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aneiro de 1940. 

o Co endo 

Conselho Naciona~ do iraba o. 

RIO 

Oom o ~resente ,tenho a honra de encaminhar a ês~e 

Co 'endo Conselho, d -vidamcnte instruido, o original ~o inqucrito 

aaministrat ivo instaurado ~or esta strada ~ara a~urar res~onsabi i

dades do seu em:pregudo Abi l io Marques 'irão. 

2. Dadas as conc1usões ~e sse ing~erito, ~rocessado de 

:per'"'cito acôrd.o com s :posiçõ s 1 ais e normas vigGntes, demon.§ 

trando a nal a existsncia de tatos r eitor . indi ci]lina ou áto 

be como , de "aban o sem cau-

sa j stificada", i'a tas ca:pi tulaveis res:p ativamente nas etras e .l!' 

do art. 54 , do vecreto Federal nr. 20.465, de l Q de outubro de 93., 

edificado :pelo Decreto nr. 2 .os , d.e 24 d.e J!SVereiro de 2932 - sub

meto o assunto à el~va a consideração des c Conselho, solicitando, 

outrossim, gue se dign - conceder aprovação par demissão do emDr~ga

do em a:preço. 

a ausência de outro articular :para o momento, sir

vo-me d.o ensejo :par r eiterar a • s. o meus ~rotestos de eleva a 

estima e distinta consider ação . 

:A./0 • 
r ando D. Murgcl 

Diretor 



... . 



N. 297 

~ua ~n~x~~ed gnd, 26' 

~@a, ~2 

%a-t-a?ua-2-a, 13 de 
--~l!lJIII!llm.M'iil·~~ 

P. 473 
(2647-62-3 ) 

p o 

Pe a ~resente ~ortaria nome o o s . Ge 

no lho de Me donça, N col u r~ujo occo e Osor o ndes, 

res~ectivame te Presidente, icc-Prcs dente e Sec etário da Co-

ll1i -o de Inqueri t 

r c mo incurso n s 1 tr _ ( to r it r do o indi cip 

ou to grave de ins bordina·-o) e _ ( b· ono do e:rvi o sem 

c u justifica ) d nrt Q. 54, do Decreto Federal nr . 2 . 465, 

de 10 de Outubr o de ~9 , mod ficaJo pelo ereto nr. 1 . 81, 

de ~ /932 , o escriturário de 3 • ela se do o rifad , r . 

:bi io • rquss Girão. 

01 . 



N. 297 

~ua ~~zpad.e-6 ,0;aó, 26' 

~~a, ,;_2 

P. 475 
( 2647-52-31 ) 

Ilmo. Snr. Presidente da Comissão de Inque

rito Administrativo in t u do contra Abilio 

Marque a Girão. 

e s t a 

ara deporem no ing_ueri to admini tr ti v o 

instaurado contra Abilio rques Girão1 1nourso naa letra ~ 

{ tos reiterados de indisciplina ou ato grave de insubordina

ção) e! (abandono do serviço sem o usa justificada), do arto. 

54 , do Decreto Federal nr. 20 . 465, de 11:2 de outubro de 1931, 

modi~icado pelo Decreto nr. 21.081, de 4-2-1932, indico as 

seguintes testemunhas: 

01. 

Joa uim Egydio da Silva; 
Jose Bento Corrêa; 
Eliseu Gomes de Mello; 
Miguel Vo pe letto; 
João LibGrato e 
Lauro Pera ra. 

Atenciosas saudações 

Orlando • Murgel 
Diretor 



Ata de instalação dos trabalhos da Comissão nomeada 
para proceder ao inquérito administrativo em que f~a como incur
so nas let:as E (atos reiterados de indisciplina ou áto grave de in
subordinaçao) e F (abandono do serviço sem causa justificada) do ar
tigo 54, do decreto federal nr. 20.465, de lg de Outubro de 19317 o 
escrituraria de 31 classe do Almoxarifado, Snr. Abilio Marques G~rão. 

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de mil 
novecentos e trinta e nove, nesta cidade de Araraquara, na sala on-
de funciona a Secção de Pesao 1 da Diretoria da Estrada de Ferro A
raraquara, sita á rua Gongalves Dias número vinte e seis, ás oito 
horas, reuniu-se a Comissao de Inquérito dministrativo, nomeada pe
la Diretoria da Estrada de Ferro Araraquara, pela portaria datada de 
treze do mês corrente, sob referencia nr. P.473 (2647-62-31), compos
ta dos senhores Germano Ramalho de Mendonça, Presidente; Nicoláu Arau
jo Zocco, Vice-Presidente, e Osorio Mendes , Secret~rio; respectiva
mente, Chefe da Secção de Pessoal da Diretoria, Inspetor do Tráfego 
e escrituraria de segunda classe do Escrit6rio Central do Tráfego, to
dos funcionarias da Estrada de Ferro Ara:r·aquara. -

Examinando o pro~esso em que o referido Snr. Abilio 
Marques Girão é apontado como incurso nas letras E e F do art~o 54 
do decréto federal número 20.465, de 10 de outubrÕ de-1931, a seguir 
transcritas:- ttArtigo 54 - considera-se falta grave: e) - atos reite
rados de indisciplina ou ato grave de insubordinação; f) - abandono 
do serviço sem causa justificada;" - deliberaram os membros da Comis
são de Inquérito, na f6rma das instruções vigentes do Conselho Nacio
nal do Trabalho~ sintetizadas no artigo 53 dos decretos federais nú
meros 20.465 e ~~.081, respectivamente de 10 de Outubro de 1931 e 24 
de Fevereiro de 1932, des~nar o dia 23 (vinte e treis) do corrente 
mês, ás 8 horas, ~ara, em uma das salas onde funciona a Caixa de Apo
sentadoria e Pensoes dos Ferroviarios da Estrada Araraquara, sita ã 
Avenida Hespanha número 5 (cinco), desta cidade de Araraquara1 ouvir
se o depoimento pessoal do indiciado~ Snr. Abilio Marques Girao, bem 
como marcar o dia 24 (vinte e quatroJ, tambem do corrente mês, para, 
na mesma sala do edificio onde fUnciona a referida Caixa de Aposenta
doria e Pensões dos Ferroviarios da Estrada Araraquara, ás 8 horas, 
ter inicio a inquirição das testemunhas indicadas pela empresa, cons
tantes .da portaria da Diretoria desta Estrada, datada de trese do mês 
corrente, sob referencia P.475 (2647-62-31), senhores Joaquim Egydio 
da Silva, José Bento Corrêa, Eliseu Gomes de Mélo, iguel Volpe Neto, 
João Liberato e Lauro Pereira. Ao senhor Secretário foi designada a 
incumbencia de expedir as intimações por of!cio, tanto ao indiciado 
como tambem ás testemunhas indicadas pela empresa, para comparecerem 
afim de prestarem depo~ento no dia, horas e local designados. - Dos 
oficios expedidos deverá constar o que determina o artigo 3Q das ins· 
truções para o inquérito administrativo, baixadas pelo colendo Conse
lho Nacional do Trabalho . De tudo, para constar, foi a presente ata 
datilografada e vai assinada pelos membros da Comissão de Inquérito. 

~~~~~~~~~~~~~ Presidente da Comissão de Inquérito 

da Comissão de Inquérito 

Irmãos Lia 87J2-G-S8 



hmõoe Lin 8742-Q-SS 

........ 

CERTIDÃO 

Certifico que, em cumprimento ao que ficou determinado 

na ata de instalação, expedi hoje as cartas de intimação ao indi

ciado, Snr. ABILIO MAR UES GIRA.O, e ás testemunhas indicadas pe

la Diretoria da Estrada de Ferro raraquara, Snrs. JOA UD1 EGYDIO 

DA SILVA, JOS BENTO CORBEA, ELISEU GOMES DE MELO, MIGUEL VOLPE 

NETO, JOAO LIBERATO e LAURO PEREIRA. 

Araraquara, 17 de Novembro de 1939. 

JUNTADA 

Aos vinte dias do mês de Novembro de mil novecentos e 

trinta e nove, juntei a êstes autos os originais das cartas de 

intimação expedidas ao indiciado, senhor Abilio Marques Girão, e 

ás testemunhas indicadas pela Diretoria da Estrada de Ferro Ara

raquara, senhores JOAQUIM IDYDIO DA SILVA, JOS~ BENTO CORRM, ELI

SEO GOMES DE MELO, MIGUEL VOLPE NETO, JOÃO L~BERATO e LAURO PEREI

RA, figurando nos aludidos originais, que estão devidamente data

dos , o ciente do indiciado e das testemunhas. Eu, Osorio Mendes, 

Secretário da Comissão de lnq~árito, datilografei e assino. 

Araraquara, 20 de Novembro de 1939. 



Araraquara, 17 de Novembro de 1939. 

Ilmo. Snr. 
JOAQUIM EGYDIO DA SILVA 
Arar aguara 

Tendo a Administração da Estrada indicado v.s. 
para depôr como testemunha no inquérito administrativo que man

dou instaurar, afim de apurar a responsabilidade do escrituraria 

de 31 class.e do Almoxarifado, Snr. ABILIO MAR UES GIRAO, acusado 

de estar incurso nas letras ~ e f do ar~igo ~ do decreto federal 

nr. 20.465, de 1R de outubro de 1931, abaixo transcritas; 

11Artigo 54 - Considera-se falta grave' 

e) - atos reiterados de indisci
plina ou ato grave de insubordinação; 

f) - abandono do serviço sem cau
sa justificada;" 

fica v.s. intimado a comparecer no predio da 

Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviarios da trada Ara-

raquara, á ~enida Hespanha nr. 5 (cinco), nesta cidade, no dia 

24 (vinte e uatro) do corrente, ás 8 (oito) horas. 

Saudações 

RECEBI uma c6pia desta intimação e fico ciente. 

ARARAQUARA, I/ de Novembro de 1939. 

h2~fo~ 
- --_____..) 

8742-0·88 



lrmiloe Lin 8742·0•88 

........ 

Ilmo. SIU'. 

JOS~ BENTO CORRtA 
Araraguara 

Araraquara, 17 de Novembro de 1939. 

Tendo a Administração da Estrada indicado v.s. 
para depôr como testemunha no inquérito administrativo que man

dou instaurar, afim de apurar a responsabilidade do escriturario 

de 3' classe do Almoxarifado, Snr. ABILIO MARQUES GIRAO, acusado 

de estar incurso nas letras â e t do artigo 54 do decreto federal 

nr. 20.465, de lR de outubro de 1931, abaixo transcritas: 

"Artigo 54 - Considera-se falta grave: 

e) - atos reiterados de indisci
plina ou ato grave de insubordinação; 

f) - abandono do serviço sem causa 
justificada;" 

fica v.s • . intimado a comparecer no predio da Cai

xa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviarios da Estrada Arara

quara, á Avenida Hespanha nr. 5 (cinco), nesta cidade, no dia 24 

(vinte e quatro) do corrente, ás 8 (oito) horas. 

~Wio RAMALflõ DE MÉNDONÇ · 
Presidente da Comissão de Inquérito 

ciente. 



Arara uara, 17 de Novembro de 1939. 

Ilmo. Snr. 

ELISEU GOMES DE MELO 

Arar aguara 

Tendo a Administração da Estrada indicado 

V.S. para depôr como testemunha no inquérito administrativo que 

mandou instaurar, afim de apurar a responsabilidade do escritu-

rario de 3& classe do Almoxarifado, Snr. ABILIO UES GIRAO, a-

cusado de estar incurso nas letras ~ e í do artigo 54 do decreto 

federal nr. 20.465, de lG de outubro de 1931, abaixo transcritas: 

11Arti o 54 - Considera-se falta rave: 

e) - atos reiterados de indis
ciplina ou ato grave de insubordinação; 

f) - abandono do serviço sem cau
sa justificada;" 

fica v.s. intimado a comparecer no predio 

da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviarios da Estrada 

Araraquara, á Avenida Hespanha nr. 5 (cinco), nesta cidade, no 

dia 24 (vinte e quatro) do corrente, ~s 8 (oito) horas. 

Saudações 

RECEBI uma c6pia e fico ciente. 

lrmio• Lin 8742-9-38 



araquara, 17 de Novembro de 1939. 

Ilmo. Snr. 

MIGUEL VOLPE NETO 

Araraguara 

Tendo a Administração da Estrada indicado v.s. 
para depôr como testemunha no inquérito administrativo que mandou 

instaurar, afim de apurar a responsabilidade do escrituraria de 31 

classe do Almoxarifado, Snr. AB!LIO QJES GIRAO, acusado de estar 

incurso nas letras ~ e f do artigo 54 do decreto federal nr. 20.465, 

de 10 de outubro de 1931, abaixo transcritas : 

"Artigo 54 - Considera-se falta rave: 
e) - ato reiterados de indis-

ci lina ou ato ve de ins bordina ão; 

í) - ab ndono do servi o sem cau
sa ju ti f i cada; tt 

fica v.s. in imado a compar ce no redio da Cai

xa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviarios da Estrada Araraqua

ra, á Avenida Hespanha nr. 5 (cinco), nesta cidade, no dia 24 (vinte 

e quatro) do corrente , ás 8 (oito) horas. 

Saudações 

RECEBI uma c6pia desta i 

ARARAQUARA '~ 

lrw~o• Lin 8742-Q-38 



lzmlio• Lill 8742·0·38 

........ 

Araraquar , 17 de Novembro d 1939. 

Ilmo. Snr. 

JO O LIBERATO 

Arar aguara 

Tendo a ~\dministraç·o da Estrada indic do V.S. 

para depôr como testemunha no inquérito administrativo que mandou 

instaurar, afim de apurar a responsabilidade do escrituraria de a• 

classe do Almoxarifado , Snr. ABILIO MAR ES GIRAO, acusado de e tar 

incurso nas letras ~ e f do artigo 54 do d ereto feder 1 nr. 20.465, 

de lg de outubro de 1931, abaixo transcritas : 

"Artigo 54 - Considera-se falta grave: 
e) - atos reiterados de indis

ci lina ou ato grave de insub rdina
ção; 

f) - abandono do serviço sem c u
sa justificada; tt 

fica V. S. intima o a comp rec .. no redio d 

Caixa de posentadoria e Pensões dos Ferroviarios da Estrada lra

raquara, á Avenida Respanha nr. 5 (cinco), nesta cidade, no dia 24 

(vinte e quatro) do corrente , ás 8 (o ito ) horas. 

Saudações 

RE I uma c6 ia dest intimação e fico ciente • 

.ARA.Rk UARA, I JZ.de Novembro de 1939. 



........ 

Araraquara, 17 de Novembro de 1939. 

Ilmo. Snr. 

LAURO PEREI 

Araraauar 

Tendo a Administração da Estrada indicado V.S. 

para dep6r como testemunha no inquérito administrativo que mandou 

instaurar, afim de apurar a responsabilidade do escriturario de 3• 

classe do Almoxarifado, Snr. ABILIO MAR UES GIRAO, acusado de estar 

incurso nas letras ~e f do artigo 54 do decreto federal nr.20.465, 

de lg de outubro de 1931, abaixo transcritas: 

"Artigo 54 - Considera-se falta grave; 

e) - atos reiterados de indis
ciplina ou ato grave de insubordinação; 

f) - abandono do serviço sem cau
sa justificada; tt 

fica V.S. intimado a comparecer no predio da Cai

xa de posentadoria e Pensões dos Ferroviarios da Estrada Araraqua

ra, á venida Hespanha nr. 5 (cinco), nesta cidade, no dia 24 (vinte 

e quatro) do corrente, &s 8 (oito) horas. 

'( ~ Saudações 
_fi ~~~ 

Gõ RAMALHO~ MENDONÇ 
Presidente da Comissão de Inquérito 

RECEBI uma c6pia desta intimação e fico ciente. 

ABARAQU , 1/ de Novembro de 1939. 

J 

lrmfto1 Lia 8742-G-88 



········ 

Araraquara, 17 de Novenmro de . l939. 

Ilmo. Snr .. 
ABILIO MAR UES GIRAO 
Catanduva 

Pela presente fica V.S. intimado a comparecer no 
dia 23 (vinte e treis) do corrente mês, ás 8 (oito) horas, no pre
dio onde funciona a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferrovia
rios da Estrada Araraquara, á Avenida Hespanha nr. 5 (cinco), nes
ta cidade de Araraquara, afim de prestar o seu depoimento pessoal 
no processo que, por ordem da Administração da Estrada, foi aberto 
para apurar a sua responsabilidade como incurso nas letras E e F do 
artigo 54 do decréto federal nr. 20.465, de 112 de Outubro de 1931, 
abaixo transcritas: 

HArtigo 54 - Considera-se falta grave: 
e) - ~tos reiterados de ind~scipli

na ou ato grave de insubordinação; 
f) - Abandono do serviço sem causa 

justificada; tt 

A Administração da Estrada indicou para deporem nes
te Erocesso as seguintes testemunlla.s: SHRS. JOAQUDJI EGYDIO DA SILVA, 
JOSE BENTO CORREA, ELISEU GOMES DE MELO, MIGUEL VOLPE NETO, JOAO LI- . 
BERATO e LAURO PEREIRA, as quais prestarão depoimento no predio da 
Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviarios da Estrada Arara
quara, dia 24 (vinte e quatro) do corrente, cuja inquirição terá ini-
cio ás 8 (oito) horas da. manhã. · 

Fica V.S. tambem intimado a acompanhar esta Comissão 
de Inquérito em todas as diligencias e demais termos dêste inqu~rito, 
bem como a assistir á inquirição das testemunhas acima indicadas no 
dia, hora e local designados. 

Outrossim, de acôrdo com o artigo 312 das Instruções 
para o Inquérito Administrativo de que trata o artigo 53 dos Decre
tos 20.465 e 21.081, respecti~amente de lQ de outubro de 1931 e de 
24 de fevereiro de 1932, V.S. poderá fazer-se acompanhar do seu ad
vogado ou ser assistido pelo advogado ou de representante de classe 
a que pertencer. 

CEBI uma cópia desta intimação e fico ciente. 

CATANTlJVA, .A f de Novembro 

lrwGo1 Lin 8742-!HlS 



CERTIDJtO 

Certifico que, de acôrdo com as informações obtidas 

no Escrit6rio do Movimento da Estrada de Ferro Araraquara, o trem 

P.4, de 22 (vinte e dois) do corrente, no qual viajava o Snr. Abi

lio Marques Girão, que deveria chegar nesta cidade ás 22.45 (vinte 

e duas horas e quarenta e cinco minuto ) dêsse mesmo dia, como se 

esperava, ficou retido em Fernando Prestes, em virtude do rompimen

to de um atêrro no quilometro 115 (cento e quinze), e s6 chegará em 

Araraquara na tarde hoje. 

Araraquara, 23 de Novembro de 1939. 

lrmio• Lia 3742-9-SS 



ASSENTADA 

Aos vinte e trez dias do mês de Novembro de mil nove

centos e trinta e nove, nesta cidade de Araraquara, em uma das sa

la.s do predio onde funciona a Caixa de Aposentadoria e Pensões doa 

Ferroviarios da Estrada Araraquara, sita á Avenida Espanha nr. 5 

(cinco), ~s 8 (oito) horas da manhã, presentes os membros da Comis

são de Inquárito Administrativo, senhores Germano Ramalho de Mendon

ça, Presidentel Nicoláu Araujo Zocco, Vice-Presidente, e Osorio Men

des, Secretário, abaixo-assinados, Comissão esta nomeada pela porta

ria de fl. 1, do senhor Dr. Diretor desta Estrada, sob referencia P. 

473 (2647-62-31), datada de 13 (treze) do mês corrente, apregoado, 

deixou de comparecer o indiciado, senhor Abilio Marques Girão, o 

qual, segundo consta da certidão do senhor Secretário, viajava no 

trem P.4, de 22 (vinte e dois) do corrente, trem êsse que, em vir

-tude do rompimento de um atêrro no quilometro 115 (cento e quinze), 

ficára retido em Fernando Prestes, não tendo chegado em Araraquara 

at' ás 8 (oito) horas do dia marcado para o interessado prestar suas 

declarações, devendo o aludido trem c~egar nesta s6mente hoje á 

tarde. A vista dêsse contratempo, determinou o senhor Presidente 

que se expedisse nova intimação ao indiciado, em aditamento á ante

rior, marcando o dia 24 (vinte e quatro) do corrente, ás 7.30 (sete 

horas e trinta minutos) da manhã, para, no mesmo local, o Snr. Abi

lio Marques Girão prestar declarações. Do que para constar foi ês

te termo datilografado e vai por todos assinado. Eu , Osorio Mendes, 

Secretário, datilografei. 

esidente da Comissão de Inqu~rito 

da Comissão de Inquárito 

lrmiíoa Lin 3742-G-88 



• 

........ 

Araraquara, 23 de Novembro de 1939. 

Ilmo. Snr. 
ABILIO MARQUES GIRAO 
Arar aguara 

Em aditamento ao meu of!cio de 17 (dezessete) do 
corrente, que o intimava a comparecer hoje 1 23 (vinte e trez), ás 
8 (oito) horas, no predio onde funciona a Caixa de Aposentadoria e 
Pensões dos Ferroviarios da Estrada Araraquara, á Avenida. Espanha 
nr. 5 (cinco), nesta cidade, mas em virtude do trem P.4, de 22 (vin
te e dois) do corrente, em que v.s. viajava, ter ficado retido em 
Fernando Prestes, por ter se rompido um atêrro no quilometro 115 
(cento e quinze) trem êsse que s6 chegará em AraraquaTa na tarde 
de hoje, fica v.á. novamente intimado a comparecer, no mesmo local 
já designado, ás 7.30 (sete e trinta) horas de amanhã, 24 (vinte e 
quatro), afim de prestar o seu depoimento pessoal no processo que, 
por ordem da Administração da Estrada, foi aberto para apurar a sua 
responsabilidade como incurso nas letras ~ e ~ do artigo 54 do de
creto federal nr. 20.465, de lg de Outubro de 1931, abaixo transcri
tas: 

11Art. 54 - Considera-se falta grave: 
a) - Atos reiterados de in

disciplina ou ato grave de insubordina
ção; 

f) - Abandono do serviço sem 
causa justificada; 11 

A Administração da Estrada indicou para deporem nes
te processo as seguintes testemunhas: SNRS. JOAQUIM EGYDIO DA SILV , 
JOSE BENTO COHRmA, ELISEU GOMES DE MELO, MIGUEL VOLPE NETO, JOAO LI
BERATO e LAURO PEREIRA, as quais prestarão depoimento logo a seguir 
ás suas declarações, no mesmo local. 

Fica v.s. tambem intimado a acompanhar esta Comissão 
de Inquérito em todas as dil~encias e demais termos dêste processo, 
bem orno a assistir á inquirição das testemunhas acima indicadas, no 
dia hora e local designados. 

Outrossim, de acôrdo com o artigo 3g das Instruções 
para o Inquérito Administrativo de que trata o artigo 53 dos Decre
tos 20.465 e 21.081, respectivamente de 11 de Outubro de 1931 e de 
24 de Fevereiro de 1932, V.S. poderá fazer-se acompanhar do seu advo
gado ou ser assistido pelo advogado ou de representante de classe a 
que pertencer. 

RECEBI uma cópia de:tA intimação e fico ciente. 

V J de Novembro de 1 

lrwiioa Lin 8742-9·88 



I 

TAJJ.a 

Aos vinte e quatro dias do m~s de Novembro de mil novecen

tos e trinta e nove, nesta cidade de .arara<nlara, em uma das salas do 

:prédio onde funciona a Caixa de A:POSen tadoria e !Jensões dos .!ferrovia

rios da Estrada ..a.raraqy.ara, sita a A.venida~spanhanr. 5 (cinco), às 

7 (sete) horas e 30 (trinta) minutos, :Presentes os membros da üomis

são de Inquérito Administrativo, senhores Germano bamalho de endon· 

ça, Presidente; Nicoláu uaujo Zocco, Vice-Presidente, e Osorio an

des, Secretário, abaixo assinados, Comissão esta nomeada :Pela :POrtaria 

de fl. 1 (um) do senhor .ur. iretor desta .l!;strada, sob a referoocia 

nr. P.473 (2647•62·31), datada de 13 (treze) do mês corrente, a:Pregoa

do, com:Pareeeu o indiciado, senhor Abilio Marques Girão, :Pelo que or

denou o senhor Presidente se tomasse par termo as suas declarações. .lJO 

e para constar foi •ste termo datilografado e ~e vai :POr todos as

sinado. ~u, OS>rio endes, secrethio, datilografei. 

- , oomissao de ln~uerito 

casado, residente na cidade de Catanduva, A 

- , Comissao de Inquerito 

idade, brasileiro, 

~oiaz nr. 4 (quatro), 

ha cerca de 6 seis) anos, f'uncionario da .l!:strada de ·erro ..a.raraquara., 

com 15 (quinze) anos de serviço :prestado à mesma lSm:preza, exercendo 

ultimamente o cargo de escri turario de :sa. terceira) classe, sabendo 

l~r e escrever, oan]lromissado disse cem referencia à portari de fls. 

1 (um) o seguinte: que tendo recebido uma carta do Ltretor da ~strada, 

rEmovendo-o :Para ~ara<;Para, a contar de 1g primeiro) de .d.gOS to do 

corrente ano, apresentou-se ao mesmo ~. Dr • .l>iretor, afim de ex.p"r 
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a situação gy.e lhe foi criada oom essa remoção. llanhando 460~00 (qua

trocentos e cincoen ta mil réis), como escri turario de 3a. { terce:ira) 

classe, com ~sse ordenado ha já lO (dez) mos, tem:po ~sse em q_ue já 

Jhe poderia ter feito una melhora, o que não aconteceu, em :presença des

sa remoção, e como já residisse an oatanluva ha já 6 (seis) anos e 

de ac~rdo com o of!cio que enviou ao ~nr. .ur. .lJiretor, onde expoz o 
, 

seguinte: ~e nesse interregno de tem:po adcn:t1riu casa :pro:pria, uma ma-
. ~ . 

quina de costura e outros objetos necessarios ao oontorto ào seu l.ar, 
"f• • • • t .,_ . 

o qJ.le vin.ba :pagando em _prestações suaves , e que não tendo essa melhora 

desejada, 6sses comJ?romissos, como fez vêr ao :::mr • .ur. li.lretor, inbi-.. 
biam-no de seguir :para .arara o Snr. Dr • .Diretor, an face dessas 

alegações, mandou q~e o ~es.no entrasse ~om um .r:~~ue~~?to ~dindo~ , uma. 

com o tempo preciso :para que o IOOsmo :pudesse regularizar a sua 

situação naquela cidade e vir assumir o novo cargo, no Almoxarifado . 

O re<;Peri~nto foi dirigido ao ~. Dr • .Ui.retor oolicita.ndo 6 (seis) 

~ses de licença, sem vencimentos, afim do indiciado :poder tratar de 

liquidar os compromiS soa alegados., tendo o ~. :ur • .Uiretar concedido 

a:penas 60 ( sessenta) dias, isso mesmo sem _prorrogação, tem:po ~sse que __ ...... ,, .. 
era extranamente diminuto, :para que o mesmo :pudesse solucionar os com

J;>romiss:>s que havia aswmido e que já datavam de \ID.S 3 (trez) anos. 

esse es;paço de tem:po, ficou o indiciado enferma.do e :pediu J;>ernlissão - -. srn 

e :passe :Para ir a são Paulo consultar médico, o que foi concedido. o 
. -· 

~dico que o examinou Em l::i . Paulo :prescreveu 6 (seiS) mêses de licença 

:para trataiiBnto de saúde, an clima aJ;>rO:Pria.do, em vista da licença es-
' .... . 

tar quasi ex:piraã.a, o indiciado juntou ~sse atestado num novo requeri

mento e soli?i tou do Snr. llr. Diretor a concessãp d~ re.s .o 4a li7~.9a 

primitiva, que era de 4 ( ~atro) ~ses, afim do mesmo :POder fazer .asse 

tratamento, o que foi negada, .8ID. face de um exame procedido ];elO .ur. 

Granatta, exame ~sse que não lhe foi for~cido atestado, uma vez que 

o l;:)'n.r • .ur • .1)1retor lhe autarizára a :Procurar ~sse facultativo :para Ji1I11 

exame . QUe embora não esteja guardando leito, o indiciado continúa 

ainda em estado geral de fraQ!leza, necessitando de tratamento J;>reventi· 
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vo, wescrito pelo facultativo que o examinára en São l>aulo. "ue El1l 

vista do i::»nr. Dr. Diretor ter negado o restante da licença e não ter 

atendido ! prescrição médica, que lhe havia sido concedida, o interes-
I 

sado enviou novo of!aio ao ~. Ir • .uiretor, onde deu a conhecer ao 

mesmo que a situação do indiciado era deseSJ;~eradora, pois que essa l!e

moção estava-o :prejudicamo. ue esperava qoo o mesno levasse em oon

sideração o (Jle alegára naquele ofÍcio (data.ão de 23 (vinte e traz) 

de Outubro daste ano), de que a ranoção fosse concedida com uma mal..ho

ra ou mesmo uma :promoção, coisa a que o inà.iciado se julga com direi to 

pois ha 10 (dez) anos gpe espera essa zoolhor , tempo ~sse an que tem 

sido Semlll"e preterido, sem cpe houvesse motivo justi:f:lcado, mesmo por

que todas as promoções que tem tido durante os 15 (quinze) em que é 

empregado, todas tinham sido por merecimento. Alega mais que ~sse ofí· 

cio, de 23 (vint'e e tre2i) de Qutubro, não foi respondido 1>elo ~.:or. 
.. . ,_.. \;r, r:\~!.. . •• 'C' ~ • C" ~ 1' t.l.t i' ·· . ,,,. . ' , . 

Diretor, como o indici. ado esperava., o que aind aguarda, porquanto 

bavia solicitado :permissão :para se dirigir ao Snr • .ur. ~eoretário d.a 

Viação e Obras Úblioas de. São . Paulo, pedido ~sse que ainda considera 

an Já. Perguntado pelo i:lrl.I". Presidente, respondeu: ue a lQ (primei

ro) de Agosto foi transferido do J.Jepartamento da Ii>comoção :para o Al

moxattifad.o desta .J:!;strada, na mesma categoria, sem redução de seus ven

cimentos, a comunicação dessa transferencia foi feita diretamente pe

lo ..ur. Diretor desta .blstrada, que, 81>6S recebida essa comunicação, êle, 

declarante·v veio ter a .araraquara, onde fez uma exposição ao ~. Dr. 

Diretor, que já se acha. ex;planada pelo mesno declarante. :ue, a 14 

(quatorze) de AgOsto, mais ou menos, por o:r!cio dirigl.do ao li:m.r. AJ.mo

xarife desta ~àtrada, fazendo uma ex:posição do ocorrido e ao mesno tem· 

:PO solici tarxlo uma licença de 6 (seis) mêses, sem vencimentos, ara cy.e 

pudesse regularizar a w.a situação em oatanduv.·a.; que a licença sem ven-
. 

cimentos pedida não importava em poder deixar de sustentar- se durante 

aquele :periodo, pois que tinha algumas economias e meano uma :Parte que 

lhe tocou, digo, referente a uma parte que lhe tocou na venda de uma 
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~á-aa!'a afe. ~eo ~at-a?u-a~a 

:propriedade nesta cidade e que constituia bem imovel, cuja :parte im-

:portava em um conto e poucos mil réis, e contando ainda com alguns •bi! .. 
cates• ~e vem fazendo an Catanduva, em suas horas de fÓlga.; c:pe sabe 

ter recebido cartas do Q.nr. Almoxarife desta Jjàstrada, comunicando-lhe 
---... "~- .. .;r, '' ·~ ,_;~~»'· ,~J.< I ' 

licenças concedidas, reclamando acuse desta mesna carta e comunicande-
... ...:.lo;~~~_ 4'1t 

lhe ainda o termino da licença que lhe f'"ra concedida, as quaiS. não 

foram acusadas :por ~le, declarante; que recebeu uma cÓ:pia do edital 
~!'tW'I__. ~..... M ·~1'1'1'11);. 

~ ;u~ o c:?ny...,~õ.~v~ ~- .:~~~.~um~ . ~-~.~go, digo, as funções de seu cargo 

no Almo:xarifado, sabendo ainda ter Sido publioa.do :pela im:prensa e afi-

xndo nas estações desta .l!istra.da; que, cop.forme a ex.posição verbal que 

fez, an 2.3 (vinte e trez) de Outubro do oorrente ano, :por intermedio 

do .til.moxarifad.o, digo , do tinr. .tUmoxarife desta ~strada, dirigiu um 

ofÍcio ao ianr. nr. Diretor da mesma ..~!im:presa., em cpe esclarecia não po

der concordar com a remoção que lhe f<1ra :f'ei ta, de Oa taniuva :vara Ara

raqua.ra; que a sua viagent a tião Paul.o, em oonsulta nédica, deveria ter 

sido realiZada no dia 2.5 (vinte e cinco) 011 26 (vinte e seis.) de ~

tanbro e que o seu regresso se verificou no dia 7 {sete) ou 8 (oito) 

de Outubro; que, en ~o Paulo, o seu trata.IOOnto foi de lO {dez) dias, 

sendo que, a conselho do seu médico aasist.ente, Dr. Hrosch, médico de 

clinica geral, regressou para .tU;-araQJ.lara, IJOis qp.e o clima de oão Pau

lo não era a:pro:pria.do :para o seu tratamento; recomendou ainda o médi

co que, si fosse :possi val, :vrocurasse um clima a:vro:pri.a.do, :vara o seu 

·completo restabelecimento, indicando as localidades :prox:lmas a l;)ão .do

~e; que nenhum contrato foi asainado, :por êle, dealarante, com a .r..s

trad:a de .trerro Arara~ara, que lhe assegurasse a sua inamovibilidade; 
-

que, em Uatanduva, existe dificuldade an se obter casa para alugar e 

que a ma casa, assim como as existentes na imediação da mef?ma, :pode

rão produzir 50 000 { oincoenta mil r~1s) por mês de aluguel; que, não 
..... 

obstante ter sido convidado :para reassumir . as funçõ~s Cio seu cargo, da• 
1\ , I ~ I "(", I ' .-t ~ ,; 

--..... ~.,..:~,114/lfl\•· \""',.,.. ' .. • 

da a c1rcunstanc1a já exposta, não lb.el . ~ra., :po~. SiY~. cum:prir essa date~ 
.................. .., Nll ..w' ,( 'lo 4 N-~ ""<. ~ f• •~ ' • I 11-'• , 

minação; que, de:vois do entendimento que teve com o li:lnr. Dr. lJiretor, 
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~éu:zda e/e. ~eo ._Qt(a2-a?~a$a 

este, :por inj:;ermedio do seu oear.etário, ;:;mr. \~altar ~al, ooncedeu ... 
a ~le, decl. arant e, ver balment e, 15 ( quinze) dias de licença, J) ara que 

"-~. ,., ,, 

:puiess:e regularizar a sua situação em Oatamuva, e de,pois transferir-
n.l'•• \> J I 

__ ... 
se :para .tiraraq,uara; que, an Catanduva, êle, declarante, era escri. tu-

• ....,_~ ... ,jloo -.Y-··~· '\;.,,~" "--u , :f. ' 

rario de 3a. (terceira) . classe, com funções no JJa,p6sito, suoordinado 

ao .JJepartamento da D:>oomoção; que, an ··ão Paulo, êle se sul::meteu un1-

oali8nte a exame médico, san :pesquiza de laooratorio e nem tão :pouco 

raàiologioa; que a :primeira licença que pediu tinha o declarante a 

intmção de permanecer exc.lusi vem ente em Catanduva, afim de liquidar 

todos os seus negÓcios, ;para deJ;>ois retornar à sua atividade funcio-
' 

nal no lugar designado; cpe, a req,uerimento do médico de .araraquara, 

Dr. Granata, êle, declarante, submeteu-ae ainda a um eXBme radiolo

gico e de pesquizas nas fezes e urina, de cujo resultado não lhe foi 

comunicado. o núnero do :predio de residenaia do indiciado, em uatan

duva, é 24 (Vinte e quatro) e não 4 ( Q!latro), como ficou di to a :prin

cÍ:pio. l\essal va·se a entrelinha que diz anos, :para lar-se •que tem 

tido durante os 15 (quinze) anos Em cpe é em:pregado ". l'1ada mais disse 

e nem lhe foi :pergunta.ã.o, pelo cpe foi encerrado êste termo, ~e de

:pois de lido e acmdo oon:f'orme, vai :por todos assinado. ~u, Osario 

Oomissão de 
, 

nquerito 
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ASSENTADA 

Aos vinte e quatro dias do mês de t1ovsn bro de mil novece'!l
tos e trinta e nove, nesta cidade de .araraquara, em uma das salas do 
predio onde :t\mciona a uaixa de AJ)Osentadoria e Pensões dos Ferrovia
rios da .,l!;strada Arara~ara, sita à Aveniàa .blspanba nr. 5 \cinco), às 
8 (oito) horas da manhã, presentes os membros da Comissão de .Lnqué:ui
to .aà~inistrati. vo, senhores Germano J:W.malho de .llll.endonça, !lresiden te; 
Nicolau .Araujo Zocoo, Vice-Presidente, e Osorio Mandes, Secretário, 
abai:xo assinados, Uomissão esta no~eada :pela portaria de fls. 1 (um) 
do onr • .ur. lJiretor desta ~strada, sob referencia nr. P.4?3 {2647•62-
31), datada da 13 (treze) do mês corrente, achando-se tambam presente 
o indiciado, senhor Abilio Marques Girão , o senhor J?residente sonvi
dou-o a tomar assento na mesa dos trabalhos, declarando êste nao se 
acbar acompanhado de advogaclo e nem de rel)resenta:nte de alasse, vi.sto 
CJ!le, por enquanto, para o seu oas::>, julga desnecessario, :podendo êle 
mesmo defender- se. .ti.pregoadas as testemunhas indicadas :pela .~mnpreza, 
na :pcrtaria de fls. a (dois), sob referencia nr • .P.475 (2647-62·31), 
de 13 (treze) da Novembro oorrente, senhores Joaquim .l!:gyd.io da Silva, 
José Bento Corrêa, ~liseu uomes de alo, Miguel vol]G Netto, João 1!
berato e Lauro Pereira, e achando-se todas presentes, o senhor .Presi
dente ordenou que se tomasse :par termo o da,poimento das meenas, cada 
uma :Par s.ua vez. 110 que, para constar, foi êste te~o datilografado 
e vái :PQr todos assinado. l!.iu , Osorio Mandes, Secretário, datilogra
fei. 

~~~~~~~~~~"'-Jt.;.~~_,e-Presidente da Comissão de lnquérit 

~~~~~~-+~~~~~~~-eoretário 

Primeira te§tanunba - Joaquim lllgydio da i;:)ilva, oom 49 anos ,de idade, 
casado, brasileiro, residente nesta cidade, à Avenida Feijo nr. 30, 
.toncionario da .1listrada de Jfar.ro JU:'ara~ara, exercendo atualmEnte as 
funções de Almoxarife, com 34 anos de serviço :rrastado à mesma l!im.Pre
za, sabendo llr e escrever, aos costumes dis~e nada,com:@I'omissada e 
com refarencia aos fatos <Pe diZEill respeito a_:portaria de flst 1, dis
se: Q.ue, encontrando-a e vago, en sua .tte:partiqao (Almoxari:f'ado 1, o lu
gar de 30 (terceiro) esoritura.rio, isto com a saida do b!lr • ..uavino Al
ves Junior, êle, depo~te, :pediu o preenchimento dessa vaga, o ~e se 
varific ou com a r anoçao do 1nd iciado , smhor Abilio MarqlE s u.irao, 
conforme um ofÍai.o que recebeu do ~:mr • .ur. J.Jiretor desta .l!istrada, e 
diante do meSilo êle, de:poente, oonvidot; o Snr. bilio l4arques Girão 
para que se apresEntasse em seu Escritormo, afim de assumir o cargo 
para o qual foi transferido; que, dias depoi~• o indiciado apresen
tou-se em seu .hisortt6rio! entregamo-lhe tm1 oncio, no qual o indi
ciado solicitava 6 (seis J mêses de licença, san venc:lmentos, l?ara :po
der solucionar os seus negócios, em Cata:nd.uva; que, na o oasiao em 
que o ofÍcio fbi entregue a êle, depoente, o indiciado manifestou tam
bEilt o desejo da tratar de sua saúde; que, ao requerimento do pedido 
de licença de 6 (seis) m~ses, o b!U' • .ur • .D1retor desta .liistra.da conce
deu apenas Eio (sessent a) dias, ou 2 (doiS) mêses; que, dêsse des:pa
cho, êle, depoente, deu oonbecimento ao ::)nr • .a.bilio · arques tr:lrão, em 
carta de 18 (dezoito) de .t~.gOsto do corrente ano, de cuja comunicação 
o indiciado, ~nr . Abilio liarques Girão, não acusou, dando isso margem 
para que êle, de:poente, voltasse novamente ao assunto, :por carta, di-
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~?z.ada ~ ~~e> .J&(aeaJ'u;al-a 

rigida ao indicliido, em 4 (cpatro 1 de etanbro ,_reclamando o acuse à 
sua carta anterior, cUjo acuse até hoje ainda nao recebeu; que nova
mente, a 29 (vinte e nove) de tembro, êle, de:poente, comunicava Q}le 
o ~nr • .ur. Diretor haVia conced.ll.do ao indiciado a:penas 60 {sessenta) 
dias de licença, san vencimentos, que teve inÍcio em 4 lquatro) de a
gosto, licença essa que devia vemer-se ~ 2 (dois) de Outubro, cuJa 
carta, enderEÇada ao indiciado, tamban nao foi acusada; que, ante
riormante à carta de 29 (vinte e nove) de Setembro, o indiciado havia 
formulado, ·:por telegrama, un pedido de passe, :para êle e espOsa, de 
catanduYa. a ~o Paulo, o que foi atendido; que, a ô seis) de OUtubro, 
pela manhã, êle, depoente, recebeu pelo correio dois oficios do b'nr. 
Girão , um endereçado ao Snr. Dr. Diretor, pedindo ma~s 4 (quatro) mê• 
ses de licença, que se destinavam a tratamento de saude, e outro a êle, 
de:poente, que, encaminhou-os, por carta de 6 (seis) de Outubro, ao ~nr. 
Dr. Diretcr desta l!lstrada; que, no dia 9 nove) <ie Outubro, recebeu 
nova carta do tinr. Abilio rq~s Girão, datada de 6 (seis) do mesmo 
m~s, juntando um atestado médioo, documentos t1sses que enviou ao ~::»nr. 
nr. Diretor, por carta de 9 (nove) do mesno mês; que, em resposta, 
êle, de.I;>oante, comunicou ao indiciado haver o ~. Dr • ..L>iretor J1r'Ofe
rido um despacho para que o indiciado se su bnetésse a exame, junto ao 
Snr. Dr. Gennaro Granata, médigo da l!istrada de ~·erro .arara uara; que, 
diante do resultado do exame medico, o ~. ~. Diretor deliberou ne
gar a licença solicitada, do que foi dado ciencia ao interessado, por 
carta que êle, depoente, dirigiu ao mesmo indiciado, em 21 (vinte e 
un) de Outubro do corrente ano, pedindoainda que o mesno se apresentas
se no Almoxarifado com urgencia; finalmente, que, e.n 23 (vinte e trez) 
de Outubro, êle, depoente, recebeu do mdi cia.do nova carta, juntando 
um o:f':Ício juntando, digo, um ofÍcio dirigido ao ~nr. ~. Diretor, com 
o g,ual o indiciado esclarecia não concordar com a ranoção de uatanduva 
para Araraquara, _pelo motivo e~osto no ofÍcio; diante do cp.e, o ~nr. 
Dr. .Uiretor deliberou e:x:;pedir edital convidando o indici ado, :::mr. Abi
lio Marques Girão, a dentro do :r;razo de 8 (oito) dias apresentar-se ã 
secção para o ~al fOra designado (.Almoxarifado), afim de reassumir as 
funções do cargo, sob pena de se lhe aplicar os dispositivos legaiS· 
Pelo bnr. Presidente foi 12erguntado si, depois de ex_pedido o editaJ., 
o ~nr. Abilio Marques Uirao, igdiciado, s~ apresentou em serviçq, ao 
qp.e o depoente res:pondeu que nao, tEI'ldo somente enviado, como j a foi 
dito, o ofÍcio não aceitando a;emoção, pelos motivos :t\mdamentados. 
adu a palavra ao indiciado e as perguntas por êste formuladas, res

pondeu o depoente o seguinte: que todas as cartas que o mesmo havia 
dirigido ao êle, indiciado, foram feitas dentro ào prazo regulamentar 
concedido, digo, foram dirigidas dentro do período de 60 sessenta ) 
dias da licença que Mra concedida a êle, indicLado, em cUjo gOso se 
achava; que, não acusando as cartas, r econhece o depoente ter h avido 
descaso :par parte do acusado, ao invez de acusar a carta reclamada, 
o indiciado dirigia sanpre novas cartas tratando de a ssunto ban dife
rente e não do acuse reclamado; que, êle , depoente, supõe que o in
diciado estivesse ainda ~ oão Paulo~ no dia 29 (vinte e nove) de Se
tembro, isto .Q orque de la recebeu of1cio mais ou menos por e ssa oca
~ião, :pois ~e o ofÍcio trazia a data de, digo, :posterior àquela, isto 
e , datava de 5 (cinco) de Outubro; que os g,uatro (4) mêses de licença, 
an que pedia no ofÍcio de 5 (cinco) de Outubro, êlc, depoente, esclare
ce que eram em :prorrogação aos 2. dois) m~ses que o indiciado já havia 
gozado, licença essa g,ue SJlicitava, :prometendo enviar no dia seguin· 
te um atestado médico, o que fez com a sua carta de 6 (seis) de OUtu
bro. ada mais disse e nem lhe foi perguntado, :pelo que foi encerrado 
o :presente termo, o cpal, depois de lid9 e achado conforme, vai :por to
dos assinado • .hiu, Osorio ·andes, Secretario da Comissão de !nquéri to, 
datilograt'ei. / 

rJY.-nr~ ~k __ ~a:; ___ ? 
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Comissão de Inquérito 

Comissão de lnÇD.léri to 

Segunda testemunha - José Bento Co~rêa, com 42 anos de idade, casado, 
brasileiro, residente nesta cidade, a B.ua volunta:rios da Pa.tria nr.36 , 
funcionaria da .t!istrada de .!!'erro ~ara.(]!lara, exercendo atualmente as 
funções de .ajudante do almoxarife, com 29 anos de serviço :prestado ~ 
mesna .h:m:Preza, aos costumes disse nada, compromissada e com referenaia 
ao assunto de que é objeto êste inquérito, disse: que o indiciado foi 
removido para o Almoxarifado desta ~strada e desde a data de sua remo-
~ I - • çao ate hoje ali nao trabalhou, mas sabe que o mesno in:lic1.ado entrou, 

dias de:pois de sua remoção, com um :pedido de licença de 6 (seis) mfses, 
no que fbi a tendido, com a:penas su lsessen.ta) dias; que a licença :pe
dida :pelo indiciado era sen vencimentos; que sabe ter o indiciado se
g1J(ldo, digo, seguido a l:l.ão Paulo e que de lá formulou novo :Pedido de 
licença, :para o que enviou o com:p3tente atestado médioo, mas encaminha
do a exame médico, wlo l>r. Gennaro trranata, médico da ..t!istrada, sabe 
que, diante da deaisão daste, a licença ao indiciado :f'Ora negada; que, 
sObre a lieençal o b1lr • .tilmoxarife deu conhecimento ao indiciado, mas 
dessa oomunioaçao não recebeu o necessario aouse; que não sabe si hou
ve mais cartas recUamando o acuse da :primitiva; que o bnr. Jilinoxari:f'e 
canunicou tamban ao indiciado o deSJ;>acho do ~ • Dr • .Uiretor, negando 
a licença :pedida; tambem desta carta não tiveram acuse; que sabe ainda 
ter sido e:x:,pedido um edital convidando o indiciado a reassumir as suas 
funções para o qual f~ra designado no Almoxarifado, :parecendo ao de
:poante qw o prazo concedido para que o indiciado se a];>resentasse an 
serviço foi de 8 (oito) dias, isto é, que se devia vencer a 8 (oito} 
do m~s; que, depois desse edital, o indiciado tambem não se apresentou 
em serviço; que, ~bre o assunto, nada mais sai»e o de:poente. J:lerCUntado 
:pelo tinr. ·Eresidente, respondeu: que desconhece o motivo que justifi
que o modo do indiciado assim pro ceder, mas que o :pro:pr i o indiciado, em 
conversa, lhe disse ter necessidade de perm.amcer em uatamuva, para 
tratar de seus interesses particulares e depois decidir-se de sw. re
moção, :pois que a êle, indiciado, conviria muito mais ~icar em ua tandu
va. Dada a :Palavra á.o indiciado, o de:Poente ,res:pondeu que, com re.feren
cia ao nr. Granata, o de:poente sabe ser o medico de acidentes e que 
quanto a exame :p~a concessão de licenças, sabe tambam que a ~iretoria 
da .!!istrada delibera qual o facultativo deva :proceder, entendendo o de
:poente cpe, dentre ales, está tamban o Dr. Granata; que, com referencia 
ao regresso do indiciado de ~ão aulo, êle nada presenciou em sua IB s-
8(1a ou semblante que se afigurasse achar doente, :pois o seu fisico san
:Pr'e tan sido êsse • .Nada mais diese e nem lhe foi :Pergtm.tado, :pelo que 
foi encerrado o :presente termo, o qual, de:pois de lido e achado confor
me, vai :por todos assinado. ~u, Osorio andes, Secretário da Comissão 
de lnquérito, datilografei. 

~~-------~~~~~~~~~~Presidente da uomissão de ln~uérito 

~~~~~~~~~~~--~-Vice-~residente da Comissão de ~quérito 

....,...~/LJ~~~-/--1-L"~~~~~ ecretár i o 
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~erceira testemunha - ~liseu ~ornes de ~ elo~ com 37 anos de idade, ca
sado, brasileiro, residente nesta cidade, a Avenida .tiandeirantes 11-Ji., 
funcionario da ~strada de .l!erro Araraquaraf exercendo atualmente as 
funções de Chefe de ~ec9ão no ~scritÓrio entral da ~comoção, com 13 
anos e 10 meses de serv~ço prestado à mesna billlpreza, sabendo ler e es
crever, aos costumes diss.e nada~ compromissada e com referencia ao as
sunto de CDle é objéto êste inqueri to, disse: que sabe ter sido o :indi
ciado, l:inl.". Abilio arquas Girão, transferido do JJep6sito de Catanduva, 
onde exercia o cargo de escri turario de 3a. ter;ceira) classe, para i
gual cargo no Ji.lmoxafif'ado desta Estrada, com sede em Araraquara; que 
sabe não ter o b'nr. Girão se apresentado para assumir o cargo J;a,ra o 
qual fOra transferido, até esta,data, e mesno depois de ser convidado 
por um e di tal e~edido :pela Diret2ria da .histrad~, não deu êle, indicia
do, cum:primen to aquela determinaçao, :pois que nao se apresmtou ainda 
a serviço no lilmoxarifado desta Estrada; que sabe ter sido concedido 
uma licença de 60 (sessenta) dias, isso logo a:p6s ter sido cientificado 
da ra:noção @e lhe f<1ra feita :por detenninação do ~nr. Dr. 1Jiretor des
ta Estrada; @e :por ouvir dizer, a licença de 60 (sessenta) dias :çcra 
oolici ta.da :pelo ~nr. Girão, afim de que f1ste :pudesse tratar de nagocios 
de seu interesse; que, com referencia à licença, ~le, depoente, ouviu 
do indiciado que veio a .Bra.ra.quara :para ~tratar, juntamente à Diretoria 
da .l!.istrad.a de Ferro .araraqu~ra, sObre o assunto; _que quanto aJJ odo1 

de :proceder do indiciado, nao reassunind o as funçoes do seu cargo, ~le, 
depoente, desconhece, precisando, entretanto, que o indiciado, em ua
tanduv , no mf1s de .8gosto, an conversa com o indiciado; este lhe dissé
ra que na ocasião em que tinha :pedido sua transterencia daquela 1ocali· 
dade não fOra atendido, mas agora que êle nada pedia e que ,estava tam-

. ban com sua s!tuação financeira mais ou m~nos normalizada e que veio de 
receber ranoçao, pelo que, era sua intençao vir tratar do assunto jun· 
to do snr • .ur. Diretor, afim de deixar a mesma sem effjito, para que 
Gle, indiciado, continuasse naquela localidade, isto e, uatanduv ; que 
sabe tamban o indiciado ser pro:prietario de uma agencia de jornais e 
revistas na localidade de oatanduv ; que, como 3Q' {te.eceiro) escritu
rario çpe era, no .LJe.pÓsito de Catanduva~ percebia os venciiOOntos de 
450 ooo (quatrocentos e cincoenta. mil reis) mensa:f.B e transferido qua 
fbi J;Jara o Jilinoxari:t'ado, com igual categoria, deve perceber os mesmos 
vencimentos; que quanto à ranoçãQ do indiciado, êle, depoente, atribÚi 
a uma queixa a:presentada,. digo, ã queixa a:r;resentadayelo Ghefe do .ue
p6sito de oatanduva, parecendo-lhe que o indiciado nao estava se desem· 
:penhanio a contento de sws atribuições ; isto parece a ~1e, depoente, 
que era an virtu.le do indiciado se dedicar mais aos seus interesses p 
ticulares, que é a agencia de jorna!s e revistas, de que é pro:prieta
rio; que, removido, foi o ~. Girao de atanduva :para o iU.moxarifado 
desta cidade, foi preencher a vaga que se verificou an uatanduva,com 
sua ranoção 1 o cnr • .};1,o uorraa da tiilva, funcionario êste que exercia 
igw.is funçoes no J)e:posito desta cidade· qua, an conversa com o AJ.mo .. 
:xarife desta Estrada, snr. Joaquim .tSgyd!o da oilva, êste teve ocasião 
de dizer a êle, de:r;>oente, @e as cartas dirigidas ao bnr. u-irão não fo
ram acusadas • .La.da a palavra ao indiciado, cnr. J.i.bilio ·arques Girão, 
as -perguntas por ~le formuladas foram respondidas pelo de:Poent e da ma
neira seguinte: que J;JOr ouvir dizer, o indiciado havia renetido um a
testado de um médico especialista de ~.Paulo, para que com o mesmo obti· 
vesse mais licença, mas foi o indiciado encaminhado ao Dr. Granata, pa
ra que se submetesse a um exame médico, sendo que ~ste discordou do 
diagnostico formulado por aquele especialista; que, 6le, de:poente, sa
be ser o ~. Granata contratado pela .tSstrada ~ara o serviço de aciden
te no trabalho, cabendo-lhe ainda as atri~içoes de exame nas, digo, 
nos funcionarios da "strada, quanio exigidos :pelo .l)r. Diretor, sabendo 
tambOOJ que em casos que se tornem necessarios a assiste:ncia de um ou
tro medie:o J)ara que o .ur. Grana ta possa formular o seu diagnostioo, 
êste tem convidado colegas seus :para tal fim; que, com referencia ao 
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convite feito :pelo Dr. Granata a colegas seus. em :prestar concurso em 
casos especiais., êle, depooote1 tem certeza q,ue isso se deu, J)elos J)a
J)eis que passaram pelas suas maos, mas não IJ6de J;>recisar , no momento, 
o nome do em:pregado; que a remoção dele, iniiciado, foi feita basee,;da 
em queixas apresentadas IJelo Chefe do DeJ?6si to de Catanduva; isto e o 
que :parece a ~le, del)oente, como já teve ocasião de manifestar anterior· 
mente; que, com refereno:ia á transfereneja de l:'io Corrêa da t:ict.lva, de 
Araraquara :para Catanduva, não sabe qual seja o motivo; só sabe que foi 
~le :preencher a vaga aberta co~ . a ranoção do indiciado. l~ada mais dis
se e nem lbe foi IJerguntado, J)elo que foi encerrado o presente termo, 
o qual , de:pois de lid9 e acbado con:f'omé, vai ;>or todos assinado • .lliu, 
Osorio Mendes, Secretario da Comissão de Inquer o, datilografei. 

Comissão da Inquári to 

·~~~~~~a;.~~~4:Z.:3;;~;llfce-Presidente da Comissão de Inquéri te 

Quarta tes~amupha - João láberato, com 4ê anos de idade, casado, bra
sileiro, residente nesta ciàlade, à Rua Sao Bento nr. 132-A, funciona
rio da Estrada de Ferro .Araraquara, exercendo atualmente as funções de 
Gerente do Serviço .Bodov:i.ario, com 29 anos de serviço :prestado à mesma 
Empraza, sabendo ler e escrever, aos costumes disse nada• com~omissa
da e com referencia aos tatos-, digo, ao assunto de q_ue e objeto êste 
inquérito, disse: que sabe ter sido o indiciado removido de Uatanduva, 
onde exercia as funções de escri tur2Xio do De:p6s1to, que se acha su
bordi~do ao .lJe:partamento da I.Dcomoçao, :para o Almoxarifado da ..l!àstrada, 
com séde nesta cidade; que, depois de ter o indiciado conhecimento des
ta ranoção, solicitou una licença, obtendo 60 (sessenta) dias,. mas não 
sabe o motivo :pelo quàl foi a licença solicitada_pelo_indiciado; ~ue, 
vencida que foi a licença, o indiciado, tinr. Girao, nao se apresentou 
em serviço, o q_ue deu causa a Que o Dr. Diretor da ~strada ~xpedisse 
um e di tal. convidando o b'nr. Girão a reassumir o esercicio do o argo no 
Almoxarifado desta Estrada, dentro do prazo de 8 (oitol dias., cUja de
terminação o s:tr. Girão tambem não cumpriu, J?Ois que na o reassumiu até 
então as suas fUnções; q_ue, por ouvir dizer, em Catanduva, de pessoas 
amigas dele, de]'.)oe:gte, sabe ter o indiciado di te não aceitar a remoção, 
por~ua a ~strada nao a :poderia .fazer sem :promoçao; ~e sabe ter o 1n
dic:iado, em Catanduva, uma a.gencia de jornais e revistas; isto ale, de
poente, ]',)6de afirmar :po~que foi agente naquela estação, durant~ o :perio· 
do de 18 (dezoito) anos), com c;tue contava na data de sua remoçao, que 
foi a 18 (dezoito) de Maio deste ano; que a referida agana1a de Jor
nais e revistas é de ;pro:priedade do indic-iado, .abilio ar<Pes Girao; 
que sabe tambEm que o Chefe do De:pÓsi to daquela estação de Catanduva, 
Snr. Ovidio ~·rancisco dos Santos, queixava-se sempre da falta de assi
duidade nos trabalhos da ~strada, :por :parte do indiciado, ,isto :porqoo 
o Gbefe do JJe:p6sito queixou-se :por di versas a t1le, de:poente, e <P8 es
ses :pedidos de licença, f'ormulados :pelo indiciado, umas vezes por doen
ça, outras :por motivos que o depoente não :p6de :precisar, s6 :poderá a
tri ruir a CJ!le o indiciado assim :pro cedia afim de a tender os seus in te-
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?:f;',ç~ada ~ ~z" ...%aza?ua-za 

resses particulares; que com ref'erencia a ranoção do indioiad.o, de 
Uatarrl.uv~ :para .araracn.mra, ~le, depoente,. sabe ter sido realme;!te 
feita, nao :podendo, entretanto , :precisar si com Ili' ej uizo ou na o nos 
vencimentos. .ua.da a palavra ao indiciado, êste disse contestar o de
poimento desta testanunha, :por não ser amigo da mesm. .t'erguntado 
pelo ~mr. Presidente, si conf'innava o seu depoimento, o depoente de
clarou qw sim, em todos os seus pontos. J.'iada mais disse e nem lhe 
foi perguntado, ];>elo que fbi encerrado o :presente termo, o qual, de
pois de lido e achado confOrme, vai por todos assinado • ..tiiu, osario 

endes, Secretário da ComiSsão de lnquérito, datilografei. 

de Inq,uért to 

~inta testemunha - Miguel Volpe .Netto·, com 46 anos de idade, casado, 
brasileiro, residente nesta cidade, à Avenida 26 nr. 19-c, fUnciona
rio Ç!a l!;strada de ll'erro .8raraQ.uar~, exercendo as f'uncções de Uhefe de 
secçao no Departamento da Locomoçao, cam 18 anos de serviço prestado 
à mesma Em:preza, sabendo ler e escrever, aos costumes nada diSse~ com· 
promissa.da e com referencia ao assunto de que é objeto êste inqueri
to, disse: que sabe ter sido transferido do .0e 6sito de Catanduva 
para o 11lmoxarifado, em .araraquara, o indiciado, tinr. Abilio arques 
Girão, sendo que no De:p6si to de Catanduva o indiciado exercia as fun
ções de escri turario de 3a. (terceira) classe, com os vencimentos que 
no momento não pÓde precisar; Cl!le seguidamente estando no predio onde 
funciona o almoxarifado desta ~strada, ali não tem Visto trabalhar o 
indic:3ado; que, êle, depoente, viu um edital, expedido pelo Dr • .ui-
reter desta ~strada.t convidando o indiciado a reassumir o exercic:i.o 
do seu c ar~ , mas nao p6de :p:- ec isar si o indiciado a tendeu ou não ês
se convite, pois que parece a êle, depoente, que o :prazo estabelecido 
:pelo edital foi entre 5 lcinco) a 8 (oito) dias • .Llada a palavra ao in
diciado, êste nada ~rguntou ao depoente. .Nada mai.s disse e nem lhe 
foi perguntado, pelo que fbi encerrado o presente termo, o çn1al, de
pois de lido e achado conf'o.rme, vai por todos assinado . Eu, Ooorio 
Mendes, Secretário da Comissã de lnquérito, datilografei. 

~ . 
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Bexta testemunha - Lauro Eereira, com 34 anos de idade, casado, bra
sileiro, residente nesta cidade, à Avenida IDrro . nr. 2-A, funcionali o 
; d,igo, A Avenida. Barroso nr. 2-.a,.. í\mcionario da Estrada de Jferro Ma
ra~ara, ,exercendo as funcções de esoriturario de 3a. (terceira) clas
se, no De~artamento ~a Locomoção, com 10 (dez) anos e 6 (seis) mêses 
de serviço prestado a meena Empreza., sabendo ler e escrever, aos cos
tumes disse nada~ com~omissada e com referencia ao assunto de q_ue é 
objeto êste inquerito, disse: que sabe ter sido o indiciado removi-
do do Da~6si to de Ca tand.uva :para o .Almoxarifado, em .araraqp.ara, sendo 
que naquela De~Ósito o indiciado exercia o cargo de 3Q \terceiro) es
crituraria e ~rcebia os vencimentos mensais de 450$000 (Q.uatrooentos 
e cincoenta mil réis); que sabe que depois da ranoção do indiqiado 
êste gosou 60 (sessenta) dias de licença ~ara tratamento de saude, in
fornação esta :prestada a êle, d.e~oente, :pelo ~roprio indiciado; 9.ue, 
tanto da data da remoção como de~ois de vencida a licença de 60 {ses
senta) dias já referida, E!le, de~ente, sabe não ter trabalhadO an ~a.
ragJlara o indiciado, ~. Girão; Q.Ue, quanto ao motivo da ranoção, 
êle, de.poente, nenhum conhecimento teve e ~or isso nada :p6de dizer a 
raspei to; qw sabe ter sido e$d1do um edital, ~ela ~strada de Fer· 
ro .Araraquara., convidando o Bnr. Girão a assumir o exercício do seu 
cargo, no Almoxarifado desta ~strada, mas até hoje ~le, depoente, não 
viu o indiciado trabalhamo naquela He:Partição (Almoxarifado) • Dada a 
:palavra ao indiciado e à ~ergunta por este formulada, respondeu o de
l)Oente g_ue não sabe e nenhum conhecimento teve si o indiciado a:presen
tou ou nao um atestado mádico, com pedido de 6 (seis) mêses de licen-, . 
ça, isto e, de que nesse atestado al)resentado havia uma ~rescriçao de 
6 (seis) mt:?ses de licença. ~ seguida, e em curn~rimento aos artigos 
SQ {oitavo) e 9Q (novo) das instruções baixadas ~lo Colando Conselho 
N'aciqnal do Trabalho, o snr. Presidente da Comissão de Inq_uéri to per
guntou ao acusado si ~ste tinha defesa a ap:-esentar; o acusado respon
deu afirmativamente, ~elo que lhe foi mtão concedido o prazo de 5 
(cinco) dias :para que a ofereça, prazo ~sse q_ue comQ~ará a correr des
de logo, isto é, das 16 (dezesseis) horas do dia de hoje, 24 \vinte e 
quatro) de .Novembro de 1939 (mil novecentos e trinta e nove), tudo de 
conformidade com os mesmos artigos j á r aferidos • Nada mais houve, 
pelo que foi encerrado o presente termo, o qual, de~ ois de lido e a
chado conforme, vai por todos assinado. ,l!;u, Osorio andes, Secretário, 
datilografei. 

- , 
~~~;;:;:;;.;.;.;.....;_;.;...;:;.;.......;.,~~;..;;,:;,:...;...~--..:Presidente da Oomissao de Inquerito 

~~~~~-4~~~~~~~~~Vice-Presidente da Comissão de Lnqué
/ri to. 
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Catanduva, 26 de Novembro de 1939 
r-~--------------~--

ANO X 

vindas do exterior, con· 
clue se que cs Italia, em 
vista do tratado Germa· 
no-Russo, teria desligado 
da Allemanha, propen · 
dendo para uma posição 

ao des
mento 

ode aterro 
idades de 
re tes, os 
. F. A. têm 
m grande 
zo 

transita 
egula · , 
desmorona-· 
um grande 
roximidades 
Prestes, on· 
o fazer hal-

Pro f. Dr. Frederico De Marco 
Ex·assistente do PROF. MURRI de Bologna, 

um dos luminares da medicina mundial. 

Director da Beneficiencia Portuo-ueza 

MEDICINA E CIRURGIA 

-·~~·-
Rua Padre Duarte. 94 

UARA 

Suspensas as Anistia ampla 
remoções d.e na Hespanha 

professores pr1 M 

marios 
providencias Attenrlenclo ao que lhe 

directoria fo-i reprt>sentado D lo pro f. 
oram prom· Dario Diéis de MourH, di
onfonne ti· rector gerHl do Dep<~rta· 

TelegrAmmas ele- PHris. 
fornecidos pPiil "Unitd 
Press~, infnrmílm que o 
gPnerrll Franco prepélra 
um decreto p:ua <Wtstinr 
étmplament t(l(los os Es· 
panhn~ s. f'nvolvirlo na 
guerra ctvil d<1 qnt lle paiz. 

m~nto de Ec!ucRçào, - o 
c i a, já os dr. Alvaro de F1gueireclo 

neutra. 
2.o Grupo Escolar Presume-se que deante 
ExposJçlo de rplnturas dos acontecimento!: , ten· 
e Trabalhos Manuaes do a Allernaoha desli~a· 

O 2.o Grupo Escolar do do t>ixo Rorna-Berlim, 
desta ciclade in(jugurou a p~tria rle Dante não 
hontt:m a sua exposição estaria fora de duvrdas, 
de trabalhos rnanuaes e para collaborar com a 
pinturas, 11presentaclos pe· França e Inglaterrél. 

c1 l o~ alumnos desse con· 
ceituado estabelecimento I 
de Pnsioo. 

O sr. Victorino José 
Pereirfl, digno director do 
Grupo. t.:onviclou nos 
pnra visita! a. e bem as• 
sim assi tir r~ solemnida· 
de de entr ga de fliplo 
mas, no diéi 30, ás 14 
horas, aos ldumnos que 
concluíram o curso e~te 
anno. 

Casa Pinotti 
.MatPriaes pal'l\ cnnstrucção 
em geral, pelos menores pt·e· 

ços, entt•ega a domicili0s 
H.ua Bra il, 16&. 

Maleitas fi 
&ntl·pftludlcoe 

MAURO 
Tratamento radical 

do 

IMPALUDISMO 
Milhares de doen

tes curados. 
Recusenl os seus 

ti tu tos. 

o correndo uiào, Secrt>tr~rio da E lu l!i••••••••••••••••••ll!!l! 
cação, resolveu, por acto 

..,...-~~-.11 do diR 16 do corr nte, 
suspt>ntl r éls rt' moções de 
profe .. sores publi O' pri 
m<~rios, 11utorizadas pelo 
Hr tigo 10, letras A e n. 
do decreto rstadu ti n.o 
6 947, de 6 de fevtreiro 

OFFICINA DE PINTURAS 
Optimo negocio 

e aug~ 

reço da 
no Rio 

ftrgum ntét· 
ituocRn in 
o resp !C
de guem~. 

erdiml!ntos 
Ades, tendo 
Oommi são 
nto do Mi· 
ricultura c 
a que, nor· 
iiU -1 Çà01 ~e 
pre~;o Hn· 

,, 

-
PARA TODOS 

de 193.'5. 
Encarraga- se de pinturas em predios, letrei· 

boletas Decorações e outros serv1ços 

concernente ao ramo, 

Azevedo 
A' A . oci<~cào Protec· 

tor<t d<J InfanCH•, daquel· 
la cidacl , dona A velma 
Gonçalvt-s Díniz, em seu 
nom e e em nome de eus 

Rua Maranhão 61 CATANDUVA 
filho , f ez o donHtívo lle 
c nco contos de réis, H- Fiscal ou guarda 
brindo, assim a lt:Wt que on . 
vae c rrer - o , Pll llo pu · . errce-se um. pant fts· 

, u · " rt cahzaçào de ft~zenrla ou 
bltc?• ell_l P!?l ~ ~ a mhg· ilifU!P'du de macbiua, com 
OriOIO)rl tnstttUtçao .que é I longa pt•atica, podendo o 
par~;~ proteger oS crwncas mesmo eet· pt·o ul'ado nesta 
d samparaúas. •Folha»- Vit·ginio, 

Anil Ideal 
Guardem os rotulas que 

em Dezembro terno 
grande valor. 

Por preço de o cnsião, ven· 
de·lõle um bem nfregu 7.i1-

doHotel, que ganmte lucro 
c rto e offerece vanla· 
~en . 
Informações com Ricardo 
C:urnnna, na "Fo lha do 

'Povo" 

Vende:.se 
Um s1tio com '17 alquei· 

res, 26.000 cal eiros l>em 
formrtdo e produtivo, 3 al
quetres p., r a algodão, 2 
alquires de pasto, ma i s 
ou menos; mon~ueirão d 
porcos, 4 c<~s a s de ttj los 
e telhas e muitécis outra 
bemleiterifts. 

Tratar com R i c a r c! o 
C~HmOnH, nesta folh<J. 

Preco: 6'~:ooo$ooo. 

uu~ 
jV1oveis e Tapeçaria 

FABRICAÇÃO PROPRIA 

Filht do ('AO JAHÚ PROGRIDE'. 

e melhor fabrica de moveis do interior do E.stado. Visiterr. a sua expcsiça.o permanente. 

---- Grandes desconto• para 08 mt>Ze8 de Novembro e Df'zembro ----
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C .lll .rl 'l' IDÃO 

Certii'ico q_ue nesta da ta f'o i recebida pelo l:)nr. .Pre

sidente e a mim entregue a defesa por escrito a~esentada pelo in

diciado, onr • .tibilio arq_ues li-irão. 

Arar aq,uare., 29 de .Novembro de 1939 . 

~~~ Secret~io 
• 

JUNTA DA 

Aos vinte e nove dias do m~s de ~ ovembro de mil nove
centos e trinta e nove, nesta cidade de .z;rara quara, na sala onde 
funciona a Sec~ão de J:lessoa1 da l>iretoria da .l!;stra.da de .b'erro Ara
raq_uara , sita a Rua Gonçalves .lJias nr . 35 (vinte e seis), juntei a 
estes autos a defesa por escrito apresentada pelo indiciado, cons
t ante de 15 (quinze) folhas de papel e 1 (uma) folha do jornal "Fo
lha do Povo .. , ves:pertino que se edita em Uatand.uva, com data de .26 
(vinte e seis) de Novembro de mil nov~centos e trinta e nove . ~ , pa
ra constar, eu, Osorio endes , ~ecretario, escrevi . 

IM ~~ 
beore(á.rio 

CER'riD!O 

Certifico que se expirou hoje, as 16 {dezesseis} ho

ras, o prazo de 5 (cinco) dias concedidos ao indiciado, tinr. Abi

lio Marq_ues carão, para a:presentar a sua. defesa. 

Araraquara, 29 de Nov da 1939 . 
I' 

C O N C LU S ·Ã O 
• 

esta mesma data f aço estes autos conclusos ao ~nr • 

.Presidente da Comissão de Inquérito. ];u, Osorio endes, ecretá-

rio, escrevi. 

arara quara, 
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Bnr. becretá.rio 

Tendo o indiciado, arn sua dei'esa por escrito, pro
testado pelo depoimento das testemunhas, ~nrs . ~omaz ~ardi, Vicente 
Costa, ..antonio u-omes, maquinistas des ta .illstrada; mtonio artins No
gueira, ofic;l.al no JJepÓsi to de Catanduva; João Jfávero, revistador 
no mesmo Depósito; Angelo de Paula, Ohefe de ~épÓsito nesta cidade, 
e Ovidio ..l.!'rancisco dos Santos, Chefe de .IJeJ;>Ósito em oatamuva; embÓ
ra não tenha sido obedecida, em :parte, as instruções, que dizem no 
III tÓpico do art . SQ:- 'Havendo protesto J;>Or prova testemunhal, in
dicará a mesma os nomes das testemunhas, até o maximo de 7, assim co
mo a sua ~rofissão, idade, estado civ~l e residencia", designo o dia 
4 (quatro) de Dezembro proximo, :para ãs 8 (oito) horas, em uma das 
salas do :predio onde :tunciona a üaixa -de n.:posentadoria e ..l:?ensões dos 
Ferroviarios da ~strada Araraquara, sito à Ave:nida .t!ls:Panha nr . 5 (cin
co) , desta cidade , ter inÍcio a inquirição das testemunhas apresenta-
das pelo indiciado, senhor ~bilio Marques Girão, podendo o~. abi
lio ser ainda aoom:panhado de seu advogado ou de representante do sin
dicato de ela sse a que pertencer. 

... AS testemunhás, de ac~rdo com as instruções em v 1-
g~r, deverao ser a:Pt"esentadas :pelo indiciado, no dia, lugar e hora 
acima indicados . 

~xpeça-se ofÍcio nesse sentido , ao indiciado . 

araraquara, 29 de Novembro de 1939. 

CERTIDÃO 

Certifico que, em cumprimento ao que foi determi

nado pelo Snr. Presidente, expedi hoje um of!cio ao indiciado, Snr. A

bilio Marques Girão, avisando-o de que foi des~do o dia 4 (quatro) 

de Dezembro proximo, ás 8 (oito) horas, em wna das salas do predio on

de funciona a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviarios da Es

trada Araraquara., sito á Avenida Espanha nr. 5 (cinco), nesta cidade , 

para ter inicio a inquirição das testemunhas indicadas pelo indiciado. 

Araraquara, 29 de Novembro de 1939. 

~ ~~ 
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~araquara, 29 de Novembro de 1939. 

Ilmo. õ;inr • 
Abilio Marques Girão 
CAT.ANDUVA 

Tendo , S. indicado testanunhas :para de:poran no 
:processo em CJ!.le a .uiretoria da .,h;strada de .I! erro araraquara ordenou 
que se instaurasse, :para a:purar sua res:ponsabilidade oomo incw:·so 
nas letras~ e ;[do art. 54, do decreto federal nr. 20.465, de 1a 
de Outubro de 1931, que diz - •Considera-se falta grave: ~ - atos 
reiterados de indisciplina ou ato grave de insubordinação; f~- aban
dono do serviço sem causa justificada" - cujas testemunhas sa.o as 
seguintes: senhores Tomaz l::$ardi, Vicente Costa e .t:mtonio Uomes, 
maquinistas; Antonio Martins .Nogueira, João Fávero e OVidio Fran .. 
cisco dos antqs, re~ectivamente oficial de ve:p6sito, revistador 
e Chefe do Deposito de Catanduva, e angelo de ~aula, uhefe do ~e
:pÓsi to desta cidade, todos funcionarios da ~strada de .l!'erro .Arara
quara, - cientifico-lhe que designei o dia 4 lquatro) de Dezembro 
:proximo :para, em uma das salas do .I>redio onde funciona a Uaixa de 
A_posentadoria e ~nsões dos .l!erroviarios da l!lstrada ..d.I'araqua.ra, s 
8 (oito) horas, ter inÍcio a inquirição das testemunhas citadas e 
:por v.s. indicadas. 

Ve ac~rdo com as instruções em vig~r e baixadas 
:pelo Colendo Conselho acional do ~abalho, essas testemunhas de
verão ser apresentadas :por .l::i., no dia, local e hora por mim de
signados. 

Ou~rossim, de acOrdo com o art. 3Q (terceiro) das 
Instruções :para inquerito administrativo, de que trata o art. 53 dos 
decretos federais nrs. 20.465 e 21.081, res:r:ectivamente, de 1a de 
utubro de 1931 e 24 de .l!evereiro de 1932, V.b. :poderá f zer-se acom· 

:panhar de seu advogado ou ser assistido :pelo advogado ou de repre
sentante de classe a que :pertencer. 

~udações 

BECEBI uma c6:pia dêste oficio e fico ciente. 

CATA.NJJUVA, Jo de Novembro de 1939. 
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araquara, 1 de D zembro de 1939. 

Ilmo. Snr. 
Dr. Orlando D. Murgel 
D.D. Diretor da E.F.A. 
NESTA 

I 

Tendo o Snr. Abi. io Marques irão, escrituraria 
de 3 classe desta Estrada, que está respondendo a inquérito admi
nistrativo, para se apurar as faltas ue lhe são atribuidas e cons
tantes das letras ~ e i do art. 54 do decreto federal nr. 20.465, 
de lQ de Outubro de 1931 - Considera-se falta grave1 e) atos rei
terados de indisciplina ou ato grave de insubordinação; f) abando
no do serviço sem causa justificada; - indicado para deporem no pro
cesso as seguintes testemunhas: Snrs. Tomaz Bardi , Vicente Costa e 
Antonio Gomes, maquinistas; Antonio Martins Nogueira, João ávero 
e Ovidio Francisco dos Santos, respectivamente oficial de Depósito, 
revistador e Chefe do Dep6sito de Catanduva, e Angelo de Paula, Che
fe do Dep6sito de Araraquara, comunico a v.s. que designei o dia 4 
(quatro ) do corrente, ás 8 (oito) hora~, para, em uma das salas do 
predio onde funciona a Caixa de posentadoria e Pensões dos Ferro
viarios da Estrada Araraquara, ter in cio a inquirição das te temu
nhas acima citadas. 

De acôrdo com o 2Q topico do art. 92 das instruções 
baixadas pelo Colendo Conselho Nacional do Trabalho, a em reza, por 
si ou seu advogado, poderá reinquirir as testemunhas apresentadas pe
lo indiciado. 

Pe o, pois, a V.S. se digne designar o representan
te da Estrada para esse fim. 

Cordiais Saudações 

o.o ~.r~ cJ- ~~~ 
-~~~ _.. ~~-

HecebÍ uma c6~ia dêste ofÍcio e fico ciente .

araquara, 1 de dezembro de 1. 939.-

/ 
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raraquara, 1 de Dezembro de 1939. 

I lmo. Snr. 

Abilio Marques Girão 

Catanduva 

Em aditamento ao meu oficio de 29 de Novembro 

Último, em que comunicava a V.S. ter sido designado o dia 4 (qua-

tro ) do corrente, ás 8 (oito ) horas, para ter início inquirição 

das testemunhas apresentadas por v. s. , esclareço que o predio on-

de funciona a Caixa de Aposentad?ria e Pensões dos Ferroviarios da 

Estrada Araraquara está situado á Avenida ~apanha nr. 5 (cinco ) , nes

ta cidade. 

Saudações 

(~Cldr~ 
G O RAMALHÔÊ ,nONÇ P;e~a Comissão de Inquérito 

RECEBI uma c6pia dêste of cio e fico ciente . 

CATANDTNA, ~ de Dezembro de 1939. 
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ASSENTADA 

Aos quatro dlas do ~s - de ~ezembro de mil novecentos e 
trinta e nove, nesta cidade de •raraquara, em uma das salas do ~redio 
onde fUnciona a uatxa de À~osentadoria e ~ensoes dos ~errovtarios da 
~strada ~rara~uara, sita a ~venida ~spanha nr. 5 lclneo) 1 às 8 (oito) 
horas da~manhã, ~resentes•os membros da Oomissão de Inquer~to Admlnis
trativo, senhores ~rmano l~malho Mendonça, ~re~idente; ~icoláu Araujo 
~eco,. Viee-.J:Ires ldente, e Osor lo .wendes, Ji;)ecret'a:r1.o, abaixo-assinados, 
~omissão esta nomeada ~ela ~ortaria de fl. 1, do ~enhor ~. Diretor da 
~strada, sob referenc1a F. 473 (2647-62-31), datada de 13 (treze) de 
~ovembro de 1939 (mil novecentos e trinta e nove), achando-se tambem 
presentes os senhores .ur. Paulo de arvalho, advogado da J.Sstrada de 
~erro Araraquara, indicado :pelO unr. JJr • .LJiretor, :para representar a 
~strada, nesta rase do :processo, e o indiciado, ~nr. Abilto ~ques 
~irão, os quais foram convidados a tomar assento junto a mesa dos tra
balhos; o indi.clado declarou não se achar acom:panbado de advogado e 
nem de representante de classe, visto que, -para o seu caso, julga des
necessarto, ~adendo ~le mesmo defender-se. ~~regoadas as testemunhas 
indicadas pelo in~tciado em sua defeza ~or eserito apresentada e que 
se acha junto a ~ste processo, compareceram sômente as testemunhas lo
m~z .Ba.rdi e ~ngelo de x>aula, res~ctivamente maquinista e Uhefe do ~
posito, reslàentes nesta cidade, tendo deixado de comparecer as se
guintes testemunhas, por motivos que não justirlcaram: Vicente Gosta, 
"'ntonlo ~.7omes, Antonio J.~Uart ins Negue ira, cão ~ávero e Ovi.dio l!ranc is
ca dos Santos, todos .f'uncionarlos da Jll trada de- .t!'erro Araraquara. Pelo 
indiciado, ~. ~-otllo .uarques Girão, a vista do não comparecimento das 
testemunhas resi~entes em vatanduva, isto porque as mesmas não _puderam 
ser substituídas em seus :postos, J;~ela ,~;.astrada de l!'erro Araraquara, re
.querla :para que as mesmas, que são: Antonio Jlll2.rttns ogue ira, João ~·á
vero e Ovldio J!ranclsco dos Santos, fossem inquiridas na séde daquela 
estação, dado G motivo exposto; pelo ~. ~residente foi dito que a
tendia o requerido :pelo indiciado, pols que ao mesmo cabia ampla li
berdade de defesa e ~e designava o dla de amanb!, 5 lcinco) do ~s 
corrente~ para, em uma das salas da agencia ~e ~atanduva1 te~ lugar a 
i.nqui.ri.Qa.o das testemunhas, antonio ~rti.ns .c oguetra, Joao .Fávero e 
uvtdio ]rancisco dos santos, inqulri.ção esta que tera inÍcio às 12 ho
ras daquele dia. ~m seguida determlnou o ~nr. Presidente que fossem ou
vidas as testemunhas que se achavam presentes, cada uma por sua vez. Do 
que :para constar foi ~ste termo datllograrado e vai por todos assinado. 
~u, Osorlo Mendes, becretárto, datilografei. 

O omissão de Inquérl to 

~~~~~~~~~~l-~~~~~ce-Presldente da comissão de Inqué
/rt ta~. 
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Primeira testanunha - 'l'omaz Bardi com 36 anos à,.e idade, casado, bra
sileiro, residente nesta cidade, ! Rua 9 de ulho nr. 181, fUncionaria 
da Estrada de ~·erro Araraquara, onde exerce as í'unções de maquinista 
de la. classe, com 20 (vinte) anos de serviço :prestado à mesma ~pr:"e
za, sabendo l~r e escrever, aos costumes diss.e nada e compromissada 
com referencia aos fatos que dizem respeito a :portaria de fl. 1 e as 
:perguntas formuladas :pelo indiciado, bnr • .ab:klio arques Girão, res
pondeu: que ê1e, depoente, como maquinista, às vezes, ao chegar no 
.l.)e:pÓsito de oatanduva, encontrava o indiciado ,em serviço e outras não, 
não podendo saber, por isso, o motivo das ausencias e que, quanto aos 
outros f' atos que dizem relação a ~ste inquérito, ~le nada :-poderá dizer 
a respeito. J.Jada a palavra ao advogado da ~mpreza, o depoente res:Pon
deu que e sta.va em serviço e que, para vir deyOr neste inquérito, a Es
trada deu-lhe a necessaria licença; que, com referencia ao edital con
vidando ao indiciado a reassumir o exercicio do seu cargo, êle, de• 
poente, não teve conhecimento . .Nada mais disse e nem lhe foi pergun
tado, pelo que íbi encerrado o presente termo, o qual, de:Pois de lido 
e achado confOrme, vai :-par todos assinado. ~u, o~orio endes, tiecretá
rio, datilografei • 

.. ' 

Comissão de Inquérito 

Segunda testemunha - Angelo de aula1 com 47 anos de idade, casado, 
brasileiro, res~dente .nesta cidade, ã Rua 9 de Julho nr. 235-a, fUn
cionaria da l!:strada de ~·erro .lil'"araquara, exercendo atualmente as f'un
ções de Inspetor de ~ocomotivas, com 15 (quinze) anos, mais ou menos , 
de serviço ;Qr,~.fitado a mesma l!.lm:preza, sabendo ler e escrever, a os cos
tumes diss~mpromissada com referencia aos fatos ~ue dizem res
:Peito à :portaria de fl. 1 e ~ s :Perguntas formuladas pelo indiciado, 
respondeu: que ~llie , depoente, nas ocasiões em que visitou o De:-p6sito 
de Catm1d~va, ali sempre encontrou o indiciado an serviço e nem tão 
:POUco ouviu reclamações a respeito do serviço do indici~do, feitas :pe· 
lo Chefe do .JJe:P6sito daquela localidade; que sabe ter o indiciado 
solicitado uma licença, não sabendo, entretanto, para que fim se des
tinava e nem tão :Pouco si foi ou não concedida; reperguntado pelo 
senhor .~!residente, respondeu: que a êle, de:poente, como Inspetor de 
Locomotivas, estão afetos todos os aerviços que dizem res:PSito às lo
cometi va.s J mas tem :POr atribuição nã:> oficial visitar os De:-pÓ i tos 
f6ra da séde de .Araraquara, visitas estas feitas periodicamente; en
tretanto• ha mais de 6 (seis) mêses que n~o tem saido :para 4sse fim; 
que não é su.perior do li"'hefe do Dap6si to fora da séde desta cidade , 
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cidade, pois que as reclamações ~bre o pessoal são reitas direta
mente ao Cb.efe da locomoção desta. lilstra.da, pelos Uhefes de De~Ósito, 
e não a êle, depoente; que a s vezes que tem passado pelo Deposito 
de Catanduv , isto é, ha mais de 6 (seis) m~ses, êle, depoente, não 
ouviu do Chere do ~p6sito daquela localidade nenhuma queixa contra 
o indiciado; que, sObre o edital convidando o bnr. U.irão a assLliilir 
o exercício do seu cargo no ..olmoxartiado, :Qara o qual fOra transfe
rido, ~le, depoente, viu mas não teve a curiosidade de lêr, s abendo 
mais tarde que se tratava. de um convi te feito ao indiciado; que, in
do constantemente à Âepartição do Almoxarifado desta ~strada, ali nun
ca viu o ~:mr. Girão trabalhando; que, para :prest~ ês~e depoimento, 
êle, depoente, obteve licença do tm.r. Chefe da Locomoçao e nenhum an
baraço f'oi-lbe apresent do pelos dirigentes da Estrada., :para ~ss.e fim. 
~ada a palavra o advogado da lilstrada, ~. Paulo de Carvalho, ~ste 
nehhuma pergunta fez ao de!)oente. .Nada mais disse e nem lhe foi per
guntado, :pelo que fOi encerrado o presente termo, o qual, depois de 
lido e achado conforme, vai por todos assinado • .tt:u, Osorio Mendes, 
Secretário, datilografei. 

~~;.:;.:,;.::;.;.;:;;;...;.;;...;~..;;..:..;;..;;...;~~~~;..;;.;;;;.._ __ __,..Presid.ente da Comissão de Inqué .. 
/rito • 

.....:.t:..::.:::.,.._.:.:~-~:....!;;~~~;....,..'il--.::.......;::;.;:,;_Gnc e- J:>re sident e da Comia são de ln-
~ ;quérito. 

' . 
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A ~ S E N T A D A 

Aos · cinco dias do m§s de Dezembro de mil no
vecentos e trinta e nove , nesta c:idade de Catanduva , na 
sala de espera da .Agencia da Estrada de Ferro raragua
r~ , às 12 l~oze) horast presentes os membros da Comls
sao de Inquerito Aruninlstrativo , seijhores Germano lama· 
lho de Iendonça , Presidente· N1co1au ~raujo Zocco;Vi 
ce- residente , § Osorio Men~es , ecretario, abaixo-as
sinados , omissao · esta nomeada pela portar1a de fl . 1 , 
do . nr. Dr. Diretor da Estrada , sob referencia P. 473 -
{ 2647 - 62~31) , datada de 13 (treze) de Novembro de 1939, 
acllando-se tambem presentes o Snr . Dr . Paulo de Carva
lho, advogado da Estrada de erro Araraquara1 indicado 
pelo , nr . Dr. Diretor , para representar a Es~rada , nes
ta !ase do processo , e o indiclado , nr . Abilio I~rqueE 
Girao , os quais foram convidados a tomar ass~nto junto 
a mesa dos trabalhos; o~1iciado declarou nao se acbaJ 
acompanhado de advogado e nem de representante de clas
se , visto que para. o seu caso julga desnecessario , po
dend.o Sle mesmo defender-se . .A:gregoada8 as testemunhaf 
indicadas pelo indiciado e que a.evem prestai o seu de 
poimento neste IYJO~ento , conforme determinaçao do ijr . 
Presidente , nrs . Antonio ~rtins Nogueira , Joao Fave 
ro e Ovidio Francisco dos Santos , e achando-se presen
tes , determinou o Snr . Presidente que fossem as mesmas 
inquiridas, cada uma por sua vez. Do que , para cons
tar, foi este termo datilografado e _va.i por todos as
sinado , depois ,de lido e achado conforme . Eu , Osorio . 
Mendes , , ecretario, datilografei . 

Presidente da Com .de Inquá
/rito . 

~~~~~2L~~~~~~~~vice-Presidente da ,Com . de 
} /Inquerito . 

--~~~~~~~~~~~~--~secretário 

.~a#~~ . dvoga.do da Empr ez.a 

~~rrliciado 

T~.rc eitta testemunha - Antonio 1artins Nogueira., corn 
- o anos ae .. 1dade _casado , bespanhol residente nes
ta cidade , a ua êao Francisco nr . 27 , funcionaria da 
Estrada de Ferro Araraquar~ , onde exerce o_cargo de o
ficial de ajustador no Deposito da Locomoçao , ~esta 
mesma cidade , com 1~ anos de servlço prestado a.mesma 
Empreza. , sabendo ler e escrever , aos costume d1sse na 
da , compr~mis bada e com referencia aob fatos que dizem 
respeito a portaria de fl . l e as perguntas formul adas 



formuladas pelo indiciaÇl.o respondeu: que sabª o indi
ciado ter se ausentado as veze do s~rviço, nao ooden~ 
do, entretanto 1 precisar si foi ou nao com licenÇa pre
via e er~1 o .... moui vo que isso deu causa , porquanto essa 
anotaçoes sao feitas ao terminar o segundo periodo e 
~le, depoente, nunca teve a curiosid.ade de 1sso verifi
car; que as ausencias ~ada pelo injiciado ao serviço 
G e, depoente , tambem nao pode pr~cisar si foram ou 
nao mot1vadas por doença; que, d1go , as perguntas for
mulada elo 'nr. Pres1dente respondeu ,que sabe ter si
dQ o indlciado uido transferido do_Deposito desta esta
çao para a cid~de de Araraguarat nao sabendo entretan
to, a r pa.rtiçao en1 qu~ o 1ndic1ado deveria trabalhar 
naguela cidade; que, nao tevet conhecimento de um edi
tai convi~ando o indiciado a reassumir o exercício de 
suas funçoes , naquela. localidade, n~o podendo_tambe 
precisar si o indiciado assumiu ou nao as funçoes do 
seu cargo, na cidade dª Araraquara, e que aqu1 em Ca
tanduva 1 onde reside , ele , depoente, :tem ~ncontrado con 
o indic1aqo poucau vezes e por isso nao pode afirmar 
si continua resid~ndo nesta cidade , mas parece-lhe, en
tretanto , que esta re ·idindo nestad· que as queixas fei
tas pelo Cnefe do Deposito a Gle , egoent~ , contra o 
indiciado , datam- se â.e 6 (seis) a 8 (.oito; m€ses , maiE 
ou menos, e que essas queixas eram motivadas pela faltE 
do indiclado ao servlç da Estrada. Dada a Qalavra am 
Advogado da Empreza e as perguntas or ~le ~ormuladas 
respondeu o depoente que, uara vir prestar este seu de
poimento, velo livrenente,-tendo para ~sse fim obtido 
a necess rla lic nça; que sôbre as atividaqes do indi
ciado, fora dos serv1ços da Estrada, nada pode dizer a 
respeito, por desconhece-las . mais d1 se e nem 
lhe foi perguntado, pelo que fo cerrado o presente 
depoimento o qual, jepois de lido e achado confor~e, 
va1 por to~os assinado . Eu, Osorio endes, Secretar1o, 
datilografei . 

__,..,;/Ú.,._.._..__...J~Â~aw4o~~illó.o.------ dvogado da Empre~a 

WUarta testemunha- uoão ?ávero, CO!D 36 anos Q.e idad_e, 
casado, braslle1ro, residente ne ta cidade , a rua ,ao 
Francisco nr. 12, funclonariQ da Estrada de Ferr Ara 
raquara , onde exerce as funçoes de revistador de 2a . 

Irmfioa Lia Si 12·9·88 



IrmAos Lin 8742-9·88 

2a. classe, subordinado ao Depósito da LQcomoção desta 
cidade, com 14 anos de serviço prestado a mesma Empr eza 
sabendo lGr e escrever, aos costumes disse nada, com
pro Jissada e com referencia aos fatos que dizem respei 
to a portaria de fl. 1 e as perguntao formuladas Qelo 
indicladoi respondeu: que - ~le, depoente, sabe o inài~i 
dq ter fa.tado à vez~s ao se~viço d~ Estrada, mas nao 

ode prec1sar qual seJa o mot1vo, e 1sto porque, emcum
primento, digo, em cumprimento do s seus w1steres ~le 
semure se ~ncontra n~ esplanada da esta8a9 e por CQn
se~uinte fora do Deposito, que dista 30 ttrezentosJ 
m ~ros aproximadamente, e que,quantQ a anotaçao no li
vro de onto, ~le depoentet nada pode dizer a respei
to, pois que nao ieve a cur1osidade de v~rificar · o que 
houvesse sôbre o assunto em apreço; que as vezes, na 
hora dQ encerrar o expedientei §Iet depoente, ao chegar 
ao ~eposito~ nao encontrava a i o lndiciado; ~ntretan
to, ~1go, nao e~contraeali o indiciado, isto e, no es
Ciltorlo do De osito, mas o mes o achava-se nqs imedia
çoes e em terreno da Estradai as perguntas formuladas 
pelo . ,nr. Presidente responaeu~· que §le, deQoente, 
qqanto as ausencias Aurante o dia, do indiciajo, nada 
pode ad1antar, pois que, cowo disse, trabalha assidua
mente na esQlanada da estaçao; que sa~e ter sido, di
go, ter vin~o para o lugar do ~nr. Girao um_funcionario 
de Araraquara, nao sabendo o motivo e nem tao poucg te
ve conhecimento de um edital convidandq o ,.., nr. Girao a 
reabsumir o ezercicio do cargo· que pode af1rmar e -
contrar-se o indiciado resid1ndo nesta cidade~ até este 
momento; que, para prestar 3ste d~poimeoto, ele, de
poebte, o fez llvremente, sem que, para ~sse fim, fos
se impedido pelos euperiores. Dada a palavra ao Advo
~ado da Empreza e a petgunta por § te formulada, o de
poente respondeu que na.o sa'Qe st, o indiciado ocupa a 
sua atividade ei outro mister fora do serviço da Estra
da. Nada mais diose e nem lhe foi perguntado, pelo 
que foi encerrado o presente depoimento, o qual~ deQois 
de lido e achado coni9rme, vai por todos assinaao. Eu, 
Os orio MSn~es, 8ecretario, datilografei. 
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........ 

~uinta testemunha- Ovld · o Francisco dos Santos, com 
1 anos Çie lda1e, casado, brasileiro·, r~?sidel).te neste 

cidade a Rua ta. Cata.r1na nr. 3, func1onar1o da Es
tradça de ·Ferro .Arars.qua:r;a 1 onde exerc~ atualmente as 
funçoes de Chefe do Depos1to da e taçao local, subor
dinado ao Departawento da Locomoçao, com 11 anos de 
serviço prestado a mesma Empreza, sabendo lêr e escre
ver, aos costumes ·disse nada, e comproroi~sada e com 
referencla aos fatos que dizem respeito a portaria de 
fl. 1 e as erguntas formuladas pelo indic1ado, res
pondeu: que·todas as vezes que o injiciado faltou ao 
serviço, apresentou §le suas justificiçoes; entretan
to, a I -·umas dela.~ o depoente achava na o ter fundamen
to, mas, qu· nto as ordens dadas pelo depoente ao indi
ciado1 sempre foram cumpridas e que o serviço afeto ao 
indic1ado nunca foi prejudicado, em consequencia das 
ausencias referidas. As perguntas formuladas pelo nr. 
Preside~te foram respondldas da maneira seguinte : que 
quanto a parte de escrituraria, que compet1a ~o indl
ciado fazer, nenhuma queixa ~le, depoente, apre~entou 
aos seus superiores, mas sabendo, por informaçQes 
prestadas pel9s ~ais subalternqs1 ,o indiciado nao gos
tava de subst1tu1-1o em seus m1s~eres , quando, por for· 
ça de certas circunstancias, ~le, depoente, via-se o
õrigado a ·se ausentar, do serviço; que o sub~tituto 
legal dele, depoente , di o, que na9 ausencias dele, de 
poente, sempre encarregou , ,a princ1pio, de subst ' tui
lo, mas , dado oQ motivos ja expostos, evitou o quanto 
l~o foi possivel de continuar a encarrega -lo nos mis
teres afetos ao depoente; que, em consequencia, ~le , 
depoente , âs vezes levou ao conhecimento dos superio
res deste modo de proceder do indiciado, pois que os 
trabalhos que estavam afetos ao indiciado eraa deso 
brigados antes que com~l~tassen as horas normais de 
e~pediente e as exce~entes o indiciado se ocupava, em
bora no mesmo escritorio, em trabalhos seus, partlcu
laresi que outras ve~es o indiciado so11c~tava licen
ça a ele, depoente, ja conhecàado, digo,eja conhecendo 
esse modo de proceder do indiciado~ nuncct~deixou de 
c nceder , para evitar qualquer indlspQsiçaoi que, como · 
ja dissà, nas horas excedentes,_isto e, den~ro do pe 
ríodo normal de trabalho, que sao de 8 (oito; horas , 
o inéiciado se ocupava tambem em atender os seus ser
viços particular~s, com referencia a urna agencia de 
jornais que possui em Catanduva; que ~le, àepoente,_ 
nos pedidos verbais feitos ao 3nr. Chefe da Loco~oçao, 
fez sentir a necessidade da transferencia do indicla
do para outro lugar onde houvesse sefviço suficiente 
com gue pudesse preencher as 8 (oito; horas de servi
ço d1arias , podendq, nece, digo, nesse casot ser en
vndo para este Deposito qualquer outro funclOijario; 
que sabe ter sido o indiciado removido do Deposito lo
cal para o lmoxarifado desta mesma Estrada , com a mes · 
rna categoria de 3º (terceiro) , digo , de escrituraria 
de 3a . classe (terceira classe) , e que aqui p rcebia 
o~ ve~çi~entos ~e 450$000 (quatrocentos e cincoenta 
m11 re1sJ mensa1s· que essa ordem de transferencia 
foi transferida~ ~igo , transmitida por ~le, degoente , 
ao indiciado ~ nao podendo precisar si foi ou n o cwn
.Qrida , mas ~ode a:f1rma~ que o indiciado continua resi
aindo nesta cidade, ate o momento ; que sabe tambem 



ta bem foi e pedido vm edital convid ndo o in;licla o 
a , dentro de 8 (oito; ,dias , reassumir as í'unçoes }Jara 
a qucl f ôra transferldo no ' lr.oxarifaio desta strc;.da 
entretan~o , nao sabe sl o lndiciado cumJrLu aquela de 
terminaçao· que o wotivo em que obr1gou Q depoente a 
fazer pedi os verbais ao Chefe d· Lo omocao desta Estra
da, Jara que removesse d ste Deposito o Indiciado , foi 
simplesmente porque o indiciado se ocuDava em serviçbs 
particulares! nas horas do expediente ~a Estrada . Nada 
mais , di60 , aada a pclavra ao Advogado da mpreza , êste 
nenhuma pergunta fez ao depoente. Nada mai~ disse e nem 
lhe foi perguntado~ pelo que foi encerrado o presente de-

cimento, o qual, aepois de lido e achado conforme, vai 
por todos assinado . ·u , Osorio 1endes , ~ecretário , da
tilografei . 

, 

lrmioo Lia 8742·9-SS 

residente da ÇoülJ.. são 
/de nquer1to 
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CONCLUS O 

Em cumprimento ao que estabelece ·o art. 92 das instru
ções que regem os inquéritos administrativos, faço estes autos conclu
sos ao Snr. Presidente da Comissão de Inquérito. 

Araraquara , 7 de de 1939 

AO SNR. SECRETARIO 

Para esclarecimentos e confirmação da provas colhidas, 
solicite-se do Snr. Dr. Diretor d Estrada Ferro raraquara os seguin
tes documentos, que figuram no roce so de ramoção do Snr. Abilio Mar
ques Girão (Autos 2292-61-87, 1939, Diretoria) : - Ofício do indiciado 
ao Snr. Almo arif (Fls. 2 ) j Carta A.42/336, 14/8/1939, do Snr. Almo
xarife ao Snr. Dr. Diretor ~Fls. 3 ) ; C6pia das cartas .4g/359 (Fl. 
10) , 418 (Fls . 12) e 489 (Fls. 15 ) , res ectivamente d 18/8/1939, 4-
9/1939 e 29/9/1939, do Snr. Almo arife ao indiciado; Telegrama P. 
1181 , do indiciado ao Snr. Almoxarife , pa sado em 22/9/ 1939, solici
tando passe para ir a S.Paulo (Fls . i4 ) ; Oficios dirigidos pelo in
diciado , ao Snr. Dr . Diretor e ao Snf. lmoxarife , em õ e 4 de Outu
bro de 1939, respectivamente (Fls. 18 e 19); Atestado m~ ice do Dr. 
Carlos Brosch (Fls. 21); Carta A. 43/ 4 , 9/10/1939, do Snr. Almoxarife 
ao Snr. Dr. Diretor (Fls . 23 ); C6pia da carta ao Dr. Gennaro Grana
ta (Fls. 25)j Atestado do Dr. Gennaro Granata (Fls. 26 e 27 ) ; Deci
são do Snr. Dr. Diretor, negando a licença (Fls. 28 ) ; C6pia da c ta 
A. 43/36, 21/10/1939, do Snr. Almoxarife ao indiciado (Fls . 29 ) ; Ofi
cios dirigidos pelo ~diciado, ao Snr. Dr. Diretor e ao Snr. Almoxa
rife , em 23/ 10/1939 (Fls . 30 e 31 ) ; dital de 31/10/1939, convidan
do o indiciado a tom r pos e do cago no Almoxarifado (Fls . 33); Car
ta do recebimento do edital elo indiciado (Fls. 39 ) ; Carta C.V . 
27/463-2332, 5/ 11/1939, do .lgente de Catanduv , juntamo recibo do in-
diciado (Fl • 40 ) ; C6pia d ref6 d decisão da Junta de Concilia-
ção e Julgamento do municipio de Floriano ol s , feita pelo Snr. Minis
tro do Trabalho (Fls. 43). 

Peça-se, finalmente, c6pia da fé de ofício do indici a-
do . 

Arara uara, 7 de Dezembro de 193 • 

ão de/ Inquéri o 

Certifico que , am cum rimento a 
pelo Snr~ Presidente da Comissão de Inquérito , 
do um of! cio ao nr. Dr. Diretor d· Estr de 
citando os documentos a reço . 

que foi erminado 
foi nesta data expedi

erro Arara r , soli-

Araraqu ra, 7 de ~e 9~ 

Secretiiho 

Juntei a e te 
Snr. Dr. Diretor da Estrad d 
sun o ac i ma . 

Arar quar a , 

lrmfios Lin 8742-9-88 

autos uma c6 ia do of c o d ri i do ao 
cerro Araraquara , com refe encia ao as-
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Ilmo . Snr . Germano Ramalho de Pendonça, 

. .• D. Prcsi en e da Comissão de In ueri to 1 dmi -

nis rativo instaura o contra ilio vfar ues Gi -

"* rao . 
N E S TA 

' -Passo as maos e V.S. os documentos ( Ó ia em ... 

c1uas vias ) pedi os por sua carta e 7 de Novem ro Último , 

necessários para a conclusão do in uerito a inistrativo 

instaura o contra o Snr. .bilio lar ues 
. ... ürao . 

Junto , tambem, e acôr o com en en imento ha-
, 

vida com o Snr . Diretor, u 1icas for.mas os ocumentos 

de fls . 2, 19, 21 e 30, dos autos 229 - 1-87 • 

1/Zu1m. 

... 
açoes 

ara1 . 
ue cretário a Diretoria 



AQARAQUARA 

D I L E 
1.0 TA BEL I A O 

--

11 ·nr. Joa _uirn 'gydio da 'ilva - .0 . D. A1 oxari ·e - ara

u ra • .De acora.o com o despacho ã.o snr. Dr • .JJiretor, 'ui 

ovido do D Josito de loco otivas de Cat· u.uva , ra o 

oxari ado . stando ha já 6 ano , ma.is ou 1enos , tra·ba-

lh• lUO e , . 
a uela localidade, · SSWlJ. 11ver o co, remi -

so , ue agora, u eli entJ e.Jtão CLiJ.icul t· do a minha 

vinda r a . . " araquara , 01.s auquJ.r1 o es co pr 01 id sos 

na certe a de ue não sairía tão cedo de lá. vC o , por

tanto , in ustentavel a minha situação 1~nancei a aLui , oi 

os meus venc .nto I e inhibiri 1 de acorrer oo.J co (pro 

issos que aqui teria e assumir , tais cone r u u 1 de 

outr as esp sas indii;,)pens veis , v lllO , r s_ ei too.Ja-

1. er te , s licitar , por vosso int · edio, de c ue.t de direi 

to , seis ê..Jes de lic n1_.1a, se vencimento !:i, ,.Hi d.e eu 

pooer ;r· gul izar a 1 nha ·it.uaçtio em 1atanu.uva. a e -

peta ti v a de erecer vossa a. ten -ão , a.pr ovei to o en ·e o 

ra apresentar-vos , an t c .i..pa te os m us e .... ei to • 

Inuti 1.sando duas estampilhas e i;,)tad · 

e dOu cau.a _ual , lia-se:- araqua~a ,l4 de 

(a) ~ bilio · r ues Girão - •'scri turari o d 

o to a.e 1 

a.- JU.é 

taabreliada e oos os llo :- ore do a lice a m 

venci tos, _çor (6 ) ue aen va diau. J) . urg ... l . 
, 
~ra o cpe se oontinha e di to docwn nto çpe me f'oi apre -

se a o para ser repro uzido :por cópia L ... al e uthenti -

ca ao ual e reporto , ven o o rue o be e iel ente 

----------------------

_ .. 



--------------------------
1 ei to xtrahir a :p r·esent u :publica-.:L'Órwa ,c.,_ue upois c on 

feri e cone rtei com o or · ilnl; e por abal-a. em tJUD.D 

corí' Ór.ue a subscrevo e assigno ern publico e razo ,entre 

g o -a ao :portéidor , junta nte co o allwido original 

d.o y_u ou .r& ,n sta cid e de n.raraq_uara ,aos 

de dezembro de mil novttcen to:;, o trin La e nove .-

int erir1o , a. co 

blico e r a o.--

D. • • • !Cl 500 • 

... . 

, :prin 

uoticrevo e 

~ teste unho-..pt __ 
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CÓPIA:- A .. 42/33 - Almoxari ado , Araraquara, lt1. de Agosto de 1. 939 -

Illmo . Snr . En , . Orlando D. Murgel - DD . Diretor desta Estrada -Nesta 

LIC ~ Ç S I ~NTOS - A ILIO _1QU~S 0ri O- Carta P-27 de V.S., 

t d 1-o de A t · t d t a a a e ~os o, cumpre-me comun1car que , nes a a a, apresen-

tou-se nesta o Snr . Abilio farqu~s Girão, q e apresentou o oficio ju~ 

to, pedindo (seis) meses de licença sem vencimentos . O tempo deser 

viço do mesmo poderá ser dado a V.S., pela Repartição de pessôal oune 

la Divisão da Locomoção, vis t o que o mesmo tinha sido removido para 

este Almoxarifado, conforme carta dessa Diretoria acima citada, No c~ 

so de V. S. conceder a licença, peço a bondade designar um substituto, 

visto que o serviço ja está sentindo a falta de mais um funcionaria . 

Avuardo instruções . Cordeaes saudações . a) J •• Silva- Almoxarife 

Concedi a a licença por O dias . Tratarei da substituição , opportuna

mente . a) O. ·.furgel- 17-VIII-39 .- "Era o que constava e fls . 3 dos 

autos 2292- 1-87 da Diretoria da strada e 

~~~, . fielmente copiado e por m~· ~~~~~~ 
tário da Diretoria da referida strada, devi 

dezem ro de 1. 939". 

Irmlioa Lia 8712-9·88 

fstrnOe Oe ferro Arnrr~qurJrn 
RRftiU'I!il Ul"'R R 

-~ 



CÓPIA:- A. 42/359 - Almoxarifado - Araraquara, 18 de Aeosto de 1. 939 

Illmo . Snr. Abilio darques Girão- Escrituraria de 3a.-Catanduva 

Respon endo vosso oficio de 14 do andante , 

cumpre-me cientificar-lhe que o xmo . Snr . En ~ . Diretor, concedeu a-

penas 2 mezes ( O dias) a contar do dia ~ do corrente mez . Roeo 

acusar a presente . Cordeaes saudaçÕes- a) J . E. silva- Almoxarife . 

"Era o que constava de ls . 10 dos autos 2292- 1-87 da Diretoria da 

Estrada de 

do e por mJ·.; al.....:~~~~~-.: 

fielmente copia

Secretario da Diretoria da re[erida Es-

trada, devidamente cónferido aos 7 e dezembro de 1 .939" . 

lrmfio1 Lia Bi~2-9-88 

fstraOB Ce ferr'Q Arnrllquarn 
RR!'IRf\tilURrtR 



........ 

CÓPIA!- A. 42/ 418 - 4 de Setembro de 1. 939 - Illmo . Snr. Abilio Mar- . 

ques Girão - Escriturario de 3a . - Cat anduva - LI C 

TOS . Até hoje não acusou minha carta A. 42/359 de 18 de A.osto ulti

mo , em que lhe comunicava ter o Snr . En r·enheiro Diretor concedido a

penas O dias de licença, a contar de 4 de A osto - Queira acusar ur 

gente - Cord.eaes saudaçÕes - a) J . E. Silva - Almoxarife . - "Era o que 

constava de fls . 12 dos autos 2292- 61-87 da Diretoria da Estrada de 

por mim c{~~, fielmente copiado e por mim 

~ ~ , Secretário da Diretoria da referida Estrada, devi -

damente ~onf erido aos 7 de dezembro de 1. 939 ". 

IrmAoa Lin Si 12·9·88 

:E&troO!I õe fer1'1J ArllrllQUl.lt'fl 
f\Rl'\Rflti1URRR 

- 7. . ""'1 
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CÓPIA:- E. F. Araraquara- Telegrama Recebido -Prefixo P. N2 1181 

CÓdi go J J - Palavras pagas 44 - Recebido ás 9.52 da estação de CV 

Almoxarifado - Araraquara EFA - Motivo força maior peço passes para 

mim e esposa Nair ida e volta desta São aulo livre nesta e 75 nas 

demais seeuir P.2 amanhã. Cadernetas minha 1094 esposa ·282 passes 

separadospois minha esposa ficara em São Paulo a) Abilio Girão -

Catanduva, 22 de 9 de 1. 939. - "Era o que constava de fls . 14 dos au 

tos 2292-61-87 da Diretoria da Estrada de Ferro 

ar~~ , fielmente copiado e por mlc1" :!b--'!~~??";~ 

Secretário da Diretoria da referida Estrada, devi 

aos 7 de dezembro de 1 . 939 11
• 

Irmlioa Lia 8742·9·88 

f&trri08 Oe ferr"J ArEirllqu!lra 
RRRRf\IJUnRfl 

-7. 'l. '"' "' 11 



C PIA:- A. 42/489 - 29 de Setembro de 1. 939 - Illmo . Snr. Abilio Mar

ques Girão - Catanduva - inhas cartas A. 42/359 18/8 e A.42/418 de 

4/9 . De accordo com as miru1as cartas acima o Dr . Director concedeu 

apenas 60 dias de licença sem vencimentos , iniciada em 4 de Agosto 

p.p. Como até hoje não recebi accuse de minhas car as acima, faço 

mais esta pedindo accuse da mesma . Nota . a licença vence - se em 2 de 

Outubro p • SaudaçÕes . a) J . • Silva-Almoxarife .- "Era o que const~ 

va de fls . 15 dos autos 2292- 1-87 da Diretoria da Estrada de Ferro 

lrmAoa !;.in 87~2-9-88 

c{~~ , fielmente copiado e por mim 

Secretário a Dir ~toria da referida Estrada, 

o aos 7 de dezembro de 1 . 939 ". 

Estrllô~ ô~ ferro Arvrnqu12ra 
RRRRRIJUnRR 

- 7. 1 ') 
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CÓPIA: - Snr . Dr . Di retor da Estrada de Ferro Araraquara . Tendo ven 

cido em data de ont.em a licença de 2 mêses ·que V. S. havia me conce 

dido , torno-me a diri ~ ir a V. S. afim de solicitar uma prorogação de 

4 mêses de licença . Motiva o presente pe ido , o meu estado precari o 

de saude , o que me obri sou vir a São Paulo, para um exame por meio 

de Raio X, e, estou ainda em tratamento e acamado . Afim de poder p~ 

var o que estou ale an o a V. S. farei a remessa do atestado medico , 

amanhã, pois o facultativo que me está assistindo , ausentou-se des 

ta, indo a o~ i das Cruzes e só regressará á noite . No meu re~ resso 

para Catanduva, apresentar-me-ai a V. S. occasião em que poderei sub 

meter-me a um novo exame , afim e poder provar o que estou alegando 

a V. S. Com os meus mais respeitosos agradecimentos , firmo -me aten

ciosamente . De V. S. (Selado com estamp . 2$000 Estad. e $200 de Ed~ 

cação e Saúde) a) A ilio l.arques Girão - Escri turario de 3a.5/10/39 . 

São Paulo , 5 de Outubro de 1 . 939 .- "Era o que constava de fls . 18 dos 

autos 2292- Gl-87 da Diretoria da strada de Ferro 

~ ~, fie1mente copiado e por mim 

Secretário da Diretoria da referida Estrada , devidame 

7 de dezembro de 1. 93 9". 

Irm5oa Lia 8i~2-9-

EstrnõPJ õe fer!'1'J Arllrnqunrfl 
RR!UU\GlUf\RR 
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E. DE S. PAULO ~ 

VE 
1,0 TABELIÃO ----

"onr. Almo ari1'e ua trada ra - ,erd o 

viul o para j,Jão J: aulo , par 1en o ue 

pou e regre..;)sar co t :po :preci o , :pa1 a t011a.r 

de 1cias a.~.i de so icitar 18. :proro c;ã.o e."' 1r a 

sa , poü:: estou ainda acru1auo , e , e tratcu ento co e -

uico de aqui . DJvo levantar - e ama lhã ou uepoi ,a Ílll de 

ir ao acultativo para conseguir o ate tauo me ico , p· ra 

apres ·ta- lo á úhefia . eciso um trata ent o ue vai 

levar algwlS ez se pori .;;)o , junto umre uerirllento <:~.O 

r • .Dr. Diretor , :para u o e o couc - ~.e a 

e licen~a , venc ment e..., , pa ·a eu po er- e re 

ta bel .cer converlienterrent e o uan o regre sar _para 

u.uva, a1'i lhor provar o eu :p ecario estad.o 

d& , ..:iUbl ete ei a um exa e edico ,p01· ·acultativo indica-

do PGlo snr .DT .viretor . au a~õ - bilio l\il.arg_ue s Gi 'ão -

tSCr turario de 3a. vãO aulo , 4 de vU ubro d 1939 . -Me 

e :dera : ua ulio a.e ua...,tilho , 77 o- ' '·ra o _ue .;;) e 

nha i to u o cu e to ue 1 e i a:pre o :para w r 

produzi do :por c Ópia 1 egal e then c e ao al 

tO , t ef.IIJ.O Q. O lU u JlO b- 'i n e ei o xtr ir- u re-

sente })Ubl ic -fórn :1. ,que depois uo ... .~. ·.ri e con ertei co o 

origin e :por chal- e tu o 
, 

coru·onn a u crevo 

a ..... i no publico r azo , nt ·eg· ort 

e ~8 COlll O lucl ia. o ·igina.l , 
, 

o o ,n 

d.e ·ara.qu ' , a s ua orze e '1 ov c nt s 
- ------------------------



------------- ----------

, _primeiro bllião int..eri 10 , conr er i ,conc 
.JI 

te i , su screvo e a i gno o :publico e rc.~.zo .-

te., temuntlo-~_~a v e.c<.J.a 

D • • ci . . 1 0 80 • 
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1.0 T ABEL I Ao ----

6j 

lJr. Uarlos Erosch -1.ect.ico - ua r . L!lementmo,608 - el . 

2-0329 .... 
- v . aulo .- Atte to ~ue bi1io 

est, a ecto do pulmão eue bitando ae 

r ues uirão 

i 1 ezes d.e 

repouso en clima _proprio :pa1·a o e tra ta1 e1 .. to ota u 

eus c uia.all ::; es e o dia 28 d ,.;e te l' 

tilis o tres st axa e 

ed. . saÚde, e toaas 10 t t-al 1 e 1 '20ü) , lia -o e. 

5 de utubro 1939 . • 'arlo~ oscll.- -i.l JIJ da a ta abre -

via..ta er toa. os os sel1os . -Volt 1 o á co11sulta , g_ueil'a tr· 

zer e,;;) ta receita.- o v e 'SO , lia-se o reconhuci e oo e 

ma segu nte.- econhe .:o a 'ir: a retro . • u1o , 6 de lO 

de 1939. tes tQ .(.si ~ 1 pu li co) a ver ad , JJ- cio 

ci 1 nto oura.- (t.mtilisan o uas estampiThas 

e11u.o uma a:e conh c ir <::Jnto e outra e er olwnen tob ,r es 

:pectivament o valor de 2'~~'0 ú t. lO O) , liã - ... e em 'aa.a 

sello o oari1 ibo oe uinte : - 6Q .1.aoe 1ão e .. ot o -o..~. u-. 
lo - 6 liT' . 9 - (0 ri bo) - 6Q ab lionato -.:> . ... aulo -

!ir i ·o .~:o p u d.e v J>O..;.~ ... ol o - l'abellião - 'ic ro 

OpU de 1'01 U.O -V1J..ÍCial ~ . OI'- .UaC O J: oCÍI8lltO OU 

ra- .... ocrtNe.i.l e autoria o - ...ta JU.vare .l: ntoado,7b .-"Jr 

O Q.U s co 1tinha 1 a. i to o c n o y_u e fo ... as n-

ta o p ·a ser repr uz o ~01' leõa1 e a.uth n il!a 

e ao ual e reporto , toLW " o m s o b .1. i.Jl e 

... x tr9.hir a p e J nt publica-fÓrma , q_ue e i em u· ri e 

co c rt i c or i ina 1; e por a c a - e cuuo 
- --------~-- ----------- -



---------------------------
a sub..:;crtJvo e as(igno em pub ico e razo , ur tru aruo -a ao 

:portador , juntamr:,nttJ coin o allu:Uuo o ·igin&l ,a.o c.ue liou 

r.J , .1vs a cidade de .ara.raq_uar·a , aos uatorze e z jibro 

d..e mil novec 1to e tri 1ta e nov .- ·u ,~~ 
~~~- _ , primc::iro tal>ellliio in eri w , a 

!'eri ,conc.rtei,..,uu crevo e a~· it9io 11 :publico e ·azo .-

vurdude , 



C PIA :- A.43/4 - Araraquara , 9 de Outu ro de 1. 939 - Illmo . Snr. Dr . 

Orlando D. fur ,el - D. Diretor da Efa . Araraquara - ABILIO [AR U •S 

rr .O - Autos D/2292- 1-87 Em aditamento a minha carta~ . 43/4A-

de do corrente , junto passo as mãos e V.S. carta do Snr. Abilio 

.ra rques Girão, juntando atestado medico passado pelo Dr . Carlos Brosch, 

de São Paulo . Saudações . a) José Bento Corrêa . p. Almoxarife . Enca

minhe-se o interessado ao exame do Dr . Genaro Granata . (a) O • . furgel-

10-X-39 . - 11Era o que constava de fls . 23 dos autos 2292-61-87 da Dire 

toria da Estrada de Ferro Arar por mim/(_~~- , fi -

elmente copiado e por mi~ -.1.~~??.~~ 

da referida Estraaa, aeviaam 

h mllo1 Lia 8742·9-38 

EstrrJôtt ôe ferro ArarllquarH 
RRRRRGl,UC\RR 

, Secretário da Diretoria 

aos 7 de ezembro de 1939". 



C 1IA: - Araraquara, 17 de Outu ro de 1 . 939 . - I o. Snr . Dr . Gennaro 

Granata . Nesta . - De ordem do Snr . Dr . Diretor, rógo o obséquio de 

examinar o portador desta, Snr . Abilio Marques Girão , que solicita 

licença para tratamento de saúde . Atenciosas saudações . a ) alter 

do Amaral . Secretário.- "Era o que constava de fls . 25 dos autos n~ . 

2292- 61- 87 da Diretoria da Estrada 

~~ ~ _ , fielmente copiado e por 

tário da Diretoria da referida 

de dezembro de 1. 939". 

lrmlo• Lia 8742-9-38 

Estrllôa Oe ferr ArarllquHra 
RRI'Ií\nlilUrlRR 

im 

, Se cr~ 

aos 7 



C PIA .-Estrada de Ferro Araraquara - Serviço 1v!édico - Emo . Snr . Di 

rector da E. F. A. - Carta da Secretaria de 17-X- 939 - Exame medico 

do Sr . Abili o Marques Girão . - Araraquara, 17 de outubro de 1.939.

Examinamos hoje o Snr . Abilio ~~arques :rirão: relata ele de ter sido 

sempre doenti o des e a mocidade ; diz que a mãe alleceu de tuberculo 

se e que já em 1 . 934 uma irmã falleceu em Cam~os Jordão de tuberculo 

se . O exame clinico ~e ral só nos revela um estado de empobre cimento 

do or~anismo bem emagrecido , sem que nos seja possivel desvelar uma 

lesão evidente . Como porem os antecedentes todos são suspeitos e o 

esta o eeral não é bom, achamos que para opinar acertadamente sobre 

as condiçÕes do examinado são necessarios exames complementares como 

exame radiolo.=;ico do torax, uJ'!'la cutireacção e urn exame de feses . Dis 

tintas saudações . a ) Dr. Gennaro Granat a .-nEra o que constava de fls . 

26 dos autos 2292- 1- 87 da Diretoria da Estrada.de Ferro 

por> mim/~~_ , fj ~"lrrt'3nte copi aCin ,. T)Ot' 

Secretário da Diretoria da referida Estrada , 

aos 7 de dezembro de 1.939''. 

lrm6o1 Lin 8742-9-88 

EstrllOll Oe ferro ArarflqUrJI'H 
RRRRt%lURRO 



C PIA:- Estrada de Ferro Araraquara - Serviço ~édico - Exmo . Snr . Di 

rector da E. F. A. -Requisição de 17 outubro 1939 - Relataria de exa 

me medico do Sr . Abilio ~arques Girão . Araraquara, 20 de outubro de 

1939 . O Snr . Abilio Marques Girão , por nos examinado hoje pela se-

~unda vez , nos apresentou uma chapa radioerafica de torax com relati 

vo relatorio , que não revela lesão aleuma no apparelho rcspiratorio . 

Tambem nos apresenta o resultado de um exame de feses , feito no posto 

de hy :>iene , que deu resultado positivo pàra parasitos intestinaes . rão 

tendo urante os exames encontrado ebre ou outros elementos clíni 

cos patolo~icos , pensamos que o estado de magresa seja de origem cos 

titucional, e que influa no estado eeral do examinado a presença de 

parasitos no intestino, que poderá eliminar com tratamento ambu1ato 

rio . Distintas saudações . a ) Dr . Gennaro Granata.- 11 ra o que cons 

tava de fls . 27 dos autos 2292- 61- 87 da Diretoria da Estrada de Fer

/ 

mim~ ~, fielmente copiado e por mim 

, Secretário da Diretoria da referida Estrada, 

de 1damente' conferido aos 7 de dezembro de 1 . 939 11 
• 

lrmãoa Lin 6742-9-38 

.-------·---·--·-
EstraOo Oe ferrç ArtlrllqUPJrll 

RRfUH\IilURRR 



........ 

CÓPIA :- Processo n. 2292- 1-87 . vista do parecer medico , nego a 

licença solicitada . (a ) O. !urgel . 20-X-39 . - "Era o que constava 

de fls . 28 dos autos 2292- 61- 87 da Diretoria da Estrada de Ferro Ara

lrmiio• Lin 8742-9-98 

a, por mim;(:~~ , fielmente copiado e por im 

Secretário da Diretoria da referida Estrada, devi 

aos 7 de dezembro de 1 . 939". 

Estrnôa ôl! fl!rr\1 Arnrnquara 
RRRHfltilUf\Rfl 



CÓPIA:- A. 43/36, Araraquara, 21 de Outubro de 1 .939 - Illmo . Snr . 

Abilio arques Girão - Escrituraria de 3a . classe - Catanduva 

Autos D/2292- 1-87 - LI TOS . - Em resposta aos vos 

sos oficios de e 5 do corrente mez , solicitando ais 4 (quatro mê

zes de licença sem vencimentos , cumpre-me cientificar-vos que em de 

pacho de 20 do andante , o Exmo . Senhor ngenheiro Diretor, neeou a 

licença, em vista disso, deveis apresentar neste Almoxarifado com u! 

: encia . Cordeaes saudaçÕes . a) J . E. Silva- Almoxarife . - Seguio 

com o de pacho E.S.E. N~ 7 o dia 21/10/39 para Catan va . a) J . E. 

Silva, 21/10/1939 . - "Era o que constava de fl • 29 dos autos 2292-Gl-

87 da DirAtoria a stra a de por m~~~~, 
fielmente copiado e 

ria da referi 

1.939" . 

Jrmilo• Lin 9742-0..38 

, Secretário da Direto

ente ~nfe~ido aos 7 de dezem ro e 

~-----------------
EstrnOr:~ Oe ferro ArnrnquHra 

RRf\1\ f\Q UC\ JUI 
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1,0 TABELIÃO 
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Catand.uva, 23 de 

tr ad.a de erro 

tubro de 1939 -o r . J.Jr. 
, 

rag_u ~ a . --ar q ar a - om .. ~or 

- al 'ei tg, • , exposit;ão es:a a o r ·a ,o ·ao ver a • 

e cri to :para melhor aclarar o ' .·unto , não oi;Jso 

uar (;0 a minha r . o .ã o ti.G at a.uva :par l' uar 
' 

lo.;) .L vos · · nt1,:1 ui 
., 

a<;ão , o en r a o . l , a :p·e • 

casa em aata.na.uv 
' 

ter o 11trad.o co ois C0l1lj0 

(2; 00) uo s trais conto"" ue t me i e1 :p · o a 

Gaixa d.e U)Oseru.ad.oria e Pensões e estou :pa " o o ·es-

il réis (70 Ovv) nens e . e..,ta. tan te , a se t n 

co ições e ~o do ei t.o nenhwn peui o ue p 

dar •1ar Em a esta r oção e n t-o pouco u 

servi o deix o alo a e jar :i.ue ud se otiv· - tJ. , t 

ade utiliz· r o-j. u.. pr c ito 

deixar claro a V-. .:> . q_ue .tão poo o 

raqua.r a ,:pudim o -lhe ta..J c; o ! • .;; . não :po. i.)a re -

solver a <:t.Uest:"to ,pon issão .:para irigir-ne ao 

tario·da ~i ção e d .18.is aprese 1tante o 'stado 

ao11de estou carto cuns~::guir ii a :pre e cão , d. vi ta <1 

resolução d d s e casos a ogos ,uisco u.. o 

casos e ue estas seja 1 otiv das or :pe u 

eroidS co o he · s e erviços locais , o 

não é- o u caso , :pois .18. a h contra. 1 · e ·e o , p . o 

c nt !'a ·i o, t . . 11 s o f'ês - sei tir c.t,ue r ,ove -~ e co 

o i tent ue n1e rar- e e , o e 1ta to e sa remo ·':"o e 
---------------- ----~------



--------------------------
somente :pr·ej uisos etJtá causal do -me e causará . si , tor 

no a a 'irmar , não :poc.t.e do d.Cei tar a r e oc;ão e t 011 o a 

certesa de y_ue o Governo a tender- ne - á e1 minhas :preyen-

sões, peço :permisf.lão para u.irigir -1ue aos llOSdOS Gover 

nantes , caso V. >J . não pos.Ja a eud.er -.me . Uo os eus 1J.léli 

respeitosos agra<leciluentos, rir.llo-me atenciosar 0 te D. t 
I 

V. S . .. ttento irador - bilio MarQues Gi rão - uscritu-

' rario de 3a. classe.-" 'ra o q_oo se coutinha e J.ito do-

cumento que me í'oi apresentado :para ser reproduzido :por 

cópi a le __:a l e autiJ.entica e a o y_ual me reporto ~ tendo d o 

Juêsz o b e ielmL nte 'eito extnl.lür a :presenue publ l ca 
, 

.L'orma ,Que de:poisconferi e concertei com o origHl.al; e 

:por achal-a mn tudo c mu'Órme a w. bscrevo e as .i.gno El1l 

blico e razo , entregand.o-a ao :portaclor , juntalnente com o 

al l u i do ori ina.L ,d.o quedou J.·ú , nusta ci aade de 

r a , aos ua Lorze de dezembro <le il 11ovecer li Oo G trinta 

e nove. --~u ,~ d, .;1-.!1;. tLd'4...~~.,A..o~.t......,.fr..,-
:pr imeiro ,abell lão in ... eri no , a coru'ori , concerte 1 , .... 

vo e asoigno ew pub l iuo e razo . --

l!ilfi testa 



........ 

CÓPIA~ - Catanduva, 23 de Outubro de 1939 . Snr. Almoxarife da E. F. A. 

Araraquara . Solicito a r.s. a especial fineza de faser chegar ás 

mãos ao Snr . Dr . Dir9tor , o o icio aqui anexo. Saudações . a) Abilio 

Marques Girão . scriturario e 3a . Exmo . Snr . En3. Diretor - Peço a 

bondade vêr a carta de f ls . 30 do Snr . Abilio Marques Girão . a) J . E. 

Silva - 2 .10.39 . Faça-se edital , conforme dispõe a lei, intiman-

do- se o funcionaria a apresentar-se à Secção para a qual oi designa

do (Almoxarifado) dentro do praso de oito dias - sob pena de se lhe 

applicarem os ispositivos da lei , caso não cumpra a intimação . a) 

O. Jureel . 28-X-39 .- "Era o que constava de fls . 31 dos autos n~. 

2292- 1- 87 da Dirotoria da strada de 

~~ ~, ielmentc copiado e po~ mim 

cretário da Diretoria da referida Estrada, devi 

7 de dezembro de 1. 939" .-

lrm~ot Lin 8742-!>-88 

r---------------·----
EstraOPJ õe ferrt~ Arorllqm.trtJ 

RRI'\HflliJUrlRR 

, Se-

aos 



........ 

CÓPIA: - •strada de Ferro Araraquara- EDITAL -. Pelo presente edital 

fica o Sr . Abilio Marques Girão , ex- escrituraria de 3a . classe do 

Departamento da Locomoção , noti icado a tonar imediatamente posse do 

cargo de escrituraria da mesma cate~oria no Almoxarifado desta Es

trada , para onde f oi transferido em data de 12 de A osto do corrente 

ano , visto que a licença de 60 (sessenta ) dias que lhe foi concedi

da venceu- se no dia 4 (quatro) deste mês de outubro . Fica, outros 

sim, marcado o praso de 8 (oito) dias a contar desta data, praso es 

te que se vencerá no dia 8 (oito) do proxi o mês de novembrb do cor 

rente ano de 1939 (mil novecentos e trinta e nove) , para ~ue o Sr . 

Abilio Marques Girão reassuma o exercício de suas funçÕes na Repar

tição do Almoxarifado. Findo o praso ora marcado e não comparecen

do o Sr. Abili o Marques Girão para assumir o seu car~o na Repartição 

indicada, será considerado como incurso nas letras E e F do artigo 

54 do decreto federal 20 . 465 de 12 de outubro de 1931, que conside

ra como falta grave: e) - actos reiterados de indisciplina ou acto 

grave de insubo rdi nação; f ) - abandono de serviço sem causa justifi 

cada . Este edital, será publicado pela imprensa local , no jornal 

oficial da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviarios da E. 

Araraquara no TRABALH011 e afixado nas estações desta Estrada . Arara

quara , 31 de outubro de 1.939 . (a ) Orlando D. Murgel - Diretor.

"Era o que consta v a de fls . 33 dos autos 2292-61-87 da Di r eteria da 

Estrada de por. mim c{~~ , fielmente 

copiado e por m~i~m:!.....l.~~+-.: ~ Secretário da Diretoria da refe 

rida Estrada, devi d e co:hf errao aos 7 de dezembro d:e l . 939 ". 

Irmiio• Lin 8742-0·BS 

fstrHOH O e ferl'U Ararflqu!lra 
fiH!iRf\ liiUf\RR 



........ 

CÓPIA:- Araraquara , 12. de fovembro de 1939 - P. 455 (2292- 61-87) -

I o. Snr . Abilio Marques Girão - M. D. scriturario de 3a . Classe 

do llmoxarifado . ara V.S. to ar conheci ente , pela presente pas 

so às suas ãos um exe plar do edital que nesta data foi expedido 

pela Dir teria desta 4 Strada, convidando V. S. a reassumir, até 

8-11-1939, as suas funç Ões no A oxarifado desta Estrada, co séde 

em Araraquara . At nciosas sa dações . a) milio orges p. Secreta

rio da Diretoria . - Recebi u a có ~ ia desta carta e um exemplar do 

edital re erido . a) bilio l rques Girão .- 'Era o que constava de 

fls . 39 dos autos 2292- Jl-87 da Diretoria da ~stra a de Ferro Ara

• 

lrml ot Lia 8742-9-38 

z~ ~, fielmente copiado e por mim 

Secretário da Diretoria da referida •strada, a~ 

aos 7 de deze bro de 1. 939 '!. -

EstrHÕll õe fert'1:7 Arflrnqunra 
1'\Rl'\RRQUf\Rf\ 



CÓPIA:- C. V. 27/463/2332 - Catanduva, 5 de Nove bro de 1939 - Illm~. 

Snr . Secretario da Diretoria - Araraquara - Vossa P . 456 (2292- 61-

87 ) de 1111/39 . Com recibo do destinatario junto la . via de vossa 

P . 455 1/11 ao Sr. Abil io Marques Girão . Atenc os as saudaçÕes . a) 

Joaquim Pires - Agente da estação . - Visto . Nos autos . a ) O.Murge l 

-XI -39 . - "Era o que constava de fls . 40 dos autos 2292- Gl-87 da Di: 

reteria da Estrada de Ferro por mi ~~ fiel -

ente copiado e por mi 

referida stra a, devi 

lrmno• Lia 8742·9-88 

Estrnõ!l õe fert'tl Arar!lquzsra 
RRRRI'\rJUf\RR 

Secretário da Diretoria da 

aos 7 de deze bro de 1 . 939 ". 
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CÓPIA: - A emprêsa tem o direito de transferir o empre ado para onde 

julgar mais conveniente aos interêsses de sua adminis t ração Desde 

que não resulte qualquer lesão a di.rei tos decorrentes de Lei ou de 

Contrato . Lundgren, Ir.mãos , Limitada, solicitou ao ministro do 

Trabalho avocação do processo em que são partes a recorrente e o seu 

ex-empre~ado Abilio Lemos , visto não se conformar com a decisão pro

~erida pela Junta de Conciliação e Julgamento do município de Flo ri~ 

nópolis . O ministro Valdemar Falcão re ormou a decisão da Junta, 

nos têr.mos do se: uinte parecer do consultor jurídico do linistério : 

"O recorrente mere ce ser provido em seu recur so . Não deve ser manti 

da a .decisão da Junta, porque , se con irmada pelo ministro , crearia 

um precedente e fir.maria uma doutrina que , a ser manti da, iria tirar 

aos responsáveis pela admini stração das emprêsas o direito de adaptar 

o seu qua rode empre~ados às necessidades de um melhor 1uncionamento 

das ditas emprêsas . Desde que não existem no contrato de trabalho 

cláusulas que asse __,urem a inamovibilidade do empre;;ado , tem a emprê

sa direi to de trans!erÍ-lo para on e julgar mais conveniente aos in 

teresses da adminis tração , desde que desta transferência não resulte 

qualquer lesão a direitos ou vantagens decorrentes de lei ou de con

trato . Na espécie , o empre0 ado transferido foi assegurado em tôdas 

as vantagens, a que fazia jus pelo contrato e em outras que a emprê

sa lhe concedeu espontâneamente . Não podem as conveniências pessoais 

do empre~ ado constituir obstáculo ao direito que assiste às emprêsas 

org~nizar o quadro dos seus empregados e distri ui -los como lhes 
. . t . ' t 'l " 1 c 1 e n e ou ma 1 s u 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"Era o '),Ue constava de J.. ls. 43 dos autos 2292- Gl- 87 da Diretoria da 

Estrada de Ferro 

Estrada, 

lrmüo• Lin 8742·9-88 

/ 

r mim~~~ fielmente co

Secretário da Diretoria da referida 

nferido'aos 7 de dezembro de 1.939".-



ESTRADA DE FERRO ARARAQUARA 

"' REPARTIÇÃO DE PESSOAL 
DIRETORIA FÉ DE OFICIO 

RUA GONÇALVES DIAS, 26 -CAIXA 12 
ARARAQUARA 

Página 

NOME ABÍLIO u i s 
4 de fevereiro 

NASCIMENTO Lugar R R UÂ.R 

do l i vro 

G I ÃO 
de 1.904 rata 

Estado ou Pais Es t . são Paulo - ..Brasil 

FILIAÇÃO { 
Pái 

Mãe 

~. oel Corr~a Gomes Girão 
• :Maria c. Marques Girão 

ESTADO CIVIL Solteiro GRAU DE INSTRUÇÃO :primári • 
Data da l.a entrada para o serviço da Estrada : lo de ma.io 
no cargo de .L E N H I R O.-

""'-lo 6o 
J "'~· .. . . . ... . ... . ... ..... . .. 

· DATA TÍTULOS IJ H I S T 0 R J C O -- -
Jl com ven- I sem ven• 

. ___ _ . ------ ~- __ .•. ____ cimentos .. cimentos 

-, ANTECEDEN- .No boletim ng 1828 constã. o seguinte:.: tra.ba· -]· ------
'I!ES lhou na Farmácia .l:táia, em .arara.quara, de 1915 

a 1916; na Farmácia Olivê1r , em Presidente Pe 
na, de 1917 a 1919; Guarda do Armazan e :prati
cante de Conferente na. E.F.Central do Brasil, 
an ~o Pa.ulo,de 1919 a 1921; no cartório do 2g 
OfÍcio, em .Be.urú , de 1921 a 1922; no Cartório 
do lg OfÍcio, em Ba.urq, de 1922 a 1923; no .H~ 
co do Brasil, em .Bauru, de 1923 e 1924; no ~s
crit6rio, como apontador, de 1924 a 1925; no 
prolongamento da bitola larga, no quilometro 3 , 
de 1925 a 1926.-

1926 ( 11 novecent s e vinte e seis) 
MAIO ADMISSIO ~ lo dêste mês,foi admitido na Tração como Le 

AGO 1Q 

NOVEMBRO 

nhe1ro, no Depósito de Catamuva,com o ordena 
de Rs .2lo ooo mensais.

PRO OÇÃ.O Em lQ dêste mês, foi promovido a Vigia com o o 
danado de s. 25o ooo mensais.-

ClASSIFICA- Foi admitido :pa;-a exercer as fUnções de ~scri-
Ç!O tur<Írio do Deposito de Catanduva, mas como o 

quadro de pessoal de 1926 não comportava essa. 
des:pesa, foi ale apontado na verba do quadro d 
Lenheiros. Destarte, ele não foi promovido a 
gia do Lanhe ira,, mas sim, aumen tndo :pa.J:'a 25o o 
:pelos bons se~iços que vem prestando à Estrad 
como escri turario do J...'e:PÓ si to.
Do dia 21 & 23 dêste mês, esteve licenciado 3 
dias,com vencimentos, sendo considerados como 
férias ... 
Nos dias lg a 6 dêste mês, esteve licenciado 6 
dias, com vencimentos, considerados como féri -

DEZEMBRO ~VIÇO MI- ~I.'endo sido sorteado :para o Serviço }lilitar, de 
LITAR xou o lugar de 'scriturário do lJe:posi to de Ga· 

tanduva, em 4 dêste mês, percebendo 1/2 tempo 
-durante a sua ausência, de acôrdo com os auto 
2215-14-17.-

1927 ( s e vinte e sete) 
OUTUBRO VOLT AO Em lC dês te mês , voltou à Locomoção, 

VI 'O do o cargo que ocu:pa.va..- · 
OUTUBBO l~SFER&N- I o di 9 dêste m~s , foi transferido, a :pedido, 

C para as Oficinas, como 1g praticante, com o or 
danado de hs .2oo ooo mensais.
Nos dias 24 e 29 dêste mês, gozou 2 dias de , 

-segue-



I DATA 

1927 

1928 
JANEIRO 

ABRIL 

AGOSTO 

ESTRADA DE FERRO ARARAQUARA 

Fc DE OFÍCIO 

NOME U E~ 

TÍTULOS HISTORICO 

novecent s e vinte e sete ) 
féria.s .

FÊBIAS 

s e vinte e oito ) 
o dta 13 dêste m~s~ foi. transferido para o ~s 

crit6rio da Looomoçao , como 1g Praticante, com 
o ordenado de .ds . 2oo :ooo mensais.· 
No dia lg dêste m~s , foi promovido a ~scriturá 
rio de 4a. cl sse, com o ordenado de ~.3oo ' ooo 
mensais. -
os dias 11, 13, 14, 16 e 17 dêste m~s , esteve

licenciado 5 dias, :pelo falecimento da l!ixma . & • 
sua mãe, sendo êsses dias consider dos como fé 
rias .

~ : ns.&? 
Y/ 

5'{,o, ____ .. _.Q.Q .. _ .. _ .. , 

OUTUBRO F .ALTAS ~os dias 15, 16 e 
com vencimentos. 
Nos di s 24, 26 e 

24 dêste mês, faltou 2-l/2di s , 
2-1/ 

DEZEMBRO F~ 
férias .-

27 dêste m~s , gozou 3 dias d 

1929 ( 1 novacent s e vinte e nove ) 
JANEIRO ATIMID~TO Em lg dêste mês, foi aumentado para ~. 35o · ooo 

VENOIMENTOe mensa.is.-
J :miRO .I!IXT OBD!NA o dia. 31 dêste m~s, recebeu 7o~7oo :pela~ hora 

RIO extraordinárias que trabalhou na confecçao do 
rel t6rio anual de 1928.· 

~EVEREIRO FAL~ Nos dias 11 e 13 dêstemês, faltou 2 dias , com 
vencimentos.

F.EVEBEIBO ~BD[N! No dia 28 dêste mês , recebeu 7iooo pelas hor s 
BIO extraordinári s ue tr balhou nêste mês . -

OUTUBRO 1!, TA .No dia ll dêste mês , f'al tou 1 dia, com venci
mentos.• 

DEZEMBRO .Nos dias lo a 14, 16 21, 23 e 24 dêste m~s , 
gozou 13 dias de férias .-

193o ( 1 novecent s e trinta) , 
JANEIRO P O~OÇlO Em lQ dêste mês , foi promovido a l!iscriturario 

de 3a. classe, com 4oo~ooo mensais.
:MARÇO FALTA o dia 20 dês te mês, í'al tou 1 dia, com vencime 

tos.-
Nos dias a, lo e 11 dêste mês , gozou 2 
férias de 1929.

OU'IDBlRO Nos dias 11 , 13 e 14 dêste mês , faltou 1. 1/4 
as, com vencimentos.· 

11 OUTUBRO BONIEICAÇlO Os dias 19 a 26 dêste m~s , em que esteve :pres· 
tando serviço militar, foram bonific dos, com 
vencimentos integrais , 8 dias. -

1931 ( 1 novecent s e trinta e um 
ABRIL F.ALT.A.S os dias 4, lo e 28 dêste m~s, faltou 3 dias , 

MAIO 

JULHO 

OUT o 

DEZIDíiBRO 

1932 ( 
JANEI.IiO 

o 

.lfAL 

FALT 

com vencimentos.-
- o dia 11 dêste mês, faltou 1 dia, com venci
mentos . -
~os dias 14 18, 2o 25 e 27 dêste ~s , gozo 
12 di s das férias de l93o .
.Nos dias 9, 15 e 25 d~ste m~s , faltou 2-1/2 di 
com vencimentos.
No dia 4 daste mês , faltou l/2 dia , com venci
mentos . -
s e trinta e dois ) 
o dia 18 dêste m~s , faltou 1/2 dia, com venci

mEntos.-
Nos di s 22 a 27 dê te mês, gozou 6 di s de ré
ri s de 1931.
No dia 7 dêste mês , 

, 
gozou 1 dia das ferias de 

- s~gue· - -

-1/4 

' 

3 

1 

2-

1/2 

1/ 2 



~~:~ 
6ó 

ESTRADA DE FERRO ARARAQUARA 

FÉ DE OFÍCIO 

NOME MÁ UES 

TÍTULOS HISTORICO 

1932 ( novecent s e trinta e dois ) 

JUNHO 

JULHO 

.I! 'ALTA 

.DEZEMB O FALTAS 

DEZEMBRO 

de .}.93o .-
x o dia 21 dêste mt1s, gozou 1 dia das f'érie.s de 
193o .- ' 
No dia 7 dêste m~s , gozou 1 dia das férias de 
193o .-
~0 dia 18 dêste m~s, faltou 1/2 di , com veno~ 
mentos.· 
o di 3 dêste m~s , gozou l di das férias de 

1931.-
NOS dias 23 a 26 dêste m~s , gozou 4 dias das fé 
ri s de 1931.-
Nos dias 9 e 27 déste m~s, faltou 2 dias, com 
venc1mentos.-
Nos d~as lo , 21 a 23 , déste mês , gozou 4 di 
das férias de 1931. • 
Nos dias 24 ~ 25 dês te mês, teve 2 fal. t s abo
nadas como férias de 1932.-

1933( 1 novecento e trinta e três ) 
JANEmo ~ No O. ia a:> dêste mês, gozou 1 dia das férias de 

ço 
ABRIL 

MAIO 

J'UNJ{O FALTAS 

JUNliO LICEN A 

JULHO F.AL 

JULHO LICE.N<i 

AGOSTO 

OUTUBRO 

OUTUBRO FALUS 

OUTUBBO FALTAS 

NOVEMBRO LIOENÇ 

NOVEMBRO FliLTA 

DEZBMBBO F ..áLT. 

1932..-
N9S di s lo 13 dêste més, gozou 4 dias das 
ferias de 1932. -
.Nos dias 13 , 22 e 28 dêste m~s , gozou 1-1/2 di 

das férias de 1932.- , 
os di 20 e. 23 dêste mês , go~ou 4 dias d s fe 

ri s de 1932. -
os dias 19 a za. e 24 dêste mês , gozou 5 dias 

de f'érias , sendo: - 2·1/ 2 di s das de 1932 e 
2-1/2 de 1933.-
os dias 9 e lo dês te mês , faltou, :por doença, 

2 dias, sem vencimentos. -
Nos dias 23 e 25 dêste mês , esteve licenciado 
2 dias , sem vencimentos.-
Nos ài s ? , 28 e 29 dêste mês , faltou 2•1/2 di 
s , ~or doençal sen vencimentos . · 

Nos dias lo a 2 dêste mês, esteve ~cenoi do 
2 di s e 1/2, sem vencimentos.-
os dias 3a 14, 21 , 22 e 28 déste mês, gozou 5 

dias das ferias de 19 33.-
os dias a, 15, ~6 , 27 e 28 dêste mês, gp2ou 

4 -1/2 di s d s ferias de 1933.-
Nos di s 12 e 13 dêste ~ês , esteve doente 2 di 

s , considerados como feri as de 1933.-
os d i aa 24 e 25 dêste mês , f'al tou 2 dias., :por 

doença, sem vencimentoso • 
Do dia 27 31 dêste mês , faltou 5 di s , ~or 
doença., que foram abonados . .. 
Do dia l Q a 26 dêste mês , esteve licenciado 26 
dias , ~r doença , percebendo 2/3 dos vencimen
tos ... 
No dia. 3 dêste mês , f'altou 1 dia. , :por doença , 
sem vencimentos .-
Do dia lQ 3 dêste mês, faltou 3 dias , por do 
ença, sem vencimentos . -

1934 ( il novecent s e tri nta e quatr o) 
J J!iiBO FALTAS lXl dia 3 a 5 dêste mês , fal. tou 3 dias, :por do

ença , sem vencimentos .-

~.o ...................... . 

1/2 

2 

5 

26 

a 
2 

2 

1 

3 

3 



I DATA 

1934 
J. •IRO 

~o 

o 
o 

AGO TO 

OUTUBRO 

JJEZ11TIVffiRO 

1935 ( 
Jh..NEIRO 

JANEI O 

FEVJill.1EIBO 

~o 

JUNHO 

JUNHO 

I 
DEZElffiRO 

JUNHO 

JUIRO 

ESTRADA DE FERRO ARARAOUARA 

FÉ DE OFÍCIO 

NOME B t L I O 

TÍTULOS HISTORICO 

1 novecent s e trinta e ~uatro ) 

LIC~N 

.LIGENÇ 

LICENÇ 

No dia 9 d~ste mês, f'al tou 1 dia, 
cação e sem vencimentos.
~ lQ d~ste m~s, foi removido para o ~e~osito e 
ca.tanduva, com os mesmos vencimentos e oargo . 
NO dia 9 dêste mês, foi censurado ~ar extr ir 
passes erradwnente . AUtos 3183-62- 31-LDcomoção 
~os dias 16 e 17 dêste mês , gozou 2 dias de ~ 
rias, sendo 1 dia de 1933 e 1 de 1934. -
~ dia 16 a 20 dêste mas, gozou 5 di s de ré
rias do ano de 1934.-
Do di 9 a 11 dêste mês, ~steve licenciado 3 
di s , consider dos como férias de 1934. · 
Do di 25 a 28 dêste mês, , esteve 1icenci o 4 
di s , eonsiderados como ferias de 1934. -
s e trinta e cinco ) 
Nos dias 21 e 22 dêste m~s , esteve licenciado 
2 dias , considerados como f~rias de 1934.-
Do dia 23 a 26 d~ste mês, esteve licenciado 4 
dias , sem vencimentos. -
Nos dias 17, 18, 23 a 28 dêste mês, esteve li
cenciado 8 dias, sem vencimentos.-
~o dia 17 dêste mês , esteve licenciado 1 dia, s 
vencimentos.-
~o dia lo dêste m~s. faltou 1 dia, ~or doente , 
e oonsiderado como férias do ano de 1935 ... 
Do dia. 19 a 27 dêste mês,, esteve licenci do 9 
dias, considerados como r~rias de 1935.-
vo dia 13 a 19 dêste mês, esteve licenciado 7 
di s , sem vencimentos.-
s e trint e seis ) 
Nos dias 13 e 14 deste mês , esteve licenciado 
2 dias, considerados como férias de 1935.-
no dia 14 a 16 dêste mês, gozou 3 dias de ré 
ri s do ano de 1935.-
.No dia 112 dêste m~s , gozou 1 dia de férias do 
ano de 1936 . -
ro dia 27 a 29 dêste mês, gozou 3 dias de ré
rias do ano de 1936. -
Do dia 27 a 3o dêste mês , gozou 4 dias de r6-
ri s do ano de 1936.-
Do dia 1Q 7 dêste mês ,gozou 7 dias de férias 
do ano de 1936.-

novecent s e trinta e sete) 
AUMENTO DE Em lg dêste m~s, foi aumentado ~araHs.45o ooo 
VENCIMENTOS mensais .-
~ No dia 2 dêste mês~ faltou 1 dia, ~ar doença, 

considerado como ferias de 1937. · 

Ji'ALTA 

LICENQ 

No dia 9 dêste mês, faltou 1 dia, ~m· doença, 
considerado como ferias de 1937. -
Nos dias 2, 3 e 21 d~ste mê~,faltou 3 dias , ~or 
doença, considerados como férias do ano de 193 
No dia 12 dêste m~~, esteve licenciado 1 dia, 
considerado como ferias de 1937.
~o dia 17 daste mês, faltou 1/2 dia,por doenç , 
sem vencimentos.
~os dias 4, 7 a lo e 16 dêste mês, faltou 5 di 
as, par doença, considerados como férias de 19 
Nos dias 12 e 28 dêste mês , esteve licenciado 
1· 1/2 di s , san voocimentos.-

.-

sem veD• 
c:l me~tos 

1 

4 

a 
1 

7 

1;2 



I 

ESTRADA DE FERRO ARAR.AQUAR.A 

FÉ DE OFÍCIO 

NO~E AB:iLIO s 

TÍTULOS HISTORICO 

1937 
AGOsro 

(~1 novecen 
11 FJmus 

s e trinta e seta) 
no dia 3 a 6 deste mês, faltou 4 di s, por do
ença, considerados como férias de 1937 .-

AGOSTO 

OUTUBRO 

F TAS ~ dia 7 a 9 dêste mês, faltou 3 dias, ~or do
ença, sem vencimentos.· 
~os dias 7 e 8 dêste mês, faltou 2 dias, ~or 
doença, sem vencimentos•-

NOVEMBRO FALTAS fOS dias 3, 4 e 17 dêste mês, faltou 3 dias, 
~or doença, sem vencimentos.-

DE~ffiB.O 

1938 ( 
JANEI O 

No dia 13 dêste mês, faltou 1/2 dia, ~or doen
ç , sem vencimantos.-
Do dia 29 a 31 dêste mês, f~tou 3 dias, ~or 
doença, considerados como ferias de 1938.-

1 novecen s e trinta e oito ) 
EÉRI Nos dias 1, 12, 13 e 27 dêste mês,faltou 4 dia , 

por doença, sendo considerados coroo f érias do 
ano de 1938.· 

l!:EVEREIRO FJlliTA No dia 4 dêste mês, faltou ~2 dia , por doença 
sem vencimentos.-I 

. ~o 

IL 

ABRIL 

.MAIO 

JUNHO 

JULHO 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

1939 ( 
JANEIRO 

J.ÁNt'liRO 

FEV..l!1Rt!!I.BO 

LIGENÇ 

LIG.illNÇA 

.b'ALTAS 

FAL 

'.ALT. s 

FAL 

LICENÇA 

LICENÇA 

Do dia 22 a 31 dêste mês, esteve licenciado 9-
1/2 dias, sem vencimentos.-
no di 12 a 13 daste mas, esteve licenciado 13 
dias, sem vencimentos.-
~ di 22 a 3o dêste mês , faltou 9 dias, ~or 
doença, sem vencimentos.· 
~os dias 1, 2 e 26 dêste mês, faltou 2•1/2 di
as , ~or doença, sem vencimentos.-
~ dia 24 a 28 daste mês, faltou 5 dias, ~or 
doença, sem vencimantos.-
Do dia 12 5 dêste mês , faltou 5 dias, por do 
ença, sem venc:irrnentos .-
No dia 5 dêste mas, esteve licenciado 1 dia,s 
vencimentos o-

Nos dias 12 e 22 de ste mês, esteve licenciado 
2 di s, sem vencimentos.-

1 novecent s e trint e nove ) 
li'ALTA No dia lo das te mês, fa.l tou 1/2 dia, l)Or doen• 

ça, sem vencimentos.• 
.Nos dias 23 e 24 dêste m~s, f'al t9u 1 dia, :POr 
do nça, sendo considerado como ferias do ano 
de·l938 .-
o dia 21 dêste mas, faltou 1 dia, por doença, 

considerado como férias de 1938 •• 
. MARÇO ]O dia 22 a 28 dêste mês, gozou 6 dias das ré

rias do ano de 1938.-
o 

JUl'ffiO 

.b.GOSTO 

FALTA No dia 9 daste mês, faltou 1/2 di , ~or doença 
sem vencimentos.-
Do dia 12 14 dêste m~s, faltou 3 dias, por 
doença, sem vencimentos .· 

rSF~N- ~ 1a dêste mês, foi transferido para o ~o-
C~ xarifado , de acOrdo com a carta P.275, de 1a-

8-1939, da ~reteria. • ~utos 4o6o-132-77, da 
Locomoção.· 

, 
-sem!e-

ção:lls. ~ 
(~ 

2 

3 

1/2 

1/2 

-l/2 

13 

9 

-1/2 

5 

5 

1 

2 

1/2 

1/2 

3 



ESTRADA DE FERRO ARARAQUARA 

FÉ DE OFÍCIO 

NOME B Í L I O 

loATA T!TULOS HISTORICO 
================~~========~==~===== 

OB l V. <_.~: .. .Ltsta f ~ e ofício foi extraida de um cÓ:pia fornecida :p 
mente da]p)comoçã.o, q: e se a.ch anéxa os AUtos 2292- ot. 61-87, 29 
Diretori :pedido ~. E S ENTE da Comissão de In uérito, com 
gid a.o · • • ~et r, datad de 11 de dezembro de 1939.- Gontav , 
agos to de 1939, da.t s transf'er~ncia, com o seguinte tan:po de s 
tado a és ~str da:• 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 2a (vinte e 

cinco imeiras fo as levam tambem assinatura do ~.Germano ......... 4""""""'"' 
dança, ~ figur aba xo.- - - - - - - - - - - - - - - - - • • - - -

f: . F. A ARAQUARA C Ao DE PESSO 
::iECÇA 

/jlo 
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Rec6rte do "Imparcia l ", de 

de 4/11/1939 

ESTRADA DE F~RRO AltA- I 

RAQUARI\ 
EDirAL 

Pelo pre entf' ditai fies o 
Sr. Abilio Marque · Girão, x
e ct iturario r. e 3.a ela se do 
D~partamentu da Lu · m .. ~yão, 
notificado a tomar im diata
mcnte posa ..: do cargo de e · 
critu ·a rio da me ma ratcgorin 
no Almoxarlf do de ta E.tra
da, para onde foi transferido 
em dnta de 1.o de Agosto do 
CJrrente ano, vl to que a li
cença de O (sess nta) dias 
que lhe foi concedida ven eu· 
se no dia4 (qultlú) deste m~s 
de outubro. 

Foca, outros4itn, mnrcatl o 
praso de 8 (otto) dia a con 
t ~:. r de ta dala, prnso este qu 
se vencerá no dia 8 (Otlo) do 
proxim > me~ de novembro do 
corrente aoo de 1939 (m I nc.
VLCCntos C lt ÍOlEl e llOV ), pO· 
r a que o Sr. A bilio Marque~ 
Girão rcass um ; o ·erctcio 
de uas fuo~·õcs na R partição 
do Almoxarif do. 

Fintlo o prus,J ora m:u·..:a.to 
e nt'lo ompare endo o !.' r. 
Abido Marque irão para 

I 
na~umir o eu cargo na R -
pa ção indtcatla, será con . i

i de1<1do como in urso uas lt-1 
tras E fo' do atti o 54 do 
dec r to fcdcntl 20.465 •'e I.•J 
de outubro de 19JI, que ron
sidere:~ comJ f<~ llU gravr : e) 
actos reiterado ~ d ·.indi cir 'ina 
ou acto grave de in~ub ..> rtli 
nação; f) -· nbnndono de . er
vi~·o fiiern cau a ju&tif ad11. 

E te edito!, ~e1 ú publknoo 
pela impren u local, no jorna 
oftclal dn 'élix'.l de Ano~entR
doria e l'en ões do Fcrrovi~
rio& d E. Arrnaquara «0 
lrabéilho» e afixado na es
tações desta E tt ada. 

Ar;~raquara, 31 de outubro 
de 1.939 

(o) Orla11do D. Alltrifel 
Dirl'tor 

araquar a , 
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Rec6rte d I no Trabalho .. ' de Araraquara' 

de 5/11/ 939 

f~tra~a ~~ ferro Mara~uara 1 !o~~~~r:0 d~r~~::;:ê:!: 
de 1969 (mil no-.ecentoe e 

EDITAL trinta e no-.e), para que o 
Sr. Abi1io Marques GirAo 

.t"elo presente edital fica reasauma o exercício de 
o Sr. Abilio Marques Gi- suas funQ08 na Reparti-

\

rlo, ex-escriturario de 3a. QIO do Almoxarifado. 
c]asse do Departamento da Findo o praso ora ma.r
Looomoçlo, notificado a to- cado a nlo comparecendo 
mar imediatamente posse o Sr. Abilio Marques Gi-
do cargo de escriturario da rio para asauo::ir o seu oar
meams. categoria no Al- go na Repartiçlo indica
moxarifado desta Eatrada, da aer' considerado como 
para onde foi transferido in~urao naa letras E e F 
em d11.ta de l.o de A gosto . do artigo 54 do de~roto fe
do corrente ano, visto que dera) t0.466 de l.o de ou
a 1icença de 60 (seiiJenta) tubro de 1991, que cousi-

'dias que lhe foi concedida dera como falta graYa: e) 
venceu-se no dia 4 (qua- - atos reiterados de in
tro) deeta mês de outubro. disciplina ou ato grave de 

Fica, outrossim, marca- insubordinaçlo; f) - aban
do o praso de 8 (oito) dias dono de serviQo 1em cau .. 
a contar desta. data, praso aa justificada. 
este que se vencerá no dia Este edital, será pubJi

cado pela imprensa Jocal, 
no jornal oficial da Caixa 
da .A poeentadoria e Pen
~Oes dos Ferroviarios da E. 
Araraqusra «Ü TRABA
LHO» e afixado nas esta
çOes desta Estrada. 

Ar raquara, 61 de Ou
ttU>ro de 1,969. 

(a) Orlando D. Murgel 
Díret<Jr 
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A r quara, 23 de D zembro .de 1939. 

o. Snr. Dr. Orlando D. Murg 1 
M.D. Diretor da Estr da de F rro Araraquar 

ESTA 

1- Em cumprimento á portaria de V. Excia., sob 
referencia P. 473 (2647- 62-31 ) ! de 13/11/1939 (Fls. 1), abrimos .inqu"
rito para apurar a respon abil dade do escrituraria de 3~ classe do Al
moxarifado, Snr. Abilio Marques Girão~ tendo em vista o disposto nas 
letras !]! e E do artigo 54 do Decreto .tfederal nr. 20.465, de l Q de Outu
bro d 1931, a s guir transcritas: 

" .. t. 54 - Considera- se f lta gr ve: 
) atos reiterados de in

disci lina ou ato grav de insubor
dinagao ; 

) b ndono 
justificad ; ". caus 

o s rvi o sem 

2 - Par execu · o dêste inqu~rito, seguimos s 
instruções do Cons lho Nacion 1 do ·Trabalho, baix das com referencia a 
inqu~ritos administrativos, apurando-se o seguinte: 

4NALIS O 00 INDICIADO 

15 a 19): 
3 - O indiciado decl rou, em eu depoimento (Fl • 
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a ) qu recebeu uma carta do Snr. Dr. Dire
tor da Estr d , r movendo-o para Araraquara, a cont r de l Q de 
Agosto de 1939, tendo- se apresentado pessoalmente áquela uto
ridade, afim de expôr a situaç · o que lh f ôra criada com ess 
remoção; 

b) que ganhava 450$000 mensais1 como escri
turaria de 3 cl ss 1 com fun~ões no Dep6sito da Locomoção, em 
Catanduva, ordenado esse que vinha percebendo ha já lO ano~, em 
cujo tempo poderia ter tido u' melhor , o que nãq acontec u; 

c que , á vi sta da remoç · o, e como residis-
s Cat.anduv h já 6 no , dirigiu um of:Ício ao Snr. Dr. Di
retor da Estr da, d clarando qu nesse lapso de t mpo havia ad
quirido casa pro ria naquela cidade, alem de u ' máquina de cos
tura e outros objetos necessarios ao con:f'orto do seu lar, os 
quais vinha p~ando em rest çõea uav s; 

d) qu não t ndo, com remoção, vindo o au
m nto esperado, com aqueles compromissos por solver não aderia 
seguir ara A:r raquara, conforme fez vêr ao Snr .. · Dr. Diret.or da 
Estrada, tendo então esta autoridade, á vi ta das ale ações do 
indiciado, mandado que o m mo fizes e um requerimento , solici
tando uma licença pelo tempo n ces ario para que êle , indici do, 
pudes ,e r gularizar a sua situação quela cidade (Catanduva) e 
viesse depois assumir o cargo no Almoxarifado, em Araraquara ; 
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e) que endereçw.um requerimento ao Snr. Dr. 
Diretor da Estrada, solicitando 6 mêses de. licença, sem venci
m ntos, afim de poder liquidar os seus neg6cios, tendo aquela 
autoridade concedido apenas 60 dias, sem prorrogação, tempo és
se que o indiciado julgava exiguo para o fim que tinha em vis
ta; 

f) que nesse espaço de tempo (60 dias) fi
cou doente1 tendo pedido então a necessaria permissão e passe 
para ir a são Paulo, afim de consultar m&dico, no que foi aten
dido pela Estrada, tendo o facultativo que o examinou em São 
Paulo prescrito 6 (seis) mêses de licença, para tratamento de 
saúde em clima apropriado; · 

g) que estando para se vencer a licença de 
60 dias, o indiciado fez um requerimento juntando um atestado 
do m6dico de São Paulo e solicitando a concessão do restante 
da licença (4 mêses), afim de que o mesmo pudesse fazer o tra
tamento prescrito, mas que essa licença lhe foi negada, á vis
ta do exame procedido nele, indiciado, pelo Dr. Gennaro Grana
ta, médico indicado pela Estrada, e de cujo resultado não to
mou conhecimento; 

h) cpe, emb6ra não esteja guardando leito, 
êle, indiciado, cont.inlla em estado geral de fraqueza, necessi
tando de tratamento preventivo, conforme indicação do mádico 
de São Paulo; 

i) que, em vista do Snr. Dr. Diretor da Es
trada ter-lhe negado o restante da licençaJ êle enviou novo o
f!cio áquela autoridade, dando a conhecer a mesma que a situa
ção dele, indiciado, era des speradora, pois que a remoção o 
estava prejudicàndo, esperando, então, que o Snr. Dr. Diretor 
levasse em consideração o que pedira no aludido oficio, isto ~' 
que a remoção fôsse concedida com melhoria de vencimentos ou 
mesmo promoção, o que êle, indiciado, se julgava com pleno di
reito, dado que ha 10 anos esperava essa melh6ra, tempo êsse 
em que tem sido sempre preterido, sem motivo plausivel, quando 
todas as promoções que teve, nos seus 15 anos de empregado, sem
pre foram por merecimento; 

j) que o of!cio de 23/10/1939, já citado, não 
foi respondido pelo Snr. Dr. Diretor, o que o indiciado ainda 
espera que seja, pois que nes~e documento solicitava permissão 
para se dirigir ao Snr. Dr. Secretário da Viação e Obras P~
blicas de São Paulo, pedido êsse que considera de p6; 

k) que, a lG de Agosto de 1939, foi trans
ferido do Departamento da Locomoção para o Almoxarifado desta 
Estrada, com a mesma categoria e sem redução de vencimentos, 
mediante comunicação feita diretamente pelo Snr. Dr. Diretor 
da Estrada, e que êle, indiciado, ciente dessa remoção, veio 
ter a Araraquara, onde expoz verbalmente áquela autoridade o 
que já foi dito linhas atraz; 

1) que a 14 de Agosto, mais ou menos, diri
giu tambem um of!cio ao Snr. Almoxarife da Estrada, fazendo uma 
exposigão do ocorrido e solicitando uma licença de 6 mêses, sem 
vencimentos, para poder regularizar sua situação em Catanduva; 
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m) que a licença sem vencimentos pedida não 
o deixava sem meios para sustentar-se durante aquele periodo, 
pois que tinha algumas economias, produto de uma parte que lhe 
tocou na venda de uma propriedade da familia, em Arar quara, par
te essa que importou em um conto e poucos mil réis, alem de con
tar com alguns 11biscates" em Catan:luva, nas horas de fólga; 

n) que recebeu cartas do Snr. Al.moxarife da 
Estrada, participando-lhe licenças concedidas, comunicando o tér
mino de licen as e reclamando acuse de cart s, que não foram 
acusadas por ele, indiciado; 

o) que recebeu uma cópia do edital que o con
vidava a assumir o cargo no Almoxarif do, sabendo ainda ter si
do publicado pela imprensa e afixado nas estações da Estrada; 

p) que, conforme exposição verbal feita em 
23 de Outubro de 1939, ao Snr. Almoxarife da Estrada, dirigiu 
um oficio ao Snr. Dr. Dire·t.or, em que esclarecia não pod r con
cordar com a remoção que lhe fÔra imposta, de Catanduva para A
raraquara; 

q) qu a sua viagem a São Paulo, onde foi 
consultar médico, deve ter-se realizado no dia 25 ou 26 de Se
tembro de 1939 e que o seu regresso se verificou em 7 ou 8 de 
Outubro, tendo feito naquela Capital um tratamento de 10 dias, 
ap6s o que, a conselho do seu m~dico assistenteÀ Dr. Carlos 
Broach, que é de clinica geral, regressou para rar quar , por 
não ser o clima de São P ulo apropriado para o seu tratament.o, 
tendo ainda aquele facultativo recomendado a êle, indiciado, 
que, i fôsse possivel, procurasse um clima adequado para o seu 
completo restabelecimento, sugerindo as localidades proximas a 
São Roque; 

r) que nenhum contrato existe entre êle e a 
Estrada que garanta a sua inamovibilidad ; 

a ) que em Catanduva ha dificuldade em se obter 
casa para alugar e que o predio de sua propriedade, assim como 
outros existentes nas imediações, poderao produzir 50$000 (cin
coenta mil r~is) mensais de aluguel; 

t) que, não obstante ter sido convidado para 
assumir as funções do cargo, não lhe era possivel cumprir es a 
determinação, pelas circunstanci s atr z xpostas; 

u) que, depois do entendimento que teve com o 
Snr. Dr. Diretor, êste, por inter.medio do seu Secretário, Snr. 
Walter Amaral , concedeu a êle, indiciado, v rbalment , 15 dias 
de licença, afim de que pudesse r gularizar a sua situação em 
Catanduva depois transferir-se para Ar raquara; 

v) que em São Paulo · la, indiciado, se ubme
teu unicamente a exame m~dico, sem pesquiza de laboratorio ou ra
diol6gica; 

w) que a primeira licenla que pediu tinha êle, 
indiciado, a intenção de permanecer exclus~vamente em Catanduva, 
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afim de liquidar todos os seus negócios, para depois então re
tornar á sua atividade funcional, no lugar.designado pela Es
trada; 

x) que, por determinação do Dr. Gennaro Gra
nata, m~dico indicado pela Estrada, êle, indiciado, submeteu-se 
a exames radiológico e de pesquizas nas fézes e urina, cujo r -
sultado não lhe foi comunicado; 

4- Da xposição retro, conclúi-se que& 

a) o indiciado ladeou a ordem que recebeu 
de remoção para igual cargo e ordenado em Araraquar , tendo, pa
ra isso, invocado interesses particulares seus em C tanduva; 

b) ladeou e, sem embargo da atitude aten
ciosa da Estrada1 concedendo-lhe 60 dias de licença para resu
larizar a situaçao ~e alegou ter-se criado com a sua remoçao, 
não assumiu o seu posto no Almoxarifado, em Araraquara, no ven
cimento da licença; 

c) alegou doen a grave, mediante atestado 
médico passado sem os necessarios exam s radiolÓgicos, de uri
na e outros, molestia que o médico da Estrada, á vista de cha

a radiografica e do resultado de pesquizas nas fézes e urina 
do indiciado, atestou não o impossibilitar de tratar-se em ser
viço; 

d) alegou molestia - pediu mais 4 (quatro) 
mêses de licença, que lhe foram negados em virtude do ate tado 
do citado médico da Estrada; 

e) manteve-se fóra do erviço da Estrada, 
sem licença prévia, de 5 de Outubro, data em que se venceram os 
60 dias de licença, até 8 de Novembro, isto é, por mais de 30 
dias, não obstante o edital do Snr. Dr. Dir tor da E trad , do 
qual recebeu um exemplar, convida-lo a retomar o serviço noAl
moxarifado, em Arar quara, até o dia 8 de ovembro de 1939, sob 
pena de ser a sua ausencia do serviço considerada abandono do 
emprêgo; 

f) o indiciado não ficou satisfeito com a 
remoção, sem promoção, ~e recebeu e estaria pronto a retomar 
o serviço si lhe fossem aumentados os vencimentos; 

5 - Diante do exposto acima, salienta-se, por si 
s6, que no caso não havia doença nem ainda impoasibili~de de retomar o 
serviço; havia, isso sim, resistencia á ordem de remoçao re~ebida e in
teresses particulares seus a atender em Catanduva ( 11biacates"). 

ANALI ~ DOS DEPOI TESTEMUNHAS INDIC PELA ESTRADA 

6 - Os depoimentos das testemunhas indicadas pela 
E trada podem ser resumidos no seguint : (Fls. 20 a 26) 

a) A 1 ' T STEM disse que, achando-a v -

lrmlo1 l.ifl • C. a I 30-S ·36 
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go, no A~noxarifado, um lugar de escrituraria d ao ela se, p -
diu ela, como Chef da Reparti ão, o preenc1imento dess vaga, 
o que se verificou com a remoçao do indiciado, feita elo Snr. 
Dr. Dir tor da Estrada; A 21 TESTEiviUNHA disse que soube ter si
do o indiciado removido ara o Almoxarifado da ~strada; A 3 TE -
TEMUNHA declarou que soube ter sido o indiciado transferido do 
DepÓsito de Catanduva, onde exercia o cargo de escrituraria de 
a• classe, para igual cargo no Almoxarifado da Estrada, com é-
de em Araraquara; 4' TESTEMUNHA disse que soube ter sido o 
indiciado removido de Catanduva, onde exercia as funções de es
crituraria no _Dep6sito, que se achava subordinado ao Departamen
to da Locamoçao, para o Almoxarifado da Estrada, com séde nesta 
cidade (Araraquara) ; A 51 TESTEMUNHA declarou que soube ter si
do o indiciado transferido do DepÓsito de Catanduva para o Almo
xarif do, em Araraquara, sendo que no Dep6sito de Catanduva o 
mesmo exercia as funções de escrituraria de ao classe, com ven
.cimentos que não podie. precisar; A 6 TEST • JIUN.HA disse que sou
be ter sido o indiciado removido do DepÓsito de C t nduva par o 
Almoxarifado, em Araraquara, sendo que naquele Dep6sito o indi
ciado exercia o c rgo de 3g escrituraria e percebia os vencimen
tos de 450 000 mensais. 

b) A 11 TEST:EMIJNW disse que, á vista da re
moção, convidou o indiciado a assumir o cargo, o que êle não fez, 
tendo, dia ap6s, comparecido no Almoxarifado e entregue a êle, 
declarante, um ofício solicitando 6 mêses de licença, paTa so
lucionar seus neg6cios em Catanduva, tendo manifestado, ainda 
por essa ocasião, desejos de tratar de sua saúde; que o Snr. Dr. 
Diretor, despachando o pedido de licença, concedeu apenas 60 
dias; A 21 TESTEMUNHA declarou ter sabido que o indiciado não 
assumiu o cargo no Almoxarifado, tendo feito um pedido de 6 
mês s de licença, tendo-lhe sido concedidos apenas 2 mêses, sem 
vencimentos; A a• TESTEMUNHA disse ter tido conhecimento de 
que o indiciado nao asswaiu o cargo, tendo solicitado a cone s
são de uma licença, sabendo · le, declarante, terem sido conce
didos 60 dias; ouviu dizer ainda que dita licença era para o in
diciado tratar de negocias de seu interesse, sabendo mais qu 
p ra obt r dita licença o indiciado viéra a Araraquaru, afim d 
s entender pessoalmente junto á Diretoria da Estrada; 41 TE -
TEMUNHA nada .disse quanto ao fato do indiciado ter assumido ou 
nao o cargo no Almoxarif do, sabendo, entretanto, que ao tomar 
conhecimento da remoção , o ind ciado solicitára uma lfcença, 
obtendo 60 dias, sem que o declarante possa precisar ara que 
fim; so TESTEMUNHA declarou que, indo continuament ao pre-
dio onde funciona o Almoxarifado, ali nunca viu o indiciado tra
balhando, nada tendo dito quanto ao fato do indiciado ter soli
citado licença ou não; A 6A TESTEMUNHA declarou que, tanto de
pois da remoção como depois de vencida a licença, sabe não t r 
o indiciado trabalhado no Almoxarifado; que, por declaração do 
proprio indiciado, sabe ter o mesmo gozado '60 dias de licenç , 
para tr~tamento de aúde. 

c) A 1' TESTEMUNHA eclarou que deu conheci
mento ao indiciado, por carta de 18 de A osto de 19a9, da con
ces ão de 60 dias de licen a, carta essa que o jndiciado não a
cusou obrigando o declarante a reclamar o acuse, o ue f z em 
4 de ~etembro de 1939, não tendo, entretanto, obtido resposta; 
que, á vista disso, em 29 de S embro dirigiu outra ca ta ao in
diciado, fazendo nova comunicação a respeito da conces ão dos 
60 dias de licença e pedindo acuse, não tendo ainda des a vez 
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sido atendido; o TES EM[ffiilU decl arou que soube não t r o 
indiciado acusado as cartas do Snr. Almoxarife, comunicando a 
licença e reclamando acus ; A 3' TESTEMUNHA disse que, con
versando com o Snr. Almoxarife, · ste declarára a êle que o in
diciado não acusára as cartas que lhe foram dirigidas; ~' 
5 1 e a 6' TESTEMUNHAS nada disseram a respeito do assunto. 

d) A 11 T TEMUNHA declarou que, antes de 
29 de Setembro, o indiciado fiz~ra, por telegrama, um pedido 
de p sse, de C.atanduva a São P ulo , para êle e espôsa, sendo 
atendido; que a 6 de Outubro êle, declarante, recebeu de São 
Paulo dois oficios do indiciado, sendo um endereçado ao Snr. 
Dr. Diretor da Estrada, solicitando mais 4 mêses de licença, e 
outro dirigido a êle, depoente (Almoxarife ), encaminhando o 
prim iro áquela autoridade, o que foi feito; que a 9 de Outu
bro recebeu uma carta do indiciado, juntando um atestado médi
co, papeis êsses que foram na mesma data enc inh dos o Snr. 
Dr. Diretor; que comunicou ao indiciado t r o Snr. Dr. Dire
tor da Estrada designado o Dr. Gennaro Granata para examina-lo; 
que, diante do resultado do exame por êste feito, o Snr. Dr. 
Diretor da Estrada negou a licença so l icit da , do que foi dado 
conhecimento ao indiciado, por carta que êle, declarante, ao 
mesmo dirigiu em 21 de Outubro, em cuja carta convidava ainda 
o indiciado a tomar oss do cargo para o qual fôra removido; 
A • TES EMUNHA declarou que sabe t r o i ndiciado seguido para 
Sao Paulo e que de lá formulára novo pedido de licença, envian
do, para is o, o com etente atestado médico, mas que fo· pel 
Estrada mand do submeter-se a exam pelo Dr. Gennaro Granat , 
sabendo mais que, diante do parecer dêste, a licença ao indi
ciado f ôra negada; que tal fato foi comunicado ao indiciado, 
por carta, que não fo i acusada ; A 31 T TEMUNHA diss qu 
soube, por ouvir dizer, que o indiciado havia remetido um ates
tado de um m~dico especialista de São Paulo, para com o mesmo 
obter mais licença, sabendo mais, ainda por ouvir dizer, que o 
indiciado f ôra encaminhado ao Dr. Granata, para se submet r a 
exame, tendo êste discordado do diagnostico formulado pelo m~
dico de São P ulo ; 4' e 51 TESTEMUNHAS nada disseram a res
peito; A 61 TESTElVIUNHA declarou que nao soube e nenhum conhe 
cimento tev sobre o fato do indiciado ter apresent do ou não 
um atest do m~dico, prescrev ndo 6 mêse de licença ao mesmo . 

e) l A TESTEMUNHA declarou que, a 23 de Ou
tubr o de 1939, recebeu do indiciado nova carta, juntando um ofí
cio, dirigido ao Snr. Dr. Diretor da Estrada, no qual o indicia
do esclarecia não concordar com a r moção, de Ca~an~~va para 
raraquara, pelo motivo exposto no oficio; que 1 a vista dessa 
recus , o Snr. Dr. Diretor e ediu um edital, 1ntimando o indi
ciado a, dent ro de 8 dias, apresentar-se na secção para a ual 
f ô a transferido, isto é, no Almoxarifado, afim de a sumir as 
funções do car go, sob pena de lhe serem aplicados os dispositi
vos legai ; que, apezar da intimação, o indiciado não compare
ceu ao servi o, tendo entrado com o ofi cio já citado, recusan o 
a remoção ; 20 TESTEMUNHA declarou que soube ter sido expedi
do um edital, convid ndo o inq_iciado a sumir as s~a :f'ungões 
no Almoxarifado, pa ecendo a ele, declarante , que fora dado o 
pr azo de 8 dias nesse edital, findo os quais o indiciado não s 
a re ntou ao serviço, d sconhecendo as razões orq~e o mesmo as
sim rocedeu, tendo, ntretanto, o indiciado lhe dito, .c rta 
vez, que tinha neces idade de er.manecer em ~atanduva, para tra
tar de seus interesses particulare , ara de ois então decidir 
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quanto á remoção, ois que a êle, indiciado, convinha muito 
mais ermanecer em Catanduva; 3' T T pNH.fa. declarou que 
soube não ter o indiciado atendido ao edital que o intimava 
a assumir o cargo no Almoxarifado; que, a propósito, o indi
ciado lhe dissêra, em Catanduva, no mês de gosto, que na oca
sião em que pedira a sua transferencia daquela localidade não 
fôra atendido, mas que agora, qu êle nada pediu e que. estav 
t mbem com a sua situação financeira mais ou menos normalizada, 
é que veio de ser removido, razão porque o indiciado lhe decla
rára que viria a Araraquara, afim de solicitar do Snr. Dr. Di
reto~ da Estr.ada que deixasse a remoção sem ef·eito, de s6rte 
que ele, indiciado, pudesse continuar residindo em Catanduva; 
A 41 TESTEMUNHA disse que, v ncida a licença co cedida ao in
diciado, sabe não ter o m smo assumido o cargo, razão porque 
o Snr. Dr. Diretor da Estrada expediu um edital, convidando o 
indiciado a assumir o cargo, dentro de 8 dias, cuja determina
ção sabe não ter o indiciado cumprido, tendo ainda o de oente 
ouvido dizer, em Catanduva, que o indiciado declarou não acei
tar a remoção, porqu a Estr da não a poderia efetivar sem re
moção; (~ - O depoimento ge ta te t munha foi contestado p -
lo indiciado, que declarou nao s r amigo da mesma, ndo esta, 
entretanto, confirmado tudo o que disséra); A 5• T EMCJNHJ 
disse que viu um edital, e edido pelo Snr. D • Diretor da Es
tradaJ convidando o indiciado a assumir o ex rcicio do s ~u car-
o, nao abendo, entretanto, si o indiciado atendeu ou nao a 

esse convite, parecendo mais a êle, declarante, que o prazo s
tabelecido no edital ra de 5 a 8 dias; A 6 TEST~~ decla
rou que sabe ter sido e edido um edital, pela E trada de F r
ro Araraquara1 convidando o indiciado a s um r o cargo no Al
moxarifado, nao tendo êle, declarante, visto, depois do edital, 
o indiciado trabalhando no Almoxarif do. 

f 10 TESTEMUNHA declarou que toda a 
carta que dirigiu ao indiciado o foram dentro do Eeriodo a 
licença (60 di s), que lhe fôra cone dida; que, nao acusando 
as ca t s que êl, depoent , . como Almoxarif, lhe dirigiu, o 
indiciado menosprezou a sua autoridade, pois cada vez lhe es
crevia novas cartas, mas tratando s mpre d assuntos dif ren
te , em vez de enviar o acuse r clamado; que u urü1 que o in
diciado ainda estive·ae em São Paulo, no dia 29 de Set mbro de 
1939, isso porque e lá recebera um of cio com data posterior 
áquela, ou seja, de 5 de Outubro; que os 4 mê s d licen a 
que o indiciado solicitava, no ofício de 5 de -Outubro, eram em 
prorrogação aos 2 mêse que Já lhe haviam sido concedidos, ro~ 
metendo enviar um ate tado medico para justific r o dido de 
mais 4 m ses, o qu de fato fez, com a carta de 6 de Outubro; 
_g.!_,-ª.!.,_i!., 5 6A ·r STEJ.VIUNHAS Nada disseram a res e i to. 

g) TE TEMUNHA d clarou que ab ser o 
Dr. Granata m dico de acident s e que, quanto a exames para 
concessão de licenças, sabe tambem que a Dir toria da Estrada 
~ quem delibera qual o médico que os deva proced r, entendendo 
o declarante que entre êles está o Dr. ran ta; que, quando o 
indiciado r gressou de São aulo, o declarante nad re nciou 

sua e sô que lhe afi rasse achar-se o mesmo doent , poi 
que o s u fi si co em I'e fora aquele; 3 TE TEMDNHA disse que 
sabe ser o Dr. Granata contratado pela Estr da, para o serviço 
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de acidentes no tr·balho, cabendo-lhe ainda as atribuições 
aminar os funcionario da E tr da, qu ndo exigido pelo Snr. 

Dr. iretor, sab ndo mais que, nas ocasiõ s em que o Dr. Gra
nata julgava necessaria a assistencia de um outro mádico, para 
cor.n êle formular o diagnostico, o Dr. Granata convidava cole-
gas seus para tal fim; que, com referencia a ês onto, êle, 
declarante, sabe que tal fato .já s v rificou, pelos papeis que 
passaram por suas mãos, não podendo precisar, entretanto, o no
me do empregado que havia sido submetido a exame nas condições 
já descritas; ~'~' 51 e 6' T ST~~S nada di seram 
respeito. 

h) A ' T STEMUNHA d clarou que sabe s r o 
indiciado proprietario d uma agencia de jornais revistas, na 
ci de de Catanduva; A 41 TESTEMtru disse que o indiciado ~os-
súi uma agencia de jornai revistas, em Catanduva, o que po-
de afirmar or t r ido Ag nte daqu la e tação pelo espaço de 
18 anos; A 1',-ª!, s• 61 TESTEMUNI nada diss rama respeito. 

i A • TEST ~ dis qu o indiciado er 
scriturario de 31 cl sse, no Dep~o de Catanduva, e qu com 

a remoção para o lmoxarifado deveria naturalment perceber os 
mesmo vencimentos, na mesma categoria; A 4' T EMUNHA decl -
rou ue, quanto á remoção do indiciado, de Catanduva para Ar -
raquara, sabe ter sido realmente feita, não podendo recisar, 
entretanto, si com prejuizo ou não nos vencimentos; A 11 ,~, 
5 e• TESTEMUNHAS nada disser respeito. 

j) ' TESTEMUNHA disse que atribúi a remo
ção do indiciado para ~\raraquara á queixa apresentada pelo Che
fe do Dep6sito de Catanduva, parecendo a ~ le, declarante, qu o 
indiciado não estava desempenhando contento as suas atribui-
ões, supondo ainda que i so se dava em virtude do indiciado se 

dedicar mais os seus interesses particulares, que era a agen
cia de jornais revistas de sua propriedade; qu , com a remo
ção do indici do para o Almoxarifado, foi preencher a sua ~a, 
em Cata~duva, wn funcionaria que exercia igual cargo no Dep6si
to de Arar quar ; A 41 TESTEMUNHA declarou que o Chefe do De
p6sito de Catanduva por diversas vezes se queixára a êle sôbre 
a falta de assiduidade ao serviço, por parte do indici do, que 
6ra pedia licença alegando molestia, 6ra por motivo que o de
clarant não p6de precisar, achando ainda que o Chefe do D 6-
sito atribuía essas contínuas ausencias para atender aos seus 
interesses particulares; ~'~' 5& e 61 T STEMQNH nada 
disseram a respeito. 

7 - O depoimento destas testemunhas, em sintese, 
~ o seguinte:. 
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a) que souberam· ter sido o indiciado trans
ferido do Dep6sito de Catanduva para o Almoxarifado, em rar -
quara, e qu o indiciado não assumiu o cargo, tendo solicitado 
licença, parec ndo a uns que era por doença e a outros que era 
para tratar de negocios particulares ; 

b) ~e, diante do parecer do m~dico da Estra
da, a licença foi-lhe negada; 



........ 

c ) que as cartas expedidas pelo Snr. Almoxa
rife não foram acusadas pelo indiciado ; . 

conveniencia do s 
fe do Dep6sito de 
dedicava mais aos 
gencia de jornais 

d ) que a remoç · o parece t r ido feita por 
rviço, dadas as quei as apresentadas pelo Che
Catanduva, par cendo ainda que o indiciado e 
seus interesses particulares, que eram uma a
e r evi ~·tas de sua propriedade, em Catanduv ; 

e ) que o indiciado não aten.deu ao convite, 
feito por edital, para assumir o cargo no Almoxarifado. 

ANALISE DA DEFEZ ESCRITA APRESENTARA PELO INPICIADO 
i 

8 - A defeza escrita do indiciado p6de ser resu-
mida no seguinte : 
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a ) que, para apresentação da defeza por s
crito, muito dados lhe foram sonegados, principalmente a lei
tur dos autos que der am cau a ao pres nt inquêrito, faculdade 
essa que lhe assistia e da qual reserva para si o direito de 
lançar mão , no transcorrer do processo, assim como de r querer, 
juntar outros documentos e constituir advogado, alem de outras 
medidas que necessitar como prova de defeza ; 

b ) que o exame pelo Dr. Granata foi feito 
com a maior má vontade, pois ficou em Araraquara, ap6s o iní 
cio dêsse exame, por mais 2 dias, sem necessidade, para espe
rar o regresso daquele m~dico, que havia ido a Campinas assis
tir á inauguração de uma feir de amostra ; 

c) que acha que o Dr. Granata ~ medico con
tratado pela Estrada para atender aos serviços de acidentes no 
tr b l ho, não s rvindo , ortanto, ara os ca os e cirurgi , ou 
s ja, para o caso e cial d l , indiciado, achando mai · que si 
o Snr. Dr. Diretor da Estrada havia suspeitado do atestado for
necido pelo médico de São Paulo a êle, indiciado, cabia tambem 
o di eito de su peit r do clinico indicado pela Estrada, pois o 
que a Diretoria deveria ter feito era ter indicado uma Junta Mé 
dica, onde êle, indiciado, ser a examinado por mais de um m~di
co; 

d ) que não estava e nem está tuberculoso, m 
que o tratamento prescrito era puramente preventivo, afim de e
vitar qualquer consequencia má, e do qual ainda tã neces it -
do; que 7 ã vista do parecer do Dr. Granata, parecer · a e que 
•1 , 1nd1ciado, desconhece, pois , segundo diz, "a corresponden
cia foi toda feita em cart s f chadas" , a Diretori lhe n gou o 
dir ito d tr t de sua saÚde, 6nb6r , para êsse tratamento , 
êle não tenha pedido licença com venc~entos ; 

e ) .que a lic nça , m smo em vencimento , lhe 
foi negada por s2 tratar da pessôa dele, dando a entender que ha 
qualquer prevençao da Estrada ara com o mesmo , quando out ros j & 
a obtiveram1 sabendo meamo de um funcionaria que a 'está gozando 
com percepçao de vencimentos ; 



........ 

f) que não podia concordar com a remoçãot por 
existir uma ord~ do Snr. Secretário da Viasão que proibia remo
ções de funcionarios, ainda que tais remoções tivessem carater 
punitivo, o que não era o seu caso; 

g) que o oficio enviado ao snr. Dr. Diretor 
da Estrada, pedindo permissão para se dirigir ao ~nr. Secretá
rio da Viação, não lhe fÔra respondido, o que o inhibia de es
crever áquele membro do Gov "'rno do Estado, representando isso 
um cerceamento de sua liberdade, pois que tinha de o fazer por 
intermedio dos su erior s; 

h) que o depoimento da testemunha João Libe
rato não p6de ser lev do em consideração, por ser a mesma ini
miga pessoal do indiciado, e que si a Estrada aceitar o aludi
do depoimento isso virá provar a animosidade que existe contra 
a pessõa dele, indici do. · 

t maneir : 
9 - Tais objeções podem ser respondidas da guin-
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Quanto ~ 1 tra ) - que n nhum el mento foi 
on ado ao indiciado, pois a ê te cabia requerer, em termos, a 

leitura do processo, o que não fez. 

Quanto á letra b) - que na mesma data em que 
o indiciado s apresentou na Diretoria .(17/10/1939) levou uma 
carta (Fls. 69) ao Dr. Granat , apresentando-o para exam , ten
do .aquele facultativo se desincumbido de sua obrigação imedia
tamente e enviado o atestado naquele mesmo dia (Fls. 70), em 
cujo documento recomendava um exame radiol6gico do t6rax, alem 
de p squiz n s fézes do indicia o, para esclarecer ce dú-
vidas; que o láudo daquele médico, apreciando devidamente o 
resultado dos exames solicitados, t a data de 20/10/1939, o 
que, entretanto 1 não próva que o indiciado tenha ficado n st.a 
exclusivamente á spera do m~dico (Dias 18 e 19), mas poderia 
ter permanecido em Araraquara para aguardar a execução da cha-

a radiografic e o resultado dos xames nas f~z s, tr b lhos 
ess s que, como é sabido, demandam tempo e nem sempre são fei
tos imediatamente. Admitindo-se, entretanto, que a dem6ra te
nha sido motivada realmente pela ausencia do médico, que viajá
ra, tal circunstancia f6ge inteirrunente &s cogitações desta Co
missão, por achar que a Estr d não poderia tolher a liberd d 
de movimento de um médico de sua confiança; 

guanto á letra ~) - que não se justifica o 
ue ali expõe o indiciado, pois êle proprio, m seu of!cio de 

Fls. 66, datado de 4 de Outubro, procedente de São Paulo e di
rigido ao Snr. Alm.oxarife, se propunha submeter-se "A exame mé
dico, por facultativo indicado pelo Snr. Dr. Diretor" (text 1 , 
o que aconteceu. Portanto? si o indici do .tivess d pr sen
tar 1 peita, ~anto ao cl1nico indicado pela Estrada, deveria 
ter feito antes de se submeter a exame e não depois do fato con
sumado; 

Quanto á letra d) - que a Estr da não lhe ne
gou absolutamente o dir ito de se tratar, pois o diagnostico do 
médico (Fls. 71) declarava que não fôra encontrada lesão alguma 
no aparêlho respiratorio e que o estado de magreza do indicia o 
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er de origem constitucion 1, influindo aind no t do g ral 
do mesmo a presença de vermes intestinais, que poderiam ser com
batidos com tratamento adequado, sem necessidade, portanto , do 
indiciado in rromp r as suas tivid des; 

negada, 
tr g) 

esso 

Qu nto letra e) - que si a licença lhe foi 
tal fato se deve ju tamente ao que ·á foi exposto na le-
não havendo, pois, qual u r preven ao d tr da con r 
d le, indici do; 

.-~~--~~~~f) - ·que o indiciado n · o od-
i r cus r mo o, como f z, oi á m r a cabe transferir 

os seus empregados, quando no inter se do s rviço, uma vez as
segurados a estes o di itos garantidos por lei l s ndo int ira-
m nte desconhecida a ordem S cr t a d Vi o roibindo 
remo ão de funcionariosi a o indiciado voca é uma ord 
da S cr t r a d Educaçao ( 42 , que nada tem a vêr com a 
Secretar! a da Viação; 

~~~~~l~e~r~a~) - que não tendo o indicia
do indicado expressamente, em seu d poimento de fl • 15 a 19, os 
dispositivo legais e nem t .. ouco a leia ofendid .. , · o 
po sivel sabor si havia ou não direito ara recursos aos 6rgãos 
superiores; que no documento em a ego o indiciado a esenta 
uma u1posição formal ao ato do Snr. Dr. Diretor e, com isso, d 
mais uma vez rova d in ubordinação e indisci lina; 

u nto ' letr h) - qu rada igno av 
i a test munha João iberato era ou não inimig do indici do, 

tanto que a 4 Ste foi dada o ortunidad de se manife tar, o qu 
fez, contestando imediat 1ente o depoimento da me , endo 
ta uma prova de que nenhuma animosidade xi t contra o indici -
do. Demais 1 si se fôsse impugnar o depoimento dessa t stem , 
esta Comisaao se v ria obri ada a invalidar tambem as declara
ções das restantes, que, salvo algumas variações, disseram exa
tamente o mesmo qu a t st munha João Lib rato, o que vem prov r 
que o depoimento de t ra verdadeiro; 

10 - u nto ao d m i onto da efeza escrit , 
dei amo d menciona -los aqui e faz r qualqu r comentario, por tr tar 
de uma repetição do que j foi declarado pelo indiciado, em seu depoi
mento pes oal. 

11 - te temunhas a resentad s pelo indiciado 
declararam o seguinte: 
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a) 11 TESTEMUNHA dias qu , como maquinis
ta, ao che ar no Dep6 ito de Catanduva, ás vez s ncontr v o 
indic do em serviço outra não, ignor ndo, por isso, o moti
vo da usencias; A 2 TESTEMUNHA declarou que, nas oca iões 
em que visitou o D Ósito d t nduv , ali s pre encontrou o 
indici do em s rviço; A 3 T ST~ dias que abe ter o in
diciado se ausentado á vezes do serviço não podendo precis , 
entretanto, si foi ou não com licen a pr via nem o motivo d 
tais aus nci , poi que as anotações a r speito s·o f it no 
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ivro de ponto, ao terminar o s gundo periodo de trabalho, ano
tações essas que êle, d o nte, nunca teve· a curiosidade de v -
rificar, não sabendo ainda si as aus ncias oram or motivo d 
molestiai A 4 TE TEMUNHA declarou que sabe t r o indiciado 
faltado as vezes ao serviço da Estrada, não podendo ecisar o 
motivo, pois que trabalha ordinariamente na esplanada da esta
ção, que dista 300 metros, aproximadamente, do Depósito; que 
não t ve o ortunidade de verificar si havia qualquer observação 
no livro de ponto, quanto ás ausencias do indiciado; que, s 
vezes, na hora de encerrar o expediente, êle, declerant ao 
chegar ao Depósito, não encontrava o indiciado no escritArio, 
mas sim na im di ões, em t rreno da E tr da; 5 TESTEMUNHA, 
que é o Ch fe do Dep6sito d Catanduva e, port nto, ex-chefe do 
inà iciado, declarou ue tod as vezes que o m smo falt va ao 
serviço apresentava ele, indiciado, as suas ju tifica ões, s n
do que algumas dela o depoente reputava sem fUndamento. 

b) ~' 3 e 40 TEST~~ disseram que 
não tiv ram conhecim nto do edital, intimando o indiciado a as-
sumir o cargo no Almoxarifado; o TE TEMUNHA declarou que 
viu o edital, convidando o indiciado a assumir o car~o para on
de fôra transferido (Almoxarifado), mas que não teve a curiosi
dad de lêr, abendo do que s tratava a enas por ouvir falar; 
A so TESTEMUNHA disse que soube ter sido expedido um edital, con
vidando o indiciado a, dentro de 8 dias, assumir as funções pa
ra as quais fôra transferido no Almoxarifado da Estrada, não sa
bendo, entretanto, si o indiciado cumpriu aquela detenninação. 

c) A 20 TESTEMUNHA declarou qu soube ter o 
indiciado solicitado uma licença, nâo sab ndo , ntretanto, para 
qu fim se destinava nen1 tão pouco si fôra ou não concedida; 
__1_,-ª-, 41 e 5 TESTEMUNHAS nada disser a respeito. 

d) 21 TEST~~ disse que, como Inspetor 
de Locomotivas, a Al estao afetos todos os servi os sue dizem 
respeito ás locomotiv s, mas que tem por atribuiçao nao oficial 
visitar os Dep6sitos f6ra de Araraqu ra, o qu f z periodicamen
te; que, entretanto, ha mais de 6 mês a não tem saido para o 
interior, ara êss fim; que não ~ superior de Chefe d Dep6-
sito f6ra de Araraquara que as reclamações sôbre pessoal s · o 
feitas diretamente ao Chefe da Locomoção, pelos Chefes d De 6-
sitos; que nas ocasiões em ~ue passou pelo Depósito de Catan
duva , isto é, ha mais de 6 meses, como j diss , êle nunca ou
viu do Chefe do Dep6sito qualquer queixa contra o indiciado; _ 
3 TESTEMUNHA declarou que as queixas feitas a êle , depoente 1 pelo Chefe do Dep6sito, contra o indiciado, datam d 6 a 8 me
~es, mais ou menos, e que tais queixas eram motivadas pel fal
ta do indiciado ao serviço da Estrada; 51 ESTEMUNHA, Chefe 
do Dep6sito de Catanduva e, portanto, ex-chefe do indiciado, 
disse que as ordens por êle dadas ao indiciado sempre foram 
cumpridas e que o serviço afeto ao indiciado nunca foi preju
dicado, em consequencia das repetidas ausencias; que, quanto 
á parte de escrituraria, que competia ao indiciado fazer, ne
nhuma queixa êle, depoente, a~resentou aos seus superiores; sa
bia, entretanto, por informaçoes de ·outros subalternos, que o 
indiciado não gostava de substitui-lo em seus mister s, quando, 
por força das circunstancias, êle, declarante, era obrigado a 
se ausentar do serviço; que, em suas ausencias, sempre encar
regou, a princípio, o ind ci do d ubstitui-lo, mas que depois, 



guinte : 
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diante do que ouvira, evitava tanto quanto possivel tomar essa 
medida; que por vezes levava ao conhecimento dos superiores 
êsse modo de proceder do indiciado, pois que o trabalhos que 
estavam a~ tos ao mesmo eram desobrigados antes que completa -
sem as horas normais do exp diente, sendo que o tempo faltante, 
~b6ra dentro do escrit6rio, o indiciado e ocupava em tratar 
de negocies particulares, referentes a uma agencia de jornais 
que possdi em Catan uva; que o indiciado ás vezes solicitava 
licenga, que êle, declarante, sempre concedia, para evitar e 
indispôr com o mesmo; que nos edidos verbais feitos por êle, 
depoent , ao Snr. Ch fe da Locomoção, fez sentir áquela autori
dade a n cessidade d se transferir o indiciado para outro lu
gar, onde houvesse serviço suficiente com que o mesmo udesse 
preencher as 8 hora normai de trabalho, odendo ser nv·ado 
ara o D p6sito de Catanduva qualquer ou ro funcionaria ; a.J:! 
40 TE EMUNHAS nada disseram a respeito. 

e) A • TEST~~ declarou que soube ter 
sido o indiciado transf r:i,do do DepÓsito de Catanduva para a 
cidade de Araraquara, não podendo precisar, entr tanto, em que 
re artição o mesmo iria trabalhar; 4 T T~lliA disse que 
soube ter ido para o lugar do indiciado, em Catanduva, um fun
cionaria de Araraquara, não sabendo explic r orq e motiVOj _ 
51 TEST• declarou que o indiciado foi removido do Deposi
to de Catanduva par a o Almoxarifado, em Araraquara, com ames
ma c tegoria de escrituraria de 30 elas , e que m C tanduva 
o indici do ercebia 450 000 mensais; que a ord m de r moção 
foi transmitida por êle proprio, declarante, ao indiciado , não 
podendo r ci ar, ntr tanto, si foi ou não cumpri da; A 11 e 2• 
TESTEMUNHAS nada disseram a respeito. 

~~~~~~~~disse que, indo constan
viu o indiciado trabalhando; 
disseram a r speito. 

g) A 3 TESTEMUNHA declarou que tem encon
tr do oucas v zes com o indiciado, em C tanduva, não 
por isso, afirmar si o mesmo resid naquela cidade; 
comt~do, que o mesmo resid cru atanduva; 4 TEST dis-
se que p6de afirmar estar o indici do residindo em Catanduva; 
A 5 TESTEMUNID declarou que o indiciado continúa residindo em 
Catanduva; A 1 e 2 TESTEMUNHAS nada disseram a respeito. 

i ) ~,_g_, 31 e 4 TESTEMUNHAS declararam 
que vieram prestar os seus depoimentos livremente, nenhum emba
raço lhes tendo sido oposto pela Estr·da, que lhes concedeu 
neces~aria permissão; A 5 TEST nad dia e a respeito. 

12 - Em re umo, essa testemuru1as dis~eram o se-

a ) que o indiciado se ausentava amiúde do 
servi o, embor não possam precisar si com licença ou não; que 
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varias queixas foram feitas contra o modo de proceder do in i 
ciado, que era pouco assíduo ao serviço, isto de 6 a 8 mêses, 
mais ou menos, a esta parte; que o indiciado se ocupava, den
tro do horario normal do expediente, de s rviços particulares 
relativos a uma agencia de jornais e revistas de sua propr ie
dade, em Catanduva ; que o indiciado foi transferido para Ara
raquara; que foi expedido um ~dital , convidando o indiciado 
a retomar o serviço na Estrada; qu o indiciado continúa re
sidindo em Catanduva; que, afinal, nenhum embaraço lhes foi 
oposto, por parte da Estrada, para que viess m prestar os seus 
depoimentos . 

RESUMO 

13 - Passamos a resumir as provas colhidas : 

a ) O indiciado foi transferido, de Catan
duva para raraquara, com a mesma categoria e vencimento , não 
tendo havido ! portanto, nenhum prejuizo na categoria e nem nos 
vencimentos ~Depoimento do indiciado - Fls. 15 a 19) , da 1• e 
3 testemunhas indicadas pela Estrada (Fls. 20, 21, 23 e 24) e 
da 5~ testemunha indicada pelo indiciado (Fls. 54 e 55); 

b) Vencida a licença de 60 dias concedida 
ao indiciado (Fls. 59 e 60 , êste entrou com novo pedido par 
mais 4 mêses, em prorrogação (Fls. 65 e 66 )J tendo para isso 
juntado um atestado de médico de São Paulo ~Fls. 67 e 68 • n
tretanto , á vista do exame feito pelo m~dico da Estrada (Fl • 
70 e 71)~ o pedido de prorrogação de licença lhe foi negado -
(Fls. 72). Dessa decisão o Snr. Almoxarife deu conhecimento 
ao indiciado (Fls. 73 , resultando da! o mesmo entrar com um 
requerimento não concordando com a remoção (Fls. 74 ) , em cujo 
requerimento, sem que indicass expressamente os dispositivos 
legais e as leis ofendidas com o ato que o Snr. Dr. Diretor da 
Estrada praticou1 removendo-o, pedia para dirigir-se ao Snr . Se
cretário da Viaçao e demais repre entantes do Estado Novo , c r
to de obter a sua pretensão (anulação da remoção ). Diante d 
recusa formal do indiciado , delib rou a Dir tori da Estrad de 
Ferro Arar quara expedir edital convidando o mesmo a assumir, 
no prazo de 8 dias, o exercício de suas fUnções no Almoxarifa
do (Fla. 75 e 76). Dêsse edital o indiciado recebeu uma c6-
pia (Fls. 77 e 78) 7 tendo sido ainda publicado pela imprens a 
local (Rec6rt d 1uo Imparcial" - Fls . 86 ) e pelo 6rgão oficial 
da Caixa de Aposentadoria e P nsões, ••O 'rrabalho 11 , CRec6rt de 
Fls . 87) e afixado m todas as estações da Estrada . Não tendo 
o indiciado dado cumprimento ao convite feito pelo edital, de
terminou a Dir toria da Estrada de Fer ro Araraquara que s e ins
t aurasse o presente inquérito administrativo, para ser apurada 
a responsabilidade do indiciado , como incurso nas letras ~ e E. 
do art~o 54 do Decreto Federal nr. 20.465 , de l Q de Outubro de 
1931 (Documentos de Fls . l e 2); 

c ) As cartas dirigidas ao indiciado, pelo 
Snr. Almoxarife , não foram acusadas or aquele (Fls . 61! 62 e 
64), depoimento do indiciado (Fls. 15 a 19) d s 11 , 2 e 3 
testemunhas indicadas pela Estrada (Fls. 20 a 24 ; · 
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d) A presen a do indiciado, em Catanduv , 
tornou-se inconveniente aos serviços d Estrada e, por isso mes
mo, o Chefe do Dep6sito daquela estação pediu a sua remoção. O 
indiciado declarou que, em Catanduva, fazia 1 bi cat s" nas ho
ras de fÓlga (Depoimento de fls. 15 a 19) e das 3A e 4 teste
munhas indicad s ela Estrada (Fls. 23, 24 e 25). O indiciado 
vem atendendo a êsses 1 biscates" e agencia de jornais e revis
tas de 6 a 8 mêses a esta parte, ou seja, ap6s a Última passa
gem do Inspetor de Locomotivas por Catanduva; 

· e) Não ficou provado achar-se o indiciado 
gravemente enf rmo e nem tão pouco tuberculoso. Aliás, o pro
prio :indiciado declarou, em sua defeza or escrito, uque natu
ralmente não estava e nem est t uberculoso 11 (Te tual). O médico 
d São Paulo, para expedir o at stado, deve ter-se baseado nas 
informações prestadas pelo seu cliente, tomando em consideração 
ainda os antecedentes de familia. sto porem, não aconteceu 
com o médico da Estrada, que, dada a rrand r spons bilidad 
que ten1 em def nd r os interesses da mesma, exigiu os exames de 
laboratorio e Raio X, sendo que êste último não revelou lesão 
alguma no aparêlho respiratorio do indici do. Apenas o exaro 
de fézes acusou a existencia de vermes int stinais, que d bi
litavam o indiciado, mal êsse facil de ser combatido com o uso 
de vermifugos e fortificantes, cujo tratamento poderia ser fei
to mesmo em serviço, sem necessidad de licença; 

f) Na defeza escrita, apre entada elo in
diciado, diz êste, preliminarmente, 11que na apresentaçao da pre
sente defeza muitos dado foram-lhe sonegados, principalmente 
a leitura dos autos que deram causa ao inqu~rito, direito êsse 
que lhe assistia e do qual se re~ervava durante os tramite le
gais, assim como o de requerer, juntar outros quaisquer documen
tos, constituir advogado, etc. 11 • A isto respondemos que a Co
missão procurou sempre pautar os seus atos pela mais absoluta 
justiça e imparcialidade, facilitando em tudo e por tudo a de
feza do indiciado, que foi claramente avisado, por 3 vezes, de 
que pod ria apresentar advogado ou representante d class (Ofi
cios de Fls. 11, 14 e 45). Entretanto, o indiciado por v z s 
d cl rou neste preces o não se achar acompanhado d advogado e 
nem de representante de classe, visto que 1 por emquanto, para o 
seu caso, julgava desnecessario~ podendo ele mesmo defender-se 
( ssentadas de Fls. 20, 48 e 51). Dêstes autos tambem não cons
ta qu o indiciado tivesse p dido v sta do processo e n m tão 
pouco qualquer diligencia, alem a de se ouvir, em Cat nduv J as 
testemunhas que indicou. ~sse pedido, o unico que fez, alias, 
foi def rido pelo Presidente da Comia ão, como s verifica d 
As ent da do dia 4 de Dezembro (Fls. 48). A Estrada deu, ainda, 

s t stemunhas indicadas lo ind ciado, · todas as facilidades 
para que prestassem os seus depoimentos (Declarações da 1 , 2 , 
31 e 4 testemunhas - Fls. 4.9, 50, 52 e 53). Como, pois, afir
mar ue · a Comissão sonegou-lhe muitos dados, si os mesmos não 
foram solicitado ? Tendo protestado pela constituição de advo
gado (Defeza escrita -Fls. 15 a 19), não o fez, porem, e isso 
está plenamente provado ela ssentad do dia 5 d Dez mbro, la
vrada em Catanduva, onde mais uma vez o indiciado declarou dis
pensar t 1 as si tencia, por desnecessaria (Fls. 51). Maior li
berdad de defeza concedida ao indiciado era impoasivel, o qual 
em todas as diligencias e trabalhos achava-se presente, o que 
prova a sua assinatura a osta nos documentos. 



........ 

14 - Do exposto, chegamos á conclusão de que o 
indiciado - não ton~ndo posse do cargo para o qual rôra transferido; não 
acusando as cartas dirigidas elo Snr. Almoxarife da Estrada; recusan
do-se, como recusou,a aceitar a remoção que lhe foi feita por autorida
de superior; não atendendo ao convite feito pelo Snr. Almoxarife e pe
lo edital expedido pela Diretoria da Estrada, para tomar posse do car o 
no Almoxarifado - comet u diversos atos ·de indiscipl na e insubordinação 
e abandono~ o serviço da Es rada, sem mo· ivo que justificasse. 

15 - Dito isso, e 

Considerando u o indici do contava 13 
(treze) anos, 2 (dois) mêse 22 (vinte e dois dias de serviço, de 
acôrdo com a sua fé de oficio (Fls. 80 a 85 , tornava-se nec ssaria a 
abertura do presente inqu rito; 

Considerando que a remoção do indiciado 
não implicava em r baixamento e nem redução de v ncimentos; 

Consider ndo que a remoção, como s vê do 
se depoimento e das cartas endereçadas ao Snr. Dr. Diretor, em absolu
to niio agr dou ao indiciado, em virtud dos interes s articular ue 
o prendiam em Catanduva, que não eram outros inão a agencia de jornais 

avistas que lá possúi ; 

Consid rando qu á empreza ssiste o direi
to de transferir o empregado para onde julgar mais conveniente ao inte
resses de sua adm nistração, desde que da remoção não resulte qualquer 
lesão a direito decorr ntes de le ou d contrato; 

Considerando qu o Snr. Ministro do Traba
lho já firmou doutrina sôbre o direito que assiste ~s emprezas, em casos 
identicos, como se vê de Fls. 79; 

Considerando que não existe entre a Estra
da e o indiciado contrato algum que assegurasse a êste a sua inamovibi
lidade; 

onsid rando que o indiciado vem faltando 
ao s rviço, sem licença de a~toridade superior, desde 5 de Outubro de 
1939, isto ~' ha mais de 60 (sessenta dias, sem motivo justificado; 

Considerando que as faltas cometidas pelo 
indiciado, para com os seus superiores hierarquicos, d sde a data de sua 
remoção, e enquadram perfeitamente na letra m do artigo 54 do Decr to 
Federal nr. 20.465, de 1 de tubro de 1931, e a sua ausencia na letra 
l do mesmo artigo e decreto; 

Considerando que, quando não se queira ju -
ga-lo incurso na letra ~' apezar das provas cabais existentes nest pro
cesso, não se pod rá jámai deixar d considera-lo incurso na letra E do 
citado artigo e decr to J 

Achamos, s.m.j., que o indiciado cometeu 
as faltas d que acusado e, por isso, inct~SO est~ nas letras~ e r 
do artigo 54 do D ereto F deral nr. 20.465, de g de Ou ubro -de 1931, 
que diz: 

Irmno• Lin 8742·0·88 



........ 

tar- vos. 

/OM. 

lrmilo• Lia 8742-9-88 

"Art. 54 - Considera-s.e falta grave : 

e ) atos reit rados de indisci
plina ou ato grav de insubordinação ; 

. f ) abandono do serviço sem cau
sa justificada" . 

16 - lt o que res eitosamente nos cumpre rela-

Atenciosas Saud ções 

I COLAU ARAUJ 
Vic e-Presidente da C 

Secretário I nquérito 



c o r c L u o 

Faço, nest d ta, est ~ autos concluso ao nr. Pr i

dente da Comias·o de I u rito, par. os fins de direito. 

rara uara, 23 Dezembro de 

IO 

Cumpra-se o que determina o artigo 11 das n truçõ 

ara Inqu~rit~ Administrativo, baixadas pelo Con elho Nacion 1 do Tr

balho, remetendo-a A te in u~rito ao nr. Dr. Dir tor d Estr d• d 

ro Araraquara. 

A embro d 1939. 

REM SA 

Em cum rimento ao d spacho supra, f o, nesta d t , r -

mesa dêste in u~rito administrativo, instaurado para apUl~ar a re pon-

sabilidade do Snr. bilio Marques Girão, em f c do dis osto s le-

tr E ~ o arti o 54 do cr to F r 1 nr. 20.465, de 1" de Outu-

bro de 19 1. 

Arara uara, 23 d embro 

lrmiio• Lia 3742-9-38 
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r 9 Diretor E tr e F rro Ar r q r • 

Vi t do roo eo r e r nt o inquérito 1-

n1 tr t vo 1nst ur do o r contr o :rerrovi rio 

Abilio { rquea Gi confor 1 00 

1, ... no1 no entido d 

t c ntro o r zo d lO di ' 
• 
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~"'-" ~,,_t:... ~Úid, 2 6' 

~Lma, ~2 

(2 
• 46 %a-uzcpaa .z-a, 
7-62-31) / 

I l ' 

7 

2 à.e Abril de 

• Snr. 

Dr. Oswal o o res, 

D.D. Diretor ra à.a Secretar a o 

acional o o. 

cu ando o recebimento e seu of cio / 2 .01 -

40 -6 
~ 

4 ' ~te.do e o corrente , e a u c gado á t arde de 

18, com o presente t emos o prazer de encaminhar a êsse onselho, 

- 2 dois ) dias port anto de~ois de a~ui Ch ga o o pedido -, uma 

c pia o egul nt de l t as , ria e icen s ", desta stra-
... . 

da. 

end 
, 

so o que se me oferec para o momento, 

si o- QO ense o nara reiterar a v. . os m-u protestos e-

l vada estima e di~tintQ con i dera - o. 

EB/01. v a er ssa esar 
Diretor 





ESTRADA DE FE RO ARARA.QUARA. 

REGULA1~NTAÇÃO DE FALTAS, FERIAS E LJCEN~~ 

,,~ 

7 
Art . 12 A titulo precario e , por isso mesmo , revogaveis logo que 

se torne conveniente revoga-las, ficam estabelecidas as seguintes 

disposiçÕes regulamentares a respeito de faltas, ferias e licenças; 

Art. 2~ As faltas bonificam-se e ferias e licenças concedem-se , 

mediante pedido da parte interessada á autoridade competente; 

Parag.unico Os requerimentos e outros papeis, relativos a faltas , 

ferias e licenças, são processados obedecendo aos tramites regula

mentares, e, obri 0 atoriamente , sem perda de tempo , com as informa

çÕes claras e precisas ou com os despachos exarados, remetidos por 

quem de dever a quem de direito; 

Art. 3~ Teem direito á bonificação de faltas e á concessão de fe 

rias e de licenças com vencimentos os funcionarias mensalistas que 

constarem dos quadros respectivos, aprovados annualmente pela dire

ctoria; 

Parag. 12.. o decurso do mês de Dezembro de cada anno, as divi-

sÕes organizarão, separadamente, os tres quadros que hajam de vig~ 

rar no anno se uinte, submetendo-os ao exame da directoria; 

Parag. 2~. provados com as modificaçÕes julgadas convenientes,a 

directoria, no mesmo mês de Dezembro, os devolverá a quem de dever; 

Parag. 3~. Os funcionarios incluídos em qualquer dos quadros a

cima citados, perde rão o direito ás remunerações pelo~ serviços que 

forem chamados a prestar extraordinariamente , na se e ou fo ra da se 

de; 

Art. 42 Salvas as prohibiçÕes expressas, são autoridades compe

tentes para resolver questões referentes aos assumptos contidos nes 

ta regulamentação: 

· a) o director em relação aos chefes de divisão e aos funoio 

narios que lhe forem direotamente subordinados; 

~O I ~ I ~-Q l 
•r. 

t . , 
- con 1nua -



... 

b) os chefes de divisão, bem como os funcionarias devida-

mente autorizados· pelo director, em relação aos respectivos subor 

dinados; 

Art. 52 Ao assumir as funções, o funcionaria que houver faltado 

aos serviços em virtude de faltas, ferias ou licenças, fica obrig! 

do a apresentar-se, pessoalmente ou por escrito, a seu superior 

hiera~chico; 

Art. 82 Depois de exgotadas as ferias ou licenças concedidas,as 

faltas sem licença previa, a contar dahi, serão consideradas como 

não justificaveis; 

Parag.unico Os pedidos de prorogação de licença devem ser apre

sentados a quem pode deferi-los antes de finda a licença anterior; 

Art. 72 As faltas, ferias e licenças são registadas nos livros 

de ponto e nos de fés de oficio. 

FALTAS 

Art. 82 Exceptos os casos de molestia, ninguem, uma vez allicia 

do ou contractado, pode faltar aos serviços sem licença previa; 

Parag. 12 Em tais casos, fica estabelecido que, no primeirodia 

de falta, o funcionaria deve justificar-se por carta; 

Parag. 22 Caso a molestia não ceda no segundo dia, o doente,no 

terceiro dia, será obrigado a cumprir os dispositivos que, a res

peito de licenças para tratamento de saude, estipula o respectivo 

regulamento; 

Parag. 32 Aquelle que deixar de cumprir o que acima tica dete! 

minado, é passivel de pena, perde o direito á bonificação dos dias 

que faltar, inclusive domingos e feriados, e não pode assumir o e

xercicio do cargo sem ordem expressa de autoridade competente·; 

t
. , 

- con 1nua -
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Parag. 42 

a) 

A pena pode implicar em demissão: 

por abandono de emprego, si o funcionaria , sendo dia-

rista, faltar ao serviço durante tres dias consecutivos,ou si, sen

do mensalista, durante dez dias seguidos ; 

b) a bem da disciplina, immediatamente, ai a qusencia do 

funcionaria, mensalista ou diarista, se caracterizar por actos pre

vistos e condemnados em lei; 

Art. 92 Em se tractando da aplicação do parag. 42 o art.8~,con· 

vem que, nos casos graves ou duvidosos, seja previamente ouvido o 

director; 

Art. 102 A autoridade competente, a seu juizo, pode bonificar a 

quem de direito, até oito faltas pon anno, á razão maxima de tres 
-. por mes; 

Art. 112 A não ser para executar serviços atinentes ao cargo, nem 

um funcionaria, sem licença previa, pode abandonar a sede que lhe 

fôra marcada re gulamenta~ente; 

Parag. unico Embora em exercicio de funções , o funcionaria ficasem 

pre obrigado a orientar o respectivo superior hierarchico sobre as 

suas ausencias da sede; 

Art. 122 O funcionaria, que quizer deixar os serviços,deve pedir 

exoneração com quinze dias de antecedencia , sob pena de,a titulo de 

indemnização á Estrada, ·perder cinco dias de trabalho por abandono 

de emprego; 

F E R I A S 

Art. 132 O funcionaria mensalista, que constar do quadro aprovado 

nos termos do parag. 22 do art. 32, e que , durante o primeiro semestre 

.. • • f!.l tf: :· ~:.-~·, '· 

:. : .. J ', ~ , \ 

t
. , 

- con 1nua -



do anno civil, não tenha tido mais de oito faltas justif icadas nem 

haja transgredi do os dispositivos sobre faltas , terá direito , a pa~ 

tir do segundo semestre , ao goso de quinze dias 'uteis de ferias; 

Parag. unico O direito ao goso de ferias , ref erentes a um anno, 

só se perde no fim do anno seguinte:. podem-se , dahi, acumular fe

rias concernentes a dois annos consecutivos; 

Art. 142 A juizo da autoridade competente , as ferias podem ser 

concedidas integralmente ou por partes sucessivas , e, até,ser in

terrompidas; 

Parag. unico 

das: 

Ainda a juizo da mesma autoriade, podem ser nega-

a) quando da concessão resultarem prejuízos aos ser· 

viços; 

b) quando o funcionario não as merecer; 

Art . 152 No despacho a requerimento de ferias, a autoridade com 

patente marcará os dias em que o requerente pode gosa-las; 

Art . 162 ~ando o funcionario tiver di reito a feri as e a bonifica 

ção de faltas justificadas , as faltas por doença comprovada,uma vez 

exgotado o computo das fal tas susceptiveis de bonificação , podem ser 

levadas á conta de ferias , em vista de pedido d~ parte e a juizo da 

autoridade competente; 

Art. 172 Os funcionarios diaris t as e os mensalistas não inclui

doa na tabella de ferias terão direito ás ferias que a l ei estabele 

cer; 

Parag. unico Neste caso, perderão o direito a licenças com ven 

cimentos para trat amento de saude; 

Art. 182 

a ) 

b) 
• ' r 

L ICENÇAS 

Concedem- se l icenças : 

para tractamento de saude; 

para serviço militar obrigatorio; 
- • ~ I 

- .. , • • f . , • ' r 

- continúa -
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o) para outro fim qualquer; 

Art . 19~ As licenças para tratamento de saud~ não excederão de 

trinta e seis dias por anno de serviço efeotivo; 

Parag. 12 Contam-se os serfiços efeotivos a partir da data fixa 

da para a contagem da vitaliciedade; 

Parag. 22 Antes da vitaliciedade, a licença pode ser negada por 

autoridade competente e, uma vez negada, o funcionaria , a juizo da 

mesma autoridade, será desligado dos serviços; 

Parag. 3~ O funcionaria vitalício, que precisar de mais de um 

anno de licença para tractrumento de saude , pode ser considerado in

valido e, por isso mesmo, a juizo de autoridade competente, será a

posentado; 

Art. 202 São autoridades competentes para demitir funoionarios 

não vitalícios , ou não garantidos por outro qualquer dispositivo le 

gal , regulamentar ou contractual, aquel1as que estão designadas de 

conformidade com o artigo 4~; 

Art . 212 De moto proprio ou por proposta do competente chefe de 

divisão , cabe ao director decidir da oportunidade da aposentadoria 

por invalidês em favor dos funcionarias vi talicios , que precisarem de 

mais de um anno para tractamento de saude; 

Art . 222 As licenças são computadas sem desconto dos domingos e 

dias feriados ou santificados; 

Art. 232 Concedem-se licenças com ou sem vencimentos; 

Para~ . unico São concedidas: 

a ) pelo director, quando acarretarem despesas á Estrada; 

b) pelos chefes de divisão, ou funcionarias autorizados 

pelo direotor, quando , ao contrario , não implicarem em despesas; 

- continúa -



LICENÇAS COM VENCIMENTOS 

Art. 242 Concedem-se licenças com vencimentos: 

a) para tractamento de saude; 

b) para serviço militar obrigatorio; 

Parag. 12 Em tractamento de aaude, bonificam-se os vencimentos de 

acordo com a tabella abaixo: 

TEMPO DE SERVIÇO, CON- DIAS DE LICENÇA A QUE TEM DI-
REITO, COM OS RESPECTIVOS VEN 

TADO DA ULTIMA ENTRA.- . CIMENTOS :- TOTAL 

DA PARA A ESTRADA Vencim. 3/4 2/3 l/2 l/3 V4 (DIAS) 
~ntegr. 

' ' ' 

Até 1 anno o o o o o o o 
De 1 a 2 annoa o o o o 30 30 60 

De 2 a 3 " o o o 30 30 30 90 

De 3 a 4 " o o 30 30 30 30 120 

De 4 a 5 " o o 30 30 30 30 120 

De 5 a 6 " o 30 30 30 30 30 150 

De 6 a 7 " . o 30 30 30 30 30 150 

De 7 a 8 " o 60 30 30 30 30 180 

De 8 a 9 " o 60 30 30 30 30 180 

De 9 a 10 " 30 60 30 30 30 30 210 

De 10 a 11 " 60 60 30 30 30 30 240 

De 11 a 12 " 90 60 30 30 30 30 270 

De 12 a 13 tt 120 80 30 30 30 30 300 

De 13 a 14 " 150 60 30 30 30 30 330 

De 14 a 15 " 150 60 30 30 30 30 330 

De 15 annos em def4!1te 180 60 30 30 30 30 360 

o c s . . . . . - s - I• Parag. 2 Em a o de erv1ço ml1itar obrigator1o,bo~f1ca se, du 

- continúa -
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rante o tempo legal da incorporação, apenas a importancia deter.min! 

da em lei; 

Art. 252 Para que a bonificação seja feita em caso de serviço 

militar obrigatorio , é ndcessario que o ferroviario: 

a) tenha, no mínimo, um anno· de serviço efectivo, a contar 

do ultimo alliciamento; 

b) prove , mensalmente , a sua efectividade e per.manencia nas 

fileiras do exercito; 

Art . 262 Os pedidos de licença, para que sejam examinados pela au 

toridade competente , devem ser acompanhados de um dos documentos se 

guintes , segundo o caso : 

a ) atestado medico idoneo , quando a licença para traotamen 

to de saude não exceder de quinze dias; 

b) atestado de junta medica, designada por autoridade com-

petente , quando a licença para o mesmo fim exceder de quinze dias; 

c) prova de convite para incorporação ao Exercito Nacional , 

quando a licença se referir a serviço militar obrigator io; 

Parag. 12 Para proro ações de licenças , só se examinam os pedidos 

que estiverem acompanhados de atestado de junta medica indicada por 

autoridade competente; 

Parag. 22 Em vista de requerimento da parte interessada, a autori 

dade competente marcará dia, hora e logar, em que a parte terá de 

submeter-se á inspeção de junta medica; 

Parag. 32 Si , por qualquer circumstancia, fôr impossível ou imp~ 

ti cavel a inspecção de saude , a autoridade competente , a seu juizo, 

pode dispensar tal formalidade , aceitando apenas atestado idoneo; 

Art . 27~ Conforme o caso , a licença será contada, ou a partir da 

dat a em que o funcionaria , por impossibilidade absoluta, não pÔde 

mais comparecer ao serviço , ou a partir do dia marcado pela autori

dade competente; 

Art . 282 As licenças podem ser negadas ou interrompidas a crite-

f 

- continúa -
... .. ,. ., 



\~ 
criterio da autoridade competente, de moto proprio ou por proposta 

de autoridade capaz; 

Para~ . unico O funcionaria, expontaneamente, pode desistir de 

toda ou de parte da licença concedida; 

Art. 29°- Para aplicação da tabella referida no parag. 12. do 

art . 242., levam-se em conta as licenças anteriores, inclusive as 

que foram concedidas antes desta regulamentação; 

Parag. 12 Quer para fixar a columna da mais alta bonificação, 

quer para determinar os dias correspondentes a e3sa columna,os dias 

de licença, a que, em qualquer tempo, ainda tiver direito o funcion! 

rio, serão distribuídos a partir da ultima columna da tabella referi 

da e na for.ma indicada pela mesma tabella; 

Parag. 22 As bonificações mensais começam a ser contadas a 

partir da mais alta bonificação , determinada conforme o parag. 12; 

Parag. 32 As licenças para serviço militar obrigatorio não 

são computadas na fixação dos dias de licença para tractamento de 

saude; 

Art . 302 Quando o funcionaria tiver direito a ferias e a licen-

ça com vencimentos, as faltas por doença comprovada, uma vez exgota

do o computo das licenças com vencimentos , podem ser levadas á conta 

de ferias, em vista de pedido do interessado e a juizo da autoridade 

competente; 

Art . 312 

a) 

b) 

LICENÇAS SEM VENCIMENTOS 

Concedem-se : 

para tractamento de saude; 

para qualquer outro objectivo; 

· ... I' 
4 I ' • '• '\ 

t
. , 

- con 1nua - · 



.Art. 322 Exceptuados os casos em que não tiver aplicação,o pro-

cesso de pedido e concessão de licenças sem vencimentos, para trac~ 

manto de saude, obedecem aos preceitos contidos no titulo a respei

to de licenças com vencimentos; 

.Art. 332 Sempre que um funcionaria tiver mai s de dois annos de 

serviços efectivos ininterruptos, podem-se-lhe conceder licengas sem 

vencimentos para qualquer outro fim que não se refira a tractamento 

de saude; 

Parag. 12 No computo dos dois annos contam-se as fe r ias regulamenta -
res, mas excluem-se todas as outras faltas; 

Parag. 22 Tais licenças não podem exceder de dois meses corridos 

para cada período de dois annos; 

Parag. 32 Fica entendido que a concessão dellas depende do crite-

rio exclusivo da autoridade competente. 

Araraquara, 1: de Julho de 1.929. 

AJ/AF/JM/zm. 

.<o I ~ I\ _ 
. ~ . 

(a) Soorates Andrade 

DIRECTOR 
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MINIS T e R tO 00 TRABALHO, IN O Ú $T AIA E COMeR C IO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

ACOR.OÃO 

(3C- 537/40) I 
AG/EV /. c/ ' 

/ I/" 
/ 

Proc . 2 . 012/40 

VISTOS E RELATADOS os presentes autos ~m que cons 

ta o inquérito administrativo instaurado pela Estrada de Ferr 

Araraquara contra o empregado Abilio Marques Girão , contra o 

qual são articuladas faltas graves previstas n c alineas ~ e 

f do art . 54 do dec . 20. 465 , de 1931 : 

CONSIDERANDO que , segundo a portaria de fls . 3, o 

referido ferroviário é acusado de haver praticado "atos rei te 

rados de indisciplina ou ato grave de insubordinação" , e , bem 

assim, de ter abandonado o se1·viço sem causa justificada; 

CONSIDERANDO que no inquérito foram observadas as 

normas t raçadas nas Instruções de 5 de junho de 1933 e ao acu

sado foi facultado pleno direito de defesa ; 

CONSIDERANDO que os acusações estão subordinadas 

ao fato de ter o empregado se negado , quando transferido de 

Ca t anduva para Araraquaro , a tomar posse nas novas funções , 

mui t o embora tal transferência não importasse em rebaixamento 

de cargo ou redução de vencimentos; 

CONSIDERANDO que ao receber a or·dem de transferên-

c ia solicitou o acusado licenças , as quais foram atendidas em 

parte ; 

CONSIDERANDO que , ao termino dessas licenças , o 

acusado começou a faltar ao serviço , e , apezar de notificado 

pe l a Estrada , esteve ausente por período superior a 60 dias ; 

CONSIDERANDO que , dadas as circunstâncias que ro

dearam o fáto , não se caracter izou a infração da alinea ~ do 

citado art . 54 , o mesmo , ent1·etanto , não ocorrendo em relação 

ao abandono de servi ço; 



M . T . I. C. - CON S El-HO NA C IO NAL. D O T R A B A l-HO 

CONSIDERANDO, com efeito, que o acusado , ap6s ter inde

ferido um novo pedido de prorrogação de licença , 'por parte da admi

nistra ção da Empreza , e convidado por esta a assumir as novas fun

ções , de i xou de o fazer , sem qua 1 quer causa justificada; 

CONSIDERANDO, assim, que nessa parte o inquérito é pro-

cedente ; 

RESOLVE a Te r ceira Câmara do Conselho Nacional do Tra-

balho , contra o voto do Relator , Conselheiro Luiz Augusto da França , 

aprovar o inquérito e autorizar a demissão do acusado . 

Rio de Janeiro , 13 de agôsto de 1940 

• 

Fui presente : l.A.t.l~ 

Publicado no Diário Oficial de ~I 9 I ..9# '· 

Presidente 

Relator ad- hoc 

Adjunto de 
Procurador Geral 

interino. 

s-- 9 Lfv rn..,..___ 
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MINISTIÕRIO DO TRABAL HO, INOt:JSTRIA E COMe:RC IO 

CONSEL.HO NACIONAL. 00 TRABAL.HO 

RIO OE ,JANEIRO, O, F, 

~ · Outu o l/ 

Sr. D 

Transmito-vos, de ordem do Sr. Presidente, 

cópia, devidamente autenticada, do acórdão proferido pela 

~~~~~-Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, em sessão 

inquérito administrativo instaurado por essa Emprêsa, con-

Atenciosas saudações. 

r, Dlretol' d tra F rro ra u • 



MINIST~RIO 00 TRABALHO, INDÚSTRIA I! C()MI!.RCIC> 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

• R I O C .J A N E I R 0 1 D, P, 

F 

Sr. 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

----------------------------------------------- • resolveu, em 

Atenciosas saudações. 

• 





------~. M~_ ~~ 
~ - ~M~=~~---~----~----~· 

li 
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-·-·--··-----------R~e.a.tq,....,,=e..._r-A. ....... h._.1_.1_.1..._o..._..Mua ..... r ...... q*",....,.l e;us~C.s...' 1.....,r"-'Aa.;-o..._,.., __.a.__...._f...._l..;>.s ..... __ 1 

130, o prassegll1mento do presente processo, na qual fo1 

apurada a falta grave de abandono de emprêgo que comete 
w 

ra, como empregado da Estrada de Ferro Araraquara, apÓs 

inquérito administrativo regular, aprovado pela extinta ___ 

Terceira Câmara do Conselho Nac1ana1 do Trabalha. 

o acardãa respectivo., Junto as fls. 

125 e 126, é datada de 1} de agasta de 19lj0 e foi pubJ:1 
~ 

cada no D1ario Oficial de 21 de setembro do mesmo ano. 

o pedido não encontra apoio em lei, 

pelo que é de ser arqnjJrsda, data ven1a. 

Sobe à apreciação 
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1111-. T. I . C •• J. T. JUNT A DE C NCIL.IACAO E JUL.GA~E'*TO 

DESPACHO DO R. 1-'RE IDENTE DO CONSEUfO nACIONAL DO TRABAI HO 

~ t DADO UDLIC NO 11 DI.~Rl0 DA JUSTIÇA 11 

Em 10 de outubro de 1944 

CHT-17 845 4 - A b i li o rv arques Gir o requer prosseguimento do roces 

o CNT- 2 012/40. 

"De acôrdo com o arecer su r a . Arquive - se . 

ass . ) F . Muller - residente do CNT. 11 

O des acho é ara que se declare ao r equerente 1ue o 1edido n o en 

contra a oio em lei . 

I/} 
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