


MINISTERIO DA VIAÇÃO 
E 

OBRAS PU BLICAS 

N. 4119 

-
VIAÇÃO FERREA FEDERAL LÉSTE BRASILEIRO 

Bahia, 8 de Julho 

Exmo . snr.Presidente e 

Em cumprlmento aos dispositivos legaes, annexo tenho a 

honra de passar ás mãos desse collendo Conselho uma copia authent 

cada do 1nquerito administrativo procedido para apurar-se o abando 

no ·de emprego do tunccionario do Trafego desta Estrada, David Spil 

borghs Co~ta . removido por acto desta super1ntendencia para outro 

logar na propria Divi são em que trabalhava , por conveniemc1a dos 

• serviços , e sem perda de vencimentos ou de quaesquer outras garan

tias e direitos . Como apreciará v. Excia , preferiu esse escriptu 

rio , cuja fé de officio encerra faltas graves e ta.mbem alguns pre-

. mios, abandonar o cargo a sujeitar-se ás determinaçÕes do serviço 

~ I ~ ~ ~~~~ publico , razão pela ~al consideramo-lo dem1tt1do, ao teupo em ~e 

,Jj ~ ~/ esperamos , como de direito e de justi ça, a ractificação deste acto 

~ : ~, or parte desse Egreg1o Conselho. 

i/~ ~ ; ~ ~ 
~ ; ~/. i ~ 

i : ~! '1 
I 

~ 

ensejo , os meus protestos de a 

~-f:?.>~ r:-. 
(a ) Lauro F.P. de Freitas 

SUPERINTENDENTE 

ecebido na t• Secção em . 



• 

• 

• • 
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INQ.UERITO SOBRE ABANDONO DE EMPREGO PELO AGENTE 

DAVID SPILBORGHS COSTA , DA ESTAÇÃO 

DE CAPELLA 

-



' 

• 

.. 

• • •• 
XCOPIA • 

• VIAÇÃO FERREA FEDERAL LESTE BRASILEIRO 

Aracaju,20 de junho de 1935 

INQUERITO ADMINISTRATIVO 

. ,., 
Illm0 snr. Dr.Super1ntendente da Viaçao Ferrea Federal 

Leste Brasileiro. 

Julgado em 24-6-935 

(A)Lauro Freitas 

BAHIA 

N Annexo a presente temos a honra de passar as vossas maos, 

o 1nquerito administrativo procedido de accordo com a Portaria no 

l3,de 17/5/935,dessa SUper1ntendencia,para apurar a denuncia de aban

dono de emprego apresentada pela Che!ia do Trafego,contra o snr, Da

vid Spilborghs Costa,agente da estação de Capella. 

Respeitosas saudações 

(A) Garlos A Freite de CarvallJO 
Presidente 

(a) Aureolino Pinto de sa 
Vice-Presidente 

Americo Rego Perrucho 
secretario 



INQUERITO ADMINISTRATIVO 

AUTOAÇXo 

Aos vinte e treis dias do mez de Maio de mil novecentos e trinta 

e c1nco,nesta Cidade de Aracaj~,Capital do Estado de sergipe,na sa-

la do escriptorio da Residencia do 2° D1str1cto,autoei a portaria 

numero 13 de 17 de Maio de 1935, com cinco annexos e a acta da ins

talação da mesa que tem de presidir o inquerito administ-rativo man

dado instaurar, pela cita<i!L Portaria como adeante se vê. Eu Ame rico 

Régo Perrucho servindo de Secretaria da Commissão, escrevi o presena 

te e assigno. 

a) Americo Rêgo Perrucho 

... 

• 



ACTA DA INSTALA~O DA MESA NOMEA~POR POR-
TARIA NUMERO 13 DE 17 DE MAIO DE 5, 00 
EXm.SNR.DR.SUPERINTENDENTE DA DE VIA-
ÇÃO FERREA FEIERAL 00 LESTE BRASn.EIRO,PARA 
PRESIDIR O INQUERITO ADMINISTRATIVO MANDAN-
00 INSTAURAR PARA APURAR A DENUNC.IA APRESEN· 
TADA. PELA CHEFIA 00 TFA.FEGO DE QUE DAVID 
SPILBORGHS AGENTE DE CAPELLA ABANDONOU O 
EMPREGO. 

Aos vinte dias do ne z de lllaio de 1935, nesta Cidade de Araca

Jd, Capital do Estado de ergipe, na sala do escriptorio da Res1-

dencia do 2° Districto ~s Linhas as 16 horas, presentes os Senho

res Carlos Augusto Freire de Carvalho Filho, Presidente; Aureolino 

Pinto de Sá, Vice-Presidente; e Aloorico Rêgo Perrucho, ecretario 

da Commissão de inquerito administrativo na forma da portaria aci

ma citada instaurou-se a mêsa do alludido 1n~erito mandado instau~ 

rar para apurar a denuncia feita pela Chefia do 'rrafego de que o 

snr. David Spilborghs costa, ~ente da Estação de Capel1a abandonou 

o empregp. Do que para constar lavro o presente termo, que lldo e 

achado conforme vae por todos assl.gnados e por mim que o esc revi. 

(a) Carlos A. Freire de carvalho F0 - Presidente 
(a) Aureolino P1nto de Sá 9 Vice-Presidente 
(a) Americo Régo Perrucho -

Não sendo conhecido o paradeiro do snr. David Spilborghs 

Costa, agente da Estação de (.;apella, de a!cordo com o art 0 5° das 
N , 

Instrucçoes para Inquerito administrativos, intime-se o mesm por 

viso Publico, publicado no Diario Official,desta Capital,para com

parecer no dia 27 do corrente as 14 horas no escriptor1o do Enge

nheiro Hesidente em Aracajd, para prestar o seu depoimento. Deve 

ta.ubem ser affixado aviso de intimação na Estação de Capella e en

viado, por carta, aos Presidente da Caixa de Aposentadorias e Syne 

dicato Ferroviario coplas do mesmo at:t:so para serem affixados nas 

respect~~ sé s. Aracajd, 20 de io de 1935. 

~~ ~ ', (a) Carlos .Freire de carvalho 
'N~- ~~ PRESIDENTE DA COMMISSÃO 

J~ 



VIAÇÃO FERREA FEDERAL ro LESTE BRASlLEIRO 

Bah1a,l7 de ltaio de 1935. 

PORTARIA N° 13 

Junte-se aos autos 
Aracajd, 2o/5/35 

(a)C.A.Freire de ~arv° F0 

Presidente Commissão 

O SUPERINTENDENTE DA VIAÇÃO FEmEA FEDERAL LES'lE BRAS!-

LEIRO , tendo em vista a carta T. 5 - 10, no 518, de 17-5-935, do 

Trafego , em que cormnunica o abandono de emprego do Snr. David 

Spilborghs Costa, agente da estação de Capella, no estado de 

Sergipe, resolve, nos termos das Instrucções baixadas pelo Com

selho Nacional do Trabalho, nomear os Snrs. Engo Carlos Freire 

de Carvalho, Aureol1no Pinto de Sá e Am.erico Perrueho, respecti

vamente Presidente, Vice-Presidente e secretario da Commissão de 

1nquerito que, nos termos da legislação em vigor, deverá ser 

instaurado para apurar-se o occorrido. 

Bahia,l7 de Maio de 1935. 

(a)Lauro F.P.de Freitas 



COPIA 

VIAÇÃO FERREA FEDERAL LESTE BRAS ~IRO 

Aracaj\1, 21 de AIJal.o de 1935. 

Illmo.snr.Presidente do Syndicato lo'erroviario 

Léste Brasileiro. 

BAHIA 

Junte-se aos autos 

AJ. 2o-5-55 
(a) c. Freire 

Presidente Commissão. 
Com a presente vos remetto um aviso pelo qual fica 

intinado o Snr. David Spilborghs Costa, a compar~er no dia 27 

do corrente, ás 14 goras, no Escriptorio do Engenheiro Residen-• 
te em Aracajd, afim de prestar depoimento em inquerito adminis-

trativo mandado proceder pelo Dr. Superintendente da Viação 

Ferre a .to'ederal Léste Brasilel ro, em .tJortaria no 13, de 17 de 

rmio do corrEnte amo, em face da denuncia de abandono de em

prego, como Agente da estação de Capella, contra si apresenta

da pela Chefia do ~ra.f ego. 

Peço tambem vossas providencias para o com.Pll'ec 1mea 

to do representante desse Syndicato, que deverá acompanhar o 

1nquerito, de accordo com o art 0 2° das "Instrucções para inque 

ritos administrativos", 

"' waudaçoes. 

(a) C.A. Freire de ~arvalho 
~ Presidente da commissão 



COPIA 

Junte-se aos autos ~ 
Aj • 2o-5-35 i 

(a) C.I•'re1re 
Presidente Comm1ssão 

De ordem do Snr. Presidente da Comm1ssão de Inquer1to Admi

nistrativo, nomeada por Portaria no 13, de 17/5/935, do Snr. Dr. su

perintendente da Viação Ferrea Federal Léste Brasileiro, para apurar 

a denuncia de abandono de emprego apresentada pela Chefia do '•'rafego 

contra o Snr. ~avid Spilborghs Costa, agente da estação de Capella, 

convido-o a comparecer no d1a 27 do corrente, ás 14 horas, no escri

pto:tio do Engenheiro Hesidente, á estação da Estrada de ~'erro em A

racaj\1, afim de prestar o seu depoimento, podendo o accusado se apre 

sentar acompanhado do seu advo~do e representante do Syndicato Jt'er-

rov1ario. 

Aracajd, 20 de Maio de 1935. 

(a) Americo Rêgo Pe:rrucho 
Secretario. 



COPIA 

VIAç'JD FERREA FEJERAL LESTE BRASILEIKI ( D 
Junte-se aos autos 

Aj . 20/5/'35 
(a) C.Freire 

Aracaj~ , 20 de ~o de 1935. 

Illmo.snr.Dr .Presidente da Junta Administrativa da Caixa de 

Aposentadorias e Pensões dos Empregados na Viação .f!'errea ~·ee 

deral Léste Brasileiro. 

BAHIA 

Com a presente vos remetto um aviso pelo qual fica 1n

t1na.cb o snr. David Spilborghs Costa, a comparecer no dia 27 do 

corrente, ás 14 horas , no Escr1ptorio do Engenheiro Residente em 

Aracaj\1, a!1m de prestar depo1mento· em imuerito administrativo IJBD 

dado proceder pelo Dr . superintendente da Viação Ferrea ederal 

Léste jjrasileiro , em Portaria no 13 , de 17 de mio do corrente an

no, em fac e da denuncia de abandono de emprego , como gente da es

tação de l.;apella, contra si apresentada pela Chefia do Trafego. 

Peço tambem vossas providencias para o comparecimento do 

intimado, de a.ccordo com os arts . 4° e 5o das "instrucções para 1n

querito administrativa" · 

SaudaçÕes. 

(a)carlos A.Freire de Carvalho 
Presidente. 



COPIA 

A V I S O_ 

Juntewse aos autos 
Aj. 20/5/35 

{a) c.Freire 
Presl.dente Comm. 

De ordem do Snr. Presidente da Commissão de Inquerito Adm1 

nistrativo, nomeada por Portaria n° 13, de 17/5/935, do Snr. Dr. 

superintendente da Viação Ferrea !<'ederal Lés te Brasileiro, para a

purar a denuncia :de abandono de anprego apresentada pela Chefia do 

Trafego , contra o Snr. David Spilborghs Costa, agente da estação 

de ~apella, convido-o a comparecer no dia 27 do corrente, ás 14 

horas, no escr1ptorio do engenheiro Residente , á estação da Estra-

• da de Ferro em Aracaj\1, af1m de prestar o seu depoimento, podendo 

o accusado se apresentar acompanhado do seu adVogado e represen

tante do Synd1cato Ferrov1ario. 

Aracaj\1,2 de maio de 1935 

(a) Americo Rêgo Per rucho. 
secretario. 



CERTIDÃO 

certifico que em cumprimento ao despacho supra, intimei por es

cripto, ao snr. David Spilborghs Costa, agente da estação de Capella, 

para se apresentar no logar e hora acina designado. certifico ainda 

que em cumprlmento a ordem do snr. Presidente da Commissão, expedi na 

mesma data copia da referida intimação ao Syndicato Ferroviario e a 

Caixa de Aposentadorias dos Ferroviarios , sendo publicado tambem no 

Dia.rio Official do !!.stado. Do que para constar lavro o presente. 

Aracajd,21 de Maio de 1935. 

(a) Americo Perrucho - secretario da Commissã.o. 

JUNTADA 
.. 

Nesta data supra faço juntada da copia da carta de intima.çao 

que foi dirigida ao snr. David Spilborghs costa, agente da estação de 

Capella, e copia das cartas do Sr. Presidente da ~ommissão de 1nqueri

to dirigidas ao Presidente do Syndicato Ferroviario da Léste Brasilei

ro, e ao Presidente da Junta .h.dmib1strat iva da Caixa de ..t1.posentadorias 

dos Empregados na Viação Ferrea ~·ederal do ~este Braslleiro. Do que 

para cons11:tr lavro este quE! assigno. Eu Americo .Perrucho ... secretario 

da Coiiiilissão. 

JUNTADA 

Na ãa ta abaixo, faço juntada da copia da carta de intimação 

dirigida ao snr . A.~avid · ~pilborghs Costa , Agente da estação de Oapella, 

publicada na pagina numero 4954 do Diario ufficial do Estado de ~ergi

P' de 23 de Maio de mil novecmtos e trinta cinco. Do qt.e para constar 

lavro este termo que vae por mim assignado. 

Aracajd, 23 de uaio de 1935. 

Ameriqo Régo Perrucho,secretario da Commissão. 



.PUBLICAOO NO ''DIARIO OFFICIAL" DO ESTADO DE SERBIPE 
COM DATA de 23 DE MAIO DE 1935 

Junte-se aos autos 
Aj. 23/5/35 

'a) C.Fre1re 
Presidente Conm. 

"VIAÇÃO FE:RREA FEDERAL LESTE BBASn..EIRO" 

"AVISO" 

~ l • nne ordem do snr.Presldente da Comm1ssao de nquerito dm.1 ... 
nistrativa,nomeada por Portaria n.l3, de 17/5/935, do sr. 
c1r. SUperintendente da Viação Ferre a ~,ederal Léste BrasUei
ro, para apurar a denuncia de abandono de anprego apresen
tada pela Chefia do .li'rafego ,contra o Sr. David Spilborghs 
Costa, agente da estação de Capella, convido-o a comparecer 
no dia 27 do corrente; ás 14 horas, no escriptor1o do enge
nheiro li.esidente , á estação àa Estrada de Ferro em Aracajl1, 
afim de prestar o seu depoinento,podendo o accusaão se apre
sentar acompanhado do seu advogado e representante do Synd1-
cato Ferroviario. 

Ara ca j\1 , 2\J de llllai o de 1935. 

(a) Americo Rêgo Perrucho 
secretario 



Não tendo comparecido o tinr. David Spilborghs Costa,hoje,perante a 

cornmissão deste inquerito adminis~rativo, para o que fOra int1mado por 

"av1so publioo", publicado no Diario O!fic:lal, desta Capital de 23 do 

corrente e affixados na s Estação de Capella, Séde da Caixa de Aposen

tadorias e Sindicato Ferrov1ario na Cidade do Salvador por ser desco

nhecido o seu paradeiro, de accordo com o art. 5° das"Instrucções do 

Conselho Nacional do '.Crabalho para inqueritos administrativos", intime

se, pela segunda vez o snr. JJav1d Spilborghs Costa, por "Aviso Publico" 

publicado no "Diario Offic1al" desta Capital, sendo afixado copias na 

Estação de Capella e sédes da Caixa de Aposentadorias e Sindicato Ferro· 

viar1o, para comparecer no d1a 6 de junho vindouro, ás 14 horas, no 

Escriptorio do Eng0 Residente, em Aracaj\1, na estação 00. Vl.ação ~'errea 

Federal Léste ~razile1ro, afim de prestar o seu depoimento. 

Aracaj\1, 27 de Maio de 1935. 

(a) Carlos .li'reire de carvalho Filho 
Presidente da Comm1ssão. 

CERTIDÃO 

Certifico que em cumpr1mento ao despacho supra, 1nt1mei por escri

pto a uavid Spilborghs Costa, Agente da estação de uapella, no logae 

e hora ac 1ma cita do, no dia 14 de Junm prox1mo vindouro ás 14 horas. 

Certifico ainda que em cumprimento ao aludido despacho, expedi nesta 

data cartas sobre o assumpto ao Snr. Presidente da Caixa de Aposentado

rias e "'ensões e Presidente do synd1ca to .t'erroviario àa Lés te Brasilein 

das quaes junto copias. Do que para constar lavro a presente. AJ:ca j11,27 

de Maio de 1935. (a) Amer1co Régo Perrucho - secretario da commissão. 

JUNTNJA 

Nesta data supra faço juntada da copia da carta da segunda intima

ção que foi expedida a ~avid ~pilborghs Costa agente da estação de ca

pella e as copias das cartas que tambem f ôram expedidas aos Presidentes 

do ~yndicato Ferroviar1o e da ~alxa de ~posentadorias e Pensões da Vta-

- cont.-



i( 
ção Ferrea ~·ederal do Leste .tma,s1le1ro. Do que para constar lavro 

este termo que ass1gno. 

Aracajll, 27 de .lllla1o de 1935. 

(a) A.Jrer1co Rêgo Perrucho - Secretario óa. Comm1ssão . 

• 



VIAÇÃO~~ FEDERAL LEsr:u:~:E: autos ( ~ 
COPIA Aracajd, 27/5/35 

(a)c.Fre ire 
Presidente Commissão 

Aracajd, 27 de maio de 1935. 

IN~UERITO ADMINIS~RATIVO 

Illm0 snr. Presidente do Syndlcato Ferroviario Léste 

Brasil 0
• 

BAHIA 

com esta vos remetto um zo aviso, pelo qual fica o 

snr. J.Javid Spilborghs Costa intllmdo a comparecer, no dla 6 

• 

de junho p/vlndouro,ás 14 horas, no escr1ptorio do engenheiro 

Residente em Aracajd, afim de prestar depoimento em inquer1to 

administrativo mandado proceder pelo Dr. Superintendente da Vi

ação Ferre a Federal Lést e .Brasileiro, em Portaria n° 13, de 

17/5/935, em face da denuncla de abandono de emprego, como a

gente da estação de ~apella, 2° Districto, contra si apresen-

tada pela Chefia do 'J.'rafego. 

Peço vossas providencias para o comparecimento do 

representante desse Synd1cato, que deverá acompanhar o tnqueri

to, de accordo com o art 0 2° das "Instrucções para 1ncperi to 

Administrativo" 

Saudações. 

(a) Carlos Freire de Carvalho F0 

Presldente da Commlssão 



VIAç'JD FERHEA FEDERAL ~STE BRASILEIRO 

Junte-se aos autos 
Aracajd. 27/5/35 

(a) c. Freire 
Presid. Commissão 

Aracajd, 27 de maio de 1935. 

INQUERITO ADMINISTRATIVO 

Il1too.Snr. Dr. Presidente da Junta Administrativa da 

Caixa de Aposentadorias e "'ensões dos Empregp.dos na Viação 

Ferre a Feàeral Léste .!;)rasile 1ro. 

Bahla 

Com esta vos remetto um 2° av1so,pelo q.Ial fica o 

Snr. 4Javid Spi1borghs Costa int1IIBdo a comparecer, no dia 6 de 

junho p/V1ndouro, ás 14 horas, no escr1ptorio do Engenhelro Re

sidente em Ara.caj\1, afim de prestar depo1mento em 1ncper1to admi

nistrativo mandado proceder pelo Dr. Superintendente da Viação 

Ferrea Federal Léste Brasileiro, Em "ortar1a n° 13, de 17/5/'35, 

em face da denuncia de abandono de emprego, como agente da esta

ção de (.;apella, 2 o D1str1ct o, contra su apresentada pela '-'hefia 

do •ratego. 

Peço vossas provi<lenc las para o comparecinento <lo 
,.. 

intimado, <le accordo com os arts. 4° e 5° das "Instrucçoes para 

Inquer1to Adm1n1s tra.t 1vo11 • 

;;,auàaçÕes 

Carlos a.~'reire de Carvalho F0 

Presidente da Commissão. 



VIAÇÃO FERREA FEDERAL LESTE BRASILEiro 
' 

A V ISO 

(2a. convocação) 

Junte-se ~os autos 
Aj. 27/5/35 

(a) c .Freire 
Presidente ~ommissão 

De ordem do snr. Presidente da commissão de nqueri w A

dministrativo, noneada por Portaria n° 13, de 17/5/35, oo Snr. Dr. 

superintendente da Viação Ferrea lt'ederal Léste .brasi~eiro, P3-ra apu• 

rar a denuncia de abandono de emprego apresentada pela Chefia do 

'J.'rafego, oontra o snr . DAVID SPILBORGHS COSTA, agente da estação de 

Capel1a, convido-o a comparecer no dla 6 de junho p/v1ndouro, ás 

14 horas , no Escriptorio do Engmhe1ro Residente, á estação da "s

trada de Ferro em n.racaj\1, afim de prestar o seu depoimento ,poden

do o accusado se apresentar acompanhàào do seu advogFtdo e represen

tante do Syndicato .&rerrov1ario. 

Aracaj\1, 27 de Maio de 1935. 

(a) Americo Rêgo Perrucho 
SECRETARIO 



PUBLICAOO NO "DIARIO OFFICIAL" DE SERGIPE DE 
30 DE MAIO DE 1935 

Junte-se aos autos 
Aj. 31J/5/935 

(a) c .Freire 
Presidente ~ornmissão 

" 
N 

2a. Convocaçao 

"De ordem do sr.presidente da Commissão de nquerito Adm1nis
trativo,nomeada por Portaria n. 13, de 17/5/935, do sr. dr. 
superintendente da Vlação Ferrea Federal Léste Bras1leiro ,pa· 
ra apurar a denuncla de abandono de emprego apresentada pela 
Chefia do Trafego, contra o sr. David Spilborghs Costa,agen
te da estação de ~apella, convido-o a comparecer no dia 6 
de junho p/ vindouro, ás 14 horas, no Escr1ptorio do Enge
nheiro residente, á estação da Estrada de Ferro em Aracajd, 
a!1m de prestar o seu depoimento, pOdendo o accusado se a
presentar acompanhado do seu advogado e representante do Syn 
dicato Ferroviario . 

Aracajd, 27 de Maio de 1935. 

(a) Amer1co do Rêgo Perrucho 
secretario. 



VIAÇÃO FERREA FEDERAL LESTE BRASILEIRO 

Aracajd, 6 de Junho de 1935. 

Snr. Alexandre Romero, 

Escripturario do 2° Districto Trafego , 

Nesta 

Junte-se aos autos 
Aracajd,7 de Junho de 1935 

(a) C.li'reire 
Presidente Commissão 

De ordem do Snr. Presidente da Comm1ssão de Inquer1-

to Adm1nistrativo ,nomeada por Portaria n° 13, de 17 de maio p.p,. do 

snr. Dr. Superintendente da Viação J.õ'errea b~ederal Léste Brasileiro, 

para apurar a denuncia de abandono de emprego apresentada pela Che

fia do Trafego, oontra o Sr. David Spilborghs Costa, agente da esta

ção de ~apella, convido-vos a comparecer no dia 19 do corrente, ás . 

14 horas, no escriptorto do Engenheiro Residente á estação da Estra

da de Ferro em Aracajú, afim de prestardes os depoimentos necessari-

os. 

Sciente 

Saudações. 

(a) Americo Rêgo Perrucho 
Secretario . 

(a) Alexandre Roméro 
Aracajd, 7/6/1935. 



VIAÇÃO FERREA FEDERAL LltSTE BRASTI.,EIRO 

Aracajd, 6 de Junho de 1935. 

snr. João d'01ive1ra Ga11o, 

Agente da estação de 

AracaJd 

Junte-se aos autos 
Aracajd, 7/6/35 

De ordem do Snr. Presidente da Commissão de Inquerito 

Administrativo , nomeada por Portaria no 13, de 17 de maio p. 

p,. do snr. Dr. SUperintendente da Viação Ferrea lt'ederal Les

te Bra.s11e1ro , para apurar a denuncia de abandono de emprego 

apresentada pela Chefia do ~rafego , contra o snr. David Spi1-

borghs Costa, agente da estação de Capel1a, convido-vos a 

comparecer no dia 19 do corrente, ás 14 horas, no escr1ptordc 

do Engenheiro Residente á estação da 1strada de Ferro emAra

cajd, afim de prestardes os depoimentos necessar1os. 

Sc1ente 

Saudações 

(a) Amer1co Rêgo Perrucho 
Secretario 

(a) João d'011veira Gal1o 
Aracajd, 7 Junho 1935. 



VIAÇÃO FERREA FEDERAL LESTE BRASILEIRO 

Aracajrt, 6 de Junho de 1935. 

snr. sebasteão Andrade 

Junte-se aos autos 
8/6/35 

(a) c. Freire 
Presidente Commissão. 

N 

Agente interino da estaçao de 

Cape1la 

De ordem do snr. Presidente da Conmissão de Inqter1 to 

Administrativo, nomeada por Portaria n° 13, de 17 de maio p.p., 

do snr. Dr. superintendente da Viação Ferrea Federal Léste Brasi

leiro, ~ara apurar a denuncia de abandono de emprego apresentada 

pela Chefia do Trafego, contra o snr. David Spi1borghs Costa, a

gente da estação de Cape1la, convido-vos a comparecer no dia 19 

do corrente, ás 14 horas, no escriptorio do Engenheiro Residente 

á estação da ~strada de Ferro em Aracajd, afim de prestardes os · 

depoimentos nece ss,arios. 

Sciente 

7 Junho 1935 
(a) Sebastião Andrade 

~gente interino 

SaudaçÕes 

(a) Americo Régo Perrucho 
Secretario 

• 



CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕJ!S DA VIAÇM FERREA FEDERAl() ~ 
LESTE BRASILEIRO ;;u J 

Junte-se aos autos 
Aracaj\1 ,7/6/35 

(a) c .Freire 
Presidente Commissão 

Bahia , 4 de Junro de 1935. 

INQUERITO ADMINISTRATIVO DE DAVID S.COSTA 

I11mo. snr. Carlos A.Freire de carvalho Filho 
DD.Presidente da Commissão de Inquerito em 

Aracaj\.1 

Em re$Posta ás vossas cartas de 21 e 27 de Maio p.pas• 

sado ,communico-vos , de ordem do snr .Presidente,que esta Caixa na impos

sibilidade de àar cumprimento ao que estabelece o art 0 4° das Instru-
... cçoes para o inquerito administrativo de que trata o art 0 53 do Decre-

to n° 2o . 465 de 1 de Outubro de l93l ,por desconhecer o endereço do 1n· 

teressado , snr. David Spilborghs Costa , fez affixar no quadro de Por

tarias e Avisos , na sua Séde, sita a Rua Barão de Cotegipe n° 264, os 

avisos enviados annexos ás vossas cartas acima alludidas. 

Nesta opportunidade, apresento-vos os meus protestos~ 
de consideração. 

~a) A. Dantas 
Chefe da ~ecretaria. 



PUBLICAOO N "DIARIO OFFICIAL" DE 8-6-1935 

AVISO 

3a. Convocação 

Junte-se aos autos 
Aracaj~, 8/6/1935 

(a) C.Freire 
Presidente Commissão. 

"De ordem do sr.presidente da Commissão de Inqueri to Administra
tivo ,nomeada por Portaria n. 13 , de 17~5-1935, do sr.dr.supew 
r1ntendente da Viação Ferrea Federal Léste Brasileiro, para a~ 
purar a denuncia de abandono de empregp apresentada pela chew 
fia do Trafego,contra o sr. David Spilborghs Costa,conv1do-o a 
comparecer no dia 19 do corrente ~ ás 14 horas, no escriptor1o 
do engenheiro residente , á estaçao da Estrada de Ferro em Ara
caj~, afim de prestar o seu de~oimento,podendo o accusado se a~ 
presentar acompanhado do seu advogado e representante do Synw 
d1cato Ferroviar1o. 

Aracajll, 6 de Junho d·e 1935. 

SECRETARIO 
(a) Amer1co Rêgo Perrucho 

• 



JUNTADA 1( 
convocaçãd publica-Na data supra faço juntada do aviso de segunda 

do no Diario Oficial do ~stado de Sergipe, constante da pagina n. 5028 

de 2:1 do corrente mez e anno de conformidade com a lei. Do que para 

constar lavro esta que assigno. 

Aracajt1, 30 de Maio de 1935. 

(a) Americo Rêgo Perrucho 

Não tendo ainda hoje comparecido o snr. David Spilborghs Costa,1n

t1mado pelo Diario O!icial de 30 do corrente e em .tl.ditaes afixados na 

Estação de vapella e Sédes da Associação e Sindicato, dlgo,sédes da 

Caixa de Aposentadorias e Syndicato Ferrov1ario para comparecer hoje 

ás 14 horas, perante a Commissão de lnquerito reunida na Sala do ~scri• 

ptorto do Engenheiro Residente do 2° D1stricto, em Aracajl1,situado na 

Estação da Viação Ferrea l''ederal do ~este .~Jrasileiro, proceda-se na for· 

ma do art0 5° das Instrucções para Inqueritos Administrativos, do M1-

n1sterio do Trabalho, a terceira intimação para o seu comparecimento 

no mesmo local e horas do dia 19 de junho corrente para ~ prestar 

o seu depoimento, podendo vir acompanhado do seu advogado ou represenw 

tante do Syndicato Ferroviario. 

Intime -se tambem as testemunhas: Alexandre Roméro - Escripturario 

da Inspectorl.a do Trafego, João Gallo, Agente da Estação de Aracaj\1 e 

Sebastião Andrade, agente interino da l!.stação de Capella, para no mesmo 

local dia e hora virem prestar os seus depoimentos. 

Aracajt1, 6 de Junho de 1935 

{a) Carlos A. Freire de Carvalho F0 , Presidente 

CERTIDÃO 

Certifico em cumprimento ao despacho supra, intimei por escripto 

a David Spilborghs Costa, Agente da estação de 

Sergipe para se apresentar no legar dia e hora acima 

da lei. Dou que para contar lavro esta. 

Aracajt1, 6 de Junho de 1935. 

'a) Americo Rêgo Perrucho - secretario co 

~~ 

• 



. .. . 
• 

CERTIDÃ • 
Certifico que em cumprimento ao destacho supra, intimei por escr1-

pto aos senhores Alexandre Roméro Dantas, escripturario do Trafego, 

João de uliveira ~«a1.1o Agente da ~stação de J\racajd, Sebastião An

drade Telegrafista da estação de l.;apella, para comparecerem no dia, 

hora e logar de~ignado pelo snr. Presidente da. Commissão, de confor

midade com a. lei. Do que para constar lavro este que dato e assigno. 

Aracajd, 6 de Junho de 1935. 

(a) Americo Hêgo Perrucho 

JUNTADA 

Na data abaixo faço juntada das copias das cartas que dirigi aos 

senhores Alexandre Homero Dantas, João de Oliveira allo e ~ebastião 

Andrade, assim como um aviso que foi mandado publicar no Diario -

f!icial oo .l!.stado • .Uo que para constar lavro esta que assigno. 

Aracajd, 19 de Junho de 1935. 

(a) Americo Rêgo Perrucno. 

TERM:: DE ASSENTAMENTO 

Aos 19 dias do mez de Junho de 1935, ás 14 horas no escriptorio 

do Engenheiro hesidente das Linhas nesta üidade de '"-racajll, Capital 

do ~stado de ~ergipe, rednida a commissão de inquerito para prose

guir os trabalhos, mandou o snr. Presidente apregoar o nome do accu

saélo e das testemunhas arroladas e como, apezar de intimado o accusa· 

do na forma do art 0 5°Rdas lnstrucções para Inquerito Administ rati

vo não tivesse o incluso comparecidO· nem o sat advogado nem o repre

sentante de classe digo Syndicato, mandou o sr. Presidente que fos

sem ouvidas as testemmhas arroladas a sua revelia.. Do cpe para cons· 

tar foi lavrado o presente termo. Aracaj'tl, 19 de Junho de 1935. 

(a) Amer1co Rêgo Perrucho. 

la. Testemunha: Alexandre D. Homero, brasileiro, casado, com 38 an-

nos de e àade, secretario da inspectaria do trafegth, nesta (;idade de 



/-' . ~ .,.._ ~ 

~1!/JI/;J 
fr»~ ~ r ~ ··~-~ Aracajt1, Capital do Estado de· ergipe, residente 'rua uá n~0 98 

nesta L; idade, ferroviario com 17 annos de serviços, ao qual fo~per 

tado:-

Perguntado - que sabe com relação a denuncia de abandono de emprego 

pela Chefia do rrafego contra o Sr . David pilborghs l,;osta, Agente da 

Estação de ~apella? 

Respondeu: ~ue no dia 2 de Uarço deste anno, recebeu da ~hefia do Tra

fego a carta T.6 - 9 n. 86 datada de 16 do mesmo mez, communicando a 

transferencia do .Snr. David Spilborghs Costa de Calçada para Capella e. 

do Agente dessa ultima estação para Jacobina e que no dia 21 do mesmo 

mez e anno fez a devida communicação ao então agente de Gapella sr.Mano

el Aguiar fornecendo-lhe passe para seu transporte e que até esta data 

o Sr. David Spilborghs Costa não se apresentou para tomar posse nem aqui 

nem lá, nem tão pouco nenhuma cornmunicação fez justificando a sua ausen-

c1a. 
~ N Perg. - Se sabe as razoes porque o mesmo nao compareceu? 

... 
Hesp~ ~ue nao sabe. 

Perg - Se tem mais alguma cousa no seu conhecimento que melhor esclareça 

p assumpto 

Resp ..,. ~ue sim: ~ue fez a communicação ao Agente snr. Aguiar, em vista 

de se achar ausente licenciado, o snr. Inspector ~lileu Minas Novas fi· 

cando elle depoente respondendo pelo expediente desta J.nspectoria, nada 

mais tendo a dizer, foi este depoimento encerrado, que depois de lido e 

achado conforme foi por elle depoente ass·ignado e pela Comm1ssão de In-

quer i to. 

Aracajt1 , 19 de Junho de 1935. 

\a) Alexandre Romero 
(a) Carlos A.Freire de ~arvalho F0 

- Presidente da Commis. 
{a) Aureol1no Pinto de Zá - Vice-Presldente Commissão 
(a) Americo Rêgo Pernucho . 

2a.Testemunha: João de .Oliveira Gallo, brasileiro, casado, com 46 annos 

de edade, reisdente a avenida .darão de lS.roim 85 agente da estação de A- , 

racajd, com &i annos de serviços foi perguntado o que abaiXo se vê: 

Perguntado: • o que sabe com relação a denuncia apresentada pela Chefia 



do rafego contra o snr. 

.lf - . ~ 

if(»thtt . t) l!la~ 

"/.h y~~ 
llav1d Sp1lborghs Costa agente ~a a-

pella? 

Respondeu: ~ue se achando subs ti tu indo o Inspector do T:rafego Sr. Galli .... 

leu 1nas Novas, no mez de Março e Abril do corrente anno, recebeu da (.;he

fia do Trafego, um carta da remoção do Snr. David Spilborghs Costa de 

Calçada, para agente da Estação de Capella, que immediatamente deu cumpri

mento dessa ordem, tendo o Agente snr. Manoel Aguiar que alli se acB1va 

seguido para a estação de t.Jac:obina para onde foi transferido ficando ru

bstituindo o agente de Capela o telegrafista Sebastião Andrade, até que 

se apresentasse o snr. David Costa, o que não se verificou até a presente 

data, não sabendo qual o motivo do não cumprimento da supracitada ordem. 

Perguntado: Se tem mais alguma cousa a declarar? 

Respondeu: Q,ue nada rmis tem a declarar, pelo que foi encerrado este de

poimento que lido foi acbado conforme, sendo pelo depoente assignado e 

pela Comm1ssão de Inquerito. 

Aracajd, 19 de Junho de 1935. 

(a) João de Uliveira ~allo 
(a) Carlos A.l-'reire de '-'arv° F0 

- Presidente da Comm. 
(a) Aureolino Pinto de Sá - Vice-Presidente 
(a) Americo Rêgo Perrucho - secretario comm. 

3a. Testemunha - Sebastião Andrade, Brasileiro, Casado, com 22 annos de 

edade, residente á rua de são Pedro no 69 em Capella,neste Estado,Telegra

fista na Estação de Capella, com seis annos de serviços prestados, foi 

perguntado o que adeante se vê: 

Perguntado: - o que sabe com relação a denuncia de abandono de emprego a

presentada pela Shefia do Trafego contra David ~~ilborghs Costa, ~nte 

da estação de Capella? 

Respondeu: Que recebeu ordens do Inspector do segundo Districto,para subs

tituir o agente Manoel Agular que fôra removido para a estação de Ja::obi

na, substituição essa até a chegada do .::>nr. David &pilborghs Costa, que 

até a data presente não se apresentou a estação de Capella. 

Perg. - se elle depoente sabe informar a origem porque o snr. David • 



Spilborghs Costa até a presente data não se compareceu em Gape a para 

assumir a agencia daquella ~stação? 

Resp. - Q.ue nada sabe informar sobre o assumpto. 

Perg - se o snr. David Spilborgbs Costa não fez nenhuma communicação a 

elle depoente ou mesmo a pessoas particulares dizendo a ori@em porque 

até a presente data não lhe foi possivel apresentar-se ao serviço para 

assumir a agencia da estação de Capella? 
,.. 

Resp. - ~ue até a presente data o Snr. David Spilborghs Costa nao fez 
' nenhuma por carta ou telegramma a elle depoente e se fez a alguma pes-

N N sOa particular da sua relaçao elle depoente nao teve nenhum conhec1men-

to. 

Perg - se tem mais alguma cousa a declarar que melhor possa esclarecer 

o assumpto? 

Resp - Que nada mais tem a informar sobre o assumpto dando assim por 

terminado .o seu depoimento que depois de lido e achado conforme foi 

por elle assignado e pela commissão de Inquerito. 

Aracajd, 19 de Junho de 1935. 

(a) Sebastião Andrade - Agente interino Capella 
(a) Carlos A.Freire de ~arvo F0 

- Presidente 
(a) Aureolino Pinto de Sá - Vife-Presidente 
(a) Amer1co Rêgo Perrucho - secretario 

CONCLUSÃO 

Nesta mesma data, faço estes autos conclusos ao snr.Dr.Pres1dente 

da Comm1ssão qo que lavro este termo, que escrevi eu, Amer1co Rêgo Per-

rucho. 

JUNTADA 

Nesta data abaiXo, faço juntada do re1a4or1o apresentado pela 

Commissão de inquerito administrativo na forma da lei. Do que para 

.constar lavre1 esta que dato e ass1gno. Aracajd, 20 de Junho de 1935 

Eu Americo Rêgo Perrucho - secretario comm1ssão. 

clU~~ ~·u/ 
ilfr J :y' ~ /)!' ,r} 

l.lf l/ ,g/_v~ W'r 
v r;A' 
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VIACÃO FERREA FEDERAL LltSTE BRASILEIRO 

RELATOR lO ----------
N I 

A Comm1ssao de Inquerito ,nomeada por Portaria no 3, de 1 de Maio 
de 1935,em cumprimento ao que a mesma determina,instal1ou-se aos vinte 
dias do mez de maio do corrente anno e como desconhecesse o paradeiro do 
accusado Snr. David Spilborghs Costa ,de accordo com o que prevê o artigo 
5° das Ins~rucções para Inquerito Administrativo , fez publicar avtsos 
de int1maçao no "Diario Official" da Capital e affixados na estaçao de 
Capella e séde dos syndicatos Ferroviario e Caixa de Aposentador1as,con
forrne consta dos autos . 

Não t endo o snr. David ~pilborghs Costa attend1do a nenhuma das 
N N tres convocaçoes , foram , de accordo com o art 0 6° , das mesmas Instrucçoes, 

ouvidas as testemunhas arroladas , á saa revelia. 

Dos diversos depoimentos conclue a Comm1ssão que o nr. ~avid 
Spilborghs Costa , removido para a Agencia da Estação de Capella, por N 

carta T. 6- 9 no 86 , de 16 de março de 1935 , até a presenteNdata ali nao 
se apresentou para tomar posse , nem fez nenhuma communicaçao ao Inspector 
do 2/ Districto do Trafego , nem ao A~nte interino da estação de Uapella, 
por escripto ou verbalmente , que justificasse a sua ausencia. 

DESPACHO FINAL : 

Aracajd , 2 de Junho de 1935. 

(a) Carlos A.Freire de Carvalho F0 
- Presidente 

(a) Aureol1no Pinto de Sá - Vice-Presidente 
(a) Americo Rego Perrucho (-secretario . 

o escripturario do Trafego ,David Spilborghs Costa,por conveniencia dos 
serviços , fôr~ , por portaria desta Superintendencia ,removido em 14/3l35 
para a estaçao de Capella ,serviço pertencente , tambem ,á mesma Divisao em 
que trabalhava-o Trafego . Tal medida de ordem administrativa fôra deter
minada sem qualquer prejuizo para o removido ,pois se lhe manteve os mes
mos vencimentos e não fora elle prejudicado em seus direitos de ferrovi
ario . Tampouco não houve nem poderi a ter havido qualquer principio de hu 

N N 

milhaçao ou de direito f~rido ,visto que ,na hierarchia ferroviar1a nao ~x-
iste ~ualquer subordinaçao entre um escripturario e um agente de Estaçao. 
DaVid Costa ,porêm,mais uma vez tentou desrespeitar as deliberações da -
dminis tração da Estrada , lançando mãos de recursos e de sophisq_e.s 1nacei 
taveis e , como se vê das peças deste inquer1to , persistiu em nao cumprir 
eeF u •a medida legal , regulamentar e administrativa da Estrada. 

N N 

Nao obstante o prejuizo causado ao serviço publico por tao flagrante 1n-
discipl1na ,ap6s esgpttar todos os prazos regulamentares , como lhe cumpri 
a , em face da legislação que rege a especie determinou esta Administraçã 
por portaria n° 13 , de l7/5/ 1935 ,a abertura do ind1spensavel 1nquerito a 
dm1nistrativo nos termos das Instrucções do conselho I acional do Traoolh 
afim de que fôsse ,convenientemente , constatado o abandono do emprego pelo 
ferrov1ario em apreço . 
Considerando ,pois ,que esse inquerito fôra regulamentarmente feito e que, 
segundo se ver1fica, David Spilborghs Costa , sem qualquer justificativa 
plausivel ,abandonou o cargo ; 
Considerando que não podem os serviços publicas a cargo desta Viação Fer
rea F'ederal ficar prejudicado , indeterm1nadamen te , até que o ferroviario 
faltoso se resolva,quando o julgar conveniente ,apresentar-se ao serviço; 
Consdierando que esse procedimento de ~av id Costa demonstra desrespeito 
e indisciplina a que se não poderá nem ·deverá submetter qualquer serviço 
publico organisado; Resolvo considerar dem1ttido por abandono de emprego 
o ferroviario David Spilborghs Costa ,determi nando que o presente inque
rito adm1nistrativo ,como de le l, suba ao egreg1o conselho Nacional do T~ 



. . ~ 

, 

balho , a quem cumpre dar a ultima palavra sobre o processo, conf1nnanoo 
ou não o acto desta super1ntendenc1a. 

Bahia , 24 de Junho de 1935. 

(a)Lauro F.P. de Freitas - SUperintendente • 

j 

• 
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VIAÇÃO FERREA FEDERAL LÉSTE BRASILEIRO 
SUPERINTENDENOT.A 

MINIST ERIO DA VIAÇÃO 
E Bahia, 8 de Agosto de 1936 . 

OBRAS PU BLI CAS 

N. J to o 

Snr . Director Geral da Secretaria do Conselho Nacional do 

Trabalho . 

~~\J 

~ R i o. 

g_;Jt;~~ 
Vosso officio n2 1-944 de 27 de Julho ultimo . 

O original do inquerito instaurado contra o Sr . David 

Spilborghs Costa , reclamado pelo vosso officio n2 1 . 083 de .... . . 

17/8/935 , foi remettido pelo correio , sob registro nQ 35 . 576 de 

6/9/935 . 

Parece tratar-se de um engano desse egr io Conselho , 

quanto ao recebi1nento do original do inquerito , pois , em 7/11/ 935 

dirigistes o officio n2 1- 1421 a esta Viação , pedindo algumas in

formações sobre o assumpto e , em 5 de Maio do corrente anno , tam

bem dirigistes o officio nQ 1- 510 á Inspectoria Federal das Estra

das , em que, "A fim de poder instruir os autos do processo em que 

consta inquerito administrativo instaurado pela Cia . Ferroviaria 

Este Brasileiro , contra o ferroviario David Spilborghs Costa" so

licitastes as informações constantes do referido officio . 

Parece , assim , que o original do inquer:Lto se acha na 

Secretaria desse Conselho pois , sem elle , creio , não teria prosse

guimento o processo em questão . 

Aproveitando o ettsejo , apresento os nossos protestos de 

estima e apreço . 

FG/MF . 

Lauro F . P . de Freitas 
SUP:ERIN'l1ENDENTE . 

-
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VISTO-Ao 

___,~...a:;-

Direc:tor da 
~. ~ .J?U. c;, dt:-. 
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