


ADMINISTRAÇÃO ~o ale cft,.net-i o. 27 de Abril de 1935. 
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I 

D:G.Oll,23-(RL) 
-I.A..90-

Illmo. Sr . Dr. Director Geral da 

Secretaria do Conselho Nacional do 

Rio de Janeiro 

Passo ·ás mãos de v.s. os autos do inquerito administrativo 

instaurado para epurar falta grave impu da ao trRha1hador B~si -

lio 01ympio Pereira, accusado do serviço. 

Conforme se vê de todo o processado , o facto está cumpr:idR

mente provado pelos depoimentos das tes temunh.an de fls. 14, 16, 

17 e 20, que a ~ ~ affi rmam de s ciencia propria r1ue o j ndi

ciado deixou o serviço em 1928, sem dar quEl uer satisfação e sem 

mesmo allegar doença; ao contrario, abandonou deliberadamente o 

servi~o .com o declarado proposito de trabalhar noutra empreza. 

Nesta conformtdHde1 o inculpado acha-se incurso na falta gra 

ve capitulada no art. 54, alinea f) do Decveto ng 20 . 465, de 

1-10-1931, paesive1, porie~o, da exoneração prevista no art. 53 

desse mesmo decreto, modificado pelo d~ nQ 21.081, de 24-2-1932 , 

artQ 1~, e que esta Companhia e~pera s eja resolvida por esse Gol 

lendo Instituto. 

Com a opportunidade, reitero a V.u. m us proteRtos de alto 

apreço e distincta consideração. 

Annexo: 1 pro c. c/31 f1s. 
Director Gerente 
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Expediente sobre ..... ~N}~:im~~9 ...... ~.~~-~~~9 .... ~~ ...... ~~ ....... ~ .......................... . 

ABANDONO DE SERVI O PRATICADO, EM FEVEREIRO DE 
............................................... , ................... ~..... ......................................................... .. ·-' .... ·········· ..... ······ .. , .................................. ~.--......................................................................... .. 

1.928J RELO TRABALHADOR DA VIA PERMANENTE, :BA-

3ILIO OL'Ym'IO l'EREIRA. 

Data de começo .................... ..... ~~ ..... ?.~ ...... ~9.9 ....... ~ ...... ;.?.}2.~ ................ : ...................................... .. 

. 
Data de terminaçlo ............... ~~ .... -~~ ..... ~.~ ...... ?.~ ...... ~.?..~.?..~ ....................................................... . 

"' ., .................................................................................. --.-... - ....... _ ...................................... , .............................................. .. 

......................................................................................................................................................................................... -....................... , ............ . 



LEOPOLDINA 
RAILWAY c.u 

aOMMISSA:O DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

A C a U S D O :- BASILIO OLYMPIO PEREIRA, 

TRABALHADOR DA VIA PER

MANENTE . 

AOS VINTE E TRES DIAS DO MEZ DE MARÇO DO 
, 

ANNO DE MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO, AUTUO 

PORTARIA E DOCUMENTOS UE ADEANTE SE SEGUEM . 

DO UE, PARA CONSTAR, EU, MANOEL AUGUSTO V A Z 

JUNIOR, SECRETARIO DA COMMISSÃO, SERVINDO DE ES

CRIV.lO , TERMO , 



LEOPOLDINA RAILWAY 

Tj 

D.G.Oll,23-(RL} 
-I .A.90· 

Rio de ~aneiro, 22 de Março de 1935. 

PORTARIA. 

Tendo em vista a correspondenoia do aenhor Chef~ das Li

nhas, na qual se positiTa que o trabalhador Basilio Olympio 

Pereira deixou o serviço desta Estrada expontaneamente em Fe

vereiro de 1928, para reingressar em Abril de 1930, na execu

ção de um servi~ proviaorio, DE~INO ~e proceda o inqueri

to administrativo afim de se apurar o abandono de serviço pra

ticado pelo acousado em Fevereiro de 1928, obaervadas, fiel

~nte, as Instrucções do Conselho Nacional do Trabalho, ou

vindo-se o imputado, as peas~as que dos factos tenham conheci

mento e as testemunhas: Faustino Affonso, feitor de turma, re

sidente nesta Capital; Verbutino Francisco Maximo, feitor de 

turma, residente em Rosario1 Florenoio Monteiro, trabalhador, 

residente em Caxias; e Manoel Paulo, ferreiro, residente em 

Nictheroy. NOMEIO para constituirem a Commissão de Iuquerito 

Administrativo os senhores: Dr. ~oão Pereira Netto, Assisten

te da Repartição Legal desta Administração; Manoel Cordeiro 

Muniz, funooionario da Contadoria; e Manoel Augusto Vas JU

nior, funccionario desta Administração, que aerTirlo, respe

ctivamente, oomo Presidente, Vice-Presidente e Secretario. 

Dê-se-lhes sciencia, remettendo-se a presente Portaria, la

vrada em quatro Tias de egu$1 teor, ao senhor Presidente da 

Commissão, para os fine convenientes, acompanhada da folha de 

antecedentes e do certificado de tempo de serviço do indicia

do, devi.damente authentieados. 

Gerente 
• 



demais membros, para i 

C$RTIDXO 

fls., dê-se sciencia aos 

da Commiagão nesta data. 

23 de Março de 1935. 

Certifico e dou fé que dei soienoia aos senhores mem

bros da Commissão dos termos da Portaria de fls . , do se-

nhor Director Gerente, datada de 22 do corrente mez, nesta 

data. Em 23 de Março de 1935. Eu, Manoel ugusto Vaz Junior 

esta 

wel~~L;;. 
tJi t-'p ,t.. Q~- 2 .j d.. -/6 ~. de:. / J'..i' v-

db~e??~ @o"'e/~·~ ~.u~~ 



G. 570 
THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITED 

L. R . 
,N 

ia Permanente 
(Rcparliçtlo) 

FÔLHA DE AN TECEDENTES ?.: 
~ 

CERTIFI O que revendo os assentamentos desta Repartição 

c a ficha individual do Snr ......... ªJ~ ...... Q~miQ ... ~RllJ.~t~ ........................ ~ ...................................... ~ .. . 

- w Trab lhador .......................................................................................................... .. ............. ' ...................................................................................................... ' 
(Catcgor i a) 

dos mesmos consta o seguinte: 

DATA 
:S:ISTÓRICO 

......... ~ ........ 9.2a.. 'P.a.~.Q~O:U. ... O .... I~.1:'.Y1Ç.O.e ............................................. ....... .... ..... ............................................................................... . 

........... ............ ... ~ .... 1l~.@.~ ... 9.~t~-. ... P.~-~ç_ --·º-~~-~ -~------- ·4. ·~-'- - .. · ... ª-~-~-~t~~-~~ -~~•- .... ~ .. -~ .... ~-~~gJ~-~--. ...... . 
.. ~ .......... ~ ..... .... ~ .... -<IU~tl: .... <l.e.fJ.ab.o.P.aQ..or ... ~ ....................................................... .............................................................. ~ ......... ............ .. 

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

............ .. .......... ! ....................................................................................................... ... . 

a presente certidão, a qual dato e assino. 

Rio de ~ ................ dcl(J3~ 
( 

CONFERE : (a) ......................... ; .. '-' .. 'U~IIUj" ...................... ,/:4 Che[e da Rcpartiç<io. 

VISTO: (a) .. 



G. 569 THE LEOPOl DINA RA 
L. R. 

CER'I...:FICA.DO D 

COPIA -----OONTADORIA 

Secção de Certificados 

de tempo de serviço e 

vencimentos. 

CERTIFICO que, revendo as fôlhas de Pl 

que o Sr . .............. E:. s.ili.o .. Olymnio.. crc.lra.::-.. -:-:-.::-:.:::.::: .:::.::-.. -:-:-.------- ::---

29 
1 
1 
l 

16 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

20 
1 
l 

12 
• 19 

2 
l 

r 
l. 

1 

4 
1 
l 
l 
1 

Dia 

. ... ::-:15.:- ... anos, ... :-4- mêses e . ...:.12.- .. . dias, e, ininterruptamente, .. ::-2 

·----
Tempo liquido trabalhado lntert 

De 

7 9 
11 9 1 30 
10 9ú2 ~l 

7 903 20 
11 905 3 
7 906 31 
f 9 7 31 
l Cú8 31 
8 9)8 31 
1 9;9 28 
z 909 14 

' 2 9]1 ~1 
4 91] 3 
8 912 4 
3 913 18 
4 913 8 
5 916 01 
8 918 2? 
4 919 Zl 
6 919 ]5 

Mês 

At é I Anos I Mêses I De Até 

9 901 - 2- - 3- 1 lu 901 31 
6 9U2 -7- -22- - 2- - 2 - -6- 1 ? 9v2 3ü 
b 906 -'7- -B4- -1- l 6 903 30 
6 904 -10- -1- - 17- 21 6 9 4 15 
7 906 -7- -10 - - 6-
5 907 -1 - -21- -1- l 6 907 ~1 

1 907 - 3 - 1 Jl 9ú7 31 
5 9 8 - b- l 6 9U8 31 
é. 908 - )- l 9 9 8 31 
2 909 - 2 -
5 9c-9 - 2 - -11- - 4- - 4- 15 5 909 19 
3 911 - 21 - -6- - 8 - - 2. -

lJ 911 -7- -18 - - 6 - - 6 - l 7 
12. 912 - 1 - - 6 - -2- 5 

4 913 - 1 - -7-
l 91~ - 5 - - l?-

7 918 - 2- _()_ 
'-' -12-

4 Gl9 - 8 - - 2L1 -
5 919 - 1 -
6 922 - 2 - -10 - - 9 - -2-

t1 925 -1- -1- -24-
2 ~ 28 -1- - 8 - -?- -4-
'7 9'l - 4 -
s 9~ 1 -1- -2-
l 9~2 

1-16 -1-1 -I -11-1 

-12 -

- 1 -
- 2 - -" - -6-

-2. -
- 4-

- 3 - 1-15 - 1 - o -

9 1 

16 

5 
1 

91? 

922 

4 925 r l 
2 92f 31 

SOl\1.A 

OBSE::E 

I cpartiç:3o: -Via Jcrmélnr-n tE: . Q 961 . ----- ------· ··Tra1n..l11oi.J noc· 
-gori., , c m Junho de 19~ 0 , tr ·ty lhr ''cr , L a tun. Lxtr ord.in· ria 
go. ;..,l [ • Te no dE--ª-l:VÍ)'O nao c O.Q11!J 1t· .. o: - o cxi · t n folh· ~· d.c 
-lho a s _tt:m"bro dG 19 2;Junho d 19u3;Junbo , Julho , OV~I"bro Dc:zc 
- m z 8 na o conf·t~ rt 8 da c olwnna n tempo tr· balh· d 0 11 n o fo·l encor 
no tra1Y lho : - ftE:ve C id El 1' 'O de l d ut1 Oro d< l9'll 15 d.e J 
118 coiumna -"Licr-nç'"~, com vencimE nto8" . Tr-=lõ~ ln ou cl 16; l , ''l; S/1 

dntittjdo cn 29;7/19< 1 . ----· -------------- -------------- ------
Retirou-8 em 20/6/1904 . ---------Readmitt ido em 164~1905.------
Retirou - c em 14/5/1909 .---- -----Rcadmittido em 201 2/911 .- - -----
Eetirou- c em 3 /11/911 .--- ------R aéi.nittido em 1/ /1912 .-------

ctirou- sc em Ll1 12/912 .---------Rcoc mittiào Gn 12; 3/191~ . • ------
ctirou-sP em 8/10/191~ .-- ------- ( d i.t. ido em 2./!3/1916 .----- --

lot:irou-so m 15;6/1922.---------R nmit.ijdo em 41 2/1924 .-- -----

Nada mais constando sôbre o tempo de serviço do empregado acima referido, eu, . 
de tempo de serviço e vencimentos, passei a presente certidão, por me haver sido distribuída, : 

Rio de Janeiro, ...... 31 ... de ··~/ifJ.cz.c.nü1r 

Contador Geral , (~.~~;;~~~-~- ······ tí!t!J . . .... ~~L 
CONFERE: ..................................... ?/··~···· I 



DINA RAI LWAY COMPANY, LIMITED 
.FICADO DE TE:MPO DE SERVIÇO 

C f'IA 

as fôlhas de pagamento e assentamentos desta Companh ia, dos mesmos consta 

.:::.:::.::-.:::.---":'. -:- -.-:.:- --.:--.----~-:r.oi .. seu empregado, contando, COM INTERRUPÇÃO, 
(foi ou é) 

'rruptamente, .. ::-:2~ anos, ....... ~.g. ,.. ....... mêses e ...... ::-:18.~ .. dias, conforme discriminação abaixo. 

901 31 
9v2 3 
9 3 3 
9 4 15 

907 31 
9()7 31 

' 9 e 31 
9 31 

922 3 

925 ~Sl 
928 1 

S O 1\'.l A 

Interrupções 

Até I Anos I Mêses I Dias 

1 901 -1-
9 9u2 - 3 -
6 9u3 - 1-

11 905 -1- - 4- -2u-

7 9071 - ,__ -
12 907 - 2 -

7 9U8 -2-
12 9v8 - tl -

2 911 -1- - 9- - 5-

7 912 _ C"_ 

913 -3- -4-

5 916 - 2- - 6 - -19-

2 924 -1- -7- -15-

~) 926 -1- - 1- -21-
3 93 -2- - 1 - -17-

Licenças C /Vencimentos 

I Horas Mêses I Dias j Hor~s 

- 3 - -12-

-12-1-1 -1 - 1T- -3-
I 

-12- 1 -

O B SERVAÇÓES 

Licenças 5 /Venc imentos 

Mêses Dias I Horas 

-~ -=-

Vencimentos 

CO 'O d.ir . f. t _ C IlJI" ri' t!"\.1. SPIJOO n fU'"~ U1 tirit'~ C 
"r à in· ria d ~ 6a .c c· i nci • icf nç.:_s: - N· o h a · nnot c o d. 1icE: çn.n orv€)11t 

te , fo1h1(' (1.c Ja mEntn t)or onô< cert.if'ic .r tEr tr 1Y 1h:::~do m vut1.1bro de 19v1; 
ov~ bro e Dczcn,bro d 19 7 Junho ,Ju:ho r SEo:tcr bro a Dczemoro de 19 8 . Nos -em 

n2 o fo·i E neor1tr· a o o SEU norr • Const.- nq s o1h · como I~a. 11 Lo rc · rél . .. ceiam 
1S31 15 de Jan iro de 1932 perccb ndc mct·dl dos verei tPt P cujo, di s fi 11· 
16/1 ' '1; 5/1~2Q, interinamr-- t corno Vif'i8 . -----------------------------------.., 

------ ----------- ------------------------------------------------------------
J/19 ·5 • - - - - . -· - - - - - ...... - - - -- -- --- - - -- - - - - -- -- •. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IG/911.- - --------- ---------------- -------------------- ------------ ---------· 
/1912.------------------------------------------------------ ------------ . --
3/'191~· . ---------------------------------------------------- --------- ------
G/1916 .--------~------------------ - ------------------ ------ ------- --------
2/1924 .----------------------------- ------------------------------------- ----

de Certificad 

VISTO : ....... ·--·····························. ;1 /}c!! _: , ~ )retor Gere 



G. 569 

L. R. 

O O N TAUORIA 

Secção de Certificados 

de tempo de serviço e 

vencimentos. 

THE LEOPOLDINA 
CERT.LFICA.D~ 

CERTIFICO que, revendo as fõlhas 

que o Sr. _ ................. B.as.i .lio .... lym io .. .F.f....~.e-ir.e .. ~ ..... : ..... :::.::: - ---:-.-

. ... ::1.5 .. :-..... anos, · · ·---~ 4- . mêses e ..... :-:l2:: .. . . dias, e, ininterruptamente 

·----------------------~----------------------~--------------~-----------------Tempo liquido trabalhado Faltas 

De - ~- A t-e--\ Ano;rMêses I Dias I Horas Mêses j Dias j Horas De 

-ll- - 2- - 5 - -15-
-1!7-

- 5- - 1-

SOM. A I -;ls-1 -2-l -4-1 - 2 - SOMA 

18 6 o 
allnu1I 

Nada mais constando sôbre o tempo de serviço do empregado acima 
de tempo · de serviço e vencimentos, passei a presente certidão, por me haver sido 

O B ~ 

Rio de Janeiro, ..... 3!1.. ..... de .......... · 

~_,..AL (a) .................................. . 

CONFERE : ...................................... ~ .. -y~ Contador Gera\. Interino , 



INA RAILWAV COMPANY, LIMITED 
O.A.DO DE TEJY.J:FO DE SERVIÇO 

fôlhas de pagamento e assentamentos desta Companhia, dos mesmos consta 

... ::: .-----~---- 7'":'.--- -~f.ai. .seu empregado, contando, COM INTERRUPÇÃO, 
(foi ou é) 

ptamente, :-:2':"' anos, ....... ::-.9.':'! ...... mêses e ....... :-::.1.8~ .dias, conforme discriminação abaixo. 

Interrupções I Licenças C/Vencimentos 

Até j Anos I Mêses :-1 - 0- ia- s-.,.-j H_ o_r_a_s Mése-;r Dias I Hor~ 
~-------~ 

Licenças S /Vencimentos 

Horas 

Vencimentos 

'-12- -1 <:.J - -1- -3- - 12-

OM.A -1-1--, -_ -~ -=-
OBSERVAÇÓES 

... 

ma referido, cu, ............... J. ~ ..... !};.~_;P ................................................................................. , Chefe da Secção de Certificados 
sido distribuida, a qual dato e assino. 

de .......... ~ ... J!!PP.9 ........................... de 193 ... ~ . .! ... 



WAV COMPANY, LIMITED 
TEJ.M:PO DE SERVIÇO 

amento e assentamentos desta Companhia, dos mesmos consta 

... ----f.o.i .. seu empregado, contando, COM INTERRUPÇÃO, 
(foi ou é) 

anos, ....... ::-.9.-, ..... mêses e ....... ::-.1.8~ .. dias, conforme discriminação abaixo. 

Licenças C/Vencimentos Licenças S jVencimentos Vencimentos 

Mêses Dias [ Horas Mêse~ Dias j Horas Mêses Dias Horas 

-12- -1(J - -1- -3- -12-

. ' 

-1-1--, -_ I - -1 ~ 

ÓES 

---------

~T . • • E 11 ' ...... ·················································-················-·········· ........... . •••• o •••••••••••••• ' Chefe da Secção de Certificados 
a qual dato e assino. 

JL ........................ de 193 .. .1.! ... . 

VISTO: .......................................... .. Diretor Gerente. 



LEO OLO INA RA ILWAY 

COMJ~ISSÃO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

ACTA DE INSTALLAÇJ\0 

Aos vinte e treg dias do mez de Março do anno de 193,, em 

uma sala situada no primeiro andar do Escriptorio Central da 

The Leopoldina Railway Company, Limited, em Barão de Mauá, á 

Avenida Francisco Bicalho, nesta Capital Federal, reuniu-se a 

Commiasão de Inquerito dministrativo nomeada pela Portaria 

do senhor D~rector Gerente, datada de vinte e doia do corren-
• ' ,. te mez. constituida dos infra-assignados: Dr. Joao Peteira 

Netto, como PresidenteJ Manoel Cordeiro Muniz, como Vice-Pre-

a i dente; e Manoel Augusto Vaz Junior, como Sec·retario, em obe 

dienaia ás Instrucções do Conselho Nacional do Trabalho, aom 

o fim de instaurar inquerito administrativo para apurar o 

abandono de serviço praticado pelo trabalhador da Via Perma

nente Basilio Olympio Pereira, em Fevereiro de 1928, quando, 

expontaneamente, deixou referido serviço, para voltar a elle 

em Abril de 1930, na execução de um trabalho provisorio. Ten

do presentes a folha de antecedentes e o certificado de tempo 

de serviço do trabalhador Basilio Olympio Pereira, o senhor 

Presidente declara installada a Commiasão e designa o dia pri 

meiro de Abril p.futuro, ás nove horas e trinta minutos a.m., 

na sala da alludida Commiasão, para ser ouvido o accuaado, 

por si ou assistido por seu advogado ou pelo advogado ou re-

presentante do syndicado da classe a que pertencer, e serem, 

tambem, ouvidas as testemunhas arroladas na Portaria de fla., 

ordenando a expedição de todas as intimações neceesariaa. Do 

que, para constar, eu, Manoel ugusto Vaz Junior, Secretario 

da Commissão, daotylographei esta aota em quatro vias de 

egual teor, que vae por mim a todos 

os membros da Commisgáo,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l 



LEO OLDINA RAJLWAY 

JUNTADA 

Aos 30 dias do mez de I.mrço de 1935, junto a estes au-

tos as segundas vias da intimação e notificações dirigidas 

ao accueado e testemunhas, que adea.nte se seguem. Do que, 

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

~ommissão, servindo de escrivão, dactylogra.phei o presente 

termo teor , que subscrevo ,~~ 
~ 



LEO OLOINA RAILWAY 

I TDLACXO 

Pelo prea nte in trumento, fio o. senhor BAS O OLYUPIO 

PERIIRA inti do, sob pena de reveli , co parecer no dia . 

primeiro de Abril p.futuro, ' nov hor • e trint 1nuto 

• • • 8 d Co i a o de Inquerito dm1niatr tivo d The 

Leopoldina R ilway Co p ny, Limited, aituad no primeiro n-
' 

d r do seu Eaoriptorio Centr 1, em E r-o de u , ' Avenid 

r noi co Bic lho, neat C pital F der 1, podendo oo p nh 

se de seu dvog do ou er astatido pelo dvog do ou represe 

tante do yndio to d ol a e que pert noer, p r , perante 

referid Commi ~o, pre tar deol rações no inquerito em que 

accua do de h v r bandonado o serviço, e everetro 

uando, expontane ente, deixou lludido serviço, 

elle m Abril de 1930, na execução de um trab lho »roviao• 

r;f,o. ndo, tambem, 1nti do, sob commin ção da 

n , as 1 tir, noa me moa dia e local, os depoimentos 

das te t munh a: Fauatino Affonso, feitor de tur 

neat C pital1 Verbutino Fr noi oo aximo, feitor de tur , 

reaident em Roa r1oJ Florencio onteiro, tr b lhador, resi

dente em Caxi &f e anoel Pulo, ferreiro, re idente em Ni• 

otheroy. io ndo, outroaim, oit do para todos os t rmoa e 

oto t4 ccnclu ão do inquerito, debaixo d pen oomminad • 

L vr do oinoo vias de gual teor por 1m, noel Au-

uato Vaz Junior, Secretario 
. 

signo pelo Presidente,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Rio de J neiro, 23 de 



LEO OLDINA RAILWAY 

COMMISS!O DE INQUERITO ADMlNISTRATIVO 

NOTIFIOACIO 

Pelo presente instrumento, Oommi são de Inquerito Admi-

nt tr tivo d The Leopoldina Ratlway Company, Ltmited, roga o 

oompareoi nto do enhor AUSTINO AFFON O ás nove hora e tri -

t inutoe •• do dia pri eiro de Abril p.futuro, na a la da 

referida Commd ão, itu da no primeiro andar do Eaoriptorio 

c ntr 1 d lludid Comp nhia, em B rão de aud, á Avenid 

Fr noi ao Bioalho, nesta C pital Federal, ati de, bem da 

v rd d • prestar aepoimento no inquerito administrativo ina-

t ur do par purar o b ndono de serviço de que 4 aocus do o 

Rio de Janeiro, 23 de Março de 1935. 

~~ 

r a<#~ / #&#<J 
/L,;, ,& l- cb ~ ~ c-& /f) 7 



LEO OLDINA RA ILWAY 

OOUMISSIO DE INQUERITO AD!INISTRATIVO 

NOTIFICA CIO 

Felo presente instrumento, Oommiaa·o de Inquerito A~mi-

ntatrativo da The Leopoldin Railway Comp ny, Limited, roga o 

oo p eoi nto do senhor VERBUTINO RANOISOO XI o da no't'e 

hora trint minu*os .m. do dia pri tro de Abril p.futuro 
I 

1 da rcter1d Oommtssão, ituad no primeiro ndar do 

oriptorio Central d allud.id Oompanhi • em B r o de Kauá, 

' Av nid Fr notsoo Bio lho, neat C pit 1 aderal, fim de, 

be d Tardada, pre t r depoimento no 1nquerito dministra

tivo instaurado p r apur r o bandono de serTiço de que 4 

a ou do o tr b lhador da Vi Permanente, :S a1lio Olympio 

ereir , em Fevereiro de 1928, quando, expontaneamente, dei-

xou lludido serviço, p ra volt r lle em Abril de 1930, 

Rio de 



LEO OLDINA RAILWAY 

COlOU SlO DE IlfQUERITO ADlliNISTRATIVO 

NOTIFICACXO 

Pelo presente instrumento, Commiss·o de Inquerito Admi-

ni trativo d The Leopoldin RailW$Y Company, Li ited, roga o 

comp reoimento do enhor FLORENCIO ONTEIRO is nove hor s e 

trinta inutos a.m. do di primeiro de Abril p.futuro, na sa

l d referid Commi a·o, situ d no primeiro nd r do Eaori-

ptorio O ntr 1 da lludid Companhia, em ~ rão de 

Avenida Franoisoo Bio lho, nesta C pit 1 Feder 1, afim de, ~ 

bem d verdade, prestar depoimento no inquerito dminiatr ti

vo inst ur do p ra pur r o abandono de serviço de que d ao

ousado o trabalhador d Vi Permanente, ~ silio Olympio Pe

reir , em Fevereiro de 1928, quando, expontane mente, deixou 

alludido serviço, para volt r a elle em Abril de 1930, na 

exeoução de um trabalbo proyi1or1o. 

L vrado em oinoo vias de egual teor por mim, noel Au-

gueto V z Junior, Seoretario da 

e aaigno pelo Preeidente,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Y~. I 

Rio de J de 1935. 
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OODISSIO DE IN QUERITO ADllliNXS TRATIVO 

NOTIFICACIQ 

Pelo presente instrumento, Commis ão de Inquerito Ad i• 

nistrativo d The Leopoldin Railway Oompany, Limited, roga o 

oomp reoimento do senhor MANOEL PAULO ' nove horas e trint 

minuto .m. do di primeiro de Abril p.futuro, n aala da 

referid Commisa·o, itu d no primeiro ndar do Eeoriptorio 

Centr 1 d ll~dida Oomp nhla , m Bar·o de Hauá, AYenid 

Fr naiaoo Bio lho, ne t C pit 1 Feder 1, fim de, a bem da 

verd de, prestar depoimento no inquertto d ini trativo ina-

t urado p r purar o abandono de serviço de que 4 ooua do 

o tr balhador d Vi Permanente, Basilio Olympio Pereira, em 

Fevereiro de 1928, quando, expontaneamente, deixou o llud1• 

do serviço, para yolt r elle em Abril de 1930, na exeouç·o 

de um trab lhg proyisorig. 

Lavrado em oinoo vias de egual teor por mim, Manoel Au· 

gusto Vaz Junior, Secretario 

e assi.no pelo Presidente,,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Rio d J neiro, 23 de Março d 193~. 

J~ 
.~?~:;r-!7-:~~é-t;;c'- 171 ~ ~ 

cd~ c.L'/~~a-. -
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Ao primeiro di do mez de Abril do anno de 1935, na sala 

da C'ommiseão de Inquerito dministrativo da The Leopoldina 

Railway Company, Limited, situada no primeiro andar do seu 

Esoriptorio C'entrel, na estação de Barão de Mauá, á venida 

Francisco Bicalho, nesta Capital Federal, preaent s os mem

bros da referida Commieeão, nomeados pela Portaria de fls. 

dois, do senhor Director Gerente, ás 9 horas e 35 minutos 

a.m., o senhor Presidente da alludida Commiasão mandou apre-

goar o nome do accusado Basilio Olympio Pereira e os das 

testemunhas arroladas na mesma Portaria, o que feito, res

ponderam ao pregão as testemunhas Faustino Affonso, Verbu-

tino Francisco Maximo e Ma.noel Paulo, deixando de o fazer o 

aocueado e a testemunha Florencio Monteiro. Em virtude do 

que dispõe o artigo 6a das Inetrucçõea do Conselho Nacional 

do Trabalho, em sua parte final, o Presidente determinou 

fossem separadas as testemunhas e proseguido o inquerito á 

revelia do a ocusado. Do que, para constar, eu, Manoel Auguet 

Vaz Junior, Secretario da Commieaão, servindo de escrivão, 

lavrei este de egual teor, que suba-
~--

da Commiseão,~,~~~ 

PR !MEIRA TESTEMUNHA 

Em seguida, compareceu :E'AUSTINO FFONSO, portuguez, com 

cincoenta e um annos de edade, residente no barracão situa

do no Kilometro um, em São Christovão, solteiro, ferrovia-

rio, com trinta e um annoe de ser~i ço na Companhia Leopol

/ dina., sabendo ler e escrever, aos c·oatumea disse nada., e, 

inquerido sobre os factos constantes da Portaria de fls. 
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fls. doia, que lhe foi lida, respondeu: que o accuaado Basi

lio Olympio Pereira trabalhou na segunda turma extraordinari 

da qual era feitor o depoente, até fevereiro de 1928; que a 

referida turma estava encarregada dos serviços de reconetru

cção das linhas em Barão de Mauá; que no dia sete de feverei 

ro de 1928, o accusado trabalhou até meio-dia e em seguida 

abandonou o serviço, não mais voltando; que Basilio nenhum 

attestado medico apresentou ao depoente, nem tãopouco lhe 

pediu licença para ausentar-se, ao contrario deixou o servi

ço por sua. livre e expontanea vontade; que em abril de 1930, 

havendo serviço extraordinario e temporario, que exigia 

maior numero de trabalhadores, foi Basilio admittido em cara 

c ter trans i torio, e, findo o alludido serviço tra.ne~ to rio, a 

Companhia Leopoldina mandou fornecer passe a quem quizesse 

trabalhar no prolongamento de Raul Soares a Caratinga, en-
s 

tretanto, o accusado não quiz se aproveitar dessa condecen-

dencia da Companhia e assim deixou-se ficar fóra do serviço; 

que os serviços transitorioa de que fala o depoente eram o 

transpasse da linha no Kilometro um em São Christovão e a 

construcção do movimento das chaves para a Cabine; que o ac

cusado, entre 1928 e 1930, jámais procurou o depoente, ao 

contrario se empregou em serviços outros que não os da Com-

panhia Leopoldina. Nada mais havendo nem sendo perguntado, 

deu-se por findo o presente depoimento, que, depois de lido 

e achado conforme, vae assignado pelos membros da Commiesão 

e pela testemunha. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto 

Vaz ~unior, Secretario da Commissão, servindo de escrivão, 

egual teor, que 



LEO OLDINA RAILWAY 

SEGUNDA TESTEMUNHA 

Em seguida, compareceu VERBUTINO ]~ANCISCO nw, brasi-

leiro, com quarenta e quatro annoe de edade, residente em 

Rosario, casa.do, ferroviario, com vinte e quatro annoe de 

serviço na Companhia Leopoldina, sabendo ler e escrever, aos 

costumes disse nada, e, inquerifo sobre os factos constantes 

da Portaria de fls. dois, do senhor Director Gerente, que 

lhe foi lida, respondeu: que o depoente era o encarregado da 

segunda turma extraordinaria em 1928 e ali trabalhava o ao-

ousado Basilio Olympio Pereira; qu~ em sete de fevereiro do 

alludido anno de 1928, Basilio Olympio Pereira trabalhou até 

o meio-dia e em seguida deixou o serviço; que a sabida de 

Basilio, na data referida, foi expontanea; que em dezeaeis 

de fevereiro de 1930, o depoente foi removido para Rosario 

afim de chefiar a turma oitava extra.ordinaria, entretanto, 

sabe que Basilio voltou a trabalhar na Companhia Leopoldina, 
. 

no citado anno de 1930, em serviço de caracter transitorio, 

o qu 1 era a. passagem de São Christovão e a conetrucção de 

linhas e chaves para a guarita; que em dez, digo, que em 

vinte e quatro de julho de 1930, a oitava turma,de que era 

encarregado o depoente, desappareceu, voltando o depoente a 

encarregado da turma nona extraordinaria, onde não mais en-

controu Basilio, pois que o serviço de que elle se ocaupava 

tinha concluido e a Companhia não poude ficar com varies 

operarias então tomados em caracter transitorio; que o depo

ente pÓde adiantar que nessa occasião da conclusão do servi-

ço temporario, a Companhia Leopoldina offereceu passes a di-

versos trabalhadores para e e empregarem no serviço de cone

trucção do prolongamento de Raul Soares a Caratinga e que 

elle depoente teve ensejo de apresentar ao Armazenista, se-

nhor Belmiro de Carvalho, varias operarias de sua turma oi-

tava, que adquiriram passes e para ali foram trabalhar. 

Nada mais havendo nem lhe sendo perguntado, deu-se por find 
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findo o presente depoimento, que, depois de lido e achado 

conforme, vae asaignado pela testemunha e membros da Commis

aão. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, 

Secretario da Commis~ão, servindo de escrivão, dactylogra-

TERCEIRA TESTEMUNHA 

Em seguida, compareceu l1 NOEL PAULO, brasileiro, com vin

te e seis annoa de edade, residente no pateo da estação de 

Nictheroy, casado, ferrovia.rio, com doze a.nnos de serviço na 

Companhia Leopoldina, sabendo ler e escrever , aos costumes 

disse nada, e, inquerido sobre os factos constantes da or-

taria de fls . dois , que lhe foi lida , respondeu : que o depo

ente trabalhava com Basilio Olympio Pereira aqui nas linhas 

de Barão de Mauá; que em sete de fevereiro de 1928, Basilio 

Olympio Pereira deixou o serviço da Companhia Leopoldina ex

pontaneamente; que Basilio, naquella occasião, nenhum attes-

tado medico apresentou e sua sabida foi porque Basilio que

ria trabalhar em obras f6ra da Companhia Leopoldina; que em 

1930, havendo um serviço urgente a ser feito, que era o 

transpasse da linha em São Christovão e a construcção de 

chaves para a Cabine, foi determinado se aproveitasse o 

maior numero de operarias afim deque o alludido serviço se 

fizesse com muita presteza; que nesse serviço,de caracter 

transitorio, foram aproveitados muitos trabalhadores, entre 

os quaes o accueado; que em se tratando de um serviço tran

sitorio, logo terminado o mesmo, não havia trabalho para o 

excesso de operarias e assim a Companhia Leopoldina deter-

minou que os trabalhadores que desejassem continuar no seu 
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seu serviço, teriam passe para ir trabalhar na conetrucção 

do prolongamento da linha de Raul Soares a Caratinga; que 

muitos trabalhadores para lá seguiram, entretanto, Basilio 

não o quiz fazer, empregando-se em serviços estranhos á Ee-

trada de Ferro Leopoldina. Nada mais havendo nem lhe sendo 

perguntado, deu-se por findo o presente depoimento, que, de

pois de lido e achado conforme, vae assignado pela testemu

nha e membros da Commiasão. Do que, para constar, eu, 

Manoel ugueto Vaz Junior, Secretario da Commiseão, servindo 

de escrivão, daotylographei egual 

CERTIDÃO 

Certifico e dou f~ que, quando se acabava de ouvir a ter 

oeira testemunha, compareceu a testemunha Florencio Montei-

ro. Do que, para aonetar, eu, Uanoel ugusto Vaz Junior, 

termo, que subscrevo, 

CONCLUSÃO 

Em face da certidão supra, faço estes autos c·onoluaos ao 

senhor Presidente da Commissão. Do que, para constar, eu 

Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da Commiss-o, servind 

de escrivão, dactylographei este termo em quat~viaa de · 

egual teor, que eubearevo,~~ ~. 
7 

Tendo em vista o que certificou o se-

nhor Secretario , tome-se por termo o depoimento da testemu-

nha Florencio Monteiro, o qual,po 

munha, deverá ser assist ido por 

lphabeta a teste-



DATA 

Na mesma data retro, foram-me entregues estes autos. 

Do que, para oonstar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Se

oretario da Commisaão, servindo de escrivão, daotylogra-

phei este termo em quatro vi~e egual teor, que auba-

orevo,a/~~ ~. 
l 
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ç;gART TESTEMUNHA 

Em seguida, compareceu FLORENCIO ONTEIRO, brasileiro, 

com cincoenta e dois annos de edade, residente em axiaa, 

no Estado do Rio de Janeiro, vuivo, digo, viuvo, ferroviario 

com cerca de trinta nnos de serviço na Companhia Leopoldina 

não sabendo ler nem escrever, aos ~ostumes disse nada, e, 

inquerido sobre os factos constantes da Portaria de fls. 

doia, que lhe foi lida, na presença dos senhores Manoel Joa

quim da Roch e ~orge Americo Mendes, ambos funccionarios 

da Companhia Leopoldina, neste Escriptorio Central, com mais 

de dez annoe de serviço cada um, respondeu: que o depoente 

era trabalhador na segunda turma extraordinaria juntamente 

com Basilio Olympio Pereira, sob as ordens do feitor Faueti

no Affonso, e executavam serviços nas linhas da estação de 

Barão de Mauá; que em fevereiro de 1928, cuja data o depoen

te não se recorda, Basilio, sem qualquer motivo, deixou o 

serviço da referida turma; que Basilio largou o serviço da 

Estrada expontanemanete, digo, expontaneamente, dizendo que 

ia trabalhar f6ra, e não mais apparecendo na Estrada; que 

quanto ao facto do reingresso do accusado em abril de 1930, 

a testemunha nada póde diantar porque foi transferida para 

Caxias, onde aliás ainda continúa trabalhando. Nada maia ha-

vendo nem lhe sendo perguntado, deu-se por findo o presente 

depoimento, que, depois de lido e achado conforme, vae asei

gnado pelo senhor Octacilio ssumpção Silva, a rogo do depo

ente, pelos membros da Commiaeão e testemunhas acima nomea

das. Do que, para constar, eu, Manoel ugusto Vaz Junior, 

Secretario da Commissão, servindo de escrivão, dactylogra

teor, que subscrevo,~· 
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• 

TERMO DE ENCERR a.EUTO 

Em seguida, não havendo mais testemunhas a serem ouvidas, 

declarou a Commissão encerrado o presente inquerito. Do que, 

para. constar, eu, Uanoel Augusto Vaz Junior, Secretario da 

Commissão, servindo de escrivão, dactylographei este termo 

em quatro vias de egual teor, que 

os demais membros da Commissão,~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CONCLUSÃO 

Em seguida, faço estes autos conclusos ao senhor Presiden 

te da Commissão. Do que, para. constar, eu, Manoel uguato 

Vaz Junior, Secretario da Commiseão, servindo de escrivão, 

dactylographei este termo em qua~ vias de egual teor, ~e 

subs orevo, «<a4 r~ ?7 ~/ . I 
DESPACHO 

Embora intimado o accusado, que não compareceu, expeça

se-lhe notificação pelo pra.zo de 5 dias, consoante dispõe 

o art. Conselho Nacional do Traba.lho, 

a contar do apresentar a defesa 

que tiver. 
Rio de Abril de 1935. 

--
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D T -
os 8 dias do mez de bril de 1935, foram-me entregues 

estes autos. Do que, para constar, eu, Manoel ugusto Vaz 

Junior, Secreta.rio da Comrnissão, servindo de escrivão, da-

ctylo graphei este termo em quatroJPias de egual teor, 

subscrevo,~+/:;- -t"7 ~ 
I ~-

que 

CERTIDÃO 

Na mesma data supra, certifico e dou fé que expedi no

tifica'.s'ão ao accueado Basilio Olympio ereira, abrindo-lhe 

o pra.zo de cinco dias, a contar da data do recebimento da 

mesma, para apresentar a. defesa que tivesse. Do que, para 

constar, eu, Manoel ugusto Vaz Junior, Secretario da Com

issão, servindo de escrivão, dactylographei esta. certidão 

subscrevo, ttf'~ 
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JUNT DA 

Aos 20 dias do mez de Abril de 1935, junto a estes au

tos a segunda via da notificaçio dirigida ao accuaado Bas i

lio Olympio Pereira. Do que, para constar, eu, Manoel Au

gusto Vaz Junior, Secretario da. ~ommissão, servindo de es-

crivão, dactylographei egual 
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COKMISSlO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

Rio de J neiro. 8 de Abril de 1935. 

NOTIFICA CIO 

Illmo. Sr. BASILIO OLYYPIO PEREIRA 

Rio i! Janeiro 

Pelo pre ent documento, em virtude de não 

ter v.s. aooudido ' Inti ç~o, ne se t zendo representar 

por advogado ou representante do syndioato d ol sse que 

pertence, que lhe !oi expedid em dat de 23 de Karço ultimo 

ati de prestar deolar çõea no 1nquerito inioi do em 10 do 

fluente ma e nesse mesmo dia encerrado, fio -lhe berto o 

prazo de oinoo (5) dias, oont r do reoebimento desta, para 

presentar a defesa que tiver no alludido inquerito, em que 

é ooua do de haver bandonado o serviço, em Fevereiro de 

1928, quando, expontaneamente, deixou referido serviço, para 

voltar elle em Abril de 1930, na execução de um tr balho 

Rrovieorio. 

Lavrado em cinco vias de egu 1 teor por mi , 

noel Augusto da Commiaaão, que o 

d Com-



LEO OLDINA RAILWAY 

;BRTIDÃO 

Aos 20 dias do mez de bril de 1935, certifico e dou fé 

que decorreu o prazo aberto ao accusado Basil~o Olympio Pe

reira para apresentayio da defesa que tivesse, sem que o 

mesmo a apresentasse. Do que, para constar, eu, Ma.noel Au

gus to Vaz .Junior, Secretario da Commisaão, servindo de es-

crivão, dactylo>raphei esta certidão em qu~ro vias de egual 

teor, que subscrevo,~+~ -f7 f.-..~. 
I I 

CONCLUSÃO 

Em seguida, faço estes autos conclusos ao senhor Presi

dente da Commissão de Inquerito. Do que, para constar, eu, 

Manoel ugusto Vaz .Junior, Secretario da Commissão, servin-

do de escrivão, dactylographei este termo em qua~o vias de 

subsorevo,~4r/., 7/r egual teor, que 
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D :SPACHO 

J"unte - se 

são de Inquerito Administr 

Rio de de bril de 1935. 

D TA -
Na mesma data. supra, foram-me entregues estes autos. 

Do que, para aonstar, eu, n a.noel Augusto Yaz J"unior, Secre

tario da tJommissã.o, servindo de escrivão, dactylographei 

v~s de egual teor, 

-ti ~ -
que subscrevo, ~ 

(/ 

~m seguida, junto a estes autos o relatorio da Corrunie

são de Inquerito Administrativo, que adeante se vê. Do que, 

para constar, .eu, Manoel Augusto Vaz J"unior, Secretario da 

tJommissão, servindo de escrivão, dactylo graphei este termo 

or, que aubaarevo, ~ 
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COW! I "SÃO DE DIQUERITO ADJ\Ul:riSTRATIVO 

-I.A.90- Rio de Janeiro, 24 de Abril de 1935. 

Illmo. Sr . Director Gerente 

Presente 

PESSOAL DA VIA lER lliENTE/1'RABALHADOR BASILIO OLYJ.JJ?IO 
P 'R.!!;IRA/IN4.UERITO AD .. !rHfiSTRATIVO 

RELATO RIO 

Dando cumprimento á Portaria datada de 22 de :Março p. 

passado, a .. ommissão abaixo aesignada instaurou e processou 

este inquerito administrativo para apurar abandono de servi-

ço praticado por Basilio Olympio Pereira em Fevereiro de 192 • 

O tempo de serviço do imputado, com todas as interru

pções, segundo o certificado que acompanhou a. Portaria acima 

referida, é de 18 annos, 2 mezee, 4 dias e 2 hora.s. 

A folha de antecedentes de fls. 4 nenhuma nota elogio-

sa ou desabonadora registra • o indiciado. 

O accusado, apezar de intimado, conforme certidão dada 

na 2a . via da intimação de fls. 9, não compareceu. 

Foram ouvidas quatro testemunhas, cujos depoimentos se 

passa a analysar . 

A la. testemunha, Faustino Affonso, com 31 a.nnos de 

serviço na Companhia, conforme sua qualificação, era o fei

tor da turma e.xtraordinaria onde trabalhava o accusado Baei-

lia Olympio Pereira. Seu depoimento é preciso e esclarece 

"que no dia sete de fevereiro de 1928, o accusado trabalhou 

até meio-dia. e em seguida abandonou o serviço, não mais vol-

tando". Adiantou a referida testemunha. que havendo serviço 

extraordinario e tempora.rio, foi, em Abril de 1930, Basilio 

admittido em caracter transitaria, e, findo o alludido ser-

viço, a. _.ompanhia mandou fornecer passes aos trabalhadores, 

embora. accei tos em caracter transito rio, para irem trabalhar 
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no prolongamento do Ramal de Jara.tinga, no Estado de M"inas 

Geraee, o que foi recusado pelo indiciado. 

A 2a. testemunha, Verbutino Francisco 1~aximo, com 24 

annos de serviço na .c;strada, coneoa.nte declerou a.o ser qua

lificado, a.ffirrua que era o encarrega do da 2a . turma extra.

ordinaria na qual tambem trabalhava Basilio Olympio Pereira, 

que em 7 de Fevereiro de 1928 abandonou o serviço da mencio

nada. turma. Esclareceu que, em 1930, tendo a Companhia Leo

poldina de construir linhas e chaves para a euarita de São 

Christovio, obra essa de caracter transitorio, mandou admit

tir maior numero de operarias, em virtude da urgencia do ser 

viço, e dentre esses trabalhadores encontrava-se o accusado . 

Referiu - se ao facto de haver a Compa.nhia, quando terminadas 

aquella.s obras, mandado fornecer passes aos operarias que de 

sejassem trabalhar na construoção do prolongamento do Ra.mo.l 

de Caratinga e que por muitos delles foram aoceitos. 

1 3a. testemunha, Manoel Paulo, com 12 annos de servi

ço ne Companhia, segundo seu depoirnen.to, confirma. todos os 

factos narrados pelas duas testemunhas anteriores, adiantan

do que, terminado o serviço de caracter transitorio para o 

qual ingressou Bas ilio em 1930, muitos trabalhadores segui

ram para e construcção do Ramal de Caratinga, não o fazendo 

aquelle ferroviario, que se empregou em "serviços estranhos 

~ ~strada de Ferro Leopoldina". 

A 4a. e ultima teetemunha, lorencio Monteiro, com oer 

ca de 30 cnnos de serviço, como declarou ao ser qualificada, 

no seu depoimento, tomado em presentta. dos funccionarios da 

Companhia, Manoel Joaquim da Rocha e .Jorge merico Mendes, 

par ser di ta testemunha ana.lphabeta , disse: 11 que o depoente 

era trabalhador na segunda turma extraordinaria juntamente 

com Basilio Olympio Pereira., sob as ordens do feitor ~aueti

no Affonso, e executavam serviços nae linhas da es taçã.o de 

· a.rão de Mauá; que em fevereiro de 1928, cuja da ta o depo-
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ente n5o se recorda, Basilio, sem gualguer motivo, deixou o 

serviço ~ referida turma. 

~oram fielmente cumpridas as Instrucções baixa.das pelo 

~onselho lDcional do Trabalho. 

Ao accusa.do, apeza.r de não haver comparecido, foi as

signado o prazo para. a defesa, o qual decorreu sem que algo 

fosse apresentado ou requerido. 

saims 

Jonsiderando que dos depoimentos das quatro testemu

nhas ouvidas, ficou cabalmente provado ter Ilas ilio Olym.pio 

Pereira, em 7 de ~evereiro de 1928, abandonado o serviço da 

,ompanhia; 

'Jonsiderando que nenhuma licença pediu o accueado, nem 

nenhum atteeta.do medico offereceu que pudesse legalisar 

aquella situação; 

Considerando que a propria prova testemunhal esclarece 

n5o haver Basilio pedido qualquer permissão ao seu superior 

hierarchico para deixar o serviço, ao contrario, o fez de 

motu proprio para empregar sua actividade em trabalhos estra

nhos á aompanhia Leopoldina Railway; 

0onsiderando ainda aue tendo sido Basilio readmittido 

em 1930 nos serviços de construcção de linhas e chaves para 

a gua.ri ta de São Christovão, de caracter tra.nsi torio, não 

quiz, findo alludido trabalho, acceitar novo legar na cons

truoção do Ramal de Garatinga; 

Julga a Commiseã.o devidamente provado o abandono de 

serviço praticado por Basilio Olympio Pereira, quer em Feve

reiro de 1928, quer quando, concluídos os serviços transito

rios executa.dos na construcção das linhas e chaves da guari

ta de São Chriatovão, recusou - se, sem qualquer justificativa 



LEO OLOIN.i\. ~AJLWAY 

em acceitar trabalho na Ra.mal de Caratinga. 



LEOPOLDINA RAILWAY 

COU~LU ÃO 

Na mesma data retro, faço estes autos conclusos ao se

nhor Presidente da Commissão de Inquerito dministrativo. Do 

que, para constar, eu, ! anoel Augusto Vaz Junior, Secretario 

da ~ommissão, servindo de escrivão, dactylographei este ter-

mo em quatro vias de egu~ teor, que subscrevo, 

ttt~ ~~-t7 ~. r I 
{L/_~ 

Remetta o senhor Secretario os autos deste inquerito 

ao senhor e da Companhia Leopoldina. 

Rio de J bril de 1935. 

DATA 

Na mesma data supra, foram-me entregues estes autos. 

Do que, para constar, eu, ianoel ugueto Vaz Junior, Secre-

tario da Commiaaão, servindo de escrivão, dactylographei 

RE.1!ESSA 

·Em seguida, faço remessa destes autos ao senhor Dire

ctor Gerente da Companhia Leopoldina.. Do que, para constar, 

eu, Manoel Augusto Vaz Junior, ecretario da Commissão, ser-

vindo de escrivão, dactylographei este termo vias 



,.,. 
I N F O R MA Ç AO 

Basilio Olymp1o Pereira é accusado pela lhe Leepol

d1na Railway company de haver c mmettido !alta gr.ave presmta na 

alinea 1 ~ arto 54 d Dec. 20.465, de 1• de outubro de 1931, em 

virtude de ter abandonado o serviço em 1928, sem dar Qua.lqte r sat:B-
... raça• e sem mesmo allegar doenç • 

Esclarece a portaria de ns. S , que indiciade em 

fevereiro de 1928 de1X u espontaneamente serviçe da mnpre .. za, para 
... 

reingressar em abril de 1930, na execuça de um serviç pr vtseri ; 

e, !1nde esse , mais uma vez aband neu • trabalh sem m tivo juste. 

Pela c mm1ssãe de Inquerit ! ram ouvidas 4 teste

munhas, t das acc rdes em declarar Que Pereira realmente deiXou san 

m tivo serviç em 1928o o indiciado !oi 1nt1made duas· vezes para 

prestar depoiment , de1xand de o !azer, nã bstante ter p st • res

pectiv "sc1ente". 

A meu ver a !alta grave estã perfeitamente caracteri-
.., 

zada, mas mao deve, salv melh r juizo, ser enquadrada na letra ! de -
art. 54 do Dec. 20,465, de 1931, e sim n art. 69, § 1•, letra & de 

,., 
Reg. 17.941, de 1927, eata vigente. 

X X X 

Antes de ser ~rocesse submettido a julgamento da 

d uta Procuradoria Geral, proponho, de con!orm~dade c m a praxe, se 
,., 

permitta ao accusado o!!erecer suas razoes de defesa, pel praz de 

10 dias, cem vistas destes aut s. 

i/. e de 198-

/ 
lJú·e 1tor da 1. • 8ecção 



• 

, I 



l-752 

Proc. 4.862/35 

4 Junho 5 

sr . s111o Olymp1o ere1 
A/C do ~yncl1 c· to a '''i'he Leopóld1n Ha1lv ay" 

Ten o em Vista os ~utos de processo em que 

const o 1n uer1to d 1n1str tlvo contra vós 1nst· urado 

pela. "The Leopold1na. Oompany 11 1 ted", commun1co-vos que 

tennes o prnzo ue 10 , 1as, cont1 dos o recebimento este para 

uls t ncst ~ecret ri· , dos llud1 os autos , !1rn e apresen

t rdes r zões de de!ezt • 
N 

Jtteno1os s saudaçoes 

1r ctor r~l a ~ecretar1a 



N S,lO 

SYNDICA O DOS FERROVIARIOS D 
---------- FUNDAbO EM t3 DE F VEilElRO Pl 

SÉDE : RUA SÃO C.HRI5TOVÃO, 210 - 1.0 ANDA 

RIO O JANEI 

Secretaria. 2 

Illmo.Snr.Director Geral da Secretaria 
N'esta. 0 

0/ .... 
\. ~ to 

Foi recebido n•este Syndicato em 13 do corrente, 1 o~s .~f·~· nr. 
1Z52 datado de 4 (Proc.4862/35), dirigido ao Snr.Basilio Olympio P~r , que 
nao ~ conhecido. ~ 

No caso de que ainda não tenha satisfeito ao recommendado, agradece
rei a V.S. o obsequio de mandar informar-me a Repartição á que pertence o re
ferido Snr., localidade onde reside, ete, afim de providenciar de accordo. 

A.-
\ 

S 
- ,..., ,\ rr ~~ r. ::cabido na 1.a ecçao oH j · ··~ · 1 · 



Rec. em 17/7/35 
- INFORMAÇÃO -

O Syndicato dos Ferroviarios da Leopoldina Railway, 

accusando o recebimento do officio desta Secretaria, sob o n2 

1-752, de 4 de Junho ultimo, endereçando ao Sr . Basilio Olym

pio Pereira, declara que o mesmo não é seu associado . 

Assim, solicita maiores esclarecimentos sobre a 

repartição onde o referido fer ~ oviario trabalhou, bem como 

sobre o local de sua residencia . 

Constando destes autos o certificado do tempo de 
I 

serviço do accusado, pode ser informado ao Syndicato o cargo 

que o mesno occupava quando abandonou o serviço da Estrada; 
, I 

quanto ao seu endereço, porem, nada pode este Conselho escla-

recer, visto que, si delle tivesse conhecimento, teria offi

ciado directarrente ao interessado, em vez de fazel-o por in

termedio do Syndicato . 

Propondo, pois, que nestes termos se re~ponda ao 

Syndicato da Leopoldina, promovo a subida destes autos ao Sr. 

Director da Secção, para os fins convenientes . 

OJL ~io, 18 de J'Jt,~o de 1~35 .~ 
1 

Yljtvua ~ "f/fa;MU ç{( .zo._ · 
22 Official 

A' . rtt ãn dn s zr. n 'rf'('tor G ral 

díf 





r c •• a 2/:S. 

.os to 5 

CN/ r'l 'B • 

Sr . residente d Junt oov n( t1v ou 1 l1c t os~ rro

v1 rio t Leopo1 1nn 11 y. 
IV N 

·o Chr1stov o, n: 2lo - 1: • 

1ro . 

respost ao vo~~o ot!1c1o n. -10, e 1 de 

Junh ult1 o, co un1co-vos que o • •· 1110 O y lo 

ex reeu o c r de tr·b·1 or da Vlc .nte da. " he L o-

11 y Co p y Ll it d~ 

outro..,1m, r ol s n .ces.3· r1 1rov1 n-

c1 s no vnt1do de o o r f r o o, 

t. o 
... nt ç·o L rcs , 

~ !1 1nl~tr, tlvo 

co tra c a . r z • 

... 
s s u çoe • 

1 ctor Ger ec t·rl . 
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. ~1 

Leopoldina ~· Centro Beneficente dos Ferroviarios da -. 
----.-

.91 ... 8/1 ........ . 

··-·· ··-·· •• •• •• • ~IE- ·-··-··-·· ··-·· •• ··-·· 
( SYNDICATO) 

FUNDADO EM 23 DE FEVEREIRO DE 1929 

.. ··-··-··-··-··-·____.. 

Séde: Rua São Chrlstovão, 210 - 1.• andar - Tel. Z8 • 2788 

RIO DE JANEIRO 

Deoretaria, ... 2~ .. de ............... S.e.:t~.m1::rr..o ................... de 193 .. 9. ... . 

Illmo.Snr . O&waldo Soares 
l\1 . D.Director da Seral da -.Jecretaria do 
Conselho Nacional do 'rabalho 

- Nesta-

OFI'ICIO l UlvJERO -1. 139 DE 24 D ~ AGO:..,TO TJLTI1v10 SOBRE O PROCE~JO NeJv.E
RO 4 . 862/35 . 

Communicamos a V • ..; . que o vosso of!'icio de numero acima está merecen
do a nossa melhor attençiio e estamos providenciando ara que o assumpt o nel
le contido seja resolvido o mais bré~ve ossivel . 

fproveitamos os ensejo para apresentar- lhe as nossas 

c bldo na 1! 

Cordeaes s~udações 

Presidente 

- ~' cção em....::a~o_-~.;:;;..;...-

Governativa 



- INFORMAÇÃO 

Accusando o recebimento do of.ficio 1-1139, de 

24 de Agosto ultimo, desta Secretaria, o Centro Beneficente 

dos Ferroviarios da Leopoldina declara que o mesmo est~ sen

do tomado em consideração e que estão sendo t madas providen

cias afim de que o assumpto em questão sej8 solucionado den

tro do mais breVce p r azo possivel . 

Nestas condiçoes, prooonlo que se aguarde novo 

pronunciamento do mencionado Centro, afim de ser dado andamen

to ao presente processo • 

f'ins. 

.Ao Sr. Director da Secção, para os devidos 

1935. 

de _ti 

A' con~ü erar{ln do Snr. Direoto!J' Geral 

d o CVfJ't!/lí7. ?{o :o;,rv á- /v.!,_J-1AA- a/t4:, .. ~c-

Rio (]f>, n ,· ·u,1f/, ·J rP/tUulvr-de198.J:: \ 

-············· fto-áft1J dR fo~c·r{V::: _____ 4/ j~ ~~\f!.{ 
Director dcfl'! Secção \ 

ISTO- 1o -::nr. 0 ·Y. P 1' ,curadrw GwaJ~ 

de orcÀ!em ao E:onu. Snv. !J.Jresidents. 

Ao C 

io de JC! 

I 



C>(l 

c bido na 1.• S ç-o c 

A -/n~ . .xf.'<ú a:. ~~Jau<~.C· c <:,e?<tf.'~-: 
Et tf~ .. d 0 putt{~ _ (l 1 ~-

- - - · ~- . .#'é.ffd<ru; ~u.u '~ 0~/ _ 
. uu , , to., ela 1... Secçau 



roa •• 62/3 

22 Nov b o 

c; ·~ • 
l-1.489 

• 

...,r. si io o 1pio 

/C o oyr ica o rrov1 io L o o i • 
o c ri ov o, ~1 • 

Wl co-v a u p· zo i , 
con o c u 

' p 
in o o 

11 

t c i ~ o lh t Ul' • .l.ito 

1vo cont • n r () s 

conv • 

I 

Dir ot.or r o r i • 
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•• SYNDICATO DOS FERROVIARIOS DA L OPOLDIN 
ffi ~~ 

RAILWif 
----------FUNDADO lM 11 P F VER IRO OI! 1919----------

I ''111111111'' 
SÉDE ~ RUA sAo CHRISTOVÃO, 210 - 1,11 ANDAR - TELEPHON 28· 2768 

RIO JA EIR O 

N S/10-2244-(25•B) 

Illmo.snr. Oswaldo S area 
M.D.Director Geral 4a Secretaria o 
Conselho Nacional ào Trabalh 

-Nesta-

ecretari . 29 d Novembro .... de 19~ 

Temos grande prazer e accusar o recebimento do vosso officio 

numero "1-1489" de 22 deste , aqui recebià em 25. 

O interessado já foi inteirad dos dizeres o referid effici 

e apresentará a sua defesa por intermedio o seu advogado. 

C m consideração e apreço 

, 



. I 





• 

'<U4~ IJI~npolbina ~ailfua~ Qlompan~ IJiimit~(l. 
vj 

ADMINISTAAÇAO 

D.G.Oll,23-(RL) 
-I.A.90-

Illmo. r.Dr.Director Geral da 
.)ecretaria do Conselho Nacional do Trabalho 
Rio de Janeiro 

Rogo a v.s. o obsequio de providenciar· no sentido 

de ter andamento o Processo ng 4.862/35, relativo ao inquerito 

administrativo a que foi submettido o então trabalhador na Via 

Permanente, Basilio Olympfo Pereira, encaminhado ao Collen o Conse 

lho, por intermedio dessa Secretaria, com o officio de egual pre-

fixo ao deste, datado de 27 de Abril de 1935, do qual foi dada 

vista ao accusado em officio nQ 1-1.489, de 22 de Novembro do re

ferido anno de 1935, estando ainda pendente na la. Secção. 

Valho-·me do ensejo para renovar a V •• meus protes

tos de alto apreço e distincta consideração. 

#-·---. < 
). Director Gerente ~~-~~'~'~ 

c bfdo na 1.• Secção em .r!- .::r · .P&o· 



INl~ORMAÇÃO 

A Leo:poldina. R ilwa.y Company Limited, com o offi

cio de fl~. 46 , ~olicita a~ n~cessaria~ providencia~ no ~entido 

de ~er dado andar ente ao.~ auto~ do pre~ente proce~~o, em que ~m'b-

meLteu { coh~iderEção deste Con e ho o inq1erito admini~tr"tivo 

i nt,urado contra Basilio Olvmpio P~reira. 

Em data de 22 de Novem'br·o do anno p.findo, esta 

Secret· ria concedeu ao accu~ado o prazo de 10 diae p ra apre~en

tar euae razões de defeza ao referido inquerito. 

Não obstante a infortnaçfio do Synclicato doe li1erro

viarioe da Leopoldina R ilway (fls. 44 ), de que Basilio Olympio 

Pereira. apresent~ria sua defeza por .intermedio elo eeu advogado, 

j ' decorreu o pr zo e et. 'be lecicJ o no off' lei o de fle. 43, ~em que 

tenha dado entrada. nesta Secretl'lrie ee alludiclt'le razões de defe-

za. 

Nes~ae condições, proponho, é vi eta. do parecer 

de fl~. 42 v., da douta. Procur~doria Geral, que se dê andamento 

aoe a.utoe do presente procee.eo, 8 revelia do accul'3a.do e que ee 

officie á Leopoldina Reil~ay, dando-lhe sciencia da ~ituHç~o do 

ref ridos autoe. 

Ao -r. Director. da uecçao, par oe devidoe fin~. 

Retardndo, por eccumulo de serviço a meu cargo. 



I 0 'j_,. ' ' / c .,1" a c~ r· V 1 .., TO- 0 ,. 11 ,. p 

i 
' I 

' , or e;--· ' r '.o. Snr. ,.~ r; 't 

E- ft:t ~ / J2f?_ .. . . v b 

····· ?//~IP~ 
fl_a, f!tl Jt,t:. ~ ;f~-· f~}v . 

' 

/ff.:?b 



RemeUa-se á.L.-.. OamJJlta 

1üD ::_~an~~~~:;ri 
- PRESIDENT 

~ 0 m~m "' dJf: ~t<tta'ewt'e, áan1nu:1P t1 /U81e?Úe ~ 
~.)b ;t(l ~ d~~ 8.~ .. .... ~ ... ~4.. 

&cr1tario da Sessão 

( l.-G9/t?v{ct.-t'»e-»to em vi'}ot-. 

c;,;.;io, ! .a~.- JL- ____ _________ êe 193 6 
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ASSUNTO 

RELATOR 

C ·s ~n 
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DATA DA DISTRIBUIÇAO 

........................................................................ ~.~- ·'- &. .. .. }(p .. .. 

DATA DA SESSAO 

......................................................................... ..... &. ... ~ . f.. ............ . 
RESULTADO DO JULGAMENTO 
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...... A.~ .. .. M a,o.... ........ .. ..................... ......... ..... ... ............. ........................ .. . . ................................................... . 



Mlnlsterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commerclo 

..................... Secção 

C. N. T.-26 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO ~ 
Pro c.4.862/935 

AGGORDAO 
Ag/SSBF • 

19 .. 3..6 .......... . 

Vistos e relat ados os au tos do processo em que 

The Leopoldina Railway Company remette i querito admi istrativo 

instaurado contra o funccionario Basilio Olympio Pereira: 

CONSIDERANDO que o inquerito foi i staurado para apu

ração de falta grave attribuida ao accusado, e 1928, quando, 

p os t eri orme te, foi o proprio accusado readmittido - do•.de fls . 

8; 

CONSIDERANDO, ainda, que os motivos da dispensa do ac

cusado, em 1933, não foram objecto da po r tar ia inicial do inque-

ri to, que apenas se re f eriu ao abandono de serviço, imputado ao 

accusado, em 1928; 

Resolvem os membros da Primeira Camara do Conse-

l ho Nacional do Trabalho julgar imp rocedente o inquerito, visto 

tratar-se de facto anteri or á readmissão, determinando, outrosim, 

o archivamento do processo. 

Ri o de Janeiro, 1936 

Presidente 

Fui presente:- Geral 

Publicado n iario Of ficial em 1 



1- 1. 118 

..ir . 

Cüd 

roc . 4.862/35 
18 1 P-:osto 

• 

1rec or Gerente a '' lle .1 o ol lnr 

.... t ç:"o 

11 y company Lt " • 
,.. 

r· o w1 

. o de J mc1eo 

mltto- vos , J r o evldos !1 1s , copia Euth ... ti-
.... 

o nccor ao rorer o p 1· • 1 1e1ra Ct.!ll deste onselho , 

em essii.o e 6 de Julho Ul ti o , nos nu tos o proces o em que 

consta lnouerlto d 1n1str tivo 1 .wt urn o por es prezn con-

trA o r cc1on r1o 111o 01 rap1o erc rn . 

,.. 
J t tenc osns s ud çoes 

)lrector Gernl dn ecretnr1a 



r.:xm-1 <:;-r . T'resinent do Conselho :r, ci.o'1etl do Trabâé.lho 

Basilio Olymnio Pereira, tendo tido scienci do in

qcri 11"') n·rürti<:'!tr•lltivo ou~"" lh,, mov a " Th~ Leonoldina R ilw· y Compa

nv Lirnited" ( Proc sso 4. R62 - 35), v m requerer a v. Exa . vista do 

c i t· ' o i nqueri to, 11ar~ .:.tll .f ar o que for d~ di r i to , r e querendo , ou ... 

-inclus· procur· çao . 

N stes Termos 

f[~~. 
-} 



L. 363 Fls . .. 
t 

") ~5 T ADOS 
\)" . 

D FAUSTO WERNECK 
TABELLIÃO 

5.0 OFFICIO 

Primeiro Traslado 

CaMorlo IBRAHIM MACHADO 
Tel. 23 ·3427 

Rua do Carmo, 64 

Procuração bastante que faz 
Bel s:Uio Olympio Pc:rei::!: • -

Saibam quantos C!,te pub lico Instrumento de Procuração virem, que no ;)11110 do Nascimento 

de Nosso ~ ENHOR JEsus (HRISTO, tl mil novecentos c trintõ1 ....... .e. .... (!.inc.u ..... ,.,_ •. , ... aos .......... c.to.g.o.r.;:.o.t ...... .. 

dias do me:r. de .......... go.r.:.to ....................... nesta Ca pital F ederal dos E s tad os U11id os do Bra'l il, perante 

u.im Ta b ,. llião cvuJ_parccc ............................ .......................... .r. o mo Out9rgante .......... J?. .... f;.;i..J.;1.Q .... .QJ~.l~.iP .... P.~-~.oi:::L , 
b:ra:: :Ll c :i.::!.' O , :: oJ.t e :i_ :r o, opc:i.'t.n::Lo, ::!.'c f:::._d. cn te · 1' t-u.! .1.\ 1' c e LLno G m:·.c::, 29, nc ::t .. 
cic.l ~c.-

reconhecido pelo proprio ................................................................................... .......................... .. .................................................................................... . 

das duas testemunhas abaixo as!:>ignadas, do que dou fé, perante as quaes por cllc foi dito que por 

este Publico Instrumí'nto nomeava e constituía ........................................................................ seu bastante procurador 

DJ.·. Ev nli::.·o Lin:: e S:Uvo, bl' r.;~_lei:r·o, r..:ol tcil·o, .. dvogt.luu 1 in::c.:::.:ipto 
Ort.1czr. c1or.: dvoe dos r.:ob n~ 1921, com csc:ri}.)tor:to 6 :r·tl<J 1~ le ~-{ '1-'<:iO, 
17- 5~ nú.:n·,p.a1· . c.lefcndel-o l1E!'1..' ntc o Co1r::clho :r cion ... J. do T::: balho, 
no ~.nquc:r~- to o <:!E:Ll'li r.:t::.·ati v o inr;t:nt~·::Jüo pcl "Thc LcopolL1ina Com1)._ ny 
Lirr.itcc1", podendo p~· tic".:r tol1or..: o::; acto:-; ClL t::L1·ci to pcl·n,ett:Ldor.:, f ... -
zcr acCO::!.' or.:,:rcc.:cbel·,p ::r;O:!.' rcc.::i_bor.:,d J.' quitoJçõcr~,::ubr.:t .. bclcc.:c:l.' c 
, . . tifio oo in:)n·c"r. / 

' 



concede •.......... todos os seus poderes em direito permittidos para que, em nome delle ............ Outorgante .......... 1 

como se presente fosse ............ , possa em Juizo ou f6ra delle, requerer, allegar, defender todo o seu 
direito c Justiça em quaesquer causas ou demandas, cíveis e crimes, movidas ou por mover, em 

que elle ............. Outorgante ............ .fôr ........... Autor ............. ou Réo ............. em um ou outro fôro, podendo propõr 

acções, variar e desistir dellas, offerecer libellos, excepções, embargos, suspeições e outros quaes
quer artigos , contradictar, produzir , inquerir, reperguntar testemunhas, dar de suspeito a quem 
lh'o fôr; prestar affirrnações ou compromissos; assistir aos termos de inventarios e partilhas, com 
citações para elle; assignar autos, requerimentos, protestos, contraprotestos e termos, ainda os de 
con fi ssão, negação, louvação e desistencia; appellar, aggravar ou embargar qualquer sentença ou 
ucspad10 e seguir estes recursos até Superior Instancia, fazendo extrahir sentenças, requerer a 
execução della. , sequestres; pedir preratorias. tomar possE', vir com embargos de terceiro senhor 
e pos~ uidor , juntar documento:> e torua!-os a receber; declarar crcditos tm fallencias ou concor
datas, votar e ser votado para o cargo Je liquidatario, e bem assim votar em concordatas; substa
belecer esta em um ou mais procuradores, e os substil.brlccidos em outros, ficando-lhes os mesmos 
poderes em vigor e revogal-os, querendo; seguir suas cartas de ordens e avisos particulares, que 

sendo preciso serão considerados como parte desta, e tudo quanto assim fôr feito pelo dito seu 
Procurador ou substabelecido, promette haver por valios0 e firme, e para a sua pessoa reserva 
toda a nova citação. Assim o disse do que dou fé c me ·pedi.. .......... este instrumento que lhe li, e 
acceit .. ....... e assign .............. com as testemunhas abaixo assignadas conhecidos por mim Tabellião 
digo scie;no o :roeo 1o outo::::g nte,po:::: m.o r; bc1· er;c1·eve:1: Eu:::::Lco 
Henrique::; C mpoc, com c teztcmunhbs '"'b"lixo conhcc:Lc.1:.~c de min·. t -
bell~o.En,Antonio Gu.in: J.:ãcc,eccrf.lventc ju1· mcnt:Jüo, cr::c:revi.
En, F nf;to ' 1·ncck t'l.rqnirr. d'AJJt.eid , t bclliô'o, o r;u.b::;crcvo .-.J. 1·ogo 

o Outo1·gonte:-Etu:-ico Hcn:riqncc C .mpor.:.- Al·iosto Pego L1o Lne;o.
Vil·tulino Jocé R~mor::.- (Inutiliz I cct~rr.piTho uc 2 ~ 200).-Tl· r.:l ... u 
t1 hojc.-E cu, ,-~ ----~, 

.. 
~~~ 

n. 

... . 

. \ 



. A.' co'fl.sidera ;z , dG TJ"r"ct · Om·al/ ~O?t.átJ 

!UjCV _4áctcu (C<- ~t.aJu:a z;rUáv CW ~crv da <A.a~adv. 

/ .. v 1 c2jt ;;:P~ dc1!1. ( 

J~o c. ~;/(} cú_,J:fc~<,. ~ ~ú, vfrt:4 / 
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J-1 . 358/3~-4 . 8()2/35 . 

Sr. Baolllo Oly1pto )erclra 

.~;r do vr. Lvnuiro L1n;:J e Silv 

ua 1~ de ... rço n~ 17- 5~ dor 

Rio d Jlnciro 

"" .. r o.ttenc;to rO vosc-o pedlüo de 14 e N~o:;to 

I 

.o corrente nr o , eu re-me lev r o vosso co1 11ec; 1 en-
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s ~ulc o .;o· res 

os 
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JU N T 

Junto aos presentes autos, nesta data, os embargos of

ferecidos pela "The Beopoldil:aa Railway Company Limited11 á 

decis!o proferida pela Primeira Camara deste 

ferida no accordAo de fls. so. 



ADMINISTRAÇAO 

~o ~ fi,neáo, 24 de Agosto de 1936. 

D.G.Oll,23-(RL) 
-I.A.90-

Il1mo.sr.Dr.Director Geral da 
Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho 
Rio de Janeiro 

• 

Dando em meu poder o officio de v.s. nQ 1-1.118 (Processo n. 

4.862/35), de 18 do corrente mez, com o qual foi enviada copia au-
~ó •. g~ thenticada do accordão proferido pela Primeira Camara, em sessão de 

.J 

k. J 6 de Julho ultimo, nos autos do processo em que consta inquerito ad

ministrativo instaurado contra Basilio Olympio Pereira, venho, com 

a presente, passar ás mãos de v.s. as razões d~ embargos que esta 

Companhia apresenta ao Egregio Conselho, a quem agradecerei encami

nhal-as, preenchidas as formalidades legaes. 

Aproveito a opportunidade para renovar-lhe meus protestos de 

alto apreço e distincta consideração. 

Annexo: 1 c/4 fls. 
~~~ 

Director Geren e / L/ 

ç \ 
ffit". <fJc&. Jl- J' - U. 

/o/Ju ~fh: ~~d;::t::Ofl ~ 
J;(;,c~RM cf!/ü~ ~ 

• 
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LEOPOLOINA 
RAILWAY c.• 
v j/jpn 

D. G.Oll,23-(RL) 
- I.A.90-

EGREGIO CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO: 

Em raz~es de embargos ao julgamento da Illua

trada Primeira Camara, diz THE LEOPOLDINA 

RAILWAY OOKPANY, LIMITED, no processo numero 

4.862/36. . 

Escudada no dispositivo do § 4Q do art. 4Q do Dec. nQ 24.784, 

de 14 de Junho de 1934, The Leopoldina Railway Company, Limi ted, não 
' 

se conformando, data venia, com a decisão da Illustrada Primeira Ca-

mara, vem otferecer os presentes embargos • 
• 

Na conformidade do que estabelece o inciso invocado, são suace

ptiveis de embargos as decisaes das Camaras, quer quando se offereça 

documento novo, quer quando versem taes embargos sobre materia de di

reito. 

A Donta Primeira Oamara deixou de entrar no merito do inq -

rito administrativo encaminhado ao Collendo Conselho Nacional do Tra

balho com o otficio de 27 de Abril de 1936, para decidir, em 6 de 

Julho do fluente anno, pela sua improcedencia e consequente archiTa

mento. 

Que o inquerito administrativo é procedente não ha a menor du-

vida. 
• Em fins de 1934, Basilio Olympio Pereira, allegando ter traba-

lhado até Junho de 1933, pediu ao Engenheiro Residente certi~icado 

do seu tempo de serviço. Examinados os registros da Repartição da 

Via Permanente, ficou apurado que o reclamante deixara expontanea

mente o serviço em 1928 e que em 1930 fôra admittido em serTiç~ de 



LEOPOLOINA 
RAILWAY c.• 
vj/jpn - 2 -

caracter transitorio, e, ~indo este, não mais voltou a 

serviços da Embargante. 

Até então estava em pleno vigor a velha, copiosa e perreita 

j urisprudencia do Egregio Conselho Nacional do Trabalho, Orgão in

terpretador da Lei de Caixas de Aposentadorias e Pens~es, pela qual 

se entendia que - "Si o empregado, por sua conveniencia, deixa o lo

gar que occupava, renuncia a todas as vantagens decorrentes do seu 

cargo e, consequentemente, si r8r readmittido ao serviço da empreza, 

porque esta o quer acceitar, volta como um empregado novo, que nunca 

tivesse trabalhado na mesma". 

Assim, mesmo que Basi~io Olympio Pereira tivesse voltado em 

1930 para serviço de natureza effectiva, assistia á Companhia o di

reito de instaurar o inquerito administrativo para apurar a sahida 

expontanea, ou melhor, o abandono de serviço praticado pelo predito 

empregado em 1928, e que identico procedimento teve em 1933, conrorme 

está exhaustivamente provado nos autos do inquerito que a Primeira 

Camara julgou improcedente. 

Com o procedimento legal da Embargante se ajustou, dentro da 

sã doutrina do Egregio Conselho Nacional do Trabalho, o caso de Ba

silio Olympio Pereira, afim de que o mesmo não viesse a reclamar 

contr um acto por elle mesmo praticado, como s6e acontecer em dese

nas de outros completamente iguaes ao presente. 

Não ha duvida de que aquella douta interpretação da lei roi 

reformada pelo Sr. Ministro do Trabalho, porém, ha que se considerar 

esta revogação dentro dos sãos principios do direito, porque os pro

cedimentos anteriores á mesma obedeciam á uma outra interpretação 

promanada de um poder competente qual fosse o Oollendo Conselho Na

cional do Trabalho, e, deste modo, escapam á applicação da nova por

que amparados pela antiga doutrina. 
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Aliás, este principio salutar de direito já foi reconheci 

pela Illustrada Segunda Camara desse Egregio Instituto no aocordão 

de 3 de Março do corrente anno, pro~er1do no Processo n. 8.883/35, 

antre partes João Evangelista Conceição e Companhia Carris Porto

alegrense, publicado no "D1ar1o Official" de 7 de Agosto, tambem do 

nno . em curao, no qual se julgou - "improcedente a reclamação, por 

falta de fundamento legal", uma vez que, admittido o reclamante em 

Janeiro de 1917 e demittido, a pedido, em Janeiro de 1927, e, re

admittido em Agosto de 1930, foi dispensado em Junho de 1933, tal 

demissão oecorreu em época na qual era vigente a jur1sprudencia do 

Conae1ho Nacional do Trabalho, que estabelecia - "qutt si o empre

gado, por sua conveniencia, se afasta da empreza, sendo readm1ttido, 

volta como empregado novo, !!! direito A contar~ tempo anterior, 

~ 2. effeito 9A estabilidade funcoional". 

Isto posto, perfeitamente procedente é o inquerito sub-jud1ce , 

em o qual se provou, á saciedade, o abandono do serviço, ou que seja 

a sah1da voluntaria de Basilio Olympio Pereira em 1928. 

Porém, que assim não fosse, é ainda procedente o tnquerito 

quando prova irre~ta•elmente que prenomeado empregado deixou em 

1933 o serviço transitorio de que se occupava para não mais voltar 

á Estr da. 

O simples tacto da Portaria baixada para o inquerito não se 

ter referido a esta ultima sahida de Basilio, não o invalida nem 

destróe.a prova feita, quanto mais que o que se pretendia provar, 

como na verdade se provou, era a sahida expontanea do alludido ex

empregado em 1928, e, deste modo, mesmo que não houvesse essa segun

da aahida mas sim demissão, estava e está a Embargante apoiada na 

jurisprudencia vigente na época. 
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Ademais, nem mesmo na justiça commum, ha noticia de ser con

siderado nullo ou improcedente um inquerito policial ou um summario 

de culpa pelo motivo de omittir, a portaria daquelle ou a denuncia 

neste, certos ~actos delictuosos que no seu correr alo apurados. 

Concluindo, aguarda a Embargante que, consideradaà as raa!es 

de direito que adduz, seja re~ormada a decisão embargada para o ef

feito de se julgar procedente o inquerito, com o que praticará esse 

Collendo Coneelho acto de perfeita 

Justiça. 

Rio de Janeiro, 24 de Agosto de 1936. 



.. 

Nao se confor.mando com a decisão proferida pela Pri

meira Camara do Conselho Nacional do Trabalho no accordâo de fl~ . 

so, a "The Leopoldina Railway Company Limited" offerece á mesma 

as razOes de embargos de fls. 57 e seguintes. 

Estando o presente processo com vista aberta ao bas

tante procurador do accusado ora embargado, ,proponho se aguard 

o pronunciamento do mesmo sobre os alludidos embargos. 

Ao Sr. Director desta Secção, para os fins 

nientes. 

Não tendo comparecido a esta Secção, té a presente 

dat , o Snr. Basilio Olympio Pereira afim de ter vista dos em

bargos apresentados pela "Th Leopoldina Railway Company Li

mi ted", mui to embora tenbl. sidO convidado pelo expediente cons

t ante, por copia, a fls. 55, proponho sej a novamente officiado 

ao embargado, afim de que se pronuncie sobre os referidos em

bargos, dentro do prazo de 10 dias, sob pena 

mento ao presente processo á sua revelia. 
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P .lo pr ü nte, o cl ro u t ~ 'b 

nest ~ cr .v r1n, 1 10 1 s, dos 

o lpo.)tos 1 n r 1 co y L lt d'' 
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s~ o 

e 6 de tlulho o anno p . 1ndo . 
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Att nc o · s u co s 

D r ctor Ge 1 d l Sccr t ria 



• 

INFORMAÇÃO 

Não obstante ter sido notificado pelo officio de fls . 

retro para fallar sobre os embargos de fls . 57, Basilio Blympio 

Pereira nenhuma contestação apresentou nestes autos , pelo que pen

so pódem ser os mesmos submettidos á apreciação da douta Procura
doria Geral . 

Ao Sr. Director de Secção, para os devidos fins. 
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NACIONAL DO 

( l a.SECÇAO) 

PROCESSO N. 4862 

193 5 

ASSUNTO 

THE LEOPOLDINA .. RAILWAY COMPAN.Y LDUTED 

Remette inquerito administrativ instaurado 

contra: BASILIO OLYMPIO PEREIRA 

RELATOR 

· .. $r_/~ 
DATA DA DISTRIBUIÇAO 

............................................... ~;! 
DA TA DA SESSAO 

······················ ....... /~~~ 
RESULTADO DO JULGAMENTO 

• 



MIHISTERID DO TRABALHO, 
IHDUSTRIA E COMERCIO 

.................. .. SecQAO 

CONSELHO 

ProcL 4862/35 

Ag/SF 

O. N. T. - 2:'t 

NACIONA '=._~O TRABALHO C i 

ACORDÃO 

19 ... 38. . 

VISTOS E RELATADOS os autos dêste processo 

em que são partes: The Leopoldina Railway Company, como embar

gante, e Basilio Olimpio Pereira , como embargado: 

CONSIDERANDO que a decisão da Primeira Câ

mara, de 6 de Julho de 1936 (Acórdão de fls. so , publicado no 

Diário Oficial de 7 de Agosto do mesmo ano), que não conheceu 

do inquérito administrativo, por improcedente, instaurado pela 

Leopoldina Railway contra o ferroviário Basilio Olimpio Perei

ra, opõe a mesma Empr~sa os embargos de fls. 57/60; 

CONSIDERANDO que ditos embargos embóra es

tejam dentro do prazo legal, não discutem materia nova, limi

tando-se a repisar argumentos já apreciados e julgados no pro

cesso pela referida Câmara; 

CONSID mANDO, assim , que não ha fundamento 

legal que determine a reforma do acórdão embargado; 

RESOLVEM os membros do Conselho Nacional do 

Trabalho , reunidos em sessão plena, desprezar os embargos de 

fls . 57. 

Fui presente, 

Publicado no "Diário 

938 . 

: ! tà~ Vice-Pre~:~ 
no exercicio da 
Presidenc ia . 

Relator 

Pro c. Geral 



M. T . 1. C. - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

• 

1-1.642/38-4.862/ 5. 27 de Sete bro de 1.938. 

r. Dlretor-,erente da ' e Leopold1na Rallway 

co y Lim1ted'. 

uá. 

ra.nsmi to-vos, ara os V1 <1o nns, 

copia dev ~a ente nuten tcada do ac6r âo rorer1do 

pelo o elho 0 1 no, e sess-o e 7 de br11 p. pa! 

sado, nos autos do rocesso em que es~a Ferrovia -

dec1 são pro·rer1 da p la la. c~ ra 

dAste Conselho, no in uertto dmlnlstrativo 1nstau -
rado cont o e pre do s 110 Olym lo ereira, 

que julgou impro~edente aludido in uer1to. 

, 
Atenciosas - ut1açoes 

• de 

Diretor da Secretaria, Interino. 
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ADMINISTRAÇAO 

D.G.Oll,23 -(R.P.) 
-1· ·90-

• 

' 

• 

Ilmo. Sr. . 
Dr. Diretor da Secretaria do 
Conaêlho Nacional do Trabalho 
Rio de Janeiro. 

• 

Q!uixa: Josta:I ~.o 291, 

• ~io oe Wuneiro. 

13 de outubro de 1938 

Dando em meu poder voaao ot!cio n° 1•1.642/38 - 4 . 862/35s 

de 27 de setembro p. paasaao, agradeço a rem asa, que me tizeatea, da 

cÓpia autenticada do acórdão proferido pelo Egregio Conaêlho Pleno, em 

aeasão de 7 de abril do fluente ano, noa a~toa do processo em que eata 

Estrada opôa embargos á decisão d Primeira câmara, no inquérito admi

niatrativ.o instaurado contra Basilio Olimpio Pereira• 

Atenciosas Saudações 

1'/! 
Diretor Gerente. 
,) 

• .. 



. tf' ______ -._, 

M , T . 1. C . - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

• 

1-1.643/38-4.862/35. 27 de Setembro de 1. 938. 

Sr. Ba.S111o Olv 1o ere1ra. 

A/C do Dr. Evandro Lins e Silva. 

17 - 5° Andar. 

Remeto, para vosso conhecimento, copia 

·devid ente autenticada do acórdão proferido pelo 

Conselho Pleno e sessão d 7 de brl.l • ~ssado, 

nos autos do processo e que a The Leopoldina Railwa 

Com Li 1ted, opqz e~ argos á cisão proferida 

ela la. ra dêste Conselho. 

Atenciosas sauda Ões 

• B. de 

Diretor da s cr t rta, Interino. 
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