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·~ do Trabalho . 

RI O DE J 1::..NEIRO 
6 .to 3.;YI 

INQUimiTO ADMINISTRATIVO 

JEm 21 de setembro de 1931, foi demitido dos ser -

viços da viação Ferrea, por haver come tido faltas graves no 

exercício do seu cargo, o feitor .~rthur Marques de Souza. 
, 

Não tendo , porem, o acusado se conformado com es 
, 

se ato , sob o fundamento de ter sido demitido sem causa~s 

tificada , visto contar mais de 10 anos de sex•viço , e não 

apenas 5 anos e dois mêses , segundo constou das primeiras 

informações px•estadas a esta Dire ctoria, foi o mesmo subme 

tido a inquerito administrativo , conforme r equereu . 

De conformidade com o parecer da comissão que pr~ 

cedeu a esse inquerito , ficou apurado haver o acusado com~ 

tido faltas graves de m~lde a justificarem o ~to desta Di -

rectoria, que o derrltiu dos serviços da Viação Ferrea . 

Entretanto , a referida comissão , levando em con-

ta ser o acusado chefe de _numerosa família , opina , por hu -

manidade , seja o mesmo readmitido como simples trabalhado~ 
, 

porem, sem outras quaisquer vantagens~ 

i vista do exposto , ten ho a honra de submeter o 

a s sunto a aprovação desse Conselho , afim de se poder re -

solver sobre a readmissão do a cusado , nos termos das con -

clusões do inquerito junto . 
, 

Saude~ Frat:rni~ 

-f~--U~~ 
Fernando Pere i ra ;f 

Dire ctor Gera l 



• 

INQUERITO ADMINISTRATIVO procedido em Cruz Alta_ para apurar irre

gularidades cometidas pelo ex-reitor da 5a. Residencia, AR~IIDR 

MARQUES DE SOUZA que requereu sua reintegra~~o na estrada. 

12 Marcos . Ferreir•a dos_ Santos, ex-imediato da turrna na 46, inquerido: 

P.-<> que padeis dizer sobre as irregul ridades praticadas pelo ex-fei

tor Arthur Marques de Souza, quando no exercicio do seu cargp, e 

que motivou a sua demiss«o ? 

R.-o que sei á que 8le apontou uns dias para um trabalhador,para 3le 

comprar um metro. Refiro-me a Antonio Felix. 

P.-Como soube que 8le apontou os dias áqu8le trabalhador para compra 

do metro ? 

R.-o proprio trabalhador m'o disse por ter verificado, ao receber os 

seus vencimentos, que n«o lhe tinham cortado os dias que falhara , 

e mais pol .. ter recebido um metro no fol .. necimento da Cooperativa 

sem que o pedisse, o qual entregou ao aludido feitor. 

P.-Quanto a aquisiQ!o de um machado na Cooperativa, feita nor um ou -

tro trabalhador e entregue ao mesmo feitor, o que podeis informar ? 

R.-Do mesmo modo como soube o que se deu com o metro, isto ,é, que o 

machado foi adquirido na Cooperativa pelo trabalhador Ant~o do Nas-

cimento, que o entregou ao feitor, o qual lhe havia apontado os 

dias que 81e tinha falhado ao se~viQO. 

P. -Sabei s se o feito r adquiriu maia algum obj~to nas mesmas condi Q(Jes 

já descri tas ? 

R. -N«o sei. 

P.-o que aabeis dizer sobre a irregularidade Praticada pelo mesmo fei

tor e com referencia a substituiQ!o de dor~ entes ainda em bom esta-

do ? 

R.-Sei que realmente o feitor costumava tirar da linha, dormentes ain

da em bom estado para queima-los, substituindo-os po1 .. dormentes no .. 

vos, contrariando assim instru~es bastantes conhecidas por todo o 

pessôal da conservaQ«o da linha. 

Assim o fez na curva do quilometro 49,700 e em outros pontos do seu 

trecho. 

P.-o que podeis nos informar quanto ao táto do feitor Arthur Marques 

de Souza no dia 15 de junho de 1931, ter abandonado o serviQo de 

sua turma, permanecendo das 14 ás 17 horas n'uma bodega bebendo ? 

Contint! a 
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R.- Encontrava-me trabalhando naquêle ~ 
dia no quilometro 49,200, 

quando o feitor mais ou menos ás 8 horas, afastou-se do ser-

vi~ dirigindo-se a bodega do snr. TUribio Alves de onda só 

regressou ás 16 horas em completo estado de embriaguez, a 

ponto de eu me ver obn1 igado manda-lo recolher-se a sua casa. 

P.- O que podeis informar ainda sobre a conduta do referido em -

pregado, durante o tempo em que êle trabalhou na turma 46 ? 

R.- Nada mais tenho a dizer sobre a sua pessôa. 

Lido a aprovado pelo inquerido foi este depoimento por 

êle e pela comias~o assinado. 

(a) Marcos Ferreira Santos - J. Aleixo Dischinger-Int-5, 

Armando Teixeira Nogueira -In-~,-Cezar Teixeira de 

Freitas -RV-5. 

22 Inquerido Jo§o Luiz Leal - ML-14. 

p.- o que podeis informar sobre as irregularidades cometidas 

pelo ex-feitor Arthur Marques de Souza quando no exercioio 

de suas funq6es na turma n2 46 ? 

R.- Quando eu desempenhava as funq6es de CV-5 interino, reoebi 

ordens do snr. Rv-5 em Taquarembó e junto com urna oarta do 

trabalhador da turma n2 46, -Antlo do Nascimento denuncian

do o ex-feitor Arthur Marques de Souza. Para averiguar a 

procedencia da denuncia f'iz uma sindicancia em C(lJlrnpanhia 

do ML-10, interro~ando os trabalhadol1 eS Uarco s Ferreira 

dos Santos, Ant§o do Nascimento, Antonio Felix da Silva , 

Salvador Xavier, Sebasti~o Padilha e outros trabalhadores 

da turma cujos nomes n§o me recordo, apurando o seguinte: 

A quest~o dos dias apontados indevidamente aos trabalha -

dores Antão do Nascimento e Antonio Felix da Silva, para 

a compra de um metro e de 

assim succedeu. Relativamente a substituiq~o de 

dormentes ainda em boas condi~ es afirmo que foi pro o e 

dente a denuncia, porem eu pessôalmente em companhia do 

sm". ML-10 examinei os referidos dormentes det 3rrninando 

ent~o ao Ml-10 que os empregasse imediatamente retirando

os das pilhas onde já se encontravam para queimar. 

Continúa 
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Quanto ao abandono do servi~ em 15 de Junho de 1931 por 

aquGle ~eitor, por embriagar-se na bodega do snr. Turi -

bio, tenho a informar-vos que tal f~to se deu conforme 

me afirmou todo o peasôal em sua presenQa. 

p.- Podeis informar se conheceis mais alguma irregularidade 

praticada por aquêle ex-~eitor ? 

R.- o que posso informar mais sobre o mesmo éx-empragado, é 

~ue êle sacou do revolver ~~nha presenQa, para agre

dir o tl~abalbador Ant~o do Na scirnento, por saber que ~oi 

êle quem escreveu a carta denunciandá-o. 

Lido, aprovado e assinado pelo inquerido e pela comis

s§o do inquerito. -Jo~o Luiz Leal - Cezar Teixeira de Frei

tas Rv-5 - Armando· Teixeira Nogueira - Inc-2 - J. Aleixo 

Dischinger Int-5 

aa Inquirido - Francelino Henrique,ex-trabalhador da turma 46 
~------------~------~~~~~: ~·~~,~ · . 
p.- o que sabeis sobre as irregularidades cometidas pelo ex

~eitor Arthur Marques de Souza e que motivaram a sua de -

nuncia ? 

R.- o que sei é que assistindo o inquerito,que estava sendo 

procedido pelo snr. Cv-5, vi o senhor ArthUl" Marques de 

Souza puchar pelo revolver para agredir o trabalhador Am

t~o do Nascimento, agress~o essa que n~o foi levada a 

efeito devido a intervenQ~o do snr. Cv-5. Quanto a ques -

tão da compra do metro e do machado nada posso informar 

porque na ocassião ainda não trabalhava na turma.P.resen -

ciei somente a entrega dessas ferramentas ao snr. Cv-5 

por ocasião do inqderito. 

p.- sabeis mais alguma cousa a respeito ? 

R.- Posso dizer mais qt1e vi os dormentes tirados da linha , 
os quais ainda SC3 achavam ern bom estado, na ocasHlo ern 

que o snr. Cv-5 e Ml-10 procediam a verificaQ~o dos mes-

mos. 

Lido ' assinado e aprovado pelo inquer1do e pela co

missllo do inquerito. (a) Francelino Henrique- (a) J. 

Aleixo Dischiger -Int-5 -Armando Teixeira Nogueira-Ino-2 

42 Inquerido -Antonio Felix da Silva trabalhador da turma 46. 

Continúa 
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P.- o que sabeis sobre as irregularidades praticadas Pelo ex-feitor Arthur 

Marques da Souza e que deram motivo a sua demi sslo ? 

R.- o que sei e posso informar ~ que tendo mandado vir da Cooperativa um 

metro para mau uso, recebi a pro o sta do feito r Iilar ques para ceder-lha 

0 mesmo metro, em troca do que, 8le me apontaria ~s dois dias que fal

tará, o que foi feito, conforme verifiquei quando r ecebi meus vencimen

tos. Quanto ao machado só posso info~aar que o mesmo fôra adquirido na 

Cooperativa pelo trabalha dor Antlo e entregue ao feitor Marques. Sobra 

como procederam na trabsa ·~'o nada posso informar porque nada sai. 

P.- o que podais informar sobre o afastamento do f eitor Arthur Marques, da 

Souza do servi~, em 15 da JUnho de 1931 ? 

R._ o que sai é que êle deixou a turma com o imediato e foi a esta ~ilo de 

Taquarembó a onde existe a bodega do snr. Turibio Alves, ás 8 horas da 

manhã mais ou menos, a de lá só regressou ás 16 horas, um pouco florea

do falando com o imediato e dirigindo.-se em seguida para o acampamento. 

P .- o que podeis informar quanto a substitui~"o de dol"rllentes em bom estado, 

feita pelo feitor Marques ? 

R.- o que sei ~ que sa!ram muitos dormentes da primeira pregaiião, os quaes 

bem poderiam aentinuar servindo na linha. 

P .- Vistas o ex-feitor Marques sacar do revolver na ocasiilo em que o snr.

Cv-5 fazia o inquarito, para agredir o trabalhador Antilo do Nasciemen-

to'l 

R.- só notai que aqu8le feitor discutia em vóz alterada com o referido tr! 

balhador, nlo notando que chagasse a sacar do revolver porque me acha-

va socando os do~aentes. 

Lido, aprovado e assinado pelo inquarido a pela comissilo do inque -

rito. (a) Antonio F. da Silva - (a) J.Aleixo Dischingar -Int-5 -(a) 

Armando Teixeira Nogueira -I~2.(a) Cezar Teixeira de Freitas,t~5 

52 In uerido- r ates Pereira dos Santos, ex-trabalhador da turma 46. 

P.- o que sabeis sobre as irregularidades praticadas pelo ex-feitor Ar 

thur Marques de Souza, e que motivaram a sua demissilo ? 

R.- ouvindo a leitura dos depoimentos anteriores, só tenho a confirma-los 

inteiramente, porque são a express~o da verdade. 

Lido, aprovado e assinado a rogo do depoente, por nilo saber lêr e 

nem escrever por Joio Luiz Leal e pela comisslo do inquerito. (a)JO -

lo Luiz Leal - (a) J .Aleixo Di scbinger -Int-5 - Armando Teixeira No -

guaira -Inc-2~Cazar Teixeira de Freitas -Rv-5. 



( 5 ) 

62 Inquirido - Salvador Xavier trabalhador da turma n2 46. 

P.- o que tendes a dizer sobre as irregularidades praticadas· pelo ex-fei

tor Arthur Marques de Souza e que motivaram a sua demissão ? 

R.- Quanto a aquisiQ§o do metro e do machado, confirmo os depoimentos an

teriores cujo leitura ouvi; ignoro, por~n, como foi feita a transaQ§o. 

Afirmo tambem que níJo a sai sti a tentativa da ag:t"eaão a revolver ,feita 

pelo fe1 tal" Marques cont1•a o trabalhadol• Antlo, 'bem corno declaro que 
• 

n§o vi o mesmo afastar-se do serviço para ir a bodega do snr. Turibio, 

e isso porque n~o meachava trabalhando, por estar com licenQa para 

tratamento de sadde. 

Lido, aprovado e assinado a rogp do depoente pelo snr. Joio Luiz 

Leal e pela comiss«o do inquerito. (a) Jo§o Luiz Leal -Ml- Cezar Tei

xeira de Freitas -Rv-5 - J.Aleixo Dischinger Int-5 e Armando Teixeira 

Nogueira Inc-2. 

DEPOIMENTO 00 SNR. ARTHUR MARQUES DE SOUZA. 

P.- o que podeis dizer sobre as irregularidades que praticastes quando no 

exercicio do cargp de feitor da turma n2 46 ? 

R.- quanto ao machado e ao metro, tenho a declarar que o primeiro recebi 

do trabalhador Antllo do Nascimento para substituir o machado da tur -

ma que havia desaparecido, parecendo-me ent§o, que tinha sido êle o 

autor do estravio daqu&la ferramenta i sobl"e o metro afirmo-vos que o 

recebi do tl'"abalhadol" Antonio Felix da Silva, que m'o deu a meu pedi

do, vi ato eu n~o ter um para o meu uso. Outr•o sim, declaro que, em a -

bsoluto nlo apontei dias de trabalho nas cadernetas de ponto corno pa

gamento da a ferramentas que me presentearam aquêles t:r•abalhadores. 

P.- Como explicais terem os trabalhadores Ant«o do Naecimento e Antohio 

Felix da Silva recebido os dias que faltaram ao serviço ? 

R .- Nlo sei explicar e n~n acredito mesmo que os referidos trabalhadores 

tenham recebido esses dias, porquanto eu nlo apontei dias que nlo ti-

vessem trabalhado. 

P.- Em que mês recebestes o machado e o metro em quest«o ? 
I ' 

R.- Recebi-os no primeiro fornecimento da Cooperativa no mês de julho, 

que naquêle trecho costuma ser feito até o dia a. 

P•+ Quanto a questA'o das ferramentas e dos dias apontados indevidamente, 

tendes mais alguma cousa a declarar ? 

R.- Recordo-ute de ter cortado do trabalhadol" Antllo do Nascimento dois 
Continúa 
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dias de servi~, por ter o mesmo se recusado a tr•abalhar em domingo. 

Quanto ao trabalhador Antonio Felix da Silva, nada posso dizer por -

que n~o me recendo que tenha êle faltado ao servi~. Entretanto, no

tei uma ocasi«o, em que chegava ao local do servi~, que na caderne-

ta do ponto haviam sido apontados aos trabalhadores, dias que havia 

cortado. Julgo que essa irregu~aridade foi praticada com o intuito 

de me prejudicarem. 

P.- com referencia a substituiqao de dormentes ainda em bom estado, o 

que tendes a dizer ? 

R.- Isso só aconteceu na curva 49,700 com dois ou trais dormentes,reti

rados pelo imediato em quanto eu atendia a prega~«o. 

P.- o que tendes a dizer quanto ao seu afastamento do servi~ em 15 de 

Junho de 1931, das 8 ás 16 horas ? 

R.- Naquêle dia realmente deixei a turma trabalhando no quilometro na47 

e segui com a bitola até o fim do trecho examinando as condi q5es de 

seguranqa das curvas, regressando ás 17 horas deixando o imediato 

atendendo o servi~ e recolhendo-me ao acampamento para almoqar.

Afirmo que absolutamente n!o estava bebado e nem fui a bodega do 

snr. Turibio Alves e sim estive em casa do ronda Araujo, no recin

to da esta qlo de Taquarembô, a onde tornei Ulll! mates e um trago por 

estar com muita fome. 

P.- ~ verdade que quando o snr. Cv-5 procedia a sindicancia procuras -

tes agredir o trabalhador Ant«o do Nascimento, para o que sacastes 

do revolver ? 

R.- N§o é verdade, n!o tirei o revolver e nem tentei agredir ninguem ; 

auenas, indignado pelo depoimento dos meus tl"abalhadores, os des -

menti. 

P.- Tendes mais alguma cousa a dizer em sua defesa ? 

R.- Nada mais tenho a acrécentar ao que já disse. 

Lido, aprovado e a s sinado pelo depoente e pela corniss«o do in -

querito (a) Arthur Marques de Souza - Cezar Tei:xeil"a de Freitas 

Rv-5, (a) J.Aleixo Desinger Int-5, (a) Armando Teixeira Nogueira -

Ine-2. 

72 In uirido - Manoel dos santos, ML-10. 

P.- o que podeis informar-nos com referencia as irregularidades prati

cadas pelo ex-feitor da tu~na n2 4ô,Arthur Marques de Souza ? 
Continúa 
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R.- Recebendo uma denuncia do trabalhador Antlto do Nascimento, sobre 

irr egularidades que estavam sendo praticadas pelo feitor Marques, 

procurei averiguar o que havia, indo at~ a turma a onde ouvi os 

trabalhadores da mesma, que me informaram que de fáto ~la as co

metera. Nessa oca silo o trabalhador Antão do Nascimento COJ'!'luni 

cou-me ter sido suspenso por aquêle feitor dois dias antes, por 

ter deixado de trabalhar no domingo. Justificando - ,·, o trabalha -

dor a sua falta achei que o feitor abusara da sua autoridade,PO -

is, a falta nao justificava a pena imposta, pelo que o censurei 

por nllo me ter comunicado aquela suspensilo. 

Quanto a substitui Qilo de dormentes ainda em bom estado, informo 

que em companhia do snr. Cv-5, verifiquei que de fáto tal irre 

gularidade foi prfticada. 

Lido, aprovado e assinado pelo inquerido e pela comissão do 

inquerito (a) Manoel dos Santos • (a) Cezar Teixeira de Freitas -

Rv-5, (a) J.Aleixo Dischinger Int-5, (a) Armando Teixeira Noguei

ra rnc-2. 

82 Inquerid - Ant~o do Nascimento, ex-trabalhador da turma n2 46. 

P.- o que sabeis com relaQilo ás irregularidades cometidas pelo ex

feitor Arthur Marques de Souza ? 

R.- Tendo sido suspenso do serviQO pelo feitor r.1arques por não ter 

atendido a sua ordem ra- apresentar-rae ao servi QO nwn domingo em 

que a turma trabalhou, e considerando injusta a puniQ«o que me 

foi imposta pedi ao trabalhador Sebastillo Padilha nara fazer uma 

carta ao mestre de linha comunicando o fáto e pedindo as suas 

providencias. Por n§o saber lêr e nem escrever fiquei ignorando 

que alem do que eu queria comunicar ao Ml-10, foi-lhe comunica -

do out1,as irregularidades que ocorriam na turma. Muito embora 

fosse testemunha das aludidas irregularidades,?-t-- mim mesmo não 

ê.S teria comunicado. 

, 

P.- ~ verdade que mandastes vir da Cooperativa um machado que entre

gastes ao feitor Marques ? 

R._ Recebendo o meu fornecimento fui informado pelo proprio f ai tor 

de que tinha êle ficado com um machado que mandara vir em minha 

conta, da Cooperativa, em paga do qual me apontaria os dois di -

as que eu tinha faltado ao serviQO. 
Continúa 
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P.- ~~as, o feitor disse-nos que suspeitava ter~do vós o r es'OQnsavel }i 
pelo desaparecimento do machado da turma, pelo que supôs que o ma

chado que comprastes e lhe entregastes era em pagamento do outro '? 

R.- Ignoro tal fáto, pois, o feitor nunca me falou a respeito do re 

ferido machado. outro sim, ignorava que tambem o fei tol1 tivesse 

mandado buscar um machado em minha conta. Quanto a mandar ·a feitor 

vir da Cooperativa objátos para seu uso na cont~ de trabalhadores, 

afirmo que êle o fez por diversas vezes com alguns dos trabalhado

res, apontando-lhes dias de falta ao servi~. 

P.- ~ verdade que o feitor Marques embriagpu-se em horas de servi~ 
' 

abandonando a turma ? 

R.- ~verdade. Numa 2a. feira, de regresso da ronda, ás 17 horas,apro

:xillladamente, o feitor Marques chegpu ao local que trabalhavamos , 
babado, pelo que recolheu-se a sua residencia, deixando a turma 

com o imediato. 

Em uma outra ocasillo trabalhavamos tambem na esta"lto de Taquarembó, 

e como coovia, o feitor Marques deixou o ser•vi 1o em dire~ão á bo -

dega. Como já passava da oora de recolher o troli á turma e n~o 

regresasse o referido feitor foram alguns trabalhadores á sua pro

cura e de lá o trouxeram um tanto alcooli sado. 

P.- Tendes mais algumâ causa a dizer ? 

R.- Nllo senhor. 

Lido, aprovado e assinado pelo inquerido e pela comisslo de in-

queri to. 

(a) 11 rogo de Antllo Nascimento por nllo saber lêr e escrever,Breno 

Rodrigues - (a) J. Aleixo Dischinger -Int-5, Cezar Teixeira de 

Freitas -Rv-5 (a) Armando Teixeira Nogueira -Inc-2. 



j/ 
Pelos depoimentos dos interrogados resulta que: 

ARTHUR MARQUES DE SOUZA, ex-í'eitor da tul"'''Tla n2 46 da lin -

ha de Santa Maria a Marcelino Ramos, cometeu no exercicio das suas 

fun~es as seguintes faltas:-

PRIMEIRA:-

Executar imperfeita e irregularmente o serviQo de substi -

tui ç~o de dormentes, faltando assim ao cumprimento de ordens em vigôr 

e prejudicando a economia da Estrada; 

SEGUNDA:-

N~o dar ciencia ao seu superior do procedimento irregular 

do trabalhador Ant~o do Nascimento que conservou suspenso do serviQO 

durante dois dias sem conhecimento do Mestl'•e de linha; 

TERCEIRO:-

proceder desonestamente, apontando em seu beneficio para 

aquisi~§o de obejetos nos armazena da Cooperativa, dias de · serviQOs 

que os traqalhadores Ant§o do Nascimento e Salvador Xavier haviam fal

tado. Jl,oram adquiridos por este processo dois machados e uma escala 

metrica; 

QUARTA:-

Embriagar-se em boras de servi Qo abandonando por duas ve -

zes os trabalhadores de sua turma, seus subordinados, para voltar ao 

eerv1QO depois de longa ausencia, alcoolisado. 

Pelas faltas aqui enumeradas opina a comiss~o que seja 

confirmada a demi ss~o do acusado, o ex-fei tol" ATITHUR MARQUES DE SOUZA, 

considerando, orem, viavel por sentimentos de bunanidade, dada a si -

tttaç~o de miseria que está passando com a sua familia este ex-emprega

do, conforme alega em seu requerimento a este anexado, o seu regresso 

ao serviQO da Viaqllo, no cargo de trabalhador, decorridos dois anos a 

contar da data em que foi demitido dos serviQos. 

Cruz Alta ,20 de Feveràiro de 1933. 



PARECER ;JJ 

Considerando que o acusado , conforme foi apurado pela 

comissão do inquerito cometeu faltas passiveis de pene de demi s 

são; reconhecendo mesrro que a sue demissão decorreu de um é.to de 

justiçe da parte da Chefia ; conei::ierendo , porem, que o acusado 
, 
e chefe de ramilie numer·osa e oue , com o castigo que vem sofren-

, , 
do he quos i dois Pnos podere ter- se emendado , sou ~e par ecer que 

, 
essa diretor-ia , por um ato de humanidade o readmita como simples 

trebalhe -Jo r , porem , sem outrE'r- quaisquer vantagens . 

Cruz Alta, 20 de fevereiro de 1933 
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DIRETORIA 

M • . D. Director da Secretaria do Conselho 

Nacional do Trabalho 

RIO D.t!~ JANEIRO 

CERTIDÃO DE TEMPO DJ1 ERVIÇO D EMPRl!.UAD O 

Em resposta ao vosso oficio n~ 2- 1078 , de 

9 de junho p . findo, remeto~v os , junt~, a certidão do 

tenwo de serviç o do feitor desta Viação Ferrea, Ar -

thur Marques de Souza, conforme vosso pedido .-

. ANEXO 

co . 1~ 

fl / usl .-

, 
S aude e Fraternidade 

Fernando Pereira 

Director Geral 

.. 

l 
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Vzação Jerrea do Sfio 9rande do Sal 
--------

CONTABILIDADE GERAL 

CERTIDlO 

OSWALDO EHLERS,Chefe da Contabilidad 

da Viação F rrea do Rio Grande do sul 

C:tmTIF!CO, d ordam do snr. Diretor Gera.l desta Viação F rr a, ·que, de 

conformidade com oe dados colh!dos nas folhas de pa.gamento reoolh!da 

o arquivo desta contabilidad , o cidadão ARTHUR MAR~UES DE SOUZA conta 

DEZ ANOS, ONZE MESES E DOZE DIAS, de tempo d serviço, como empregado da 

Viação Ferrea, a sab"'r :----------- - - - ------ · ----- -- -·~· ·· - - -- -~ 

l92o .... - Em l92o, VIA PERMANENTE-SANTA MARIA A MARC~INO RAMOS-TRABALHA 10' 

DOR TURMA 24 A~ ~O POR DIA;- F~vereiro a. outubro, 224 di o , eom 

o no · ARTHIDOft .U,RQJJES DE §OUZA, TRABALHADOR A 4 8oo lJQR "/2.I.A·· 

1921 - Outubro, D z~mbro, 9o dias. Em l92l. Janeiro, 27 dias, TRABALHA 

DOR TURMA VOLANTE J A 41800 POR DIA;- Fevereiro, 28 di s, GijARDA 

N TURMA VOLANTE A 4, 800_POR DIA:• M a TUR": 

MA 26 A 51000 POR DIA;; Abril, 2 

l922 .... DI,Aj• Maio a Dezembro, 224 ~~ --.--....~ .. TRA"3ALHADOR TURMA p _: 
.v r~iro, 4o dias, com o nom ARTHYR 

MARQUES DE SOUM, _A_~ 5'fOOO POR T>TA·- Março, 31 dias. GU.AR .. 

D DA TURMA 2 A_i#OpO P9~.DIA -Abril, 24 dias. IM~TATO DA TUR

MA ll A 58000 POR DIA;: Maio, 3o.~2 diae, IMEDIATO A 2 200 POR

DIA; .. Junho a Julho, '' dias. IMEDIATO DA TURMA lo A 2t200 POR • · 

DIA;- Agosto, 3o dias. I MEDIATO DA TURMA 69 A 5'1200 l?QR DIA· ... s_ 

tf!"' mbro a Outubro, 43 dias. Percebeu einda,DO'FlNTE, 15' dias a«eooo 

por dia? ~ov .. ,.,11•ro e Dezembro, tx·a.be.lh ou 5'8 cUae 5' 2oo por dia, 

1923 - ~m l923L J neiro a Fever~iro, 5'1 dias. IRABALHADOR A 000 POR • 

DIA; .. Março, 31 dias. TRABA.LJIADOR_.±QRMA 65 A ífOOO POR DIAi-Abril 

Junho, 91 dias. TRABALHADOR A 20200 POR DIA;• Julho, 31 dias.• 

IMEDIATO DA TURMA_6~5Q200 POR DIA;- Agosto a Novembro, 114 41 
ae. TRABAJJ:IApOR DA TURMA 62 A 21200 POR DIA; ... Dez bro, 26 dias. 

1924 "" Em 1924, GUARDA A_íi200 POR DIA;- Janeiro a Junho, l8o d.ia.s, ... 

1925' GUARDA A 5f.Q.QO POR D!ê; ... Julho D zembro, l79J dia , Em 1925. -
Jen~iro a F vereiro, 46 dias. De Março a Junho, não oonetou em • 

tolhas de ~a em~nt.2,.. ABALHADOR A 6 000 POR DIA;- Julho, 16 di ... 



ARTHUR MARQ,UES DE SOUZA 

- 2 -

1925 - as a 6$ooo por dia. Agosto, neo constou em folhas de pagamento~: 

TRABALHADOR A 6$200 POR DIAi: Set~m ro a Outubro, ,5'2,1/2 dias. -

TRABALHADOR NO DESVIO SCARPEhl,NI -Q.UILOMETRO ~Í DE SANTO ANGELO t• 

A· 6$5'00 POR DIA;- Novembro, 3o dias. TRABALHADOR A ztíOO POR DIA: 

1926 -Dezembro, 28,1/2 dias. Em 1926,- Janeiro, 27 dias, TRABALHADOR -

TURMA 64 DE MARCELINO RAMOS ~ 7fOOO POR DIA;- Feverei o a Se tem-

1927 . .: a Dezembro, 3 meses. Em 1927, Janeiro a Julho, 6 meses. TRABALHA 

1928 • DOR 7iOOO POR ~IA;: Julho a Dezembro, l6o.~2 dias, Jm 1928, • 

J n iro a Fev reiro, 49 dias, TRABALHADOR TURMA 65 A 70000 POR -

, DIA; ... Março a Junho, 98 dias. TRABALHADOR A 6tS:OO POB, DJ~;-Ju1ho, 

15' dia.s, Agosto, p.ão constou em folhas d pagamento,~ TRABALH.ADQB. 

AgRMA 63.A §tíOO POR DIA;= Setembro a Outubro, 59 dias. TRABALHA 

1929 • DOR A 1toop_~R DIA;- Novembro e D~embro, 6o dias. 1m l922,~IME· 
DIATO DA TURMA 62 COM 250f000 MENSAIS;- Janeiro a Março, 3 meses; 

Abril, 19 d.ias. Percttbeu ainda, DOENTE, 12 dias 2/3; Maio, 6 ... 

dias e 2/3 e 24 diao a 25o$ooo m nsaie; Junho, l mês, J~lho, 3o

dias; ASoato, 1 mês. IMEDIATO DA TURMA í8 COM 2íOfOOO MENSAIS; • 

l93o ~ Set mbro a Dezembro, 4 meses. Em l93o, IMEDIATO COM 2708000 MEN: 

SAIS;· Janeiro e F~verelro, 2 meses, IMEDIATO DA TURMA 60 DE SAN 

TO AlTGELO_COM 27QtOQO Lt1mSAIS ; ... Março Outubro, 8 meses; Novem .. 

1931 ,. bro$ 27 diaa; Dezembro, 3o dias. Jm 19J1, IMEDIATO DA TURMA PA· 

TEO DE CBUZ ALTA COM 270tOOO MENSAIS;- Janeiro a Fev reiro, 2 

mes • FEITOR DA TU 46 COM 21Qfc000 MmiSAIS;.--Março, 1m s.-

FEITOR COM Jootooo MENSAIS;.:. Abril a Junho, 3 meses; Julho, 13 .. 

dias. VARIANTES DE PINHAL A CRUZ ALT!=!~ALHADOR VARIANTE 1 A -

Zê6oo POR DIA;• Agosto a setembro, 45' dias." 111' o que consta com 

r fcr~ncia ao t mpo de e~rviço d~sae empregad o, motivo porque -

passo a prPsente certidão:- Escritori.o da Contabilidade Geral da. 

Viação Ferr S~l, em Porto Alegre, 3o de Junho 

de 1933 o---.· ~--rf-4-~--.--......,--J.--'Chefe da. Contabilidade. 

VISTO;.-

AS.-
- --5--------- .-:9 - ~ 
~go. Chefe de la, Divisão, into~~ 





M.D. Diretor da Secretaria do Conselho 

v . ~ u tlrl S AOIOtl ~L O RABALHO 
>(~ ,?-?tP :/' ;t 

Zd8 ·-~t'~ de 11 J~ 
RIO DE JANEIRO 

E m 

Re~, em data de 3 do corrente o oficio em que 

v.s. me empra za para apresentar, em lO dia~, as razões de minha defeza , 
no inquerito administrativo a que me submeteu a Viaç11o F'errea do Rio Gran

de do Sul. 

A raz~o principal da defeza reside no f~to de me 

ter sido éla cerceada nas ocasiões oportuna~ e na f6rma irregular, ilegal 

e injusta por que se fizeram as chamadas investigações, quer em 1931, quer 

ag6ra. 

~~~-efeito, tanto em uma como em outra ocasião, a 

Viaç~o Ferres n~o dispunha de normas legais ou administrativas uniformes 

para regular os seus inqueritos. 

Sendo, porem, um proprio federal arrendad& ao Go-

verno do Estado, a cuja legislaç11o está inexoravelmente ligada ( pela hie

rarchia administrativa, pelos atos de instituiç~o e distituiç~o do pess6al, 

pela lei de meios, que é votada pela Assemblea estafiual, e etc), a essa le-
.... 

gislaç~o devia recorrer, necessaria mente, nos casos omissos de seu regula -

mente, aprovado, álias, pelo decreto estadual n2 4.009, de 24 de janeiro de 

1928 e ainda hoje vigente. 

TRndo é isso verdade que o decreto n2 4.081 1 de 28 

de junho de 1928, do mesmo governo estadual, que regula a nomeaç~o, aposen

tadoria e revers~o dos funcionarias publicas e dá outros providencias, como 

que se propoz a suprir a lacuna re gulamentar ferroviaria, pois ai dispoz 

claramente sobre o m6do de se fazer os inqueritos. 

Real~ente, dispondo sobre meteria silenciosa no 

regulamento da Viaç~o, ou do Estado ( dec.4.081 ), parece que previu qual -

quer duvida e declarou, taxativamente, no artigo 23: 

"Est11o compreendidos nos dispositivos deste decre-

to ~§_~rv!_~s !_nd~stri ae~_ex E_!_or ao o_pelo E st~~~" (o grifo é meu). 

De conse guinte, o re gimem dos inqueritos rla Viação 

F'errea n11o podia deixar de ser s! n11o aquele aprovado pelo decreto n2 4.081. 

Emt~o, o acusado , que éra eu, teria, ~~-Pr:!.!22.!E!~, 

conhecimento do f~to ou f~tos que lhe são imputados e apresentaria nã só a 

Contint1a 
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defesa escrita, como o r61 de suas testemunhas. 

Antes de encerrado o inquerito, come a vista, 

via ser dada, das provas testemunhaes, poderia arguir contra ~las quaesquer 

vicies ou nulidades e , desta s6rte o averiguado subiria a decisão com todos 

os elementos para o julgamento equitoso e justo . 

Mas ao tnvê~-~iss~ j~ mais eu soube com precissão quaes as 

faltAQ de que era acusado, desconheci sempre os meus acus dores e nem sei at~ 

BF6ra o aue disseram contr~ mim. 

Desta s6rte , ambos on interro ga torios são nulos, o primeiro 

por ter sido feito , ex - proprio MARTE , pelos senhores Mes tre de linha e Condu-

tor da 5a . Residencia , ambos animosos contra mim e , alem dieso , sem autoriza--------
seo r~larn~ta~ para faze-lo , e o ultimo procedido depois de dois anos , por 

se ter afastado aberrantemente de toda e qualquer norma legal ou administra -

tive, sAcrificando , ab initi~, o inconspurcavel direito de àefeza . 

E mais, se alguma validade juridica tivesse as ultimas in -

vestigações, eu demonstraria, ainda , a s ua inoper ~:.~n cia, por isso que, ao in -

vês de interro ga torio, se fizeram questionarias previas , com es respostas ~ 

pr~ori, para serem apenas assinadas pelas chamad as testemunhas ! E, note-se 

mais, estas foram arranjadas entre desafetos meus , que, para r arantirern a 

forga r robante de seus 11 deE_~imen~~" , os de viam saber õe c6r 

Tanto nurra , como noutra oc asi~o, o meu af stamento do ser -

viço da Viação Ferres do Rio Grande do Sul foi flagrantemente ilegal , diante 

dos precisos termos do artigo n~ 53 do decreto n~ 20.465, de 12 de outubro de 

1931, que reformou a legislação das Caixas de Aposenteooria~ e Pens ões . 

Ainda quando fo~se eu pessivel de qualquer pena , essa ja -

mais poderia eer a de demieQão , agravada pela cap~!1~-~~~inut~~ de urna circu

lar do Qenhor Diretor Geral da Viaç:~o Fe rres, em que , ~~~~~ reprobo , se me 

proibiu e reaàmi~s~o , em sete~bro de 1931 . 

Isto a um empregado que col1_!_~~~-~§._Ldoze) anos de servi -

ço sem_lameis ter recebido siquer urna reprensão verbdl ! 

~o que se me oferece dizer a r. s ., ecrecentando que , 

deante dP. iniquiàade de que venho eendo victima, afrontando a rnaiQ de dois 

anos as maiores visitudes, eu poderio parod iar ao celebre bispo a reEponder: 

11 JESUS AUTEM TACZBtT" 

Esboçando , entretanto , os fundamentos que se me afiguram 

Continúa 
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precipuos ~ defesa de meus direitos, volvo-me ao egregio Conselho 

do Trabalho com esta breve e sumaria suplica: JUSTIÇA . 

Cruz Alta, 9 de julho de 1933.-
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CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO~- ~ 
Mlnlaterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commcrclo 

P. 2- 4435/33 
. -

ACCORDAO 
la • 

................... S oçào 

JS /EA 

19 ... 34 ............. . 

VISTOS E RELATADOS os autos do processo em que a Viação 

Ferrea do Rio Grande do SUl subrnete á apreciação deste Conselho o in

querito administrativo a que fez responder Arthur Marques de Souza: 

considerando que as faltas graves atribuidas ao acusado í'icar 

provadas no inquerito constante destes autos; mas, 

considerando que a propria comissão que procedeu esse inque

rito)levando em cJnta ser o acusado chefe· de numerosa familia, 

opina, por humanidade, se,ja o mesmo readmitido corno trabalhador sem 

outras · quaesquer vantagens; 

Resolvem os membros do Conselho Nacional do Traoalho apro

var o inquerito administrativo a que respondeu Arthur Marques de 

Souza, e manifestar a sua aquiescencia ás conclusões da comissão 

do inquerito no sentido de ser o acusado readmitido, por equidade, 

nos serviços da emprêsa, como trabalhador. 

io de Janeiro, 27 de Fevereiro de 1934. 

-'-~~ Presidente 

rui presente. 

PUBLICADO NO DIAPJO OFFICIAL 

.... ~d de 193 .. 7 
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P. 4435/33 
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... 
snr. D1r tor d V1 G o rrea o R1o G de do SUl 

Porto le.gre 

osyt 

Re eto-voe de ordem do snr. res1dent , cópia d v1d -

ente tent1cad ao acor ão proferido pelo conselho, em sessão 

de 27 ele 1'ever 1ro u 1934 nos utos p ooesso em que ess com-
~ panh1a suo t prectaçao ste ~t1tuto o 1nquer1to ad 1n1stra-

t1vo r rques c uza. 

Diretor a ~ecretar1a 
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·;xm2. Sr o residente do 

ld n 1.A Secç o 

Arthur 'lla.rques de Souza, ,ex-fEitor da Viação ~ errea do 

Sio Grande do Sul , rebaixado, depois de ter mais de dez anos 

de servi~os, para trabalhador da mesma Empreza , ato aprovado 

pelo ~gregio Conselho Naoional do Trabalho em sess~o de 27 de 

fevereiro de 1934 , desejando promover uma revisão m seu pro

cesso, vem , por interQrdio do seu advogado abaixo firmado , -

prJcuração auexa , .. solicitar que V. Excia . se digne mandar 

que se lhe d8 vistas dos autos do inquerito . 

Diz mais o requerente, com a devida venia de V.Excia ., 

que a vista desses autos lhe poderá ser concedida na 7a . Ins· 

petoria egional do Trabalh9 , nesta Capital. 

estes termos , 

E • ..do D. 

Porto Alegre, ' de maio de 1937. 

- Uma procuração . 
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CN/SSBF. 

l-1 .111/37-4.435/33 

sr. Dr. wolfran de Abreu 

Rua Parahyba n~ 217 

14 Julho 

Porto Alegre - Estado do Rio Grande do Sul 

7 

... 
Helati v?..mente a pet1ça.o pela (, ual sol l ei taes o 

encaminhamento a ?a. Inspector1a Regional do Trabalho do 

processo referente ao 1nquer1to aamtn1strat1vo instaura-
... 

ao pela V1açao Ferre<' do Rio Grande do Sul contra o vos-

so constituinte Arthur Marques de Souza, para o !1m de 

exrun1nardes o referido processo, commun1co-vos, de con

forll11dade com a promoção da }lrocurnaoria Geral, que nã.o 

constitue praxe deste conselho conceder vista dos proces

sos aos interessados fóru dn. Hepartiçã.o , devendo a mesma 

ser facultada nestu Secretaria. 

Attenc1osas saudações 

"* Dlrector de Secçao, no 1mped1mento do 

D1rector Geral 
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