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viço, e, cons-~uentemente, que fie sse privado do seu salario, mas 

vendo qu peorava dia a dia, foi obrigado a lic nciar- e durante 

todo mez de Outubro, s6 percebendq5 dias d ,abono. (tel929) 
i 

A u d -aeao acima ~~pos , o suplicante adduz mais a circuns-

tancia d er o Conferente um servidor antigo da Companhia( 21 an-

no de servi e que inspirava ta ta confiÇJ, 

impedi entes do Agent , ra o funcionaria ·, acolhido para substi tu

i l-o, o ue fazia affaetar qual uer juizo tem rario deste mpr g -

o, com relação o cabal dese1np"nho de seus d ver~s. 

Ademais o debito que se verificou contr o Conferente Francisco 

Fernand s, n jmportancia de 1:274$700, d differenças em deepa

chos, j foi solvida pela sor.una de 947$700 em dinheiro enviado 

d' ui 327$000 qu foram d scontados dos vencimentos do referi-

do funcionaria. 

· O suplicante salient qu h 27 annos( 27 ) vem prestando o seu hon-

r do concurso á Companhia, como funcionaria cioso dos seus devere. , 

e qu não possue acto n nhum desabonador na sua f8 d officio de 

servidor dedicado. 

Corroborando esta affirmativa pode tras r o t temunho do publi-

co de todos os lugares em ue tem servido. 

-.ao od ndo o reouerente conformar-se com resolução da Chefi do 

Trafego, solicita do mui digno President do Cone-lho Nacion 1 do 

T b lho , abertura de um rigoroso in ue ito·para apurar a sua 

r pano bilidade, de accordo com o Artigo 42 da l~i d Aposentado- ~ { 

ria. nwnero 4, 682 de 24 d Janeiro de 1923, pois 1 mpr a.do h' 27 

a nos, sem ncha absolutamente alguma,não ~od ndo consentir ue 

lindr a sua hon stidade, o dispense como acaba de acontecer. 

U 
vez 

ma termina o o referido in uerito, d pois de :pura. a int ireza. 

de seu car cter, o sup:I:icnnte J?ede ue lh sej_a r intregue a 'sta- ' 

ç~o de 

local ( as 

, isso porqu~;; t . uma filha estudando na scola. Normal: 

nsa do Director) filhos solt~iros a úi collocados, 

impede ser ramovido. 

o ic nt p mai p ra ue lhe seja abonado tod a os vencimen-



-toa, durant a suapençao do serviço da Companhia. 
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r CONC ÃO 
llJe ordem do Exmo. Snr. Pr,-sidentt~, 

faço estes autos conclusos ao elator 

àesígnado, Snr.-:d~- ............ . 
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~xmQ Snr Preaidente do Concelho Nacional do Trabalho 

Virginio Lopee de rroa 

contra Administraç~o 

CONSTIHU NACIONAL 00 TRABALHO 
d'UL--. ... /. ... ~{!__c?_ 

Em ... ~.!:. .. de ___ 0.:i~.~---de f 9 .J D 

ddi t . tp ' r cl .wação qu f z . 

~ L opoldina Railw y, v r u r r 

a V.•xc. qu e a1gne mandar juntar aqu 11 proc soa c rtidão 

pro eguindo-s no meem 

fo cid 

cbmà· d . \, . 

justiça. 

-;,~ //h ~'ú d. /!?i) 
~ #a/Tro~ 



.E/ft. 

TRAFEGO 

QU EIRA CITAH : 

d}k~~~~~F//.JH'I//·~ t 
T.B.S. 1085. r!JE(?~ rt~Mff: /2/30-=-

Certifico que o 1r. Virginio Icpes de rro s ~rega. .. 

do 'e Oompanhia e conta o aeguinte tempo de serviço com a inter• 

ru1)ção demonatrad s- l!le 20 de Agoato de 1903 et~ 19 de Julho de 1912; 

de 19 de Set rabro de 1912 até gora. 

Trafego. 
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ijhe JJeopolàin~ if{&ilroctR Qfompant lfimifeô. 
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ADMINISTRAÇÃO 

D.G.Ol~,l5 CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

01~ -· ·-··--······-·./_ 
Illmo. Snr. Em de.._,.,..,..........__ ..._,..._,de 18_._ 
Dr. Ataulpho Napo~es Q.e Paiv 

D. Presidente. do Conselho Nacional do Trabalho 

Rio de Janeiro 

ccusando o recebimento do officio sob ng 1~-654, que v. s. me diri

giu a 22 do corrente, cabe-me informar que o assumpto està sendo examinado, 

e opportunamente voltarei a tratar do mesmo com v. s .• 
Com a mais elevada consideração e apreço, me subscrevo 

de v. s. Attg e ObQ 

.ir.eetar Gerente 

.,~ .. 



" Iní'ormação " 

Não tendo a Administração da "The I.ao_polélina Rly CQ Ltd.. ,até a 

~resente data, ttendido á solicitação constante do ex_pediente de fls •• • 

lO,sob no II-654 e d t ado de 22 de Julho ultimo ,~asso os ~es~tes au

tos ao snr. Chefe da Secçi o,afim de Que possam ser tomadas as _providen· 

cias exigidas e a.P.Plicaveis ao caso • 

Como medida .Pratica e de grarui naccessidade . lembro a possibili

dade de se determinar,para o futuro ,em toda e qualQuer diligencia que 

fosse requerida.o pra~o em que deveriam ser satisfeitas .ficando dessa 

forma evitadas in.1ustificaveis e desidiosas _protelaçÕes 9 e..
1 

canse uente· 

mente ,,Ilert'tfuaçÕes ç/, boa marcha dos se.xrvi os affectos a esta ecre'taria. 

Rio 
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CONSELH~ NACIONAL DO TRABALH 
elfU = .. i .$.J. ____ .... -···· 

illhc Wccpclàimt l êtif\ititof ntii'ãnt'!Üfmif:;:L 
ADMINISTRAÇÃO 

D.G. 011,15. 

j 

Illmo. Sr. Dr. Mario do A. R 

D.Presidenta do Oon elho ~ c1onal ~ Tra 

Rio de Ja.ne 1ro 

Accuso o recebimento do officio N° II-93 ~ l~ dQ or te, 

v.s. solicita resposta desta Companh1a ao offiei~ qu 

d r1gido, com data de 22 de julho de 

o Lopes de Barros fÔra demittido do s&rViqo deat Co~·--~ 

tir.mativo, solicitand~ que fosse enviado 

nistrativo que determinara a demissão. 

, 

o l 

1h to 

, Q o 80 

Respondendo, peço vania para declarar que a ~l ~e j~ de 1930 

ta Administração o recebimento do offioio ~ 22, pro ttendo -l.he a 1 -

"" ç o1 visto que o assumpto estava sendo examinado. Mot1vo 8qp r~ n1~ ea, p 

~~ r lativos ao mesmo assumpto, obrigaram ~ demora~ & r •P 
~ , 
e d, e que espero v.s. sabera desculpar. 

Quanto á demissão de Virginio, é facto qu ~ voit oou,. Te lle. 

incorrido em diversas faltas, algumas leve outraa quo lhe pod r ~ V: 

l!do à demissão, preferiu a Companhia ooncita~-o a r•~ r r avo~ebtadórta 

rra~ do~ émpregados desta Companhia, v1sto que Vi~glnio Oonta~a ma1 ~é 5~ 

o~ de edade e mais de 25 de serviço. 

Vi~ginio, posto que ausente do serviço desde 3 d~ D ~emb J;9a.9 p :r 

at r de sua aposent~doria, permaneceu inaéttvo até lB 

~---0 requereu á Caixa a sua aposentadoria por invalide~~ sem tnda 1ns-

t :11-o com. a peqa principal - o attestado m dieo. 

vê- e do exposto que o reclamante não fo1 de~tt~do, sendo 

mente tmputavel a ausencia do serviço. 

R novo a V.s. meus protestos de elevada considera~âo e estima 

-~ ._ -;.?-) ~Q 
Direetor G rante. 



~ 

Informaçao 

A Leopoldina ailway Company Lted. em officio datado de 

24 de Janeiro ultimo e constante de fls lo destes autos, atten-
' -dando a solicitaçao feita or esta Secretaria, informa que o 

Snr. Virgilio Lopes de Barros não foi demittido da Companhia, 

a qual apenas o concitou a requerer sua aposentadoria, pelo 

facto de haver o mesmo incorrido em diversas faltas que poderi

am ter motivado sua demissão . No mesmo officio ainda é decla

do que o alludido funccionario tem mais de 25 annos de serviço 

na Cia., do qual se acha afas ado desde 3 de Dezembro de 1929 

~fim de tratar da aposantadoria,e quet s6 a 18 de Dezembro do 
anno passado a requereu, sem entretanto haver apresentado o 

documento principal que é o attestado medico. 

Em 3 de Fevereiro de 1931 

/ 

VISTO-Ao .Snr. rJJ . · P- ,cura or G raZ 

h~ 
'~~ 

o_....t.~~......c-c..-"'A-f/' ~. .J 



ONCLU O 
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C. N. T. 18 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
a It .. 
(~ .SECÇAO) 

PROCESSO N. /J9' 

193~ ...... . 

ASSUMPTO 

...--, __ :..~ .... ~ .... ~~~------4.-!. .. ~ ......... 6. ..... ~ .. ~ ........ .. 

RELATOR 

DA TA DA ,AJISTRIBUIÇAO 

DATA DA SESSÃO 

RESULTADO DO JULGAMENTO 



Froc .. nQ .1539 je//f
CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

. Ministerio do Trabalho, 
Industrla e Commercio 

.. ·g·ª ·~ ..... Secc;ão 

ACCORDÃO 

19 .. ;?. .............. . 

Vistos e re1atad os os autos do .Qrocesso em que 

Vireinio o~es de Ea~ros ~ediu abertura de in uerito admini~ 

trativo, Jara se verl.ficar i}Ortlue motivo foi o reclamante SU§ 

11enso do serviço da Leo~oldin~ BEi1 Ja ; 

Beso1vem os ruembros do Consel o ~ aci nõl do 1'r.Ê. 

bal 10 mandar Ç,irclli Vór o presente )rocesso , ern virtude d l1u 

dida Com· 1anhia ter infor1aado l,Lue o reclamante não foi demi tt! 

do sim conci t"do a rel...uerer sua aposentadoria , .r,elo í'ac to 

de haver incorrido em di versas faltas , g_ue .POderiam ter motl 

"" vado sua demissao . 

Bio de Janeiro , 11 de Junho de 1Sl31 

sidente 

. Relator 
( ., 

Fui ~re sente . ~rocurador Geral 

Publicado no "Diario Of:f'icül" em ir ~ ~ ok_ 9&/ 
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f!Jt;)1 ;~() 
ijhtJleopoloina ~ ihu&R crfompan~ 1!fimife~. 

AD MINI STRAÇÃ O ~~~ 28 ge Julho de 1931 
D.G. 011,15 CONSELHO ~JACIONAL DO TRABALHO 

Illmo. snr. 
Gfl __ ,-_~,.4--;~-

Dr. Oswaldo Soares Em 

D. Dir tor da ecretaria do Conselho Nacional do Tr balho 

Rio de Janeiro 

Tenho presente o oficio sob NQ 11-999, datado de 25 do corrente, ané 

ao qual v. s. me enviou uma c6pia QO acorQão proferido pelos Membros Qesse C~ 

selho no processo em que o ferroviario Virginio Lopes de Barros pediu a aber

tura de inquerito aÇministrativo,para se verificar porque motivo foi o recla· 

mante suspenso do serviço desta Companhia. 

Agradecendo-lhe a remessa da cÓpia acima referida, aproveito o enseje 

para me subscrever com toda a consideraçNo e apreço 

v. S. AtR e ObR 

-~ 

Diretor Gerente 

I ) 
, 

fjy 
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JUNTA ADMINISTRATIVA 

Janeiro 

f/ . . / . c •• 0.671 

• 

IllmQ e mQ Snr. Dr. rio de Andrade Ramo 

U. D. Presidente do Conselho Nacional do Trab lho 

O asooiado Virgin1o Lopes de B rroa foi afastAdo do 

serviço da Leopoldina Railway, licenciado, sem vencimentos, a~im de pr 

videnciar sobre a aposentadoria a que tinha direito pela lei vigente n 
• ~ I oocasiao, em 3 de dezembro de 1929, e 1st~ por nao convir a referid 

... 
trada eu cantinuaçao em erviço. 

Entretanto, só em 16 de dezembro de 1930, decorrido 

ia de um anno. apoi ndo•se , tndevidamente, no Do. 4.682, de 24 de Jane 
, , 

ro de 1923 1 ja fora de vigor, requereu elle aposentadoria por invalide 

que não conseguio prov r, pelo que não foi attendido • 

Continuando afastado do serviço pela Leopoldina Railw 

em 24 de março de 1931• renovou elle o pedido, mas agora, pleiteando a 

posentador1a ordinaria proporcional, baseado no 3G do art. 18 do Deo 

17.941• de 11 de outubro de 1927, por leso que contava 58 annos de ida 

de e 26 annoa e 12 dia s de serviço. 

Corridos os tramites necess rios, ficou o respectivo 

proce so devid mente inatr~ido e com todas as exigencias legaes estia• 
~ 

fe i t as para subir ao julgamento do entao Conselho Administrativo, o qu 

entretanto, não pÔde ser levado a effeito, em virtude das determlnaçÕe 

doa decretos nGs 19.554 de 31 de dezembro de 1930, 19.810 de 28 de mar 

ço e 20.048 de 28 de maio, mboa de 1931. 

Sendo delio~da a situaç:o do associado em oauaa, que 



.. 

CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES PARA OS EMPREGADOS 

- DA -

LBOPOLDJNA RAJLWAY COMPANY, LJMJTED 
, , 

continua fora do serviço, em coniribuir para esta Caixa, que, ROr sua V4 

não encontra no Decreto 20.465 de lg de outubro de 1931, dispositivo al-

gum em que se posa estribar para lhe conceder qualquer aposentadoria, pc 

- , qu n o esta elle invalido nem parece possuir oa requeeitos para ser in• 

cluido nos oaaoa esRec1aea a que llude o 2• topico do artA 25 da ciiad 

-leia consulto a esse gregio Conselho se, em face de tal eituaçao e pelo 

xpoato, podemos conceder V1rg1n1o Lopes de B rros poeentadoria ordi-

nar1a proporcional, de accordo com o § 3• do artigo 18. da lei na ~7·941 1 

de 11 4e outubro de 1927, já citados, ou1 na ua douta opinião. como dev 

ser soluoion do o presente caso. 

-Atienoiosae saudaçoes. 

, 

SIDElTTE DA J T 
ADlliNISTRATIVA 



IllmO.ExmQ.Sr.Dr.Presidente do Conselho Nacional 

do Trabalho. 

Virginio Lopes de Barros,funcionario da The 
Leopoldina Railway Company Limited,suspenso por 

acto de 2 de Dezembro de 1929,da Chefía do Trafe-
~ 

go,do exercicio do cargo de Agente da Estaçao de 

Padua,no Estado do Rio de Janeiro,sob a imputaçio 
graciosa de desidioso na !iscalisação dos actos 

praticados pelo Conferente da mesma Estação,~ran

cisco Fernandes,representara em 5 de Março do an

no transa cto perante esse Venerando Conselho con
tra esse acto injusto e illegal da Companhia,sem 
que até agóra tenha sido esse caso solucionado.E, 
como supponha a existencia de extravio da repre
sentação anterior,vem,data venia,repetil-a peran
te V.Ex.e demais membros desse Venerando Conselho, 
na espectativa de ser a presente tomada em consi-

~ 

deraçao. 
Um ligeiro historico da questão levará esse 

Venerando Conselho a apreciar a injustiça e ille
galidade do acto da Chefía do Trafego da The Leo

poldina Railway para com o supplicante,afastando

o,ou melhor diremos,exonerando-o do cargo de 

gente da Estação de Padua,onde foi esse acto fe

ril-o nos seus direitos adquiridos e nos seus in

natacaveis brios de funccionario cioso da sua ho
norabilidade,depois de 27 annos de s~iços acti-



vos e continuos,sendo 23 annos prestados na Baixada 
Fluminense,causa da precaridade do seu estado de sa
Úde pelos effeitos maléficos do impaludismo! 

--0 facto da exoneraçao do supplicante,vem do 
processo administrativo promovido pela Companhia Leo
poldina contra o Conferente Francisco Fernandes,que 
servia na mesma Estação a seu cargo. 

Pela linguagem dos annéxos nQs ·1 e 2,tem-se a 
pr6va da hostilidade do Sr.Inspector do Trafego con
tra o supplicante a quem classifica de desidioso por 
não ter conhecido das faltas commettidas pelo refe
rido Conferente Francisco Fernandes,quando as faltas 
a este imputadas não foram classificadas graves,le
vando-o a reverter ao emprego,segundo os termos ex
pressos do annéxo nº 3:: .. em vista da falta de ele
mentos necessarios ~ara verificar a escriptúração 
dos tempos passados em face do presente inquerito, 
que,al1ás,encontra-se complicado e SEM BASE CONCRt-

--TA pa a classificar nas disposiçoes do artigo 69 do 
DAcreto nº 17.94 . 

Ora,Venerando Conselho,si o Conferente Francis
co Fernandes,indigitado autor de actos deshonestos 
praticados contra o patrimonio da Companhia,esta fel
o voltar ao serviço activo por falta de base para a 
classificaçao da sua culpabilidade nos termos do art. 
69 do e(,reto n° 17.94l,de 11 de Outubro de 1927 ,que 
regulamenta a Lei nº 5.109,de 20 de Dezembro de 1926, 
como se admittir. que o supplicante,um mér~ e occasi
onal fiscal dos actos fmnccionaes do Conferente,seja 
considerado funccionario desidioso no cumprimento de 
suas funcçoes ,incorrendo nas penas de perda do empre
go,quando o principal faltoso não merecera correcti
vo outro que não uma simples remoção,por falta de 



próvas da gravidade de suas faltas ? 

o Conferente Francisco Fernandes não incidio 
em falta grave,dil-o a Chefía do Trafego no annéxo 
nº 3.Como poderia o supplicante ter incidido na de 

desidioso ,si figura secundaria no processo adminis 

trativo,a figura primaria,o Conferente Fernandes,f 
cara a salvo de penalidade ? 

A desidia ,para constituir falta punivel,precisa que 
seja praticada habitualmente ,diz com recomendavel 

critério o artigo 54,letra c.da Lei nº 20.465, de 
1 de Outubro de 193l,reproduzindo identico disposi 

tivo do Decreto nº 17.94l,de 11 de Outubro de 1927, 
art.69,§ lº,letra d.ultima alinea. 

O afastamento do supplicante,do emprego que e
xercía na Companhia Leopoldina,perdurando desde 2 
de Dezembro de 1929 até esta data,transformou-se,e 

verdade,numa demissão violenta e illegal e,nestes 
termos,requer a V.Ex.digne-se ordenar a abertur~ do 

competente inquerito,ou mandar que prosiga e anteri 
o~mente iniciado pela Cmmpanhia e remettido a esse 

. , 
Venerando Conselho,em grau de recurso,caso ahi se 
encontre,para o fim de ser afinal a The Leopoldina 
Railway .Company Limited,condemnada nos termos do ar 
tigo 53 e §§ do Decreto nQ 20.465 de 1 de Outubro 

de 193l,combinados com o que a respeito preceituam 
a Lei nQ 5.109,de 20 de Dezembro de 1926 e Decreto 
nQ 17.94l,de 11 de Outubro de 1927,a readmittir o 
supplicante no cargo do qual foi injusta e illegal
mente demittido,com os mesmos vencimentos que então 
percebia e a indemnisal-o dos salarios vencidos d~s 
2 de Dezembro de 1929 até o dia da sua effectiva re - , admissao,conforme ha decidido esse Venerando Conse-
lho em casos semelUantes,como entre outros,ao refe-



rente ao recurso nQ 380,de 14 de Dezembro de 1927. 

PADUA( ~ot.dn io ), 

P. Deferimento. 

o c/~/J'/.1 

d- //?1'/rT ~ ~ 



· REMETTENTE DESTINATARIO 
l. F~lSfi 

Nome lnspoctor do Trafego Nome Snr. '7irginiô do Bo.rroa 

. R. 
Séde 9° Oiatricto- CA'POB- Séde 

MINHA REFERENOIA 
PREFIXO DATA 

I 12 ~e2e P.l46/4:3 13 I 12 1629 ____ ...._ __ 
N_gxo nQ 

PAOTTA --· 
NÕ.o tondn v.s.o.tó ~gor . roapondiclo a minha co.rt o iguo.l 

nw: oro o ti tu1o acii1. do.to.da. rlo l elo corronto o nom t~o pouco tomo.- · 
rlo providencio. alguma uanto o. liquid çâo doa dobi!~a do q,uo tr . t· 
c pro~on D proooaao,chamo po.r~ o facto o. suo. o.ttoQ~ao o declaro quo 
o. r. zo.o :lllogo.ch do tor o t:)onfo!onto Fr nciaco Forno.ndos oguid.o pa
ro. o Rio do . ~moi-ro com o. rolaç o dos dovodoro lUO foi rot~~ottido. á. 
~T.Socom a minh.o. c~rt; .'l upro.c!to.da.,n~o justifica. o aou in'iifforonti
mo para. com um o.aaumpto do to.o rolova.nto importo.noio. o quo o.ffoct 

V.Sl*l ·; ·· u•* r como o.gonto da. ostaç-o,s;;o.bondc-lho,porto.nto,Q dovor do 
no.o ao providenciar sobro o. liquido.ç_o do debito o uoato.o co o do 
o.u ilio. a. ~nt;poctori:a na .L otigaçao foito. om tomno do ca.ao do 
do a fioo.r convoniontomonto apurado. a roaponao.bilidado. 

'1onaidoro ,pois, mui to irrogulo.r o e ou procodir.onto ontro-
cro.ndo o documento quo lho foi romotti o. um om rog:L<lo quo so gcho. 
ausponao do aorviç~ o rosponao.vol poln irrogulo.rido.do om quo~t~oe o 
tondo ~ido Tr.~.g~lJatituidQ prl.ro. promover o. liquirl~çõ.o doa dobitoa, 
oro. m~ua Ul1l·'J. r z. o po.r nac confiar a.quoll rol:J.ço.o a.o Snr. Fo1·n ndoa 
o ... im,juntcunonto corn ollo, providenciar do accordo com o. rocommondo.
Ç:lo doat:1 lnapoct ria. 

~h~o po.ro. c fo.cto o. sua. :1ttonção 
o. auo.a obsorvo.ç0oe :L roapoito bom corno a 
do 1 do corronto. 

·• llfl 

p~ 
nn o. ;t/~jtíu 

devedores 
dobi to 

r .;,J st o 

.! .!/.;f# d, /" l 
~~~ 

agua.ráo com urgcncio. 
do minha co.rt 

.. lu • 

s , 
s 



DESTINATARIOA", ,{/_/ 
------~~----------------·------------------/7~~~--------

No me dnr.Virginio do Bnrro 
/1 

de Cam1)0 s-9 o lJi trio to Só de 
---

PREJFl./0 ----
.. t- I I 

lditnmanto n minbn oort 
do o rrente t& ngor 
de 2 do oorr nte ( ue aon 

egunl nurn r o e ti tu lo no ima , 
spostn, baixo trnnsorovo 
roo~l b r d Che:fin ,n1113 s guin-

"Com referonoifl 'o deApnoh 2 de 1'3/8 de Bni:x.R 'rnnd , 
entendo que o conferente •'r no :b1ernttnde reoeb u do ao 1g-
nn t trio o freto totol do me mo ( .~2 '200) ntrou r nd nponn 
oom bb3~50 o o fr t do mea o , nhin~o um boletim ~.559 re-
d~~ind o mesmo :frota p rn est r·tn oi ( 5 '' 600) a lnnçou 
mno dn iffor ncn ( 402ljj600) pn liquidnr difforenç com c1u.e 
n 1n q u ver o o on s ignn tn ... o d a pn o b.o no 2 B i 
l.tr de o que pe o oonfirmnr ,po ,. 1 a im " verifion-aa poai ti-
vnmonto '' seu. prooedimen o e 1 

' tombam viconto que o n 
nor1 vn o prooeditllento d shon a 
i.~l.intimnl-o n npre ntnr inf 
r utflnoi em Hgir o o lhe ao 
t rene de fr te u om tempo 
aobr c) seu silencio m reln<(ilo 
oon:foron t l!' rnnnd • -" 

Virginio de n-o ig-
dnr • .i.l'ernnnd o as d .v 

ç .... o e cip tAnto sabre s 
nr . nrreood cno d 5 dif-

rnm do ntror em rond oorno 
rooocti111ento il:r 1' 1lnr do 

~~gundo varil'i uei, pnr n 11 
1.h: ndo :foi e:x:trnhicto a rao~ibo 

700, ( mdo I) trote do oitndo despn 
r justi:~io r nquella irnport no j 

, . 
çno do tret do d pno ~ no 2 
nr.~4l27 nn importnnoi de .L a. 
wi si · o reuuzi o pnr 553~'500 
eren ~'ernAndos inoluio 

l reoibo n s uint s difforonc 

P ia 

I a 

e 
ir 

l 900 referente ao bole 1m ~5 
orm sn Cnrg s oonsigrm o t\ ll':mn.ois( 

109 100 rofe~ente RO bulet 
• .1!10rmos u rgns, c onsignn o n 

N ' OO.tri)O 8 928 

vnm pandt.nt ; 

dnspnoho 6 de 12/7 
gno no.-

, dL p oho 130 d 
lrrnÃo.-

42 e "'.1:3 da 
D. ri 



o .510, 

. R. 

REMETTENTE DESTINATARIO 
J" I 

1;1 Nome Nome 
I 

Sé de Sé de 
MINHA REF ERENOIA SUA REFERffiNOIA 

PREFIXO DATA PRFJFIXO DATA 

I I I - I' I I 

l3C~60C roforonto ~o bolotim 32 do Jullo,doo aches 44 o 4~ do 
25/6 do Pra] . FC'rmosa "o.r gas ,conaign· doa a Bo.rroa &· entes o Fr.:mcis
co il.'-1.0 :lCho • 

.,orne vê 'T.~., ::Lponos o bclotim 28 crtencia a Pedrç ~im-o rrnão 
tondo o ~nr.Forno.ndcs aproveitado. a iiü ortancia roco ido. o. n.:lior po.r 
liquid~r difforonçaa ortoncontoa o. outros con i na.to.r co. 

o rofor · ~. 5 oat;o moncic n.:l os o a nutuoros consocuti:.V,os do F. 
32 ondo so o.c :lll• registro. 213 os bolotinr:t, o iaao ara f cilito.r ·~· .(o.r 
o. bai .. o.,o uo foi feito, no. ignorcmdo ort·nto r.s. rccodinont !n-
c rrocto do Snr. Forna.n1os u:m i c dovi~ dor.:por :.1r o. suo. t onç o 
o· i g r do moan1o ex li c ção, J. .urundc convcni n omen o o. · 1 rogularid.J.lo 
por olJ o pro.tiêad , tro.zondo-a. elo oi i odio.tomon o o conheciwonto do -
ta lnapoctorio.. 

Do :1ccord 
o. sua juatific -
go tomado.a ara 
cio gu~rdado om 

-o.o .'l 1 o i o., :1gu r do co . urgonci 
do prnvi enciaa uo overi~n aor lc-
diffo onç s sim cor.o se c o ·ailon-

incorrocto dC' cit ílclo conforont .. 

Jnapoctor do Tro.fogo. 

•• 000- 928 



C IA nQ 3 
o. 513 

LEOPOLDINA RAIL WAY Ao .. êP.:;: ... Ag~ .. n.t.~ .... 4.~ ... J~p.4.~............................. F/146/43 

MEMORANDUM 
Data3oda lO 

~.ê.ª9~ ... .P.9 .... ~lf~G:O: . CONFERE.~.~ . lffl~C.lSCO. Fll!RNAN~S E .. AG.llli'l'l!.:. DA. ~S.TJ çJto 

~ ... f.~.VA.: .. Vl.BG.lNJO LOP.t::S ~ .:BARROS.; .. : .. IN UERITO ADMINISTRATIVO: ............. .. 

C ~~ ... ~~.:ferencia ao p;-oçesso sup:r~ . .. Q.iz. . Chef:i..A ... do .. Trafego ... ~.m. .. ~ .rt~ ....... 

T • .B .• S ....... l540 .. de. ... 25 d. O.~tubro de .. 1930 cru.ij,Uto. .. a .. .Fra.ncis.c.o .... F.e.rnande.s.~ . : .. 

:b:m. ... vist~ .... 4.a f.al~a_ de_J:t.lemento:_ nec:a~~.z:ios em a;rch,fyo . P~q:·a .... yerif:1,. Q.ª~ 

.. ...e.~.c.riP..tll~ção .... de .... temJ?.Q.s pas sj.do. .~ .... em ... t .. ç.e .. ~o .. J?.re.fi.?.ente .... inqueri.to , .. que .. 

+. :t~ .ª .... ~.tt.Ç çn .t.~ ... ~e ~:-... c o~.P..:t.~ .Q .... do. ~ .... ª.~~ ... 1?.ª ~~ .Ç9.!1.Ç;!';:~ t ....... P.~~-.: · ~ç·~·~·ª~·~ .t.i.ç.ª;r. ... nª.Q· 
d;i.spo.s.:i.sÕes ... dQ artigo 69. do Dec:.:-~tjL ~7 .9.4}. r.eeo.l~o a vol.:t~;;: ·~Q .. .J~.c;_n:1 .o.. do 

Confe~~nte. Fra11 ... cisco Fe,rna.nde_p 12ori_m . .. n.'.w.n po s~o ... teleg:r~ph,i..çg~ .. tª-l ... ç.omo 

Fa.n_o~~~ . .. e ... ~g~~rd.o q G.., . 51~ ... e.m ta.l. .. e.e~t~.4.9 . .t ... c. 9..~.~~~~.r,~;t.4.P~.ªe ... .. Q.<?.m:!?. ... P.~~ção 

o ..... te.mpQ ... f..9.:r.ª .... Q.o. .... s e r v :iço., .fl.eW.. ve.nç ime.n.t.o.t~. ....... ..................... ............ .. .................................................... .. 

.. .J. .W}.~.9 ..... ~ .. ···º ·ª:r.t .ª .... Pfl:ra ... ~.~.~ ........ ~A'lme.4.~.ª.tª'm.e.n:te. , ...... e.n~~~g.~ ..... ~& ... ..Agente.,. ..... Y1;r.s.in;io 

L.Q.P~.~ ..... 9:e .. Ba:t::rP..~ ..... mediante .r~qi.P9 a:p,~~:;x:o ., . .Q.P..e . ~~+.á. .... en:v.~.a.4.Q .. â ................................. . 

l?~.9. Y.:~ .4.~.n.9i~ .... 4.e ·ªç .çp~d9 .... e .. d.~g~ .a .... ~a~~ ..... ~ .. q~e .4.é+. f}Çien.ç:i,ª .... d.o .. ac~mª .... ~post t; 

a.o .. Qq.nf.erente :E'r.ªnci~co Fern~des. 

................ . .................. ................. . A_çsignado )3 . .. .ê.ªr:me.:P.t.Q ........................................... .. . 

... ........................................................................................... ~.~ .. ~.P..~ .~·~·~·~ ····~.C? ..... 1'-~.f.~.8~ ..... ~.~ .... 9..~ ... .P..; .~.~!" .;.~.~9..:::-º~~P.9..~ 

·:_ ~~;4, :d~f:t : ' :·: 

P. 400 000 5-Q22 



NNl.Aü nQ 4 #?cf 
o. 5J3 

I, 

LEOPOLDINA RAILWAY 

MEMORANDUM 

Ao ê.n~ .... Y.i.~g.in.i.o .... d.e .... ~~ro.a ..................... . P/146/43 

Padu.a 10 

.P.E. ..... ?.APV.~ .U ..... Y~B~~l'fiO. ;t;.Q!$S .. D$. ... ~N.\.RO$ . ;, _ ;, . ;INQ;Ub;Rl~Q ... ,AJ).MINIS .. TRAT.IVO.: ........... .. 

. 9.g~ ... ;':~.:f.~. :r;ª·~-~-~ .... ~o . ;p~o.~.~ -~eo ~-~pr_ª,· .. .. ~~.~ . J3~ .... Chefia .... 4.9 .. +.'~Q..t.e.g,o .... em ... c.ar.ta .......... .. 

T.~.~-~-~L .. ~. 5..4.9 ..... 4~ ..... ?.5. .. de ... 9~~~brQ .. d.~ .... l,9.3Q, q~an to ~ .... Y. •. S ... .................................... . 

Q.ua.nto .ao .. .A.gen.te . ... Virgini.o Lopes . de .Ba.rxos,. .q~e nâ:o ... excrc.e.u .. a .. devida .. . 

. f~- -~·ç·ª-~J·ªª-9i...P ..... ªº ~ .... ª .e;r.:v.i .. ç.P.~ ..... ~ ... ~e. v. ... C.i..:r.go. .... e .... r.a.z .... parte. .... do ... meema .... pr.o.cee.s.a ...... . 

.. t9.r.P.:~.4:.9.~-~~ ..... 4~.c: ~4.1.. 'º-~-<>- .......... J...~J.ll ... d..~ .... +.ª.l. ·~ª-ª .... ªn.~~-~ . .t.9 .*-ª-~ .... qM.e .... :t .~P..em .... f.o.r..~ ... :v.e.r i fi -

cª.d.ª~ ... e CQ.;incidem com .ee.te proce.ee.o, .. não sendo .. mais con:viniente .. aa .. .seus 

~ -~!.Y.tç.~-~ ..... ~.<?.r:t .fi~~g ..... o ... qu.:~ . j_á f9J .... r .esoJyi_4o. .• .. i e :to. ~ .... , . _ qu..~ .. .f..ª _ç.ª _ ... P ... ~e.Y. .... P.edido 

. 4e .... AP.Q. ~.eP,t~4P..:r..i.ª- .. fl. .. Çai,ª ... .Q..e ven c;lo .. .Y.. $ ..... $ c.:l..e.n.t.i .f .;i c.ar~.lhe .... Q..u.e .. e.e..t.á ... o.br.i gado 

-~ .... ªP;J;e.~.~n.t.~;r. .. o .~L pa Pé j, ~ .. ... j,nQ..1. ~.Pe.n. ªfl.v.:e. .1J;t..J,! ... s ME; ..... i.n.a .. cr..i.P.ção .... &. ... me a.m.a. .... C.aixa. 

·ª-º.P .... P~nª .... 4.e .. ... 4.e.J:H?.P~ .4..1.e.n .G:;f.ª .... e ..... º-P.n.~.e,qMe.n .t.e. .... ;t)ü.t.~o .... s:r..ª-.V.e ..... c.a:Qi.t.u~a.àA ... n.o ..... ar .. tigo 

69 .... l~.:t~~ .. ~~ .d,Q ... Q.:J,'t~dQ DecretP ... .l7. 94l .... q\.\e .. re.e;ulamentou .... a ... lei...$.J.09 ....... ... .. .. 

C ... ;.P..ª .~P.g;r.~~n.~ç~o .... 9.u .. iP.9.,~çJ_ p;I,_~Jl:~J. .. ~-çi.en t.i .f:i. .c.ªn_q_q_~.ln.e .... ta.mb.e.m .. que .. .. .. C .. om.pa.nhia 

ll:ªQ .... ~,i.~ . re.~monQ..e ... Pe1o. a1~g:Y .. e.l. c;l~ cae~ pe.r.ti.c.ul.ar .... p.o.r ... e.l .le .... aacu.pa.da. 

...................... ........... ..... .. ...... ....... ...... ......... .. .............. .At?.s~gnad,o . . ~ .. .... êª:r.me.n.:t.Q... .. .. ............ .. ............................. .. 

.. .. ......... ................ .. .... .... ........ .. .... ........ .... .. .............. ~!?:~P~-~-~g-~ ... ~~ ... , .~~)~~#.'.~S..9. ... .4.9. .. .. 9. .~ .... :P..;.~_~;":~,Ç -~ . .9..~ .... 9.~P.Q.~ ... . 

•.••••••.••..•..•.••••..•.••.••.••••••••••••..•••••••••..•.•..•.•..•..••.••.••• ~ 
.... .. ........... ......................... ............... ......................... ~V./.,~,r.k/.~7..~ 

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

. d4...u/r~~- - ·l..!t... ... ?. ............... ... .. 
. u. .. ~ .. @..a~~::'?.-?... ....... ........ ................ . 

l>oooo ooo"''"''''''"' ' "' ''"'''' ' '' ' ' ' ' ' "' ' '' ' ' ' '''' '''' ' ' '''"''''''"''' ''' '''''''' '''' '' ' ''''' ''' ' '' ''' ' ' ' '''' ' '' '' ' ''noo oo•o ooo •• • • • ••••• •• •••*-•"•' • ••••'"'' • • ' '''"'' • '''''''"''''' ' ' ' ''' 'l• o•• oloo • o '"''' " ' ' ' " ' ' ' " ""''' ' ' ' ''''''' 

..... . ... ....... .. '"'''' .... ..................... ... ..... ..................................................... .. ... .. ................ ........... ..................................................................... .. ................ ...... .. 

u .......... ...... . ... ~. ...... ........... . ...... ... . ........ . .... ........................ . .............. .. ....... ....... .......... ........... ....... , , ,.,,, j.,,, '"'" , , , , , ......... . . . .......... . . "' '''" '' '' ' " " ''' " " ~ .. .; , .. .. ... .. . 
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CONCLGSAO 



CARTA 

o. s • • ICO LUOOLF 

O DO CO S LHO 1! AC lO kL 00 T .BALHO 

Achando- e enl pod•r d.e V .Ex. par ser relatado o 

proc•aso no lS39 d 1930, ref ren t a um r cl m ção de Vir-

i n i o Lopes do ~rros contr "Th L opoldina .R ílway Com

p ny Limit d" , t .ndo posteriorment e o mcamo remettiào a 

estaS cr e t ri .. d c Em toe alluAivo B á alludida reclamação, 

:p la preo nte, to 1:5.berda de de so licitar d v. x. a de

vo l ução do processo retro, a i m de e r feito a reapeotiva 

jun tad.· • 

Prevale ço-me do ena j o par. apresentar a V.Ex. oe 

eue • subida oonei eração. 

S:BCR 





• 
JUNTA ADMINISTRATIVA 

ar,o 

11 o . '.::JJ.1o. 0r . r . ~.:ttri o de ~·n rad • . os 

D.u . rrc.,idente do vOlH:lt::lü lTc. ciona.l dJ •l' al: .. o 

Co ' r ''n '"'("'I'IJ !.\L on Tf"""\f n I HO .r .. · 1 .r.J •.•• Jl! ,,;r;r-. 
~ / .' 1)_1 !)f-j' 
l "'' ' .... (J( ................ Zc . 

Com u c.ev i ven ia, ;erü~11 to • S . si ) a3..JU 1pto e 

1- t .f' n • • ,., Q 67J q 'C vj..' < O neu o... ClO ...., . l~. • . e 5 de t u i r o u t ir:' o , J á 

__ oi ;:;;Olucionaclo nscll" ... ... ucional "-...1 l' ... ~:~oc.ü ... 

a u ja ç Õ e a t t \; n c i o "" .J • 



. . . 

.. 



... ... 

. . 

. Ç:;; úm a~- . .J#f'{JMdaahn:aJ ,. f;j!,v.1o-•J /'""' M " ·' 

( _) ~, . 
( .{ I / / ( _k- /?/. U/í ./j 
0 ?n/t4 ;?J?aacxi aa '""2e;Yí- rd~a / I at-vW~j/-' 

JUNTA ADMINISTRATIVA 

Abril 

·/ f. ' c. A. o . 671 CONSELHO NAC\ONAL 00 TRAB~1HO 
c {' . ~... ..... . ... :J.. .. t.. .. f..f! ... .... 

Illrno. onr . Dr. Oswaldo Sojf;.r:..i.J.__ .. de .. ~d ele 19_zt_ 
DD . Director da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho 

Rogo-lhe o e peciol obs t;; quio de ma.ndar informar-me 

sobre oi esse •gre gio Conselho Naciotal do T. abalho já procedeu 

a julgamento da consulta que lhe fizemos no officio C.A.0 .671 
··. 

de 5 de Janeiro findo . 

1uito agradeço a attenção de v.s. e apres ento-lhe 

Cordiae & saudaçÕe o • 
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I ll.mD lti:xmD Snr Dr Salgado Filho 

D.D. Ministro do Trabalho Industria e Comércio 

Rio de Janeiro 

Diz Virginio Lopes de Barros, Ex- Agente da 

do Rio, com 59 annos de idade e 27 annos de 

Companhi Leopoldina( o rte na baiY da 

tado doa serviços da referida Companhi~ 

aembro de 1929, por motivos de irregularidades nos a 

Conferente Francisco Fernades, irregul ridades essas qu 

ram comprovadas, segundo diz a Chefia do Trafego em sua 

1540 de ?5 de Outubro de 1930, da qual junto copia sob mune.,.... 
N N • 

nao sendo encontrado provas nos archivos e escripturaçoea que 

desse classificar a irregularidade do Conferente Fernandes nas dia

posiçÕes do artigo 69 do Decreto 17.941, resolveu á Chefia chamal-o 

ao serviço da Comp nhia, e o qual está trabalhando n 
... 

estaç o de 

Campos como Compositor. 

No entretanto o Agente Virginio Lopes de Barros, s6 pelo simples 

fecto de não ter exercido uma severa fiscalisação no serviço do re

ferido Conferente, é mantido fora do serviço se~ que tenhM em seu 

poder .um documento que justifique ou esclareça o motivo porque a 

Chefia resolveu dispenaal-o do serviço da Companhia Leopoldina. de 

encontro o artigo 42 do Decreto 4682 de ?4 de Janeiro de 1930, e 

artigo 53 do Decreto 2 .465 de lQ de Outubro de 1931 e seus Dar -

graphos 1,2,3. Neste caso o requerente vem mui respeitosamente 

solicit·r de V~xcia a fines de ordenar, para que seja dado a sen

tença final no processo Administrativo aue atd em mão do Conselho 

Nacional do Trabalho. 

Aproveito a opurtunidade para enviar á V~xcia copias de todos os 

que tenho enviado as rep .rtiçÕes solicitando provide cias 

~\-



e justiça para a solução deste caso, falh ndo té gora 

todas as tentativas. 

Fui informado de que V~xcia 
, M 

e dotado de um coraçao 

mngnanimo, sabe interpretar com criterio o direito e a 

justiça; ~spero de V ..J:!:xcia o b lsamo consolador para. al

liviar as difficuldades de minha pobre familia, que ' 2 an

nos est~o experimentando privaçÕ~s pelos motivos acima 

expostos. 

Deus gu rde V ~xcia. 

j_ 

. ~ ' 



Copia 

IllmQ Snr Presidente e · ais Membros do Conselho Nacional -do 

Trabalho. Rio de Janeiro 

Virginio Lopes de Barros, com 57 annos de idade e 27 annos de servi

ços- effectivos, pe.rt n b i xada 'lwninense) como ferro-viario da 

The Leopoldina, sendo afastado dos serviços daquell&~mpresa am 2 
,., 

de Desembro de 1929, na ~staçao de adua ~st do do io, onda exercia 
,., 

as funçoes de gente do Trafego, isso por faltas comettidas pelo 
N 

Conferente ffranciaco Fernandes, faltas estas que nao ficaram comprovad 

segundo diz a Chefia do Trafego em carta T.B.s. 154G de ?5 de Outu

bro de 1930, que junto por copia sobre nQ 1 e 2, tanto assim que o 

referido empregado foi chamado o serviço da Companhia como tele

graphiata no posto telegr phico de oço Gordo, e hoje como Compo 

sitor da Bstação de Campos Passageiros, e no entretanto o Agente 

Virginio Lopes de Barros, que apenas não exerceu um serta fiscali

sac;o nos serviços do Conferente Fernandes( isso pelos motivos exposto 

no documento nQ ~ que tambem junto por copia) acha-se afast do 

ou dispensado do serviço até haje, e sem que tenha em seu poder 

um documento que esclareça ou justifique o motivo do seu afastamento 
,., 

ou demissao do serviço da Companhia desde daquella epocha. 

Por este motivo venho respeitosamente solicitar deste departamento 
., , . ""' 

apuraçao de minha responsabilidade; propondo a enden1saçao do tempo 

que estou ~ora do serviço, e aposent~a a que tenho direito, isso 

poraue o Conferente ( Criminoso) foi chamado ao serviço, portanto 

eu oomo Administrador conservam-me aidda fora do serviço at~ hoje, 

s6 se pode aduzir disto um capricho particul r da Companhia para 

com o requerente. 

~spero vossas justas providencias 



• I 

Copia ~ 

IllmO Snr Presidente e mais embros tio Conselho lacional do 

Trabalho do io de aneiro 

-Diz Virginio Lopes de Barros, gente da estaçao de ~adua com 57 
annos de idade, e 27 de serviços effectivos n Companhi Leopoldi

na, que, sem motivo justificado, foi suspenso do serviço da referida 

Companhia desde o dia 2 d mbro d 19 9, e assim conserva-se 
N 

até hoje. O requerente exercia como disse, as funçoee de Ag nte da 
N 

estaçao de adua ~atado do io, n quelladat , quando victima da 

antipathia do Snr Inspector do Trafego Brianne Sar.mento, ~ue s~p-

tisfasendo odioe pesao es, enviou info~çÕes capciosas ~ Chefia 

do Trafego. Não se conformando o re uerente com a deliber ç·o da 

mencion da Chefia, vem mui respeitosamente pedir a v.s. ~ue se dig-

ne mandar proceder revisão de seu processo e abertura de rigoro-

so inquerito administr tivo para apurar sua reepone bilidade no 

-caso que originou o seu afastamento ou demiesao do cargo. 

O suplicante reconhce, no caso em queetã, que sua reeponeabilida-

de reside no facto de não ter exercido rigorosa fiscaliaaç·o nos 

se~viços do Conferente Fernandes, ~s de encontro a este unico sin·o 

vem em seu auxilio a derimenta do seu precario estado de saude 

na epoch da irregularidade doe serviços, em virtude de uns ces-

aos de febresque o obrig vam a repousar diariamente das 11 horas 

da manhã as 17 horas da tarda( isso d vido t r a f br ) 
d bai ada luminense • Por . motivo de eu saude devia, 

incontinente, solicitar licença para o devido trata1~nto, mais 

-seus recursos pecuniarioe, . par de numerosa família, n o permet-

-tiaoque afastasse do serviço, e consequentemente, que ficaaee pri-

vado de seu ealario, mais v ndo que peiorava de dias para di e, 

foi obrigado a licenciar-se durante o mez de outubro, o6 r c n -

do 5 dias d -bona~ .A par da rasao cima axpoeta, a suplicante 

adduz mais a circunatancia de ser o Conferente um servidor antigo 



da Companhia co .1 21 annos d s rviços) e que inspirava. t nta con

fianç a est que, nos empedimentos dos Agentes era elle o funci-

onario escolhido para substituil-os. O que fasia afastar qualquer 
,.. 

juizo temerario deste empregado. com relaç o ao cabal desempenho 

de seus serviços. A demais o debito que se verificou contra o 

Conferente Fernandes, n importanci de 1:27 700 de differenç a 

em despachos que n·o foram cobra~ que foi imputa~o com desvio 

de rend s, foram solvidos pela somma de 947 700 em dinheirQ enyi -

do d'a ui e 3?7pOOO que foram descont do dos vencimentos do referi-

do empregado. O suplicante a lient& que a 27 annos vem prestando 

o seu honrado concurso a Companhia, como funcionaria cioso dos seus 

deveres, e que não posue cto nehum des bonador na sua f~ de offi

cio de servidor dedicado . Corroborando essa ffirmativa pode tr ser 

o testemunho do publico de todos os lugares onde tem servido. - ,.. Nao podendo o requerente conformar-se com a resoluç o da Chefia do 

Trafego, solicita do muito digno residente do Conselho Nacional do 

do Tr b lho, a abertur de um rigoroso inquerito dministrativo 

para apurar a sua respons bilidada, de ccordo com o artigo 42 da 

1 i d posent dorias na 4.682 de 24 de Janeiro de 1923, pois ~ 
,., 

empregado ~7 nnos, sem manchas absolutamente lguma, nao podendo 

consentir que welindre u.u honestidade e o dispense corno acaba de 

v.cont c r. Urn.a vez terminado o r- ferido inqueri to, depois de apurada 

inteiresa de seu caracter, o suplicante pede que lhe seja reintregue 

a estação de adu , isso porque tem umu filh~ studando n ~scola Nor-

1 deste. Cidade do ir ctor e filhos solteiros aqui 

collocados, o que impede ser removido, O suplicante pede maia para 

que lhe seja abon~do todos os vencimentos durante o tempo de eu 
... 

suapenaao. 

Pede Deferimento 

lladua 5 de. Março de 1931 (./ ;L/ 
/#f,ç#LdJk/t!/ ~ /?4--r,rM 
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I 11m12 Snrs C. .Bo.yne e George Brian :b're.ser Neele ;ro 
~ 

D.D. Gerentes da The Leopoldina Ra.ilway Compa.ny Limited ~.to~ 

Barão de auá 
0

~<4 
~ 

""' Diz Virginio Lopes de Barros, J.~~X-Agente da .u.staç o de Padua, J.!,Stado 

do Rio, com 59 a.nnos de idade e 27 annoa de serviços prestados a 

Companhia Leopoldina, ~ rt n i da Flumin a , que fora afas -
... 

tado dos serviço da referida Companhi e estaçao, no dia 2 de De-

aembro de 1929, por motivos de irregularidades nos serviÇos do Con-

""' ferente Francisco Ferandes, irregularidades estas que nao ficaram 

comprovadas, segundo diz a Chefia do Trafego em sua carta T.B.s. 

1540 de 25 de Outubro de 193Q,da qual junto copia sob nQ le2, não 
,., 

sendo encontrado provas nos archivos e escripturaçoes que pudesse 

classificar irregularidade do Conferente Fernandes, resolveu 

chamal-o ao serviço da Companhia e o ual est trabalhando na 
.., 

~staç o de Campos como Compositor. 

No entretanto.o Agente Virginio Lopes de Barros, s6 pelo simples 

facto de não ter exercido umD. severa fice.lisação no serviço do re

ferido Conferente, é mantido fora do serviço desde de 2 de Desembro 

de 1929, sem que tenha em seu poder um documento que justifique ou 

escl.reça. o motivo porque a Chefia resolveu dispensal-o do serviço. 

Neste caso o requerente vem mui respeitosamente solicitar de v.v. 
s.s. e finesa de ordenar para que lhe seja fornecido por Certidãe 

o motivo do seu afastamento dos serviços da Companhia Leopoldina, 

sem a devida Aposentadoria e outros direitos que a lei lhe faculta. 

Muito agradeçe o requerente s vossas energicas providencias. 

De. V. V .s .s. 
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Copia t 
Illm Q onr Pr aident e mais ambroa do Uonsulho de dminis-

N 

tração da Cai a de l"posentadorias e 

da The Leopoldina ail ay. 

eneoes para os ~mpreg · doe 

O abaixo assignado, Brazileiro, . com 57 nnos de idade e ?7 nnos 

de serviços effectivoa( p rt n b i o. lumin~na ) como ferro-

vi rio, casado, Padua, ..w;at do do Rio, 

onde exercia as funçÕes de Agente do Trafego da Companhia Leo

poldina Rail ay Compny Limited, v m requ r r oe dign~ v.v.s.s. 
conceder-lhe posent daria ordin ria proporcional ao tampo 

de serviço a que tem direito na conformidad do 3a do artigo 

18 do Decreto na 17.941 de 11 de Outubro de 19?7. 

O requerente declara que é casado comD. aria Barros, e que tem 

uma filha de nome 
/1111 

aldina Barros de 14 annos de idade; e que nao 

tem po.ie vivo. 

Pede Deferimento. 

Padua 16 ~e_;>esembro de 193Q ~ 

Annexos 2 documentos~#'Jl.t:#LO j;?;~/Y d_.,$2;/JV?'~ 
1a Um requerimento de pedido de posent darias 

2a Um ttestado do tempo de serviço n Leopo1dina 
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Copia 7 
Illmo Snr Presidente e mais membros do Conselho Nacion l do 

Tr balho. Rio de Janeiro 

~m virtude da Comp~nhi Leopoldin t e a Caixa d Aposentadori e, . 
não ter tê hoje resolvido o meu processo, conservando-me fasta-

do do serviço e sem Aposent dori , desde o dia 2 de 

1929, venho mui respeitosamente pedir a v.s. exanún 

mentos juntos e faser a justiça que mereçe o caso • 

e mbro d 

oe doeu-

Outro-simK 
... 

o intervalo de minha suepe9ao tê o pedido da Aposen-

tadoria, isto ~ , de 2 de Desembro de 1929 até 16 de Desembro de 

1930, epocha que fiz o pedido de posentadori , estava suspenso 

aguardando a apuração do processo e resolução da Companhia, por-

tanto, peço v.s. que me seja contado dat da Aposent dori o 

dia G s mb~o d 19 9 e não 16 de Desembro de 1930, pois dentro 

deste intervalo sempre estive dispoaiç-o da Companhia Leopoldina. 

de eferimento 

q:n~~; ;:; ~/Y~ 





Geral, 

Estando o reclamante, como alega, afastado do ser-
' . 

viço desde 1929, esse afastamento é um meio de burlar .. a lei 
que garante a efeti Vldade no cargo aos empregados com mais de 
10 anos de serviço. 

Para evitar semelhante caso o dec. 20.465, de 1° 

de Outubro de 1931 permite a suspensão do serViço por um 

motivo de ordem administrativa, porém essa suspensão não po
de ser perpetuada, porque a tanto equivaleria ser feita a de
missão sem inquer1to e sem se apurar falta grave . 

A suspensão é tolerada evidentemente para que a 
Empreza promova o inquerito admi~strativo . 

Assim requeirç~." se oficie á Empreza para que in-
, ' 

forme se o reclame~te ainda continua suspenso do serviço, o 

mo ti v o que deter.dlnou essa longa suspensão e se foi feito o 
1nquerlto administrativo. 

Rio de Janeiro, 1 de de 

c 

~#NO. c#f;.t, 

?t,,t.--6~-~~ 7 

_!" .. ---··-·-~~,-:cu;~~~~" 
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B. JUNTA ADMINIST R ATIVA 

.9P~;., ,./,-~neeitr>, 31 /e Agosto 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
º'~- /2- f I{ jJ 

• .. 4. ' C. A. 0. 67l 

Illmº Snr . Dr . Oswaldo o are JJm.--+-"'---'de ~ "k/t-' Jd 
M.D. Director da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho 

Accusando em meu poder o orficio de v . ~ . nQ 2- 766 , de 16 

de abril do corrente anno , peço venia para voltar á presença de v.s. , 
solicitando- l he o obseouio de mandar informar-me sobre si esse ~gre 

gio Uonselho Nacional do Trabalho já se pronunciou sobre a consulta 

Que lhe fiz no officio u.Â. 0. 67l de 5 de janeiro ultimo , a proposito 

do pedido de aposentadoria r eito pelo associado Virginio Lopes de ~ar 

ros . 
Na hypothese negativa , solicito o f vor de v.s. interceder 

no sentido de ser julgada a consulta referida , por cuja rineza apre 

sento os meus agradecimentos a v.s •• 

At enciosas saudações . 



CONSELHO N CIONAL DO TRA LH 
GÍP~Lj~ 

Ern-fi{_d d~ d•19·~..,..... 
'illht> 1[L>opolbina Raihtntl_J illompnn~ 1Utntt 

ADMINISTRAÇAO 

D.G. Õll., 15 
Ilmo. snr. Dr. Oswaldo Soares 

D.Diretor da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho 

Rio de Janeiro 

Tenho presente o oficio NO 2-1783, datado de 25 de agosto proximo findo 

em o qual v. s. solicita informaçÕes a respeito da reclamação do ferroviario V 

ginio lApas de Barros. 

Respon~endo, cumpre-me informar a V. S. que foi apresentado o seu pedi 

de aposentadoria á Caixa de posentadorias e Pensões para o pessoal desta Comp 

nhi , tendo o Snr. Presidente da Junta dministrativa daquela Caixa me comunic 

do a 29 do mês transáto, que a solução daquele pedido está dependendo do Conse

lho Nacional do Trabalho, o qual ainda não se pronunciou sobre uma consulta que 

lhe foi feita pela Junta Administrativa daquela Caixa, a respeito desse mesmo 

sunto. 

Nestas condiçÕes, solicito a v. S. o obsequio de comunicar tambem a es 

dministração o que fôr resolvido por esse Conselho relativamente á aposentado

ria do citado reclamante. 

Com a mais elevada consideração e apreço, me subscrevo 

de v. ~ e Ob• 

Diretor Gerente,Interino 



VISTO-Ao Snr. f/)r Prgaurado Geral, 



V1rg1nio Lopes de Barros , a 5 de M{lio. de 1930, 

clamou contra a; Cia. Leo:poldina que o conse:rvava fóra do 
N N 

viço , mascarando com esse ato a demissao que ela nao podia 
IV 

fazer , porque ele tinha mais de 10 anos de serviço e nao lhe 

fôra apurada fa.l ta grave em inqueri to regular . I 
24 de Janeiro de 1931 a Leopoldina_explicou o ~a 

so, alegando que não dem1 tiu o reclamante e que o mesmo já 

havia requerido a sua aposentadoria á Caixa de aposentadoria 
"' e r>ensoes . 

Á vis t a dessa i nformação o Egregi o Conselho resol
veu por acordão de 11 de Junho de 1931, mandar arquivar o pr -

cesso , uma vez que a Cia. informou não ter dem~itido o recla

mante . . 
O reclarran te pediu a sua aposentadoria e a Caixa 

em vez de resolver o caso como lhe parecesse de direito , 

apresentou a 5 de Janeiro de 1932 o oficio de fls . 20 , con

sultando o Conselho como devia ela resolver o caso de Virg1-

nio Lopes de Barros e se pela lei 5.109 , de 20 de Dezembro 
de 1926, podia lhe conceder uma aposentadoria ordinaria pro-

porcional, de acordo com o ~ 3° do art . 18 do Dec . 17 . 941 , 

de 11 de Outubro de 1927 , ou na opinião do conselho , como 

devia ser solucionado o caso . Á fls . 22 volta Vir5inio de 

Barros a reclamar contra a absurda situação de estar suspen

so sem vencimentos desde 1929 . 

Já estava o processo em mãos do relator Snr . Dr . 

Americo Ludolf para o devido julgamento , quando fel á fls .30 
o mesmo solicitado para juntada de novos docwnentos , que são 

uma petição do reclamante ao snr . Ministro pedindo providen

cias para o seu caso e copias de oficios já constantes dos 
autos . 

Caixa á í'ls . 43 e a Emnreza á fls . 44 solicitam 



resnosta da consulta feita pela· Caixa. 

üeleva notar um fato interessante: á fls . 42 cons

ta o oficio feito a Leopoldina em nome do Jnr . Presidente pa

ra que ela informasse se Vir inio de Barros continuava sus-
N 

penso e a Leopoldina respondendo-o pelo oficio a fls . 44,nao 

fez a menor referencia ao objeto do oficio e envolvendo-se 

em questão da Caixa conclu±u: "Nestas condiçÕes, solicito a 
IV v.s. o obsequio de comunicar tambem a esta administraçao o 

que fOra resolvido por esse Conselho relativamente a aposen

tadoria do citado reclamante . " 

O cotejo dcs oficios de í'ls . 42 a 44 dispensa qual
quer comentaria a respeito . 

Ha no caso em apreço dois aspectos, um com relação 
a Caixa e outros em relação a ~2npreza . 

Com relação a - npreza Leopoldina: A 2 de Dezembro 

de 1929 Virginio Lopes de Barros foi suspenso do serviço da 
N 

Cia. Leopoldina. ~sta confirma a suspensao do empregado que 

até hoje não foi readmitido no serviço . suspensão por tem

po indeterminado é um meio de burlar a garantia de efetivida
de para. os empregados com mais de 10 anos de serviço . 

natural que a Empreza diante de um empregado que 

pratique uma falta grave suspenda- o do exercicio do seu car

go, mas por tempo necesfiario para fazer um 1nquer1 to e apurar 

a falta e nunca para protelar providencias inutilizando assim 

todo es!'orço legal em garantir o direito a efetividade do em

pregado antigo ~ 

Tendo pois o reclrunante enviado o seu recurso re

clamando perante o Exmo . Snr . Ministro contra o ato da Cia. 

Leopoldina e tendo esta deixado de dar informações a este con
selho, pois nada informou sobre o objeto do o:flcio de fls . 42 , 

deve ser compelida a readmitir no serviço o empregado V1rgi-



nio Lopes . de Barros dele afastado desde 2 de Dezembro de 1929, 

e abrir o competente inquerito administrativo para apurar qual-
..... 

quer~talta grav~ que por ventura esse empregado tenha prati-., 

cado . •. 

- B -
N 

Com relaçao a Caixa : Virg1nio Lopes de Barros re-
quereu a sua aposentadoria e a Caixa, como se vê do oficio de 

fls . 20 não solucionou a mesma pretender1d0 que este Egregio 

Conselho lhe informasse como devla decidir o caso em apr~ . 

Junta administrativa da Caixa é que resolve os 
casos de aposenthdoria e pensões , dando a solução que lhe 

parecer conveniente e este 'onselho só se pronunciará em caso 

de recurso . 

~\ssim a Caixa deve decidir o caso da aposentadoria 

de Virginio Lopes de Barros como entender, concedendo.ou ne

gando o beneficio , e ccncerendo, :fundamentar a decisão no prece i to 

da lei que lhe pareça acertado , de maneira que o interessado 

possa reco 'rer para este gregio Conselho caso não se contonne 

com a decisão . 
"' Para faci l i t ar e ori entar a Caixa na soluçao , cum-

pre assinalar que este Conselho , pelo voto do Snr . Dr . Barbo-

za de ezende , unanimemente aprovado , já resolveu que o di

reito ao beneficio torna-se adquirido desde o dia em que o in-

teressado o :recl ama, e assi m se aplica ao caso a lei vi gen-

te do dia em que é feito o pedido . ~em a Caixa nesta decisão 

o fund ·nento de que carece para solucionar o caso . 

ASs~n opino para que a Caixa resolva o assunto da 

aposentadoria de irginio de Barros , como lhe parecer de di-

reJ_ to , e que a "''mpreza reintegre o mesmo Virgtnio de Barros no 
serviço até que o mesmo seja aposentado pela Caixa, se esta 

deferir o pedido da aposentadori a . 

Rio de J. < 2. 



CONCLUSAO 
fJJe ordem do Exmo. Snr. Presidents, 

faço estes autos condusos ao fJ?elatrw 

dJ:_t:_s::_~-:;;=:::=~:= 
Em~~ 

Director da Secretarta 



Mlnlsterlo do Trabalho, 
lndastrla e Commerclo 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO'~; 
ACCORDÃO J./N$. 

Proc, na 2-1539/30 • 
...... 2a .. .. secção 

19 .... a2 ........ 

Vistos e relatados os autos do processo em que ~ 

reclamante Virginio Lopes de Barros e reclamada a Leqpol

dina Pailway Company Ltd: 

Considerando quê, pelos docrnnentos constantes des

tes autos , f'ica evidenciado que o reclamante se acha sus

penso do exe~cicio de suas :t'Uncções desde 2 de Dezembro de 

192.9, apesar 9& contar~ 9:,2 ~armo§ 9:! serrtçQ, o que 
... .. .. .. "' ........ - .. .. .. - - . ,.. .. 

constitue ~1agrante desres~eito ao disposto no art. 43 da 

Lei na 5.109, de 20 de Dezembro de 1926, então vigente, 

de vez que essa suspensão , :por tempo indeterminado e sem ven 

cimentos, infringe o :preceito que consubstancia a garantia 

da estabilidade funccional, assegurada aos :t"erroviarios com 

mais de dez annos de e:t":t"ectivo serviço; 

Considerando que, no caso em debate , não houve in

quer! to administrativo :para apurar as faltas graves que são 

attribu1das ao reclamante , hypothese em que se :poderia admit

tir a suspensão do accusado at que rosse concluido o mesmo 

inquerito, cujas conclusões talvez :pudessem autorisar a im

posição da :penalidade maxíma, isto t a demissão do :t"altoso ; 

Considerando, ainda, que, embóra a Estrada reclama-
,. 

da declare nao haver disDensado aquel1e seu antigo empre• 

gado, nada justi:t'ica a situação em que o mesmo illega1mente 

foi posto, aguardando, ~ perceber vencimento~ a concessão 
. -

da aposentadoria requerida á respectiva Caixa de Aposentado-

ria e Pensões; 



' 

- 2-

Resolvem os membros do Conselho Nacional do Tra

balho determinar a reintegração do ferroviario Virginio 

Lo:Pes de Earros na Estrada r eclamada , devendo esta indemni

zal-o dos vencimentos que deixou de :Perceber desde a sua 

suspensão, bem assim dos que se deverão vencer at a data 

em que fer concedida a aposentador ia j« requerida & Caixa, 

:procedendo immediatamente ao inquerito administrativo soli

citªdo pelo r eclamante; outrosim, em soluçáo ~ consulta 

contida no officio de fls . 20, que. a Junta Administrativa 

da Caixa de A:Posentadoria e Pensões da alludida Estrada deve 

:Processar a aposentadoria requerida :pelo SU:PPlic8nte , de con

formidade com a legislação em viger, s 6 voltru1do ao mesmo 

Conselho em gráu de recurso , se assim :Pretender o interes-

sado. 

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1932 . 

Presidente 

Relator 

Fui presente - Procurador Geral 

blicado no Diario Official 

• 
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D:l.reotor da. 1 • -o o 

o ento do Dd otor da or t 





. . 

.G.L ~3-V-~ 

nistro do Trabalho, Industri e Commercio. 

-- .......... 
Diz Virginio Lopes de Barros, ex-~uncionario ferro-viario da The 

Leopoldin Rail~ Company, Limited, que afastado do serviço, como 

Agente da ~stação de Padua, do ramal de Campos-Mlracema, no ~st do 

do Rio de Janeiro, em 2 de D sembro de 1?29, sob all gação da Chef 

do Traf go, de não ter exercido sevéra fisoalisaç-o no serviço do 

Conferente daquell ~staç-o, Francisco Fernandes, que, afastado 

tamb~ do serviço, a elle voltou por deliberação da mesma .Chefia, 

por ter sido classificada léve a sua falta, conforme faz certo 

carta T.B.s. 1.~40, de 2~ de Outubro de 1930, cuja cÓpi esta acom

panha. 

Para o afastamento do suplicante, do serviço, afastamento que se 

tornou detin~tivo e que impórta n sua demissão do quadro dos fun

cionar o dessa Companhia, sem qu motivo algum plauaiv 1 o juatiti• 

qu , poi que, contando 59 annos de edade, servio á. Companhia duran 

27 anno inint rruptament , em a consignação de um& só falta funoi• 

cional,apegou-se a Cheti do Traf go ao futil pretexto .dado pelo O 

fcrente Francisco Fernande , que foi afastado e readmdttido, para 

exonerar o suplicante, contra ·aa garantias ao empregado qu lhe a • 

seguram as leis r gualador a os direitos e obrigaçÕ a dos ferro-Tia 

rio , Decretos no 4.682, de s4 de Jane iro de l O e no 20.465, de 

de Outubro de 1931. 

O suplicante ha muito recorreu para o Conselho Nacional do Trabalho, 

aem que até esta d ta ten 

minietrativo e sua d ieão. 

noticia do andamento do eu processo a~-

Nest s termos, reouer V.Ex.providencias attinentes, junto ao dit 

Uinisterio e á The Leopoldina Railvay Company, para que seja afin 

~e drnittido ao quadro activo doe funcionarioa dessa Companhia, no 

81/1 
• 



cargo que exercia na ~ataç~o de Padua e indenis~do ~e tod~s os 

vencimentos que ha d~ixs.do de perceber desde a data de sua demis-
N , -o ate a da rea.dlniesao. 

- ' 
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Dr . Os\J<.: ldo o res .Em_~-(__de.. e 18~ 

DD . Dlr oGor d<.l oecreté.ri do Co1selho Fucional do Trabalho 

P~r& orientbç~o da Junta Admi1ictrativG , rogo a V •• o 

especiUl f'"".vor de inform· r - me s i jê.1 foi sol cionada a consultç, que 

fizemos a esse Bgregio Conseluo , a proposito do associ~do Virgi nio 

Lo.)e de B&rros , no officio C •• 0 . 6'11 de 5 de Janeiro f_ndo , sobre 

o qual existem os )rocessos 153// 30 e 163/32 , 1esse In tituto . 
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Dignissim? Mini Tra.balho,Induotria Commercio 

Rio de 

Diz Vir inio Lopes de Barro , brazileiro, caa do, 
' - " liado n cidade de Santo Antonio de Padua, no ~at do do Rio e Janeiro 

- r que em virtude dn decisao proferida pelo Conselho l aoiona.l do Tr lho 

Outubro dest a.nno, det rminando a The Leopoldina Railway 

Compa.ny, Lim1t d, r intr g 

" 
.~ ida 

~ 

indenisal-o de todos os vencimentos que deixou de ~rceber, ~ 

oontar da dat 
,.. 

da sua suo.p n ao t& a em ue :t'Ôr concedida a aua apos 

aposentadoria já r uerida ' , o:t'fioiei a es 

nhia ela da t de 1 do -z oorr nte, dando conhecimento da deoiaao do ve 

n rando Conselho e a u cumprimento o, para que a Com~ia n 

all.agu igno ci como o f z a res~ito do processo administrativo 

que procedeu nesta Cidad negou tel-o feito, 

venia., traz r ao conheoi1 nto de V. 'xcie. as 

Conselho adoptou no intuito de v r cumprido essa luminosa decisão 

f rida d accordo co 

----~·-----'"Diario official de 21/11/932- Processo na 2•1539/30-

i 
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ADMINISTRAÇÃO 

D.G. 01~,15 ~~~ 14 de Dezembro de 1932 

' ' 

Ilmo. Snr. Diretor da Secretar do Conselho Nacional do Trabalho 
N HO ~ . AC O~ AL DO TRABALHO 

Rio de Janeiro _, ,".~ ... }{ ___ ;!3., /)-'-"fj 
Em e 1 .:2 

Acusan~o o recebimento do oficio no que v. s. me dirigiu 

a 21 de novembro transáto, cabe-me dizer que, nesta data, estou expedindo 

as necessarias instruções afim de que seja ~ielmente cumprido o que oe

termina o ac6rdã.o prof'ei·ido por esse Conselho, em sessão ele 13-10-32 ,re

lativumente ao caso do ferroviario Virginio Lopes de Barros. 

Com toda a consideração e apreço, me subscrevo 

de V. S. AtG e ObQ 

• etor Gerente,Interino 
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MINISTERIO DO TRAIILHO 
INDUSTRil E COMMERCIO 

! NO . T!LE8, 

"AI!RILAI!OR" 

2-21 
M .................... . 

P . 1539/30 

BP/LA 

SR. M!NISTBO, 

C. N. T. 26A 

. c . f~ 
CONSELHO NACIONAL DO TRA'BAlHO 

SECRETARIA ... ... ~.2.a.II .~ .. S ECÇAO efl -Y,. 
--c~ 

Rio de Janeiro, .... º .......... de .......... J.);pªJ.:r.º ............. de 19 .... ª~· · 

e_ __ --..,.....,.1._ , .._, ... • .. .J ,(. --- ~ 

Tenho a honra de encaminhar a V.Ex. o presente pro-

cesso em q_ue V i rginio Lo:pes de ITOS levou ao conhecimento de 

v .Ex. as medidas que este Conselho adoptou no intuito de ser c~1 

:prido, :pela The Leopoldina Bailway Co. Ltd., o accordão de 13 de 

Outubro do anno :p .:passado. 
t 

A titulo de esclarecimento devo inf'onnar a V . Ex. que 

o accordão 
... 

a:preço determinou a reint egraçao do reclamante na-

q_uclla Em:prcsa, com as vantagens DB f'Órma da lei e , bem assim, 

com:pellir a respectiva Caixa a :processar a~osentadoria requeri

da :pelo sup:plicante , conforme o que se verif'ica á f'ls . 48 e 49 . 

Tendo , :pois, o interessado dirigido a V.Ex. identico 

a:pello em docmento de f'ls . 53 e tendo em vista os termos do of'f'i

cio nQ 929 , de 19 de Novembro P:Pt, da Directoria Ge 1 de Ex:pedi

cnte det se tinisterio , resolvi por isro transnittir o presente :pro-
I N 

cesso :para sbiencia de V.Ex., attendendo a communicaçao de f ls .60, 

pela qual a Empresa diz estar dando as necessarias :providencias pa 

ra o cum:primento do ~roferido no alludido accordão. 

Prevaleço-me do ensejo, :pa. a apresent r a V.Ex. os 

rotestos 

EXMO. SR. DR. JOAQ.U S.LLCADO ILH 

TRABAlJ O, NrosrBIA E CO:MMERC I O. 
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ADMINISTRAÇÃO 

D.G. 011,15 ~~~ 17 4e Março de 1933 
r~ 

Qf;tti~~ )JR 291 cl~M 
(} :1 I 

Ilmo. Snr. Dr. Deodato Maia 4>~ ~-;;:" (4r~ {. 
D. Presidente <Jo Conselho Nacional d balb 'J> Oo J R 

Rio de Janeiro ~~~ 
~ 

Respon4en<Jo ao seu oficio no 2-503, datado de 14 do corren ' 
aqui recebido hoJe, cabe-me dizer que o terroviario Virginio Lopes õe 

Barros foi reintegrado no serviço õesta Companhia de acôrõo com os ter

mos do ac6rdão proferido por esse Conselho em sessão de 13-l0-1932,con

forme comuniquei a eaee Instituto em carta de igual nwaero ao desta, de 

14 de dezembro ul.timo, da qual envio a v. s. uma c6pia. 

Por oportuno, informo a v. s. que após a sua reintegração, toi 

o u pedido de aposentadoria deter19o p JUnta Administrativa da Cai-

xn de Aposentadorias e Pensões para o pessoal desta Companhia, estando 

o sobredito ferroviario em gozo õo aludido beneficio desõe 15 de teve-

r eiro trans!to. 

Com toda a consideração e apreço, me subscrevo 

de V. S. AtO e Obt 



(C6pia) 61 

LEOPOLDINA RAILWAV 

DG. 011,15 Rio de Janeiro, 14 de Dezembro de 1932 

Ilmo. Snr. Diretor da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho 

Rio de Janeiro 7 

Acusando o recebimento do oficio no 2-2562, que v. s. me dirigiu 

a 21 de novembro transáto, cabe-me dizer que, nesta data, estou expedinõo 

as necessarias instruções afim de •ue seja fielmente cumprido o que deter

mina o ac6rdão proferido por esse Conselho, em sessão de 13-10-32, relati

vamente ao caso do fer~viario Virginio Lopes ôe Barros. 

Com toda a consideração e apreço, me subscrevo 

de V. S. Ato e ObO 

(a) G. B. F. Nee1e 

Diretor Gerente,Interino 
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CONSELH 

P. II-15391ªº 
MINISTERIO 00 TRABALHO 

INOUSTRIA E COMMERCID E/LA 
Rio de janeiro,.. .. 2.6. ........ de ... ........ Abril .......... -....... de 19 ... 3.3. .. . 

ENO . TELEG. 

! 'AGRILA80R" 

N. 0 
... . . . . 2.~77.4. A // . _ .. _.,.. ~ ~ c,-· • · ; 

......,....."""'--...-;_• • e ...... ~ . , 

-"-/· ~. /JJ. 

SR. MINISTRO, '~- · 

Com o presente, tenho a honra de enca.m1nba.r a V.Ex. 

o incluso ~rooe sso em que, a fls. 59, Virginio Lopes Barros, 1e -
vou ao conhecimento de V.Ex. as ~rovidencias que ado~tou este •• 

Conselho no sentido de ser cumprido, :pela The Leo;poldina. Bailway 

co. Ltd., o accordão :proferido em sessão de 13 de outubro de •• 

1932 (fls. 48 e 49). 

Cabe a esta Presidencia esclarecer que, dando e-
... 

xeouçao ao des~acho exarado por V .Ex. em 10 de Jamiro ultimo, 

intimou a referida Estrada a dar cumprimento ao alludido aocor

dão, sob :pena de incorrer nas sancções legaes, havendo a c1 tada 

Empresa, em officio de 17 de Março ~·Dassado (fls. 66), declar~ 

do que, em obediencia áquella decisão ~referida, fôra Virginio 

Lo:pes Barros reintegrado no cargo anteriormente ocou~a.do, bem 

assim foi-lhe concedida pela res~ectiva Caixa de A~osentadoria e 
.., 

Pensoes a a~osentadoria a ~e tinha direito. 

Nessa oonfonnidade, :para os devidos fins, :passo ás 

mãos de V.Ex. os inclusos autos, valendo-me do ensejo para lhe 

reit erar os meus sentimentos de elevada estima e subido a~reço. 

- w~%/~ ·---
Waldemar Falcão, Vice-Presldente, 

(no im:Peclimento do Presidente) 

EXMO. SR. DR. JOAQ.UIJl PEDRO SAW.ADO FILHO 
M.D. MINISTRO :00 TBA.BALHO, I NDUSTBIA E COMME:RCIO. 

GABINETE oo 
MINISTRO oo TRABAlHO 
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