOSTALE 

Com destino ao Norte do 
paiz c Europa, passou por 
esta Capital doltl.ingo ulti
mo o avião da carreira da 
Companhia Acreopostale, 
conduzindo grande numero 
de correspondencia postal. 

O seu competente agen
te neste Estado nos offere· 
ceu um numero do «Jornal 
do Commercio» do Rio, edi
ção da vcsperà, o qual mui
to agradecemos. 

CONDOR 
Transitou na manhã de 

hoje pelo aeroposto da Le
vada, um grande hydro da 
Syndicato Condor, levando 
para o Sul, em seu bordo, 
um crescido numero de 
passageiros c correspon
dcncias postaes. 

Ao seu esforçado Repre
sentante m Maceià ngra
decemos a gentileza da of
ferta de um num ro dot<Jor 
nal do Recife », edição de 
hoje. 

ieiãs&rã.lêos--·--= 
CAPITOLIO 

«Ha mulheres assim» es· 
tupendo film da Warner 
First com Ann Derorah c 
Lce Tracy. 

Estão incluídos no elenco 
os nom s de Richard Cro· 
rowell, Gay I ibcc, Evalyr 
Kuapps. 

···------·""- ·-··· 
AfUgll so Uma con for ta vel 
8 u· b Cr.Jsa com optimos 
commotlos, a ru.. l>r. José 
Duarle 11. 1 ~1, (antiga da 
Caixa d'ng ua). A tratar á 
rua do commercio u. 28 

ler tudo que lhe vem á 
m ãos, receber v is itas, car · 
tas, retratos, dese jar fazer 

desfaçatez de me dizer que /o 
sempre bôa figura e tem a ~ 

aquelle m oço é casto, que /. ~ 
aquella donzela é pura , 
não posso cre·Io, porque 
mostram muitos indicias de 
te r perdido a castid ade, e, 
si amde conservam alguma 
c o usa dessa preciosa virtu· 
d , é uma castidude mo ri· 
bunda c proxiru a da mor· 
te. 

S. João Cbrlsostomo 
•loo~ooo•uo ooo oooo oooouoooooooooo •noo'<AMo,•••••••JI • •••••••• •••••J"••• .... 

Secção Livre. 
rscm responsabilidade da reJa· 

ção 

INCREMENTAM SE, DIA 11 Dlll, OS MES" 
QUINHOS IICTDS DA llESDRCINISIDA 
IDMINISTRIC40 DO SR. SUPERIN

TENDENTE DA GREDlWESTERN 
Explanados como já vêm sen· 

do com precisão e clareza, nos 
meus artigos anteriores dos dias 
1 e 14 do corrente os mesqui
nhos nclos da desorgaoisada ad' 
mlnlstraçáo da C reat· Westero, 
resta·uos sl.lber quaes e onde 
estúo as defesas ctos interesses 
da . Estrada que s. sa. vem fazen· 
do com taes actos. · 

Até hoje podemos dizer, sem 
receio :te contestação, que taes 
defezas não são vis t ~s. "e ' pre· 
juisos de v~ncimentos de alguns 
d.os seus auxiliares por li~eoças 
orçad8s, são defesas, estas exls' 
em. 
Não é com isso, porem, que 

s. su. defende nem defenderá 
nunca os interesses "da Estrada. 
Taes actos deviam àntes causar 
repulsa á sua administração, en· 
tão tornar-se-à SS. credor do 
conceito e da estuna dos seus 
auxiliares, das classes producto· 
ras ém geral do Estado, do pu· 
blico. 

Está ao alcance de quem me
os raciona que S.S. so defen· 
eria os interesses da Estrada, 
om a redução das tarifas, por 

serem ainda asfixiantes os atua· 
is preços ; com a facilidade dos 
transportes, e, ainda màis, com 
u. redução dos ordenados fali' 
tasticos que tem s.s., o chefe 
do Movimento (', agora, os los· 
peetNes. 

Placldo da Silva Pilanhos 
~ 

h a rol 
Vencte·se ou a luga·se pe· 

queno Sitio com b"Oa casa, 
na A ven ida Fer nandes Li
~~· per to do bonde. 

~=-=; 

Hydrolitol 
resolveu o difficil problema de 

OBSEQUIAR VlSITA' com effi., 
ciencia e pouco dispeodio. Uze 
no seu lar a deliciosa agua mt· 
ueral llYDROL· roL. 

Deposito á rua Senador vlon· 
donça, 44, 

• 
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e o sr. 
r. Hitler, um ardoroso devoto & Costa. ~!!e inll 

da m us1ca wagner ia o a so · F!~~~~;=::==~~~~:;;~~~~~~-~E opule 
I 14 - o minü;tro licitou do ministro da Pro'l R ndml·nl'straça-o da Patria' orma papanda, sr. Jost'ph Goeb· H H 

URtiça designou o b I . . ge G w I . d . n . ebeu 
eiro official de seu g~a~u1~:s a0;;~~~~- ~~(j fes~f. real" es ern SaiU as ~ lltulo de cu ~Sl tes lo 

L transcreve~o~ abaixo ~s ment11 sterio, sr. ouren- vaes de opera de Bayreuth normas pontos prmc1paes do Pl:l· nici f 
e Sá e Albuquer- par;t milhares de m~robros trionovismo, movimento que do~ 
para representai-o do Movimento da Moc1dade O Sr. Dr. Arlindo Luz, vem se processando em S. 

0 
erE 

C de H1tler. uperiutepuente da Great- Paulo chefiado por um gru· d~ 
18 roximo ongresso As estradas de !erro alle' Western, na vaidosa supo- pode adeptos da restau~a-

stradas de Roda- mãs cooperarão com esse :sição de maior alcance que ção da monarchia no Brasll: 
' a realizar-se nes- esforço distribuindo bilhetes todos os Sf"US anteC'essores, I. Credo - Privilegio do 
apita], duraqte o gratuitos e os cidadãos de mas que bem deixa con~e- atholicismo, Religillo obrí- das ' 
de setembro. 0 dr. Bayreuth receperão os seus cer il suJ extravagancla, atoria nas escolas publi- prod 
enço Sá é um te- esforço. no sentido de tor· aliPntu.l'se <~Spe.roso, em ·as, nos quarteis, institut.os. sa, 

nar a viela agradavel e di' atos que estão seriamente húspitalares e correcionaes, :~t~ êo de grande valor VPrtida para os ioveos na· 1:1 preocupar muita gente, te. . 
dedicado estudi- zistas, como a de forçar os seus 11. Monarchia-Irnperador ~i~~~ 

de ,9.SSUUlptos ro- auxiliares a pedirem de- responsavel que reine e 
·arios, sendo a Rio, 14-0 Supremo missão. governe, escolhendo livre- coo 

T 'b l F de al sor· No seu modo euoneo de mente os seus ministros. rep escollra, por isso, r1 una . ~.e r 
l·ta com agrado no te ou o. m1mstro Bento e r, A lé:lgoas não cornpo~· a se municipal sindicalis-

1 ava mais uma Inspectona Ja da organização do Esta- m~ isterio da Justiça. de Fanas. procurador com eoscritorio, em Maceió, 
0 

Imperial. Direitos ma· 
. - . geral da Republ~c~, pa· té:nto que os retirou, sem jestaticos da Dinastia Na· na 
o, 14 - Dizem de ra servir como JUIZ su- H menor satisfação ao pu- cional, aclamada pela Na· Cb 
ago que no correr bstituto no Tribunal ~lico, com a agravante de ção no fundador politico. da lb 

tard , foj)a delega· Superior de Justiça um;· monstruosa falta de Patria Imperial Brasileua, 
brasileira á expo· Elel·toraJ, Ila vaga aber· consideração ao Estado. o. Pedro I, e a~ora repre· 

Ante tudo isso, por ser sentada por sua S. A. I. 
o c Um Secl:'l? de ta pelo ministro Eduar· mais um esêarneo de s. Sa. Dom Pedro Henrique. 
gressou, VISitada do Espinola. ldChamos conveniente pro: Jll, Patria e Raça Brasi· 

uma commissão _.. estar contra os mesqUl· leira-Afirmação da Patria 
officiaes da armada Hio, 14- u Ministerio nhos 'atos destituídos de Imperial -Brasileira; sua 

déls Relações Exteriores re- 1 critcrio e iustiça que S. valorJzação espirituaJ (re· 
ericana, entretendo· cebeu commuoiração da~ Se~. vem de praticar com ligiosa, iotellectual e mora~), 
uns e outros dele· nossa embaixada em Toldo,' a retirada dtt refetida lus- pbisica e economica .. A!1r· 
os em amistosa e de que lo i fechado o nego . 1 petoria e rt>rnoções de em. mação da Raça Brastle1ra 
d9al pslcstra. , cio entre importadores ja- pregados sem razão de .ser, em todos os seus elemen. 
} capitão João Al· ponezes e a 13olsa de Mer- consoé:lote ja ficou explica. tos tradicionaes e novos. 
to Lins de Barros, cadorias de São Paulo, do em meu artigo de 31 do integrados llilhos de estran· 

parn o embarque do segun- P· p. geiros). Solução séria e de' 
fe da delegação do carregamento, de 300 Alago<~s e suas classes fioitiva do problema negro· 
sileira, acompanha- fardos de Hlgndão em rama, productoras bem como os indio·sertaoejo. Formação 
de seus collegas de brasileiro . A companhia auxiliares <Ir~ Great Wes- e valorisação phisica, inte· 
~i~ão, srs. Cox e Li· Navegação .Japoneza, gra- tero, por todos os pontos Iectual e religioso moral na· 

d Çé:l aos esforços do encar tle vista deviam merecer o ci'onalista da Raça Brasi· 
as, regressaram e regado do nosso consulado apreçl> do Sr. Superinteo. feira. Definição da situação 

troit a Flint, onde em Kobt>, consentiu confor. dente. . do estrangeiro do lmperio 
rcorrer~1;11 as fabricas me foi divulgado, em esta- Apezar de funciona riO instaurado. Reação contrl 

automoveis. belecer um frete esp~clal dessa Companhia, não pos. todas as formas do clrnp 
pAra o algodão brasileiro S(• silenciar parn seor agra' rialismo estrangeiro» n 
c:om o qual se fazem ex · davel a S, Sa. deixlindo in' Brasil. io. 14- 0 ;1viador com

rciel Merm .> z. muito c •.)' 
ectdo n t~ AmP.rica do 'ui, 
incip;; lmenl e no Brasil, 
r1 ba de con ceder um ·• en· 
vista f". cl.(lrecPnrtu cleta· 

es sobre o\quevirá aser, 
nt!o em brév o serviço 
ro·postal frilncez no sul 

Atlantico. Em virtude 
fusão ooerada, por ini· 

ativa do governo ern to· 

perienci<~s n<~s tecelélgeos defeso o cal:io em (!preço. IV, Nova divisão adm 
nippon1cas. Espera- ~ e, assim Acima de tudo estão o meu nistrativa-Divisão do Pa 
que- em breve t-ncootre boa criterio e interesses gerat's em proviocias menores p 
collocação nos mercados por s. Sa.menospresados. ramente adrninistratiVI 
nipponicos, o.bretudo ~ PLACIDO DA SILVA Educação obrigatoria esp 
fôr v~ndido a pr~ços ma1s PARANHOS cial contra o espírito regf 
reduZidos em virtude da nalista e intensificação 
concorrencia que lhe fazem amor á cidade natal 
o algodão da Turquia e o SEMENTE DE HORTA· municipio célula da Pat 
da Persia, que sllo mais LIÇAS Imperial. 
baratoc:, e se os fardos fo- 'd V. Organização Sindi 
rem impressados por pro· Germinação Garanti a _ . - -- ---- --_-___ --;;;;;. 

!'!!!!!!!!!!!! I cesps('o. rsl!>mAai·I.S~gmreod14er_no. sA. fir- A CASA GERBASE, avi~a que 
t~c~;~ba ele receber 60 qul:lltdAOes 
de semeutcs de Aboboras. Ateu

i mn L.klla Pasque Duvma xorras. Agnõas, AipoR, Alfc.~ces, Sem fazer rec' 
·rurgia Domingos Leite 

·o - M. ANO-RETAI•. S 

tnflamélções do Utero 
xo 

· t · 1 I · T Deterrab1:11:! Ber1agetas, Cebollas, 
propne arw <o 'ngon !CO Cenoura ' Chicorias, Couves Er-
Sul Americano uma das vilha~~. Feijõe!', Favas, Melões, 
muioreos fabricas d prnduc· Morangos, Mostardas, Nabiç~e, 
tos suinos da Arnerica do Nabos, Pepmos, Pimentões, Q~ta
Sul, ~:~nnuncia que no (~e- bos. Rnbtínetes, Repolhos, tial 

sendo abatidos nos seus GERBDSE & FILHO 
matadouros 30.000 cabeças Commercio, 239 

correr d~ste anno estao sas, Tomates. ~ 

1 de suino ~ai~o~r~p~ar~c~e~l~la~:::;;;;;;=~M~a~c!e:t· ó~~~~ 3 11!! L -~ ~ --~~~1lr.:!:_:_~~:___j 

é a unica rasa que 
preços de liquida1 

gra1 

DURANTE 
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1 ' 

Ilmo . snr . dr. Chefe da 2a.Diviaão 

R/Central • . 

. ' ~ 
P' 

{ 

c c 

,almares, .2 de Agosto de 1933 

PESSOAL - LICENÇA 

Vosso CHT. lOl/A-9175 de 19 do mes passado e IST.44/52 
de 21 do mesmo mês . 

Passo ás vossas mãos uma carta do Agente da estação de 
Maceió, acOJilpanhada do Jornal "O SEMEADOR" ~ue se publica naquela 
Cidade,no qual tem ~ artigo assinado pelo snr.Placido da Silva 
Paranhoa,30 Escrituraria que ali trabalhava na extinta Inspetoria 
da ?a.Secção. · 

o referido ~mpregado acha-se afastado do serviço de motu 
proprio desde 2 dia 25 do mês p . findo,data em que foi marcado para 
pua apresentaçao nesta Inspetoria afim de ~nt.rar em exercici<I» do 
seu cargo,isto de acordo com as determinaçoes do art.35 das I.stT. 
i ordem de serviço No . 594/T. 

Acho que o snr . Placido ParanhQs não precisa d e ser mpre• 
gado,pois o seu procedimento assim indica. 

2 inclusos • 

- \ _,.,. . 
. ' 

-(a) J.Poppe Gyrao 

IST . .. 

I ' " 

"" .. , .. 
' 
I' • 

11 

11 
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No.374-MA 

3117/933. 

I~o.Snr.lnspetor do ao Vistrito 2a.Divisão 

Palmares • 

Para que v.s.possa verificar Jtm.to o 

Jornal "O Semeador" de hoJe no qual acha-se publicado com 

epigrafe ''A Great Western11 fazendo dos empregados seus escr :vos 11
• 

Como ae vê o publicado acha-se ssinado pelo 

Snr.Pla.cido Paranhos, ficando assim bem provado o que .informei • 

(a) J.vasconcelloa 

Agente 

• 

1 r 

* 



Delegacia Fiscal 
Tabella para pag .unen to 

mês d Ago to 
Primeiro <.lia ulll e:e:~-=========== 

Oln l-Delegacia. Fisc;''· Juizo Communicação 
Feder. I Memuros do rr1hunul 
E!eítora'l, Exercit•> (Üfflcid , ),, Directoria d ~.IUde Puuhca 
U1.1pitania do Porto, lmpo to S()· Maceió, 14 de julho de 1()33. 
I.Jre • lten<.la, Saude do Porto, CIRCULAI{ 
Avulso . . Exmo. sr. 

Segundo dia ut•.l. . Continua a grA sar a vunola 
l)i,t 2-Secrctarill do I rtuunal 00 interior do Estudo, O'lt ndo, 

Ueltoral, Servtço de L{.ec.rut a- portanto, u moaçacla esta cldudc. 
P•enlo, IPra~·a tle pret), 20 lla- J.t;..;ta d•rcctoria, que nii > tem 
ttnbão de Cuçn1}ores, (I''''C11 S de medido e forçoR e meios para 
pret), Co lectom.1 l·e<.leraes da combate~ o terrivel Wt11 e faZI\- IO 

apitai. . . desaparecer do tcrrltorio ala-
1 ercc1r0 dia ulll . goano, vem pl'Hlir a vosst1 coll<t-

.111 3-Escolu de. Apr n_d•zes boraçuo, que poderá ser v alio 
.Arllf•ces, ln pe tor!a l\~rJcol_u, sissima. 
llrectnrla de Plantas lextet • Com e te intuitl) é que venho 

Consignações. . . · solicitar vossas providen ias uo 
Quu~rtn d1il uttl sentido de nao s~r admitid 1 p~~ -

Dlu 4 Off1cll:l~s reformados da soa «lgumn ao !'ervlço d~.í vos 11 
Murinha ~ Guerrr. . CASa commerclal sem o atcstuuo 

Quinto d1a utrl de v 11 cinn forncddo por eMa re-
Oíu 5--l'raça'l reformada!! da partiç ~ln. Assim fuzondo, prcstu-

1\lu.rinba c. Guerra, Asilddus, reis relcvant~ s rviço fl estn 
Soldo VJtaliclo. directorla e ú sHú le da cole('ti-

1 Sexto dia util vídade. 
Dia 7-Juiz•s C Escri\'lles Certo de que náo rogat éHOIS 

Eleitoraes a vossa valiosa co! labor tç'w na 

As pessoas que nllo rccelll>rt-m 
IIOS dia determinados na tabella 
serã') utteodidas do di · 10 uo 
dia ~6 do mez. 

· od•>S os pagam ntos st· rão 
dretuados dr.s 11 ás 15 h 1H3S. 

Vi to - JUGUR'l'liA COUTO 
' lh !egn<.lo Fisc31 

" 'or nllo ter sido oncedldo o 
rcforç· do credrt solicitudo dP.s
de :Jt de Março, o bf. Delcg do 
F1scal foi forçado a '.lrtienar a 
Ruspen ão temporuria do puga· 
mento de Aposentados, Pcnsro· 

\ 

campanha contra a vurioln, 
apresento-vos d sde Já ()I! meus 
agrade imentos. 

Dr. EZEqUIAS DA lWCllA 
Directo r. 

O Cirurgião Den ista 
Antonio Borba 

Diplomado pela Faculdade de 
Medicina da Uuhín em i9oCl apto 
pMu os mistere-s d" sua prol! sao, 
tom o seu gablnett' nu <.idade 
do Pilar á rua Dom. J\ntnnio 
Brandão 11. l. 

--~~--~~~~~~---, 
J. CJl U 

Cirurgião ~o ravílhão de Cirurgia Domingos Leite 

iiiiiõiiõiiõõ Hemorrhoidas -
Tratamento sem .operação - l. NO-lU!: f Ai•. S 

Tratamento el ctrico das inflamações do Utero 
e aonexos 

TRATAMENTO GIRUGICO 
Dos tumores do utero, ovarios, tromp s, cstomago, vins

biliares, hernias, apendice, tumores da bexig 1 c orgllos 
geoito-urinnrio 

-ELECTRICIDADE MEDICA

Consulta das 14 ás 16,30 

Commercio 178 - Phoue 422 

------------------------------------------~ 

\ Adtntnistr.Jção da Grt>ut
wes ttrn 't•rn , sem o menor 
· .nupul, consi!lcrun~lo os 
't US õ1UXIII ir ''3 in Jividu lS 
de «saco á costa • ; ;1s im 
; qut~ o Sr. Dr. Arli r)do 
.uz simuln nã" c' rnpre n 
er qu' somos em p· gad s 

J t 1 c pa r tição e rJ;io seus 
" ·r· a v o,. 
Não podt>mos nus confor

lll'r com os modo ~trbitra 
ri ll qur v m pn1ticundo. 
,em tquidadu nC'm att>nçüt 

dm•itos éldquirido~. r mo· 
v p a fó ra d l Estndo, 
JU SI dtart,rllllHllC, t•m pre 
r,,do~. c ~ 11 onkns allleaça· 
ora~, acomp lllhtl 'ia d 

>.t se p í:l ra der tro dr• ;{ e 4 
lias ~e apres<lntart~m no 
ogar do destino, sem quo 
lenbam est.•s tmprt'Qados 
( Jdo menor miJlivo de in
dtsiplina ou de dcscur no 

un primento d r• 'I" li~ d-'v '
re: qu por v<·ntura 1 c.-~r· 

r•·t:.Jsse p1eju1sos á Com
p,whtr~ 

Não (\ poi :! . com 
ções d •·ss, uatur~'Z t, muito 
11 1 no:; com a muclanç.1 I! 
ns,wctoria c do escrítorio 
Je M<tcció, t tlvez pn·judi· 
ia! ús classe, produtoras 
lo Est<~do, que o Sr. Supo· 
mtendente deleJHle os in

teresses d' Comp,llrhi<'. 
N o é com t tt•s i ct ... que 

( '0!1' 1 guirá o HUI tc·ntn d.1. 

r •n as qu ja vem . o re<r
lt · ndo d stlc• " nwdiriH da 
fCtiLJÇÜ \1 dctS tart((lS C tld f I 

ciltdade do.., tran porte, . 
Enquanto , Sr. Dr. A·. 

is Aibt-iro, ant~'cessc r df 
ua 3ta. com o criterio e 
levados sentim utos qt~e 

o caraterisam, administrou 
em perturbar u paz c ; 

tranquilidade uo lar do 
:eus auxiliare~, disDenson 
tio, ao m smo tempo, "d. 

ida consideração étO Estl'-
lo d. Alílgôl\s, repr entan

do princtpalmentt•, em suas 
la se rotluctora~, comer-

cio, incJustriH P.tc., u S Dr. 
rlindo Luz veio tr .1zer em

ban ços a ditas classes, v~ · 
xame e mesquinhas humi-

A Dlrcctoria l'egí .1 

'orrclos r. 'l'elegraphO.'I 
'stc~do avts r n'l publico 1.J. 
'UICilet cJ ,) f'<llfiCIO do 'l'c 
>hO são e.·postus á vl"n 
l>cm s !los postlltl!', haveu 
uma cc~ixa para recebo~ 1 
ro:;pondencie~, IL quul !· co 
du11R vczos 110 diu. 

Em :11 --1 93] . 
----=·=-~~= .... -=::! 

Graças alcançadas 
Agradeço a Sagrado C 

de Jcsu~ , u Jmmacul da ( 
po de Muria S. Sma. c 
The:na d Meuino Je U!l 
"runde mer .ó alcanç 11)11 
;JComossa de publica I . 

Zeneid.l íl 
X,' /I-VII-MCM, .• 'XIII. 

~o glorioso S. Jo , r. 
ma gmç1 ulcançadu. 

Peh companhia Paln 
Silva Ioi hontcm r p 
lada no Th atro De 
a ·om <lia « Boa 
que agradou geralm 
numerosa assist n ü. 
enchia aquclla casa 
pcctaculo. 

Para a noit' d hoj 
annunciada a peça 
nhã de Sol, con i 
uma das melhores do 
r 'P<'rtorio com qu<' ; 
panhia t 'm se e.·hibi 
varia. plalh1.s do 

Casas 
Vendem-se duas, u 

Qttrna no bílirro de 
rossa <' ou.tra co 

commodos em terren 
rio e recon truida 
ente. 
V!·r e tratar no 

Rio Branco, 353 (trc 
Escola Thomnz S·1in 

Hydrolit 
Faca, no seu proprip 

pouco diobciro, s-ua 
cl'11guo, uzando •IlYDH 

Saes para 1 O lit 
Rs. 4$000 
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' 
Maceió, 25/7/33 

Snr.Inspetor 30 '?Distrito - 2a.D1Visão 
Palmares • 

Descança em meu poder vossa car IST.44/52 

de 21 do andante dando-me ciencia. do indeferimento proferido pelo 

sr.dr.Chefe da 2a.Divisão na miDha carta de 15 do andante,acom.panh · 

da de atestado do medico da C i:xa de Pensões,pedindo prorogaç 

por mais ao dias de licença por insuficiencia dos 15 di 8 que eu 

já vinha gosando desde 3 do mesmo para tratamento de minha saáde, 

concedida mediante o meu pedido tambem acompanhado de testado. 

t Não posso e não aei como compreender o odo d4 

ver do snr.dr.Chefe da 2a.Divisão em dizer que licença par efeito 

de sadde não pode ser acum.ulada porque ninguem a.diari a ocasião de 

adoecer. Si podessemos adiar s doenças,os medicos desapareciam 

sem causa que divida faça. 

E estes teem a.utorisação cientifica par 

avaliar o tempo de determinadas condições patologicas do 

individuo. ASseguro a v.s.que continuo a precisar de tempo para 

o tratamento de minha sadde,cujo 22 atestado medico adquirido 

-com antecipação precisa ao chegar ao seu de atino, bem o ai'i:rmou. " 

Copia ao dr.CH!' 

(a) Pla.cido da sa..p rCU'lhoa 

I 
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Palmares,21 de Julho de 1933 • 

Snr.Placido da Silva· Paranhos 
312 Escrituraria -Maceió 

PESSOAL - LICENÇA 

A respeito do vosso pedido de Licença,o snr.dr. 

Chefe da 2a.Divisão em CHT.lOl/A-9175 de l9 do corrente deu o 

aeguinte desp Cho:-

"INDEFERIDO • 
"As licenças por efeito de sadde não podem ser acumuJ. ' das,porQue 
"ninguem adiaria a ocasião de adoecer. 
"Alem disso esse funcionaria como os demais está sujei to oa 
"disposi tiyos dos artigos 35 e 37 que ainda não cumpriu. 
"A concessao do que requer sobre ser contra o regulamento"abriri 
"um mau precedente. (a) Odir costa. Chefe da 2a.Div1são. ' 

De acordo com a solução do dr.Chefe da 2 • .uivi ão, . 

devo cientifica-lo que fostes apontado até o di que findou 

licença dos 15 dias com vencimentos,da:[ até a vossa apresentaç .. o 

neste eacritorio,para onde fostes removido será sem ·vencimento • 

Neste caso em vis~a as determinações das ordens da 

actual Acl.ministração em ordem de serviço 594/T, achei conveniente 

juntar a esta os passes respectivos para vossa viagem atê o dia 25 

do corrente,data em que fica marcada para ssumirdes o c rgo ~e 

ocupa,pois no caso can~ario fic~a passivel as penas determina-

das na ordem de serviço acima referida. t I 

.. 
(a) J.Poppe üyr o 

• IST • .. 
Gopia ao dr.Chefe da 2a.Divisao • 

• 
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CHT . 10l/A·9175 

19 de Julho dé 33. 

snr. Inspetor do 32 Distrito- Palmares . 

PESSOAL - LICENÇA 

IST.44/48 de 18 do corrente 

INDEFERIOO . 

-As licenças por efeito de saáde nao podem ser acu-

mulada.s,porque Dinguexn adiaria a ocasião de adoecer •. 

Alem disso ease funcionario como os demais está 

sujeito aos dispositivos dos artigos 35 e 37 que ainda não cumpriu. 

A concessão do que requer sobre er contra o ~egalamen
to, abriría um mau precedebte. 

Copia á 2a.~ecção 

.. 

(a) Odir costa , 

Chefe da 2a.Divisão 

I I 
• 
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IST.44/48 

Palmares,lB de julho de 1933 

Ilmo.snr.dr.Chefe da 2a.Divisão 

R/Central. 

PESSOAL - LICENQ& 

Apenso uma carta e atestado medico,que venho de , 
receber do senhor Placidb da Silva Paranhos. 

hlsse funcionario continua afastado do serviço por 
motivo de.molestia, sem vencimentos até que seja por vós ~e olvida 

concessao que pleitei o aludido empregado. 

No ano em curso, já gosou os 15 dias a que tinha 
direito, e quanto as alegações que alude,de ter gosado apenas 30 
di s de licença d~ante sua pe~encia no serviço da Estrada, 
somente a 2 .secçao dessa Divisao poder explicar. 

Aguardo,pois o vosso pronunciamento, para r pro
cessada a fo~ula TR.lOl. 

ta) M.~obrinho 
p :-Inspetor do Traf·ego do 30 lJistri to 

Copia ao snr.Paranhos - Maceió 

• 

• • • 
' 

111 I • 

• 
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Copia/Glf. 

17 de Julho de 1933. 

~ 

Ilmo.Snr.Inspetor da 2a.secçao - Palmares. 

Ter.minando a minha licença de 15 dias 17 do corrente, 

e continuando doente, sea ainda poder voltar ao aerviço,peço 

prorogação por mais 8:> dias a contar de 18 do end'ante. 

Sou um empregado que durante quasi 11 anos «e aerviç 

nesta Empresa apenas gozei 30 dias de licença,isso por motiv 

de doença e comprovada pelo medico, agora vinho vos borr cer 

solicitandp a vossa interferencia j\Ulto ao dr.chefe da 2a.uivisão 
.. 

para me ser essa prorogaçao concedida com os respectivos venci-

mantos. 

vossas ordens • 

~a) Placido da Silva Paranhos. 

I t 

• 
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CAIXA DE APOSENTADORIAS ·E PENSÕES DOS FERROVIARIOS 
DA 

THE GREAT WESTERN OF BRASIL. RAILWAY 
COMPANY LilUTED 

• 

i/ 

Atesto que o snr.Pla.cido da Silva Paranhos, 'J.'.l932, 

precisa de 30 dias para tratamento de sua saude. 

ta) Dr.Raym.undo ~o;oeta 

Maceio, 17 de Julho de 1933 • 

• 

... 



Copia /Gll. 

G. W. 8. R., 
T.203 

Ne y 12-3-934 .. . 7 de ... ~ulh() ....... 

LICBNÇr- S 
(i 

Nome por extenso Placiçl.p da S~lva Para:nho T. 

categoria .. .. . ... Es..c:ri.turario 3 -Inspetoria . 

Pedido .... lP ... dias com vencimentos ....... .... . dias sem vencim8ntos, 

A COMEÇAR de 3 de ........ . 7 .............. ~ .. de 193 ... ª ... 
Junto atestado do medico Dr. .. ... Raymundo ... Costa ..... .. .. ... ............................................................... . ........... ...... . 

·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·-·~·~·~·~·~·-·~·~·~ · ~·~ ·-·~·~·~·~·~·-·~·~·- ····-·-···~·~·~·-· 

AO EMPREGADO SUP.RA PODEM SER CONCEDIDOS . 15 dias com vencime·n tos, 

e ..................................... dias, sem vencimentos, por ter passado a mensal enha maia ............ . 

de .............. ~Q.~ ................... .................. de 193 ...... . 

SEM VENCIMENTOS por 

..................... •••.•. ,.c"; ............... . ... . 

(a) J.Poppe Gyrão 

INSPETOR 
t ) acendino Sil a 

NOTA DA 3. a SECÇÃO- Está conforme. O ENCARREGADO 

APROVO ... J.. .G;t,y~_eri~ .. Ü():U~e.;~ ...................... .. ..................... ... . . 
pelo CHEFE DO TRAFEGO 

Da licença concedida, gozou somen te .............. .. ..... . dias com e ................................. dias sem 

vencimentos, tendo entrado em gozo dn mesma em 

de ................. , ........................................................................ de 193 ........ . .. 

Anotado 

INSPETOR O ENGARREGADO 

OBSERVAÇÕES:-Esta formula será extraída em triplicata, sendo enviadas a este Escritorio 

duas (2) vias, e uma vez aprovada a licençn, será devolvida a 2.a via para as 

necessarias anotações nas Inspetorias. Qu :J.ndo acontecer precisar preencher 

o ultimo topico desta formula, será remetida novamente a este Escri torio, 

ficando na 3. 0
• via da Inspetori a o que fol depois escriturado . 



Copia /GM. 

CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS FERROVIARIOS DA 
THE UREAT WESTERN OF BRASIL RAILWAY COMPANY Ltd 

.. 

Atesto que o snr.Placido da Silva Paranhos, T.1932, 

precisa de 15 dias de licença para tratamento da sua safide. 

Maceió, 28 de Junho de 1933. 

(a) Dr.Raymundo Costa 



•\., 

CAIXA E'OSTAL, 114 

BF/G!h 

. . Traf'ego Rep a rtiçao •.................................. ................. 

G 220 

Refere n c I a : ... G.ff:T..~ .. ~QY.!?..:.§.?..§~ 

.... .............. ll~.ç -~g~, .... +.7 de ............... Abril. ........................... de 19 .. 34.. ~ 

Ilmos.srs .Presidente e demais membros da Comissão de 
Inqueri to Adminis t.rativo que responde o snr. };Jlacido 

da Si~va Para.nhos . 

• 

Em aditamento ao meu CHT. lOl/S-5692 de 7 do andante, 

anéxo vos envio as copi s das cartas que pedistes sobre o asstmto • 
... 

vereia que,a nao ser a que o Inspetor do 3Q ~istrito 

dirigiu o snr • .Pnranhos, s demais já esta Chefi vos h8Vli re

metido . · 

• Aprovei to a oportunid de para transcrever a seguinte 

informação do aludido Inspetor, datada de 16 do corr BJDte, encami

nhando aQueles documentos: 

11 IST. 44/5875 - 16/4/34 - dr . CHT· 
11 FORNECllrn:NTO DE DOCUMENTOS 
"Vosso CHT.lOl/S-5616 de 5 do corrente . 
"Junto encontrareis 6 copias de cartas trocadas entre esta rnspe
"toria, essa Chefia e o snr .. l>lacido da Silva Par anhos ,para fazerem 
nparte do processo de inqueri to a que responde o referido empre-
11gado . 
"Quanto ao requerimento e cartas enviadas pe~o snr • .Placido Parfl.
"nhos ,devem se encontrar nessa Chefia, para onde foram enviadtas, 
''visto não termos ficado com copia por não terem sido escritos com 
"carbono . 
"O snr • .Pla.cido .t'aranhos foi apontado em nossas folhas até o dia 17 
"de Julho de ~933. SaudaçÕes (a) J . Pape GirÕ.o - IST· "'"t 

SaudaçÕes. 

Copia. a 2a . Secção (Recomendo seja apressada a remessa do ·tempo 
de serviço do snr . Placido .Paranhos. ) 



JPG/5}3. Conia 

IJT.44/-t589. 
-.-

J 

o 

Uinha cart&. IJT.44/82 do 25/8/33 co~ rof:;rc;ncia ao 
]~7.101/d/9175 d~ 19/7/32. 

Hoj .3 25 d ·J 3:;tJ..-abro faz 60 dias qu 3 o Snr • .t'1acid.o da 
3i1 va Parannos foi avisado vara S·J apr .Js;ntar nesta Insp;toria afi..:11 do assu
::nir o s~u cé.rgo a co:no o rJ~Jric"!..o ):Cpr:;gaclo d.:;ixou d.:; C"t.rcprir c.s ord:;ns qu 
r'-cJb .,r a, confor-_a J acusou ciJncic.:. ·)Jl carta datada do 19/8/33, qu:; fiz juntar 
ao I8T . aci:aa JJ:;ncione::do, j cl.J :n:;u cl:;var , ,~ ob<JêiiGncia as ordens ~J:t vigor, 
co::nunicc.:.r- vos o abunclono cl·:; ·~u.Pr ·Jgo do r .::f'·:;rió.o ,:;:-flpr .JGLd.o para os fins çuo 
achar~~s d:; justiça. 

O Jnr • .2le:.~icw V:JJJ do r,}:'C:;tJr é. ,.,sta Insp:;toria o &t'}s
t~_9.o :tlJ(lico co::c a carta t;;U<J ga9o juntar, p:;clindo 3U di:as do liconçé. s_-n vcn
ci:n n tos, a conta r elo 18 elo cor i.: :;nt ·:;, p&ra tré ta:a :;n to êl. ·:; suL saúd..:;. 

Gonf'oF.Jl:; ci t ·:;i .JJ~ :.uinha ~arta ant~Jrior aci::::aa visc.cla, o 
r Jf' .. rid.o funciorr-rio éLGixou cl:; ~onster J=-~ :'olha 6. .:: .Pé.t;a:-c ·:;nto d:;sdo o dia 25 
do JJ:;Z passaã o . 

2 inclusos . 



C.knia ~--·-

JJ?G/JJ? . 

)8.J::, .aros , 25 do .'\.gosto do 1933. 

Ill::"ao . Jnr . Dr . Ch.Jfo da 2a . Di visão - RtJcifrJ 

• 

~lOf.JSO UHT . l01/..tv9175 do 19/7/33 o :a u I8T. 44/ b2 
do 21 elo ~acs.:.no :ao!l! no Gnr • .tJlL.ciclo ela Jil Vb. .l!arc.nllos co:n copia & ossa ~lq 
Ch f'ia . 

~XlJiranclo, hOjJ , o vraso cl 3U dias dado él.O Snr . 
Plé.qJicio clL. dilva l)aranllos .Par~ so aprJSrJntur é.r. cst& Insp.3toria do :noelo 
assu:air o s .,u :.;arg:O, J co:no o r•::f3riclo ·J:nprogé.r.clo doixou do cu::nprir as or-
d ns ÇJUJ r .... cobora, l!oni'or:ll,J <:...c..-rusou ciJnCiQ. O]l cartu c..uo faço juntar, ó 
do :r1ou cl,)V ... r , o:rl o b JClir::noi:·~ as clotor.nina'"' oos elos artigos 34 3 35 elas 
I.d.T. , co:,1lünacla cw; a urcL:;:rl elo Gürviço 594/T, ewmnico- vos a allcnclono 
elo o.r1pr:H~O elo ·J·op!.":;[;n:lo o:ll róco , '.JU>J G·)sta ele.. tu. o:c elianto doixL.rá elo 
constar da folha <lJ .~.<...GL.:'1.,nto cl ... sto Distrito . 

Tra tanclo- s ela u:r~ f'uncionario cL :aais de lu 
anos el,., sorvigo n,J~ ta ~apro21a, !JS ~ o caso suj oi to a inguJri to á.d:!linis
trativo para soluçuo final . 

~J)tovoi to o ..... nsojo pé..ré.. juntar u:aa .... ar ta do .:x 
:n s:ao , datada elo 19 C:Lo corront.: , fusonclo junt<....r o at .... stado :o .... < ico _obro 
o 1> dido elo 30 dias do lic .... nça , o qu cl,~ixo d..J tw1ar o:-n consicloruçuo ~11 
virtucl(3 das circu:nst.&ncias aci:ua oxpostas . 

3 inclusos . 

a) J . l)ÔPPo nyrão 
Inspotor 3Q Distrito 2a. . DivisL'o 

Copia ao Jnr. J?l<:.ciclo rla .5ilV'c lJaranhos . 



* 
Copia. 

JPG/LB. 

.L93::.~ 

Ilbo . Jnr . Dr. Jll::::; ã.a ~~a. :Ji vis;: o - R. C:1ntral 

Vosso JJi.l..lUl/n/9175 d"") 19 eLo ::11~~ pas~do .J ldT. 44/b2 
d ..... 21 elo ::n:;3 ~~o ::n .... z. 

Passo Ls vossas :aãos D.::fla cartc. do .~.g:;ntc do l!acciÓ aco:n 
,,hacla elo jornal ~•o dJ]l.3 ad.or'' qu:: SJ put.Jlic2 naqu::la Cid<::.d .... , no·ç_u2.1 t.o::o 

~ artigo assinado ~::lo Jnr. ~lacido da 3ilva ~ar~nnos, 0º cscriturério, 
yue e.li trabalhava na extinta In.sp.::toria da ?a. d,?ÇaO . 

O r.Jf 3 rülo c:np r 0 gaclo ach&. - se a f as taêto do scrvico dG :Jrrrl 
o tlia ~5 elo ::!l 3Z p.finclo, data ,JJJ qu.:; foi ::narcê.d.a para 
n::3ta Insp:; oria ~fi.:o de :;ntrar ·3]1 3x:::rcicio do sou car 
00:~ as d-3 t 3 r:ninE!.ço .... s do ar tº 35 das I. 3. 7 . o urdo.11 d 

:notu proprio d 3 s~J 
a suL aprcs::ntL1ao 
go, is o de acordo 
3~rviço nQ 594/T. ... 

.n.cho que o Snr . ~lacido l:'2ranhos nao precisa d .... sorp-
' . c::.ap r gado, pols o sou procJcti:nont.o assiJl indica . 

2 inclusos . 

A.) J • .PÔppo Gyr ão 
Inspetor 3~ Distrito ~a . DivisCo 



.T.PG/I C. 

•nr. Ela ciclo da Jj.l VP J!uru nho s , 
3Q ~se ri ur:. rio - lJac ,;iÓ. 

1933. fF 

• 

... "'\. r t:;ôl))ito elo VO.!J.SO J,.) t,..Clido do ll.conça, o Jnr. Dr. 
Ch~f~3 ela ~a. :üivicl~o ...:n UHT.lUl/..~o/~l l75 cl .... 19:xoc do corrJnto·dou os guint , 
duspacho: 

'"Ind •• f rido. 
" li com as J..)Or ·~foi to cl:; saúêl não :podoJl s3r acu.-nuludas, porquo nin-
''gu .~JJ adiaria a ocasião do ado.3c,r. 
11 1~-n dtsso .... ss funciom,rio co:ng os d.o:-nr::tis .:;stá sujci.to aos dispositivos 
11 d.os artigQs 35 o 37 CJU rJ aincla nco cu~nprio. . 
,. conccssao do qu .,; rJc"u .... r sobr,; DJr contr& o r..,t;tlla.rJ nto, ubriria u:-n Jlau 
"pr ccd.Jntle (a) Oclir Gosta, Uh·Jfo ela 2a. Divis<.:.o~ " 

DtJ c.cord.o cO:Jl a solucão d.o Dr. Ch f,J ela 2a. Divin1o, 
· d(~Vo uicntific<... r-vos C)U•J i'o:.Jt,;.s aJ.)ontá.clo é.. t) o dia cju .J finclou a licJnrÍa 
·do.:s 15 dias co:n v,;nci:oJnt.os, d.ahi ató a vossa itl)ros nta.ç-ao nost .. . ~ser to
rio, l)aru oncl .... rostos r J:aoviclu sor~ se:n vonci:rJontos. .. 

_ N ..... stc caso, •J:'rl vista as dct r~ninaçocs elas ord.ons d.a 
atual L l:ninistraqao -a Ord - cl S rviço 594/.r, achai convoniont juntar a 
es'ta os pasS.JS rcSlJJCtivos para L vossa viago~a at: o clia 25 d.o corront,, 
da ta l):rl CJuo f'iça :•1arew.cl2 pu ré... asuu:nirclos o Cé-)q;o cjuc ocupa, pois no caso 
contrario ficíir·Ji3 pass:tvol as P•Jnu.s cl-.t.Jr:-.aine:d.as na ord•:frl cl() scrvir:-o aci
:na rof3rid.a. 

) J • .PÔp,I1 ~ G~rr âo ~ 
Insp,Jtor 0Q Distrito ~"a . Divisao 

Copia :..o Dr. Ut1oi\1 d.a !..:é\• Divisao 



Copia 

ODC/JO • 

C"":17 .LOJ..;h .• 917 5 

19 Julho do 

.3nr . Insp:;tor do 3º Distrito - l:'aL11ar:;s . 

J " '. 'A T TI .... " 7,... 
.L ~u J\ .. : .. tl.L ..u J 4·•\,;J~ 

IJT. 44-48 c:._ 18 eLo corr3n t J . 
•s 1i-.:!Jnr:as _por Jf·:üto cl.J saúcla não pod..;-n s_r actr,_''tll&das, 

porCJUJ ning'...l ·JJ! .::ld..iLria ~ ocasi[:o d .. ·J &d.o.;cJr • 
.:J..~,~ di ... h_,o .:;S.i:J funcionaria co21o os d.JJJais '}Stá su.j ·Ji to 

aos ~ispositivos ~os art!gos 35 o 37 çuc ainda n2o cu.~prio • 
. .. .;oncJS3o.O rto Quo r:;Qucr sobr:; SJr contra o rogulo.:-cJnto 

briri2 U:fl :nau .!!l'tJ~Jc'Lar tJ . 

a) Qlir wsta ~ 

Copia á Ba • -• ::rr.; ao. 
G"hJf'J ã.a 2a. Di vis& o 

• 



Gopia 

• 

, I 

I ll.:"r.o ·~nr '•· '""'l-,_,·"'- da 0 ~ "'l. 'TJ.. _,_Êo - ~\ . r.1ntr~· l -' O .., O ..J L O c.J d _ ~ _: '-' Q. O .:J V ~- ~ ~ _ ~ 

.:!).J .:,o 1Dla Cé;.:rta J atJstf.cCo ~.;Ci.ico qu .J VJnhO ã. .... r c0-
b :)r à.o Jnr . Placi ... o ô.a Jil ·a .2E..ré..n.loS . 

Jss ~ fun~ioné.rio l;On inuc. L~1:.s t::c"'..o <io SrlrVico por :::ao
tivo_éi. J Jlol.:sti a , s,}J} v.;nci::.:;::ltos, át] qu.:; s:;ja por vos r.:;Súlvmcíe a con
C')SSao qu,; pl.,;i tJia o alucliclc .J:rpr.J:ra.do . 

To c.no J}) cu r o já gosou os 15 cli as a que tinhE <UrGi 
to :; quanto as al Jgan Õ.:;s cju 3 aluclJ d3 --Gr gosac~o 2p :;nas 30 di as d._ licon
~ rr durant:; §lL P}r::Tit!~:;ncia no s:::rViro da ~s r&da , so:-·~Jnt3 a 2a . 3JÇão 
à~ssa DiVi3aO podará GXdlicar . 

i .. gué..rc:o, pois, o vosso pronrJncia:~ Jn o :par2. sor :.-'r o
- · c:;ssacla a ~or..Jul2 :'R. lOl . .. 

~ .. ) ~<:urino Jobrirh'1o 
p . Insp3tor 3Q Dis~rito 2b Divis;:o 

• 





• 

o Snr. D ·.Hoc1J.:·ie;o de .8lld.rad.e Ue:dãcls, presidente ela IJoruizsão de 

InCJ..uerito Ac1mi.nist.rativo, no ad.a _pelo cll.:.ou erlntendente ela The 

Ureat eatern Of Brasil HailWê.Y Uoru any LillÜ.ted, dat.acla de 21 de 

.Mf ·ço de 1 34, etc. 

• 
Mando ao funci<3n 'i de·sta Ernpreza a quem .fbr l)Or rui. 

do, indo o r mi a assinaelo, que, em seu cumprimento, in time ao 30 .~s-

~ cri t.u 'ê!'io Ilaciclo da ,.,il va Paranhos , residente em Maceio, p!3.ra o 

di 2 de bril do corrente ano., s 10 hoi:ac , c.om:parecor na Inn .t.oria 

do 2Q.nist ·ito, nesta Uidade c1e necife, afim de ver iniciar-ce o In-
/ 

qt etito , a que vai responder em virtucle de ser a~.;usado de abandono de 

em :J.'OE;O , sendo q_ue _pode com arecer _pesnoêlmente , aconu>anha.elo ou or 

te.J.'Itledlo de Ad vo ··aelo sell, do otnd icat.o , ou de um re_p1..· esentant e des 

Associação de classe, cient~e de que as testemunhas que têru. ue 
~ ~ 

e que deverao ser notificadas _para tal fim, sao as se6uintec: 
... 

Julio I)o_pe Girao - lns to"J.· elo 'l'rafeeo . 

" Jose Batinga ela Costa - Auxilia de ~scrita • 

·~ am:l.nonà.as lexandre .J::Sarboza - 30 .Escri turê •i o. 
I I. 

Jose Teixeira ela V asconcelvs - ~gente Especial . 

Eu, Gratuliano Carvalho dos' Santos Vital , oecretario 
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lQ de Abrl.l de 1934. 
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Ilmo.sr . nr . :bd.rigo de Andrade Hedicis,.J:Tesidente da 
Cl::>tmissao de Inq_uert to dministrattvo, da Grea.t Westero, 
em Recife. 

Acuso o recebimento do lvi:andadO de v . s ., san data,por mim 
re oebl do e da ta do em 29 elo ex_pi ran te , afim de _pessoalmente, a com16.nll~do, 
re.t:-~resa1t.ado por advo@do , ,ndloato ou representante dessa J~soocia~o de 
v'las se, cow.J,a.cecer perante a Inspetoria do 20 Dl.s trl. to , nessa Oa_pi tal, 
ver-me ser J:)rocessa.do pelo abandono de emprego de g_ue me asusam. 

PeÇo Vênia 11a:ra d1 zer cumprindo a in ti ma ;ao recebi da, g_ue 
o estado de saúde de uma filha_não me permite transpJrta.r-me ao }\ecif~, 
bem cnmo g_ue a :precaria si tuaçao financeira, em q_ue me encontro nao d$:1. 
lo~r a fazer face a des:&ezas impres cindi V:eis com o meu transporte e es
tadÍa aí, e mUi to menos a constituir advogado para minha de~eza, o g_ue, 
J)ara ,meu maior sa.orificio , só poderei,fazer, desfazendo -me de um~ casa g_ue 
possuo, unico bem g_ue me resta de minha herança paterna, na defeza dos 
meus direi tos . ..., 

1: esta,;&lustre Sr. Presidente da Cbmlssao de Inq_ueri to 
i.dministrati~o, a condiçao a g_ue me arrastou o Sr . Superintendente âa 
Groo. t iles tem, Dr . Arlindo Luz , o an.Pre@fido res_ronsavel por numerosa fami
lia, fi él e zelôso coru mai~ de dez anos d,a serviços, g_ue nunca sofreu uma 
advertencia, rnulta , suspensao , pEOalidade de q_ual~uer especte, e somente 
en to do o .Perto do de sua vi da funCional, gg sou um mês de licença _por doen
ça com_provaru; .Pelo médico da caixa de Pensoes, e só·merecey. o ordenado de 
Z50.;p000 mEnsnes , o q_ue tudo at;trma, san tenor clf1 contestaçao! .Antes da 
mudança da Ins.vetor:la de Maceio J:X;J.ra Th.l)Ilares,Ja havia, :por achar-me c1Jen
te, .l!edido licença ao Sr. Inspetor, Jose Manoel de ri,Ueiroz , come;ando a 
epsal-a, com atestado medico, á 3 de Julho de 1933. · 

l'ennanecendo o meu estado :patolot;lco,nova licença tive de 
req_uer~r, sendo-me esta nee;ld.a de um modo q_ue ban danonstra a injusta per
segui Ç-Cl.O contra mim moVÍ da, como .Prova O documento abaiXO J(li' mim 1'1 clmen te 
copiado, de 21 de Julho de 1933, do q_ual consta o indefertm en to ao meu . ed.l
do irrisoriamente justificado,. o q_w.l me1.'6Ceu a winha resposta d.e 25 do 
mesmo mês de Julho tban abaixo textualmente transcrí to' 

·•aa.cta IST-44/52. almar-ea, 21 de JullJo de 1933. Ilmo .sr . lacido da 'ilva 
"n.tnhos, 3º ~scri turario - 1~:a_ge1ó . A ré3s_pu1 to d.o vosso J:ied1 do de licença, 
o d1· • .Qr . ~leJ.G ela 2a • .Dl.Visao em CHT.lCl . A/9175 ele 19 elo corrente deu o 
se~ulntE. d.es.1.actlo; Ind.ef'erido . s lical '~"~s .bJOl' ef'e1 to de saúde não J..()dem 

I :r-" .., 

ser acumu.li.adas, porq_ue nint;ubL.l cdla.ria a ocasia.o dE:: ad.oecer. Ale disso 
esse f'uucionario cokPos demais está SUJe1,.to aos dispositivos dos artigos 
35 e 37 q_ue atncla rl&o cuugrtu. A conces::ao de que l'6;LUer sobre ser cot.tra 
o_rebulauento, brirÍB um rnt.~ J.)I'ecedente . (A) Odix· Cbst~. Coefe éLs 2a.Divi
s·· o. " De a cor do com a so ~ uçao do .Jr . C'u ef·e da. 2a . Dl. vi sao, devo d en ti ít cal-
o y_ue foste::., ap::n; ta.QO a te o dia QUe .J;L à.ou a. li cen;a dD~ 15 dias c ven
CHue.1tos, daÍ ,ate r.:. VÇ>Ssa allresenta.~ao neste EscJ.·i torio, .rara onde fvõtes 
removido, sero. sen venci m_t.os . Leste caso, em vista ú., dete:nnint:..'l'Ões das 
ordens da. atual dmln1stra.;3-o, em or·dau ele õervi ço 594/T, a.cllei convuniente 
JUntar a. esta os J;:e.sses resyectiVJS lB-r'ct u vossa viagem atG o dia 25 do 
correute, data. W1 q_ue ftca ma:tcada lJU.u aL>;:>Uwircles o ca.rüJ y_u ocupa .ois 
nó CaSO C~n trdrio f1 Carcfs pj.Ssivel as .PE?rlaS determinadas na ord.en ue' Se:r1vi-



II. 

ço aciwa referi. da. Co111a ao Dr . <Jhefe da 2a . Divtsão . (A) J . :FoiJe Gyx-ão. Ins
.Q<:. to r 3Q Dl.b tr'i to, 2a . ill vtsão . 11 

ltHacel.Ó,25/7/933 . dr . InS .l)etor 3Q Dl.Strtto la . Dl.VlSão • .tt.ilmares.Descan~a em 
--meu wd.er vossa carta. IGT . 44/52 de 21 do andante .Qando-we ctênc1a.Ck> ir.Ldefe
rL1ento l:Jloferid.o .Qe1o Gr . :nr . Gt1efe da 2a . Divisao na minba carta de 15 do 
andanjíe,aconjl.:anhada de atentad.o do medido d.a. Uli:xa. d.e ensoes,yedi a.o !!ro
r e;a.;J.o .wr mats 30 dias de 11cen:;a l:..Ol' 1nsu11c1enc1a dos 15 dias CJ.Ue eu 
J a Vinlla go sa.nck> deu de ~. do 111 esmo 1f;!.ra tra tamE!l to de Wlnlla S a Úd.e, ,SODCedi da 
mediante o meu pedido tbEm acoffi18.ntm.d.o de atesmdo . Nao YJSS~ e nao ei 
como oo rn,1lreender o modo d.e ver do or . Dr · Cheíe ill:t. 2a . Divisao em dizer ue I ..., 

11 cen.;a_.r:Jalã. efeito de saude nao .rod.e ser aqurnu1ada l..Cl'ÇLUe ingucrn EJ.d.1ar1a 
a oca.stao de adDecer . Si od.essc:mos o.d1ar as éL:>en~s os medicas d.esapare-

~ N A 

ceriam ser causa q_ue duvida faça • .1:5 es.,!ies tan autorisa,po cientif1ca ];:ara 
E..Va.11ar o tenw de d~termlnad.as condiçoes pato1og1cas d.o individuo. Asse9u
ro a v .• q_ue continoo a precisar de tan.:po para o t~tamento da minha saud.e, 
cujo segundo atestado medico adq_uerido com antecl:paglo prec1sa a ch· ao 
seu destino , bano afirmou. Oopia ao nr. Chefe da 2a . Divisao . ( ) I1ac1do 

., da oil va .caranhos . 
N I N 

Jllin tais c~nd.içoes , sr . Pres)..dente, resalta a razao 
menos esc1arec1da, a desconsideraçao e a .Persegutçao feita. pelo Sr. Su,perin
tenden te ao fun~tonarto q_ue an.Pregou oom honestidade e d.esvêlo ao serviço 
de uma Re1Brt1 çao, todo o seu esíbr_ço e sac:çt fi elo, durante· mais de 10 
anos : E q_tnnd.o esperava a com,Pensaçao merecida , num momento. an q_ue meus 
í'il.Dos , .:oor q_uan taniAl ,me sacrifiquei , .Precisando meus recursos .Plra. edu
caçao de q_uf} carecan, e q_ue o Sr. Su}.)erin t endente me trata como a un carre
t?fldor q_u e so tem o d1 r e1 to do frét e ao en tr~~r-lhe o carrêgo. t an si q_uer, 
Sr. J?res.idente, fl.zeram acom:r;anbar a intimaçao- de r.asse e tnstru~es so·bre 
.des_pezas: : : ••• 
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... o snr.nr.Rodrigo de .Andrade Yeàicis, .Presidente da comissao de 

. inq_uerito Adlrd.nistrativo, nomeada :pelo dr.::>u_perintendente da The 

l.treat Western Of Brasil .Railway Ccm:panhi, llmlted, datada de 21 

de rço do ano de ml.l novecentos e t ri.nta e q_uatro-. 
~ 

Tendo em -gista as alegações do snr.Placido da ::>i1va Para,nb.o, 

em carta dirigida a mlm com data de 1 de Abril de 1934, sobre os rr.o

t i vos Q.ue o imboasili taram de c om_parecer a :primeira auàiencia mar-
.... 

cada .Pela comissao, e obedecendo ao q_ue .ticou detern4.nado na r -
... 

uniao realisada a 12 de Abril de 1934, mando ao funciona1•io des· 

ta Em_preza, a q_uem tôr este a~esentaão, indo por mtm.. assinado, -
q_ue, em seu cum_primento intime a Pl.acido da Silva Paranllos, resi

êlente em Maceió _para em o dia 23 de Abril de 1934 l!s 10 horas, com

l8recer ao Escritor1o da Ins.Petoria do 20 • .u.Lstrito da 2a • .LJivtsão, 

Edificio da estação ventral, sito a P.raça da Central, sem n~ero~ 

na Cidade de Jiecife, Estado de :ternambuoo, afim de ser ouvido no 

tnq_ueri to, a que res.IX>nde, em virtude da ser acusado de abandono 

de em_prego, sendo que :POde com_parecer _pessoalmente, acorrr_panhado 

:po1• 1ntermedio de advogado seu, do ::>indicato, ou de um re.gre-
... 

-sentante dessa Associaçao da classe, ficando ciente ãe Q.ue osde-

.ooinentcs das tes t emunhaa citadas no .Primeiro mandado ser-lhe-ão 

.t'acultadce J;ara lei tur , no á to de seu com_parecimento. 

Junto ao _presente mandado seguan os !)asse _para a viagem 

do acusado, cujo recebimento dever' ser acusado tambem ao 

deste. 

Ell Gratuliano Carvalho dos santos Vlta1., secretario da Co-
... -n4.ssao, servindo de escri vao, fiz datilografar, subscrevo-ae 







a cei ü, ~1 e1e aortl u G ll;1ó' • 

.1.llt\..1 .... i'1r . ;;~. · UJ.'l {..; ws à.e d.rade 1 cd.l c1:::; • 
.v 

lresia.ente da U,)mtssao delng_ueri~ i. in1 u.LêilllVo 
.t\éC1 f e. 

• 

:r J:Jão LJOdia eu , de r, "o nenbum , cu a t.: ... ~d.os e:Jcurgo:::, a.e numeroba 
J.a.il1a, retirar-me d.e aceio ara c.lmares, .ustado de .t:'t::tlLJ arn:lll co, com 
l1l orcl nado 1esq_ulnbo e rtCLlculo a.e du~eu"GQs e cincoEOLJa. n11 rfn,;;) meni:J· s 
s EID uvro srJ elo::.. os sl v el s. • 

.J.:UUt:;b se .:t:Jé..l.s:::,a r comu Ja s sam os cameli:.>:::. q,ue cu an e o u en d.e 
ui l.O • o 1 to di s, r ..... ·r,r&. v eo..J bl(j,s c.W a.e ser· w a. e .,;.~ · ra.u, e v 1 v 1' cor o vt v Em 
o Jif:'Jll us no .)ol~ nurlie, Q.6o.J10.0t> e resta.tna.o an m~loca.t. a.c t;elo, LJalv 
eu r e f.. u l li r , .... condi ;:o s lr:' . .)CS ta!..., vlilOD, J a.t > ,l'l c11 cai VJd.O 
.ey· es!vi'':;V ~ •)a Cl'ií'1.Ç1v nun Se:t Vi ÇQ CUJO CüiDP.et S' "'O e v ID6Uül5J)I'6Sü 6 
te e. · r:. ea -se. .9 t... eJ'.J:io ·_,ao do emnre t:o . 

• o(JO est s 'ob muuivos rue me 
.varE a rr.inht. cief'esa . 

"' ~ ss1s tien _, r J u t1 t;a e Do!:\ razno 

I,) a u da .. 3 GS. 
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~HE _gr~l!.:r__· Q~~---'--:;>:[;1_ SI&_ f\!- IIi.U"c'LQQ~IP~fJ_I_J!JJJi!~ 

QEDE~~-§~Y1QQ_N~~~1L~~ ;r· y~ 
· A todo pe:J so3l c1 o Tr3 :f ego . 

J?E\ O Ã O DE K ::Pl"1EG ADOS - --- ----------- ----
Vm1 i:fic3nd:o esta Chefia a tenc1encia erronea que ha entre L l 

GLms empregCJdo :J em conoic1ere~r penolidad e a reraoç5 o , tr3nscrevo para 
conhecimento c1 e toc1 os o desp3cho pro:ferid o yelo dr .Superintendente 
em processo semelhante , em VG . l de 2/6/33: 

UD - I'Y .Leço ooservar gue remoçLo ne~o pode ser considerm1a pene~lid3c1e e , 
··como tal , dependente de :falt<=' coraraettida .. 
"E ' e~cto normal c1a admi=.rliotraoão e estCJ c1eve pr3ticCil -o :=: emnre 
11 j ~ 

<J.u.e houver i.ntere:J:Je de serviço . 
"O erapreg3c1o n3o tem contracto para :Jervir en determinada est3ç3o 
11 e Diru n::.1 que lhe :for c1e:Jignada . • 
"Dentro c1e ;.= ::.;e pl1 incipio ç:u<::· é adaptado em todas e~ s E:=; t.rLd3 ;.=, deixo 
·no vos:=; o ctiterio resolver o caso de aue se tra t3 . 
"Ufl) empregado removido ch·v<:· cumprir 3 Õrdera; :Ji n3o o :fizer n3o poc1e 
·Ta mor maio :-Jel1 Gpont3c1o E:· perdErá o elTil)rego no f;Lm dE: 30 dias . (a) 
"Lrlind o Luz . Superintendente . 11 . 

Te.]_ c1eopacho exp1Cin3 de modo clm:o.. o r• ~ ·j r~pO'·:-içÕes co~tidC3 
nps 3rtigoo 34/35 c12 s I3T cujo de:Jconh('c ira(·nto nen..hum empr<::·g3do do 
Tr3:fego ·J2ode allegcr em :f3ce do gue preceitua o 3rtigo 2 d3S mesmas 
Instrucçoeo para os Serviços do T:3:fego . 

Recife 13 de Junho de 1933 . 

• Odir Bic:J d3 Costa • 
CI::!Er:E DO TRAFEGO 
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CAIXA POSTAL, 114 

Repartição : ..... ~~~-~€{9. .. ~ ................. -

UC/GM . 

~-

_ ........... .. ..... -~-~-çJ.t'.~, ....... ?.P. de ........... 1.\.b.r.i l. ............................... de 19 .M.!! .. 

Ilmo . nr . Presidente e demais membros da comissão 
de Inquerito Aruninistrativo a que responde 

Placido da Silva Paranhos . 

Recife . • 

Minhn carta l.Ol/S- 5692 de 7 do corrente . 

Junto a fe de oficio , atestado de tempo de 
I 

serviço e rela~ão das licenças gosadas referentes ao snr. 

Placido da Silva Paranhos . 

Saudações . 

da 2a • .Jivi s~o • 



N Atesto que verificando as folhas de pagamento desta Uivisao, en-

contr 1 o nome de Palcido da oilva Paranhos figurando com o tempo de 

serviço e vencimentos seguintes:-

Novembro 

Janeiro 

Março 

Abril 

J aneiro 

rt 

e Dezembro de 1922 - 34 dias a 3$300 diarios 

a to·evereiro " 1923 - 62 " 

u 1923 -

a Dezembro " 1923 - ~4 dias 

" " 1924 - 365 11 1 

ti 1925 -

" 

" 

3$300 " 
~·alta a folha 

3$3)0 diarios 

3$3:)0 11 

- 1'' 1 t a folha 

Fevereiro a Julho · 11 1925 .. 179 dias a 5;rooo diario 

Agosto 

Outubro 

Janeiro 

Maio 

Junho 

Janeiro 

" 
Novembro 

.. 
Dezembro 

Janeiro 

lt 

t.t 

" 
" 

de 1934. 

e o tembro 

a uezembro 

" Abril 

a Dezembro 

" 1t 

" Outubro 

a Dezembro 

11 " 

" " 
,, 
n Julho 

•• 1925 - .. - ~·altam as folhas 

" 1925 - 91 dias a 150$000 mensais 
11 1926 - 92 n 

11 1926 - 2 " 

1926 - 28 " 

fi 1926 - •214 N 

" 1927 - 365 " 

" 1928 - roa " 
11 1928 - 2 11 

" 1928 - 28 11 

11 1928 - 31 11 

" 1929 - 365 

11 193) - 365 " 

Hr 1931 • 365 " 

·~ 1932 - 366 u 

n 

11' 100$000 

" 100$000 

.. 180$000 

" 180$000 

" 180$000 

tt 220$000 

" 22)$000 

" 250$000 

lt 250~00 

1 250$000 

.. 25~000 

tt 250$000 

11 250$000 

250$000 

" 
" 
r .,. 

11 

11 

tt 

" 
... 

" 
.. 

" 
lf 

• 

• 

Segunda ~cçáo do ~scritorio c. da 2a. uivia·o, em 24 de Abril 



A XILIAR ' DE ESCRI T - - --- --

1922 - MIL NOVt.:Cl'.!N'l'OS l.: VI 'l't.: l.: UOIS 

NovQ 15 - Admitido n/data conforme aviso 49 de 9/l/g'/ • 

1925 - MIL NCVl.:C.t:l\J 'l'OS l.: VIN'fE E CIN(X) -- --
Ago. 13 - A contar do àia lQ de ~etembro proximo ~indouro pe.ss~á a au

xiliar de t~scri ta com 150$000 meneai • 

1926 - MIL NCVECE:N'l'OS E VIN'I'E E SEIS_ 

Abr. 1g - Aumentado par 180$000 mensais. 

1927 - MIL NCVECEN'l'OS l.: VIN'l'~ l.: SE'l'E 

NovQ lO - Concedida a gratificação de 1~00 em dias uteis durante a sa- 1 

fra. 

1928 - MIL NOV.t!;C.l!.:N'l'OS l.: VIN'l'E E OI ro 

JanQ lQ - Promovido n/data a escri turario com 220$000 mensais. 
SetQ 12 - Hep~eendido pelo :::»nr. Inspetor com aprovação do .ur. CT, por • 

. to de indisciplina. 
Out215 - üratificado com 2~00 diarios durante a safra. 
Nov·g lQ - Aumentado n/data para 250$000. 

1929 - MIL NQVl.:C~'l'OS 11: VIN'l'J:!; l.: NOVE 

Setg - 29-Percebe partir desta data uma gratificação de 2~00 diarios 
durante a safra. 

1930 - MIL NOV!!;C~'l'CS lJ 'l~IN'l'A 

vutQ lo - rassa ntOa~a a perceber uma gra~1t1cação ae 2.uvu a safra• 

1933 - MIL NOVgc~ 'lCS E TRINTA !!; 'IREIS 

arc:;o 21- Passa a ocupar o lugar de encarregado. de revi õea. 
Abril 1 g- ssume n/data o seu novo lugar. 
Julho 5- 'l'ransferido do quadro suplementar para a Inspetoria do C! Dis 

trito. 

da 2•· .Uiviaão, em 24 de Abril 
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RELATOR:IO 

I - COMO DE<l:ORREU O It&IJERITO 

A Comissão de Inquerito nomeada por portaria de 21 de 

Março de 1934,pe~o snr.dr.Superintendente da "The Great Western 

of Brasil Railway Company Limited",para apurar a falta (abandono 

de emprego) cometida pelo 30 Escri turario Placido da Si~va Para-
... 

nhos,obed cendo ao que determina o artigo ao das •trnst.ruçoes para 

o inquerito dmd.nistrat.ivo de que trata o art.53 dos Decretos 

Nos.20.465, de 1 de outubro de 1931 e 21.081 de 24 de Fevereiro 

de 193211 ,reuniu-se no dia 24 de Março do mesmo âno,lavrando a ata 

de instalação (fls.2) e marcando o dia 2 de Abril para serem ouvi

dos o acusado e as testemunhas indicadas. 

como mand.an. as Instruções para o inqueri to acima citado 

foi expedido o mandado de citação para o acusado ,sendo entregue 

ao Delegado da diligencia,designado pelo Presidente,o qu 1 intimou 

ao snr.Placido da Silva Paranhos :100 dia 29 de Março,entregando-lhe 

a 2a.via do mandado e obtendo do mesmo o "ciente" no origi.Dal, (doc. 

á fls.32) que foi devolvido á Comissão. 

Reunida a 2 de Abril ás 10 horas no local determinado,apre

goou a Comissão o nome do acusado e das ~stemutihas,verificando 

então que o primeiro não c<!I'Aparecêra. Foi lavrada a assentada do 

seu não comparecimento (fls .33) e de acordo com o que está. prescri

to no artigo 60 das InstruçÕes para o Inqueri to já referid s,foran 

ouvidas separadamente as testemunhas de acusação,cujos depoimentos 

constam das folhas 34 a 39 verso. 

A 12 de Abri~ convocou o Presidente uma reunião para apre

sentar uma carta can data de 111 de Abril que lhe fôra dirigida pelo 

acusado (doc. a fls.41 e 42) ,na qua1 procurava justificar a sua au

sencia á primeira audiencia marcada,alegando como motivos. doença 

em pessoa de sua familla, e falta de recursos para a vi gem.. Resol

veu a Camiasio, teD:lo EIJl vista as razões apresentadas, e procurando 

cont. 
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prover ao acusado os meios de defesa,marcar nova data para ser o 

mesmo ouvido,decidindo tamben enviar passes para as suas viagens 

de vinda a Recife e vol.ta a Macei6 (ata de reunião a fls.39 verso 

e 40). um novo mandado de ci.tação foi expedido,indicando a da1;a 

de 23 de AbrU para o acusado comparecer perante a comissão. Junto 

for enviados os passes que Chegaram ás mãos do acusado pel.o De

l.eg do da Diligencie.. Aceitando a segunda intimação,Placido da 

Silva Paranhos,a.ssinou o original. de mandado e tambem. acusou ao pé 

do mesmo o receb~ento dos passes,em 16 de Abril (doc.a fls.43),e 

portanto com 7 dias de antecedencia para a data em que devia via

jar at~ Recife,aftm de prestar a sua defêsa. 

A 23 de Abril,obedecendo ao q_ue ficar determinado,reuniu

se a Comissão ás 10 horas no escritorio da Inspetoria do 2Q Dis

trito da 2a.Divisão,na estação central.,em Recife,e apregoou o nane 

do acusado,verificando o seu não comparecimento. Para constar foi 

l~vrada a assentada da sua ausencia (fls.44),sendo então estabele

cido que o inquerito iria proseguir â revelia do acusédo,provado 

como estava que o me~ não desejav~ apresentar a sua defêsa. 

Recebendo o Presidente a 24 de Abril uma carta do acusado 

com da ta de 21 do me6Illi0 mês, em que fazia a su defê.s (doe. a. fls • 

45), convocou a COJJrl.ssão,passMdo o documento para o Secre-tario jun

tar aos autos. 

Por oficio de 3/4/34 dirigido ao snr.dr.~~efe da 2a.Divisão 

(doc.a fls.4) solicitou a Comissão qpe lhe fossem enviados os dife-

rentes documentos concernentes ao presente processado, bem como o 

tempo de serviço e fé de oficio do mesmo, os quais lhe foram pron

tamente enviados,constando das folhas 5 a 30 e ff'fY#f 

Do exposto,verifica-se que o inquerito correu de acordo 
w ~ • 

camas Instruçoes oficiais,tendo a Comdssao provido ao acusado 

duas audiencias p8ra vir apresentar a sua defêsa, facilitando-lhe 

o meio de u-ansporte com os passes fornecidos para a viagem. 

Entretanto não quiz o Snr .Placido da Silva !-1aranhos comparecer, 

cont. 
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1imi tendo-se escrever 
u 

carta em que diz apresentar as razoes 

de sue. defês , carta aliás em termos pouco atenciosos do que tra.tax"á 

Comissão no uJ.timo capitulo deste relatorio. 

Preencheu,portanto,o p~ente processo todas as formalida

des legais. 

II - HISTORICO DOS ACONTECIMENTOS 
~UE DERAM MOTIVO A ABERTURA 

OOINSUERITO 

Passa ag6ra a Comissão a historiar os acontecimentos que 

originaram a instauração deste processo administratlvo. ASsim, 

passa a expOr: 

1) ue a ].R de Julho de 1933, entrando em vigor nova 

organisação geral dos serviços d Canpanhia Great Western of 

Brasil. Rail.way CQ Limi ted,forarn fundid s as chamadas Inspetori 

do Trafego da 3a.4a.e 7a.Secgões,numa unica InSpetoria,denominada 

Inspetoria do 30 .uis tri to, e com séde na cid de de Palmares,Es tado 

de Pernambuco.(Depo~entos das testenutihas Jul.io POpe Girão, José 

Batinga Costa e José Teixeira de vasconcélos das fls.34 a 38); 

2) ue tendo em vista essa ordem foram os anpregados dos 
... 

escritorios da.s 3a.4a.e 7a..Secçoes,com sédes respectivamente em 
\. 

Recife~Ribeirão e Mace~6,removidos par servir na séde do 3° Dis

tri to,em Palmares. (Depoimento das testemunhas de fls.34 a 39 verso 

e Doc.a. fls.l3/B) ; 

3) ue trabalhava em ~acei6,na InSpetoria da 7a.secção,o 

ao Escrituraria Placido da Silva Paranhos, ue ass~ foi removido, 

como os demais,para Palmares. (Depoimento das testemunhas das fls. 

34 a 39 verso e Doc.a fls.l3/B); 

4) Que a 10 de Julho de 1933,os enpregados do escritorio 

da extinta ?a.secção,via.jarsn de .Macei6 para Pal.mares,afim de as

sumirem os aeus novos postos. (Depoimento das testemunhas Jos' 

Bat:lnga ta e Epaminondas Alexandre Barbos a fls.35 verso a 36 

verso e 38 verso a 39 verso); 

cont. 



-4-

5) 
.. 

ue na.o viajou nesse dia o snr.Placido da Silva Para-

nhos, apesar de ter lhe sido fornecido o passe para a viagem com 

destlno ao seu novo ponto de trabalho. (Depoimento de José Batinga 

costa a fls.35 verso a 35 verso e Epaminondas Alexandre Barbosa a 

fls.38 verso a 39 verso); • 

6) Q.ue Placido da: Silva Paranhos, com um atestado medico 

de 28 de Junho de 1.933, esteve licenciado por 15 dias, de 3 a 17 de 

Julho do mesmo ano, conforme consta da form.ul.a m.lOl,datad de 

7 de Julho (doc.á fls.22); 

7) que a 17 de Julho de 1933 Placido da Silva Paranhos 

escreveu ao Inspetor do 32 Distrito da 2a.Divisão, solicitando pro

rogação por mais 30 dias da licenç que lhe havi sido concedida, 

apresentando um atestado medico firmado por dr.Raimundo costa em 

17/7/33 (documento a fls. 20 e 2l.) ; 

8) Q.ue em lB de JUlho de 1.933, o InSpetor do 30 Dist.ri to 

da 2a.Divisão,encam:inhou ao dr.Chef'e da 2a.Divis ... o a carta do snr • 
... 

Placido Paratihos citad acima,solicitando a prorogaçao dos 30 dias 

de licença (doc.a fls.l9) , 

9) ue em 19 de Julho foi o pedido do snr.Placido da Silva 

Paranhos indeferido pelo Chere da 2a.DiviSão (doc.a fls.l8); 

10) ~ue em data. de 21 de Julho,o Inspetor do 30 Distrito 

da 2a.Divisão dirigiu uma carta ao Snr. Placido da Silva Paranhos, 

dando•lhe ciencia do despacho proferido pelo dr.Chefe da 2a.nivisão, 

e jwlt.ando para o aludido senhor os passes afim de viajar até 25 

do mesmo mês,de Macei6 a Palmares,cumprindo 

a fls.l7); 

... 
ssim a remoçao.{doc. 

11) ue em data de 25 de Julho o snr . Placido da Silva Pa-

ranhos, acusando recebimento da carta (lue transcrevli. o despacho 

do dr . Chefe da 2a .Divisão,dirigiu-se ao Inspetor do ao Distrito, 

insistindo no seu pedido de 30 dias de licença (doc.a fls .16) ; 

12) ue a 31 de Julho de 1933 (sendo reproduzido no dia 1 

de agostD) ,publicou o snr.Pll\cido d Silva Paramos, um. ~t:l.go no 

cont. 
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jorn 1 "O Semeador" de Maceió sob o titulo ''A Grea.t ~stern 

fazendo dos empregados seus escravos'', artigo esse insul tuoso á 

Administração desta companhia (doc. a fls.l5/A) ; 

13) ue a 2 de Agosto foi o referido artigo enviado ao 

Chefe da 2a.Divisão pelo Inspetor do 30 Distrito (doc.a fls.14) ; 

14) ~ue o snr.Dr.Chefe da 2a.Divisão em data de 3 de 

Agosto (doc..a fls.l3/D) passou o aludido artigo ao snr.Dr.Superin-
... 

tendente,fazendo alusao ao fáto do snr.Placido da Silva Pa.ratihos 

ter infringido o artigo 79 das "Instruções para o Serviço elo Tra.

fego11,que diz: "A nenhum empregado ~ licito atacar ou criticar em 

publico ou por qualquer for.ma,os âtos da Administração e de seus 

superiores. Quando se julgar pr~udica.do ou ofendido em seus in

teresses,brios ou prerogativas,cabe-lhe o direito de recurso res

peitando o § 8 do art. 65,guardando por6m,na representação a. maxi.ma 

campos tura e continencia. de linguagem"; 

15) Que a. 16 de Agosto o snr . dr. Chefe da 2a..Diviaão,remeteu 

a.o dr . Superintendente outro artigo do snr.Placido da Silva Pro-anhos 

inserto no "O Sem e dor" de Macei6 ,do dia 14 do mesmo mês (Does . a -

fls.l3/B e 13/C),a.rtigo este sob o ti"tnlo "A Administração da Great l 

wes-oorn saiu das normas", igualmente a trevído e insul tuoso; 

16) ue a. 23 de Agosto,Placido da Silva Paranhos publicou j 

no mesmo jornal. ato semeador" novo artigo sob o titulo 11 Incrememttam

se dia. a dia os mesquinhos átos da desorganisada Administração do 

Sr.Superintendente da. Great estern" ,da mesma maneira agressivo e 

em linguagem indisciplinada (doc. a fls.l3/A); 

17) ue a 23 de Agosto o snr . dr . Chefevda 2a.Divisão endere

çou ao Inspetor do 30 Distrito um telegrama indagando se o snr. 

Placido da Silva Paranhos já se havia. apresentado ao serviço (doc. 

á fls.l3); 

lB) ue na mesma data o Inspetor respondeu por telegr~a 

coomnicanclo ainda não se ter apresentado o aludido empregado {doc . 

a fls . 12); 

cont. 
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19) ue a 25 de Agosto o snr.Inspetor do 3ll JJistrito es

creveu ao Chefe da 2a.Divisão,dando copia ao interessado,comunican

do ter eJCPirado nessa data o praso para o snr.Placido da Silv Pa

ranhos CUJlllprir a remoção ,de acordo com a ordem de serviço 594/T 

(anexáda ao presente parecer fls. hb) pelo que, tehdo o ferrovi -

rio acima mais de lO anos de serviço,estava sujeito a inquerito .. 
Administrativo para soluçao final da fa~ta. cometida (abandono de 

emprego) (doc.a fls.9); 

20) Q.ue com a carta citada no item anterior,fez o Inspetor 

do 30 Distrito seguir ao Chefe da 2a.Divisão um. pedido do snr.Pla

cido da Silva Parannos,acampanhado de atestado medico,para trinta 

dias de licença a partir de 18 de Agosto,em prorogação áquela de 

que se considerava em goso (docs.a fls.lQ e 11); 
... 

21) ue a 28 de Agosto o doutor Chefe da 2a.Divisão diri

giu-se ao doutor SUperintendente dando conhecil:ilento do fá.to comu

nicado pelo Inspetor do 3° 1listri to da ausencia por 30 dias,por 

conta propria,do snr.Placido da Silva Paranhos (doc. a fls.8/A); 

22) Q,ue a 25 de setembro o InSpetor do ao .Uistri:to encami

nhou uma carta ao dr.Chefe da 2a.Divisão dizendo f zer sessenta di

as que Placido da Silva Paranhos fcSra intimado para se apresentar 

ao serviço em Pa.lm.ares, sem que o tivesse feito até a referida data. 

Nessa mesma comunicação junta o Inspetor para o Chefe da 2a • .Divisã.o 

uma carta do empregado acusado,acompanhada de atestado medico,e 

solicitando licença de 30 dias a partir de 18 de Setembro, o.. qual 

não foi tomado an consideração, tendo Em vista o indeferimento já 

dado pelo Chefe da 2a.Divisão ao pr~eiro pedido de prorogação da 

licença (doc.a fls.6,7 e 8); 

23) ~e 27 de Setembro o dr.Chefe da 2a • .uivisão passou 

ao dr.Superintendente a carta do Inspetor do ao Distrito,citada no 

_item anterior,ca:n. todos os documentos que . a acompanharam ldoc.a 

fla.5/ ); 

J 24) '<l.ue depois de 19 de Setembro de 1933, Placido da Silva 

cont. 

• 
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I 

Paranhos não dirigiu mais nenh~ pedido de licença 

30 lJistri to,nem se apresentou ao serviço até a data presente. 

o .J.nspetor do 

III - JULGAMENTO DA COMISsÃO 

Vai agora estudar a Comissão a falta canetida pelo acusado, 

emitindo o seu ptU"ecer. 

Do historico exposto no capitu1o anterior,verifica-ae que 

Placido da Silva Pararihos esteve licenci do com vencimentos de 3 a 

17 de julho de 1933 e que desde 18 do mesmo mês e ãno está sendo 

considerado como ausente do serviço. 

Em 17 de Julho escreveu Placido da Silv Paranhos o Ins

petor solicitando prorogação por 30 di s da licenç~ que lhe havia 

sido concedida,tendo sido esse seu pedido indeferido pelo snr.lJr. 

Chere da 2a.Divisão em 19 do mesno mês e ano (doc.a fls.lB),baseado 

nos artigos 35 e 37 das "Instruções para o serviço do Trafego,os 

quais abaixo transcrevemos:-

Artigo 35 - O funcionaria removido deverá entrar em. exer
cicio do novo posto improrogavelmente gentro 
do pra.so que lhe for determinado. Se nao o fi
zer,al.ám de perder os vencimentos integrais a 
contar da expiração do praso,fica sujeito a 
exoneração por abandono de anprego. 

Artigo 37 - S6 será concedida licença ao empregado r~vi
do qu!nze dias depois de cumprida a ordem de 
rem.oçao. 

Em 19 de Agosto Placido da Silva Paranhos fez nova carta, 

juntando outro atestado medico,na qual solici a licenç de 18 de 

gosto a 18 de Setembro,tendo em 19 de Setembro feito novo pedido 

de mais 30 di s de licença,igua~ente por motivo de molestia. 

Negando as licenças solicitadas pelo escri tura.rio eD:ll caus 

a partir de 18 de Julho de 1933, até 18 de outubro do mesmo âno, 

apoiou-se o snr.dr.Che~e da 2a.Divisão em dispositivos regul~enta

res vigentes ,como sejam os já ci ta.dos art.35 e 37 das Instruções 

para o Serviço do TraCega,e mais a Ordem de Serviço No.S94/T,de 13 

de Junho de 1933,apensa ao presente relatorio. Entretanto,mesmo que 

o Deticionario tivesse direito a concessão dessas lice~as negadas, 

cont. 
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I verifica-se que de l9 de Outubro até a presente date nenhum novo ) 

pedido fez e portanto nada poderâ justificar sua ausencia ao ser

viço nesse periodo de mais de 6 mêses. 

Na sua carta intitulada "Defendendo-me do processo ins

taurado contra mim•• (doc . a fls.45) diz textualinente Placido da 

Silva Paranhos; "Não podia eu de modo nenhum com pesados encargos 

de numerosa famdlia,retirar-me de acei6 para Palmares,Estado de 

Pernambuc.o, com. o ordenado mesquinho e ridicul.o de duzentos e cin-

coenta mil réis mensais sem outros meios possiveis 11 • Deduz-se, 

pois,que é o proprio acusado que confessa a sua impossibilidade de 

ir trabalhar em Palmares por motivos particulares:por consequenci 

o· motivo de molestia apresentado nos pedidos de licenças,não ér~ 

o$ tmico$ que o fazirop se achar ausente do serviço. 

O escrituraria em causa foi removido para Palmares por uma 

ordem,resultante de uma nova organisação dos serviços,e não podia 

deixar de o ser, como o foram todos os demais escri turarios,desde 

que nenhum escritorio fôra mantido em Maceió pela Great estern, 

, a partir de l.Q de Julho de 1933. 

O ferroviario em lide,como anpregado de uma estrada de 

ferro está suje i to a trabalhar aonde lhe fOr designado pela Admi

nistração da mesma. Nenhum contra to assinou fi xa.ndo o seu ponto 

de trabalho como sendo exclusivamente Macei6. 

Em confirmação ao fáto de que foram principalmente motivos 

particulares que faziam Placido da. Si.Lva Paranhos não se sujeitar 

a sua remoção para Pal.mares,pede a Comissão vistas para os depoi

mentos de Jos~ Batinga Costa e José Teixeira de vasconcélos das 

folhas 35 verso a 38 verso. nas declarações do ultimo, extraimos 

da folha 37 verso as seguintes: " ue sabe que Placido da Silva 

Paranhos,desde que deixou de canparecer ao serviço da Great western 

dedicou-se â a,gricultura,nwn si t;o que lhe está. arrendado,vivendo 

atua~ente das rendas que usufrue do e hortaliças colhidos 

no al.udido si tio; que Q,uando foi extinta a Inspetoria de Macei6, 

cont. 
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Placido da Silva Paranhos já éra arrendata.rio deste si tio, que 

o motivo principal de Placido da Silva Paranhos não ter ido assu

mir o seu cargo em Palmares foi ser êle arrendata.rio desse si tio 

aonde trabalha,e do qual não quer se afastar por lhe dar renda 

superior aos venc~entos que percebia o acusado como terceiro 

escri turario da Great estern11 • Pelo acima transcrito, confirmado 

aliás pela propria carta do acusado já referida,concluo a Comissão 

que razão de Placido da Silv Paranhos não ter ido asswnir o seu 

cargo em Palmares, foi justamente o f!to de possuir em Maceió 

meios de renda superiores ao ordenado que percebe como ferroviario 

da Great weswrn; e nem se poderia admitir que fossem outros os mo-

ti vos. 

são,pois,razões de ordem particular,as quais a Empresa 

Grea.t Western não p6de tomar em consideração. 

Desde que o emprego não mais lhe servia, cabi e.o escri tu

A rario em f6co solicitar a sua dEmissão o que não fez,protelando o 

cumprimento da ordem de remoção com tres seguidos requerimentos de 

licença., alegando mo ti v o de moles tia. 

------
considéra a Comissão de seu dever,tratar no presente rela

torio da maneira indisciplinada como se tetn~ portado Placido da 

Silva Paranhos,desde que lhe foi negada a prorogação da licença 

que gozou,e mesmo no decorrer ào presente inquerito. 

Os tres artigos publicados no jornal 110 Sem.eador" de Maceió 

e constantes elas folhas 15/A713/C e 13/A,são escritos em linguagem 

ineultuosa á Administração da Great wes~,e representam infração 

o disposto no artigo 79 das "InstruçÕes para o Serviço do Trafego, 

já transcrito no presente relatori.o é. fls. 6-

As duas cartas dirigidas á Comissão pelo acusado durante 

o presente processo a fls.41 e 45, estão escritas em linguagem des

cortês,e mesmo atentatoria á disciplina e á autoridade da Adminis

tração da Great western e dos membros desta Comissão. 

cont. 
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Ter 
. ... 

ando,conclue a c~ssao pela procedencia da acusa-

ção,considerando Placido da Silva Paranhos incurso no artigo 54, 

i tem "f'" dos ecretos Nos . 20.465 de 1 de outubro de 1931 e 21 . 081 

de 24 de Fevereiro de 1932. Ainda mais, opina que o a.l.udido 

ferroviario -Pl cido da Silva Paranhos- se acha tamben1 incurso no 

i tem "e" do Artigo 54 dos mesmos decretos acima referidos, deante 

das provas de indisciplina já apresentadas. 

Ree:ife, 11 de 1aio de 1934. 

• 

~~~~~·~· :;r··7-frce-pres en e ecre o. 
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I N F O H K A Ç X O 

A Superintendencia da Great Western of Bras i l Rai lway 
Company Ltd., com o oficio de fls. 2, sube.mete a este Conselho o inque
rito administrativo que fez instaurar cont~·à\ o seu empregado Placido da 
Silva Paranhos, em virtude de haver praticad~faltas graves, capituladas 
nas alineas ~ e f do art. 54 do Dec. n2 20.~5, de 12 de outubro de 1931• 
pedindo a este Conselho seja autorizada a .. êtemissão do acusado. 

Versa ó ' inquerito, a.':l"üís devidamente processado, segun 
do as Instruções respectivas. sobre o {eguinte: 

Em julho de 1933, entrou em vigor na Great Western uma 
nova organização geral dos serviços, e ~ela qaal foram fundida~ numa 
unica, com a denominação de Inspetoria do 32 Distrito, as Inspetorias do 
Trafego da 3t, 41 e 7t Secçães, 

Em virtude dessa fusão, os empregados dos escritories 
das referidas secçães- Recire, Ribeirão e MaceiÓ- foram removidos para 
servir na séde do 32 Distrito, em Palmares~ 

O acusado, que exercia as funções de 3~ eacriturario 
, 

na 71 Secção, foi, como os demais, para a nova sede. No dia determinado 

para a transferencia da Secção onde trabalhava o acusado, este, como lhe 
cumpria, não se apresentou, não obstan~e haver recebido o passe para a 
viagem com destino ao seu no~o ponto. \ 

A .3 de juihho, Placid'c Paranhos, oferecendo atestado 
medico, conseguiu uma licença até o dia 1~. Nesse dia, em carta ditigi da 
ao Inspetor Chefe, o indiciado procurou o}ter .uma prorrogação da ~icença 
por mais 30 dias, o que não foi satisfeitp, recebendo por essa ocasi ão 
ordem para embarcar até o dia 25. / 

I 

Novamente, nesse me~o dia 25, Placido insistiu na 
prorrogação da licença; e, como nada qonseguisse, a 31 e 12 de agosto 
publicou~ artigoJinsultuoso, contra a

1

Empr~sa, no periodico alagoense 
" O Semeador"- vide fls. Jq-.11 · ~ • Do mesmo modo procedeu o acusado, 
·lublicando varios outros attigps, atacando a administração da Great Westwrn. 

Como até 23 de agosto o indiciado não se apresen tasse 
ao serviço foi o mesmo intimado a justificar a sua ausencia, a fazendo 
em 25, com novo pedido de licença a partir de 18 de agosto, em prorroga
ção aquela de que se considerava em gozo. 

Em 25 de setembro ~oi comunicado ao Chefe da 21 Divi
são, pelo Inspetor do 32 Distrito, a falta \ praticada por Paranhos, ausen• 
tando-se do serviço mais de 60 dias. \ 

Nessa mesma data o in4i?iado insistiu em novo pedido 
de licença a partir de 18 de setembro, acompanhado de atestado medico,o 
qual não foi tomado . em consideração, tendo em vista o indeferimento dado 
anteriormente ao ,. primeiro pedido de prorrogação. 

Esse, segunià consta do processo, foi o ultimo requeri
mento de licença formulado por Placido Paranhos-
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Prova testemunhal 

O acusado foi por duas vesês intimado a comparecer perante 

a Com,ssão de inquerito, afim de p~estar o seu depoimento e produzir 
a sua defesa, Mas, em nenhuma das duas vesês, se apresentou, ale
gando motivo de doença. 

Diante disso. a Comissão resolveu ouvir as testemunhas ar
roladas em n·tJ mero de quatro. Relataram as mesmas as ocorrencias 
verificadas, as quais em linhas acima foram descritas. 

O indiciado, em carta de fls. [[ , ofereceu as suas razões 
de defesa, dizendo que n não podia, de modo nenhum, com pesados en

~rgos de num roàa~ familia~ retirar- se de MaceiÓ para Palmares, com 
ordenado mesquinho e ridículo de 250$000". 

Essa foi a justificativa apresentada pela sua demorada au
sencia ao serviço. Como se vê, o acusado não invocou, como anterior
mente, Q mmtivo de doença. 

Das testemunhas que depuzeram convem salientar o Sr. José 
Teixeira de Vasconcelos- fls .ui v. - que declarou o seguinte: " que sa
be que Plaeido da Silva. Paranho s ., desde gue à eixou de comparecer ao 
serviço da Great Western dedicou-se á agricultura, num sitio que lhe 
~ está arrendado, vivendo atualmente das rendas que usufrue dos 

i 

~rutos e hortaliças colhidos no . aludido sitio; que quando foi e~tin-

ta a Inspetoria de Maceió, Placido da Silva Paranhms já era arrenda -
tario deste sitio; que o motivo principal de Placido da Silva Paranho~ 
não ter ido assumir o seu cargo em Palmares foi ser ele arrendatario 
desse sitio aonde trabalha, edo qual não quer se afetar por lhe àar 
renda superior aos vencimentos que percebia o acusado como terceiro 
excriturario da Great Western". 

Ora, esse depoimento e mais o que disse o proprio acusado 
são, ao meu ver, suficientes para caracterizar a falta grave imputada 
a Placido Paranhos- abandono de emprego. 

Todavia, atendendo á praxe estabelecida por este Conselho, 
penso que se pode ouvir o acusado, marcando-se o prazo de 10 dias para 
apresentação de sua defesa, facultando-se-lhe, outrossim, vista dos 
autos nesta Secretaria. 

O atrazo foi motivado pelo acumulo de serviço a meu cargo, 
pois todo o expediente recebido requer sempre uma apreciação mais de
morada. 

Rio de 
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A/C ao. Caixa ... e ~. Pen.~õen da Great estern 

Perna:nbuco 
~ . ... •''- , ...... . 

.. 
........ •., 

ara os eV1dos !lns, levo o vo..,~o conheci'nento, 
• 

de o r om do ,;r. ,reb l1. E:ntc, · que tende-.;. o prazo e lO di s 

p. r , cx.wln·in<Áo o ue consta 1nquertto 

esterri or 
de!esu • 

... anclosas sau açoes .rr 

t 

da secretaria 
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esta data, junto aos presentes auto~ um reque

!lf11mento de Placido da Silva P~r$lnhos, protocollado 

sob o no 11.961/34. 

rimeira Secção, 13 
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Ministerio do Trabalho, lndustria e Commercio 

Do Conse{ho Nacional do Trabalho. 
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MINISTERIO 00 TRABALHO 
INDUSTRlA E COM ERCIO 

ENO• T ELEGR. 
" AGRILADOR" 
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P •. 5564/34 . 

AG/E ~Ú> ~ ~neú<;, .2.0 .......... ~ ....... Agos.t.o .................... ~ /.9J .4 ..... .. 
. j./. 

Snr . Placido da Silva Baranhos • 

/ C da Caixa e A. Pensões da Great 'lestern 

• Pernambuco 

Para os deVidos fins, levo ao vosso conhecimento , 

de ordem do Sr . Presidente, que tendes o prazo de lO dias 

para , examinando os autos do processo em que consta inquerito 

administrativo contra vós instaurado pela Great •lestern o! 

Brasil ailway , o!ferecerdes as vossas r a.zões de defesa . 

~enciosas saudações 



l!!O.fiMA.QX.Q 
Hsvendo a Sup rint nd nci da Gre t We•tern of Bra-

il Bailway Comp ny Limited aubm tti o ' preci ç-o do gre

gio Con lho Nacional do rab 1 o o i querito administr tivo 

que fez instaurar contra o seu em r gado P1acido da Silva P 

ranho , em virtude de haver o mesmo bandonado o emprego, o 

Snr. Presidente deste Instituto; por despacho de fls. 76, con

cedeu vista do slludido inquerito ao accu do, pelo prazo de 

dez dias, para que apre~ent~ss su a razões e defe • 
Fl cido da Silva Paranhos, no querimento de fl • 

78, encAminhando o officio desta Secr taria, informa que so

mente no dia 25 d Outubro findo foi que recebeu o citado of

ficio, por culp da Gr at W stern que, sabendo trat r-se de 

uma correepondencia officia , r tardou a entreg de mesma. 

QuAnto a.s ra.zões de defesa, declara. o ccusado, p -

nas, que a sua f~ de officio durant os O annos e 6 me~~e 

que esteve no exercício d su ' s funcções na mencionada erro

via, ' a melhor possível. 

Afim de que a Douta Procuradoria Ger 1 s manifeste 

sobre o aaaumpto constant d ates autos, 

mento do 
, 

n e moa a ua cana deração. 

Primt;;;~ ~-o 
2Q Official 

nha-



r 

r ,) c J. 

djunt 

~vtk o 3. .. <( ... 

Bem examinados os rátos apurados e a prova colhida 

no inquerito administr~tivo, não podemos deixar de concordar 

com as conclusões do relatorio da comissão de inquerito, que 

se veririca ser um transumpto riel e minucioso desse procedi• 

mento. ' 

Ao acusado roram oferecidas diversas oportunidades 

para apresentar defesa; entretanto, de suas alegações, quer 

perante a comissão de inquerito, quer dirétamente a este Con

selho nada transparece em seu ravor, sendo de salientar, can

rorme já notou o iní'ormante de fls. ?4, que as razões invoca

das na defesa de fls. 55,levam á convicção de que a relutan

cia do acusado em assumir o cargo para o qual fôra transreri

do não teve como causa a molestia que então alegára. 

Pelo exposto, somos de parecer seja autorizada a 
demissão do àcusado, como incurso na alinea f do art. 54 do 

dec. nQ 20.465, combinado com o art. 53 do mesmo decreto,al

terado pelo de nQ 21.081. 

Bio~ 15 de J:e,ir:_de 1~9~MIWM~_..~~-..:Ji!..V.'- fV...:=Lo!.'f-....._.

(ef.tt-1a( f1;1;Jf· 1° Adjunto do Procura 
LA/ 



U ÃO 

~ta d:. .' .ffl& eJi& oj tL 'lf/~(l.' ao 

?t'@ll\l . 9:.t. \,J ,J mie.. .... 

~ ~ t, . l{?._?G~------ d; 1.9. ~~.: 

• 



Mlnlsterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commerclo 

Secção 

C. N. 1'. -25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABA~H._9 ___ gf 
Ag./EB 
Proc. 5.564/34 AGGORDAO Na ___ _ 

19 ......... 9.ó ... . 

VISTOS E BELAXAIOS os autos do processo em que 
. . 

The Great Western or Bras~Railway .Company remette o inqueri-

to administrativo a que respondeu Placido da Silva Baranhos: 

Considerando que no processo ficou provada a 

falta grave attribuida ao accusado, porquanto a este foram 

or.ferecidas diversas opportunidades para apresentar defesa, e, 

entretanto, das suas allegaçÕes, quer perante a commissão do 

inquerito, quer directamente a este Conselho nada transparece 

em seu favor, sendo de salientar que as razÕes invocadas na 

defesa de fls. 55~ levam á convicção de que a relutancia do 

accusado em assumir o cargo para o qual fôra transferido não 

teve como causa a molestia que então allegára; 

Isto posto 

Reso~vem os membros da 3a. camara do Conselho 

Nacional do Trabalh~ autorizar a demissão do accusado, como 

incurso na alinea ! do art. 54 do Decreto no 20.465, de 1931, 

combinado com o art. 53 do mesmo decreto, alterado pelo de 

na 21.081, de 1932. 

Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro de 1935. 

-~ Presidente 
-~~ 

// .I ?'f 
-~/n-.,·d/.-,· ..,.---; ~ . Relator 

._ . t1 . •. ~I . fl~ /'. Fui presente ~~Y.1~J Procurador Geral 
em exercicio 

Publicado no "Dlario Official" em <?d a.. Jha...-v0 ~..Q. .) q.a.õ. 
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,r. Dlrector I nrrhe Gre1lt \ ~ es ern of . r~w1l 11 'tly comp ny 

Pern · buoo 

De ordem do ~.,r . res1 ente , rC! etto- vos copl 

PUthentlcnd do ~=tccord"' proferido por ente const;}l o, em 
,., . 

sess o de 26 de Fevereiro do corrente anno, noo RU tos do pro -

cesso em nue essa compAnhia remette o innu rlto P 1n1st -

tlvo instAur.do contra Pl$-cldo da .Jllv· PF~r~nho • 

A ttenCiOSAS , Ud'tl ÇÕes 

Prâííc!Soo de 
No pe l u r1 o 
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