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Laudelj o Lelte, brasileiro, solteiro, com 29 anos, ferro• 

viario da Cia. Paulista de E.~ •• insàritp na repartição do traft

go sob nQ 2285, admitido em serviço da estrada em março de 1920, 

ocupando o cargo de telegrafista, vem, com a devida venia dian-

te de Vossa EKo,e amparado nas leis vigentes que colocam sob o seu 

imperio os que marejam na tenda do trabalho, defendendo-os das in-

justiças daquelàa que burlam o espirito ~•• i~ dos operarias • 

Assim sendo, vem mlli respeitosamente esp6r o seguinte:

IQ 

O suplicante de !920 a 1926, foi promovido sucessivamente 

de praticante até o posto maximo de telegrafista 1de primeira classe 

A dois anos maia ou menos, foi reb ixado da primeira classe 

para ~ terceira classe, sem motivo algum como se verifica pela au

sencia de um procetso administrativo e sim, tão somente por uma me-

dida arbitraria em simples papeleta escrita a lapis sem assinatura 

do ar. superintendente da qua~ta divisão com séde em ~'• Corregos, 

E. de s, Paulo; 

~ue . motivou essa estranha medida um motivo que não é motivo 

como se ve: sendo telegrafista de primeira classe, levou ao conhe

cimento de seus superiores as irregularidades praticadas pelo chefe 

da est Ção de Itaquá sr. Vernando ~imenes que de combinação com o 

'celebre' comprador de café Manoel Salgado, vulgo Pequetito e outro 

embarcavam clandestinamente e criminósamente cafés com palha, cal

deirando com os cafés recebidos dos fazendeiros ali armazenados; 

que, vieram apurar os fatos os inspetores Henrique Ambroaio e Ani-

bal de Oliveira que apuraram a prooedenoia da denuncia; 



. . , 
Como estivesse em jogo os interesses da Cia., ésta para 

eequdvar-se a multa do Governo Federal e as reclamações dos fazen

deiros lesados determinou o transporte de todo o café armazenado, 

o que foi feito em 8 hÓras, eximindo-se dest•arte as indenisações~ 

os fazendeiros, são os senhores Salvador Piaa Filho, vulgo S1nh8-

sinho, José Meira Leite e outros; 

~ue, estranhamente foi afastado o supli•ante 44 dias, sem 

perceber salarios e retornando ao seviço da estrada, porem, rebai.a

do para terceira classe; o referido ohefe foi afastado das funções 

de chefe de estação para a contadoria.onde se conser~a até hoje; 

motivou ésta denuncia feita,aliaz.a contra gosto pelo suplicante a 

quem foi feita uma oferta de déi l contos, ofensa a sua moral: 

6Q 

~ue, o dr, Norberto de Arruda Camargo, ~ isso, convidou o eupli• 

cante a pedir demissão. Culmiuaram contra si suspensões e multas; 

Neste mez de junho de 1933 o mesmo superintendente da quarta divisão 

da Cia. Paulista, com sédà em Dois Corregos, E. de s. Paulo, imp8z 

ao signatario uma licença de ~o dias para tratamento de saude, bem 

assim se submeter a exame medico; o suplicante molestado e humil 1a 

do recusou a licença,vendo nisso uma persiguição sem procedente no 

senario da vida e do trabalbo; 

~ o w1ico arrimo da familia, mãe, irmãs,etc; 

9Q 

O suplicante é empregado da Cia. Paulista a mais de 13 anos, sem que 

sofresse até éata data proceiao administrativo ou qualquer nóta de 

culpa como funoibnario ou cidadão; 

10a 

Dec. do governo provisÓrio, proibindo recebimento de oafés &i

xo levou a Cia. por interesse e temor a não levar avante medidas e-



especiaes contra o chefe ~ anagr r que recebendo oafé baixo 

e misturando palha nos cafés finos armazenados, sujeitava a Cia. 

a pes da multa em face do citado decreto que proi-e taes recebi

mentos; a bôa fé e o cumprimento do dever colocou o suplicante na 

atual situação em que se acha; 

IIQ • 

O suplicante aoaba de ser novamente afastado e suspenso de 
~ ~ 

serviço por nao aceitar a licença de 30 dias que nao s~licitou; ---
~ empregado exempl r a I3 anos e meio, prestando serviço 

em zonas pestilentas oom prejuizo de sua saude e cujo tr tamento 

e aura obiida foi feita a auas espensas. 

Pelo exp6sto vem solicitar de v. Excia. a sua recondução 

telegrafista de primeita classe, com as vantagens 4as prpmoções 

respectivas e reembolao da diferença de aal rio no periodo de 2 . 

anos que foi rebaixado para tero•ira classe pelo fato de ter leva

do ao conhecimento da Cia. a burla ao citado decreto e o que mais 

consta acima. 

Suplica de V. Excia. o remedio legal e pÕe a sua pess8a 

a disposição de V. Excia. para qualquer exame de sanidade não acei 

tando medicas da Cia., temendõ mais um ardil do perrepista sr. eu· 

perintendente aludido. 

Finalmente, o suplicante são de corpo e de espirito, como 

tésta a propria Cia. que o colocou na terceira classe onde é te-

legrafista como seria na primeira, espera que V. Exaia. como a 1m-

prensa do paiz, venha livral-o désta grande odiaééa, pedindo isso 

e r nome do direito e da justiça apanageo da ré revolucionaria. 

Saude e Fraternidade, 

Dois Carregas, E. de S. Paulo, 6 de junho de 1933. 

O ferrovi rio, ~tt-d r;;,t-t? ot:_ct·f:;_ -
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i te, ferrovia rio da Com:pan ia c:.. 11·· s ta 

de stradns de erro , adi.ittido em serviço da ist ada em 

arço de 920 , pAlo doe nto de fl~J . 2, .r~claJna ao Snr . Mi-

n i.:? t ·o do Tr balho ,Industria e Commer:cio c;ontra a adminis ·ra-
.., 

ç~o da m~r~sa q1e , •a d is a1ncr , o r ba' o de tel graphis a 

de la. C]RS'"'e rara O de erce ·ra , r Ó<" O er a.t'as ado de se S 

ervi~os u ~nte 44 ]. 
..... C' . ' m v ncir1Ãntnc ' não endo esc·a yu-

ni .ão e r ba ·i.Jc me to ·uccedicl o a qual quer inqueri to adJnj nj -

trativo, decla ando , ..... inda, ,(,l e or não er acq ie .... cido 1 l ·-
\ 

ce r; a de "O li .... , ara tra amento de saú le , licenç·a essa que 
... 

lhe f ra imposta .._,or aa ella adi in·i s ra<;ao , ""'o·, .ais uma vez , 

Diz, o 1trosim, o raquerente contar 13 annos e me io de 

serviço , :;em , entr t~nto , env ·ar g_ua1_1er d.ocurr: nto a rau:pei to, 

pecl ' nr'l.o a1a em a sua recondu,ão a tolegra:phista r: Ja, om s 

vantf!gens das lH'omoções r "":pe ctivas e ree. bolso da differenc;a 

sa a io corr s:ponclente ao erioclo de 2 ar r-1os , que foj r ba ·-

xa o r.a class , relo r ... cto de ter levado ao conheci-

r1ento i guJ arjdades :prat.ica aC':! . elo c efe da es-

tação de I aç_,1,..,, Sr. Fg ·nando Ximenes . 

Rio de Ja 13iro , 20 de Junho e 933 . 
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Como preliminar requeiro seja o reclamante convi-

dado a provar o seu tempo de serviço . 
·. ·- · ·, '1. ... 

' 
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As agendas postaes-te legraphicas recebem telegrammas para q u a I quer 
parte do mundo. 

Consul !em o Indicador ou o Tarifa em casos de duvidas sobre en~ 
dereços ou taxas. 

Os telegrammas ordinarios para o exterior são sempre consiçlerados 
urgentes. ;,_ 

Para os . telegrammas longos são oconselhaveis 0.5 cartas telegra
phicas, que gosam de grande abatimento. 

Usem o vale telegraphico ou aereo para remesst de dinheiro. 
T ronsmissão rapida, pagamento immediato. 

Procurem conhecer os vantagens dos serviços de cobranças e de regis• 
trados conba reembolso. 

Em caso de transferencia de residencia, communiquem o novo 
endereço á age11Cia que lhes servia. 

Aos Bancos, Cumpanltias, casos commerciaes e mprtzos indug{riae3 
facilila·se a expedição, o qualquer hora, dos seus telegrammas, me"diante deposilos 
semõ naes, mensaes ou trimestraes. Peçam informações, 

O Departamento dos Correios e Telegraphos recebe a prefe· 
rencia do publico como prova de confiança e patriotismo I 

--dJ 

.· 



INFOBMAÇÃO . 

2a. Secção. P. 654é/33. 
X 

IJaudelino Leite , noti:ficad.o :pelo ofiCio de í'ls . 

afim de a~res ntar document o com r oatorio 

viço QUe diz ter ~restado á Companhia Paulista de Estradas de 

erro t responde com o'telegrruna de í'ls . 8 , :por cuj~s termos 

~erceoe- se que está encontrando d.ií'iculdad.es~ooter a docu

mentação_ que lhe roi exigida. 

ssim, julgo conveniente que se :peça esclareci

mentos áquela Com:panh:i.a , :principalmente no tocante ao tem:po a. 

serviço em causa , resalvado , entretanto , ao reclamante o dir e -

to de a~resentar essa :prova, caso nao seja confir ado o tem~o 

alegado. 

Oí'icial. 
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Carimbo: LegiS.o Civica 5 de Julho 
Secç~o de s. Paulo 
s ecretaria. 

s o Paulo, 14 de Agoa to de 1933. 

Ao E:xmo. Snr. Dr. Ministro do Trabalho:-

Carimbo: Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio 
D. G. E. 7880 - 933. 

• 
-: DA LEGIAO CIVICA 5 DE JULHO DE S1t0 PAULO:-

Ao Conselho Nacional do Trabalho 
28-8-33. 

(a) Ilegivel. 
Diretor. 

Carimbo: Conselho Nacional do Trabalho 
N2 2- 9529 
Em 1 de Setembro de 1933. 

E:xmo. snr. 

A LEGIJtO CIVICA 5 DE JULHO DE SAO PAULO, pede venia para pes.-

sar us m os de v. Excia. duas representações, ~ ue a este junta, rece

bidas do nuc&eo legionario de DOUS CORREGOS, neste Estado, para este 

f im. 

Confiados no espirito de justiça que caraterisa a pessoa de 

v. Excia. com as providencias, solicitadas pelos sinatarios das referi

das representaçOes, pelo que antecipamos os nossos sinceros agradeci

ment os. 

SAUDAÇOES REVOLUCIONARIAS 

MINI 8 TE R I O DO T R 11 8 A L l/O, .. l 
!NDUBTRIA E GOMt.?ERC/0 

* 'J. I li Í fC' l 

2a. SECÇÃO 
CONSELHO NACIONAL 00 TRABAUn 

a ) Octavio Ramos 

Octavio Ramos - Presidente 

a) Manoel Cicero de Barros 
Manoel Cicero de Barros - secretario 

• 
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FERROVIA RIOS 
~~ 

Dentro das Repartições da Companhia Paulista, existe o mais 
degradante trabalho de Papa. 

ESPIÕES, CA.LUNIADORES e VILLÕES DEGENERADOS collo
cam·se à serviço dos superiores hierarchicos, ou antes, alteram as ver
dades puras e cristalinas dos acontecimentos, razoado com que esses 
acontecimentos cheguem aos ouvidos dos superiores alterados, adulterados. 

O funcionaria, embora trabalhador, cumpridor de seus deveres, 
si não tem a columna vertebral maleavel para curvar-se em salemale· 
ques servis aos espiões profissionaes são alvos das maiores vinganças e 
perseguiçoes mais humilhantes. 

O signatario desta, por ser altivo, incapaz de curvaturas menos 
digna, tem sido alvejado incansavelmente por essa caterva .. 

Accusado inju,;tameote procurou exclarecer a verdade, indo a 
presença de seu chefe Dr. Norberto Caruargo, Superintemdente da IV Divisão. 

Este porém jà ha muito que vem sendo ·~elmentç• informado 
pelos bajuladores, uào atende n~m d leve as minhas explicações. 

Sou funcionado da Companhia ·Paulista ha 13 1I2 annos. 
Em seus trab~lhos empreguei toda a minha energia e parte da 

minha. mocidaue. Os meus deveres tenho·os cumprido à risca. 
A CANA LllA porem não me perde de vista e a todo momento 

caustica a minha dignidade com uma nova infamta, 
. E_o azorraglUl...de.asas acet~saçfs tem·me feito futid013 - vergõããüã 

minha moral. Procurei embalde uma proximação com os Supt!riores pa· 
ra dizef'lhes a verdade. Hoje, afastad injustameute de meu cargo, izo· 
lado de me1:1 gaoha. pão, depois de 13 ,ANNOS DE SERVIÇO A' COM
PANHIA PAULISTA, ainda tentando '4Jm ultimo e desesperado recurso, 
sigo para a Capital, aonde peraute o Ministro do Trabalho, ou procurao· 
do outro meio qualquer irei relatar o_ fatos. 

E d9!!pediado·me de meus com auheiros de trabalho e amigos em 
geral, deixo·lhes estas explicações par~?. quE' no tt·ibunal de suas concieu· 
cial!, julguero•me, e estou certo que encontrarão algo de sinceridade e 
verdade no que lhos exponho, e por cujo motivo daqui parto esperan· 
çoso de encontrar JUSTIÇA I 

l:<.ecommendo ainda que analizem a actuaçr.o pouco digna que 
nesse caso tem tido os c SERVIS• comparsas dos prepotentes, que caluniam 
incansavelmente os companheiros de serviço que lhes cae em desagrado. 

Dentro desses acontecimentos ftreude ·se fatos bastante serios que 
muito interessa~a administração da C. P. dentre elles um que jà. veati· 
lei ~e ~foi abafado, caso esse do emb!lrque ULANDESTINO DE CAtrE' em 
lTAQUA', caré esge inferior aG typo ):)rmitido embarcar. 

Tudo esclarecerei à quero de direito para justificar-me. 
COMPANHEIROS, alerta contra a camorra. 
COMPANHEIROS, denunciae QB ESPIÕES. 
LlBERTAE-VOS DA CAN A.LHA. 

Dois Corregos, ó de Junho cte 1933. 
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112----Para attender os caprichos d f&talidade que me conde .. 

na hoje, e ellpecialmente de meus sentimentos nobres e governistas 

de outr~ora, estou prumpto desde já, para depôr se preciso fÔr as 

barras de qu esquér tribunal do paiz; que, não prestei serviço al-
I 

gum a Companhi Paulista de Estradas de .B'erro, durante o movimento 

da fr o ssad revolução que o Est do de -ao Paulo contituiu com os 

seus s~ntimentos gitados pel plutocraci l' anno de 1924, para que 

esse intuito politico, fosse deposto o ex Presidente da Bepublioa 

o então Dr. Arthur Be r nardes, e mais autoridades que o paiz naquel-
, 

la epooha possuia dirigindo os seus destinos. 

~or esta primeira narração fie esclarecido a realid de 

e o porque talvez, a dministr ção da Comp. Paulista de Estradas de 

Ferro, tem me conservado sem o direito d a promoções que a carreira 

de chefe de estação offereçe-me; 

212 -- ·· - .Manteve-me como telegraphist 
, 

de la classe, ate o ponto 

caprichoso de rebaix r-me conforme ainda exponho a seguir,as persi

guiçÕes imfamantes que tenho horrivelmente e terrivelmente pass do 

obdecendo toda a coacção do mando especial da administraçãopolitic~· 

mente perrepista, a qual tem sido para mim nefanda, e que a te r r a 

poude crear e entregar em mãos do Dr. Norberto de rruda Camargo, 

o "celebre pe~repista" de aemtimentos tr hiçoeiros e superintenaentt 

chefe geral da 4a Divisão da Comp. P ulista, da qual possue s mais 

inauditas protecção força absoluta para collocar-me como colloc -

me presentamente no ~uge das m iores difficuldades extremas d vida, 

312----Sobejamente e te superintendente tornou-se até, "celebre 1 

como moço violento, pelos seus feitos negros, não só u mim, como a 

mais alguns ferrovi arioe de meus sentimentos que na rua t m atirado 

a mercê da miseria, porque t ambem aprendeu nos s eus sonhos de moço, 

attender e confiar nos seus auxiliares; para isso cumpre-me apontar 

o c lumniador Henrique Ambrosio, e o Chefe de Estação de sentimento: 



doentios como seja ultimamente o do Snr. Alfredo 

atual Chffe d .l!.Btação de "Doia Carregas ' , o qu l com os seus 

auxiliares tem me feito tambem fundos vergões na minha mor 1, o -

racter , honestidade e dignid de e espeoialment~ Revolucionaria; 

4g ____ ~ada valeu-me até qui, a bôa linha de conduota pela 
, 

qual tenho sempre seguido sem obter nem siquer uma prova de consi-' - , , 
der~çao , quer aos meus serviços, quer como brüsil~iro nato e de 

sentimentos. não humilhante a enxovalh da politica que a ponto, e 
, 

que ao, beneficia os b juladores de baix~ o r ater e 1 amigo~ do per 

repismo existente na 4 
... , , -

Divisao, ~qu 1 esta sobre a direcçao admi-

nistr tiva do ~. ~orberto de Arruda Camargo, então superintendent 

Sou humilde sérvo da acç-o ' vasta da justiç juridioa 

que recorro, e subscrevo-me, 

Telegraphista de 3a alasse aotual. 

·" 



PersiguiçÕes polit~ca constituída na ___ __... __ _ 
j , Laude li no Lei te , 

1':1- ·-- Tom ndo o unico poio a -vasta acçao jurídica que 

recorro , declaro que , no nno de 1930 , ttendendo o meu ideal subli

me e solidario aos paladinos que apoi vam e apoiam presentemente o 
• nosso governo actual , e militar do ExmO Snr Dr . Getulio V rgus , pres-

te i serviço durante todo o movimento da revolução de 1930 , na est ção 

d. "Ayrosa Galvão 11 , zona maleitosa , insalubre , e consider d pelo que 

se pode ver militax~ente , o ponto estrateg ico motivado pel existen-

aia do 11 Hio Tiete 1 
, e a ponte que 

H 

ut1nge 456 metros de estençao per-

tencente a opulenta Comp. Paulista de Estradas de ~erro ; 

20---- Pelo que acima exponho , confesso d clarando que lo-

go a posse do Governo Dit ctorial , e termin ção da tradicional e 
H 

historica revoluçao que nos ce r cou de enthusiasmo e triumpho , obtive 

do meu ex chefe e faleci~o Snr . Jouquim M r tins Pereira , um curta li 

cença que necessitava p r ir a ~ahÚ" , cidade visinha, para attender 

meu interesse particular conforme procedi ; 

])ea!arte qu ndo ach va- me no ponto de jardineir a" , 

o obter a passgem para meu regresso discutiam no referi o ponto ca

lorosamente questÕes politicas e revoluoion i a , lguns favoraveis 

e outros desfavoraveis a posse do governo atual , e mais autoridades 

do paiz; 

4Q--- .... ~ 'ahi , pelo proprietario do bar que fio no referi-

do ponto o perrepista Snr. ~ertholdo Pimenta, e outros de seu ideal , 

criticavam politicamente não apoi ndo a posse do nosso governo actual 

e mais suas autoridades ; 

... -Por essa razao nao me foi possível conter a calma , e 

entrei em discussão fasendo exp nsão de meus sentimentos , apoiando o 

referido governo aatual , oom suas autoridades , entretanto , em oonse -

quencias de expandir- me correndo risco , surgio espantosa e inopin da 
, 

desharmonia , e ate arruaça de mbas a partes; 

6a ----
# H 

D ahi entao resultou intervenção da policia aita-

otorial que acalmando o movimento desharmonioso , simplesmente effect 
. ... 

ar~ prlsao de meu amigo Elias ~arbosa , apezar de ter siao aggredido 



e ser de ideal inteiramente ditootorial ; • 

Momentos apÓz sua prisão , fui pessoalmente no poa-

to paliei l da rinho, onde entrei em entedimento com 

o oo~nandante ent-o Sargento das forças, p r quem dei os esol reei

mentes da prisão do referido; assim sendo, o oommandante attendendo-
• 

me deu immedi tamente liberdade ao preso o qu· l ' obdeoeu-me aoompan-

, - w h ndo-me ate a estaçao de " Ayrosa Galvao , de onde pro eguiu vi gem 
I 

cidade de ".Bauru", sua residenci ; 

Pelo que rel to, foi pel s pess5as amigas do "Per-

repismo , e de c ata das maia •v11• e bjéot~s que o movimento da ~ 
, 

ruaça politioa poaauia, foi o facto ate telegraphado o meu Chefe 

nr. Dr. Norberto de Arruda Camargo, residente na cid de e Doia 

Corregoa; 

O Snr. Dr. ~orberto de rruda C go, pelo oocor-

rido sentindo-se ferido politicamente, suspendeu-medo serviço por 

17 ( deaesete) dias, e em seguida usando d suas sagacidade polica-

mente nefast , d~monstrau-se incompativel com os meus sentimentos 

ditaotoriaes e revoluaion rios, pois, deante de tal,oonvidou-me p

ra que eu pedisse-lhe a minha exoneração do serviço da Comp. Paul is 

ta. 
... 

Infelizmente nao pude attendel-lo, porque achuva 

me estribado em meus direitos, porem, usei d attitude 
, 

udacios de 

convida-lo para um inquerito de aacordo com a lei, o unico remedio 

legal que podia solucionar seus desejos; 

102 Entretanto, elle hesitou attender-me, e enviou 

"jahÚ•, o seu inapector de confiança absolut ... 
sua o entao nr. Hen-

rique mbroaio, meu inimigo gratuito , o qual fomulou contr minha 

pessôa as accueaçÕee escriptas por elle ditadas e cujas aocusaçÕes 

foram apresentou e ao Snr . Dr. ~orberto de Arruda Camsggo• 

112---- ll'inalmente pelos errepiet s 11 e seus Bajuladores 

fui pelo ·que declaro, accusado fortemente com calunias e injurias, 
... 

taes, que o meu Chefe o entaq auperinlendente ~. ~orberto, condeno 

-me com a minh remoçao, castigando-me no posto telegraphiao de 

"Aymorés", onde permaneci exilado, 1 ol·do do meio social, e sempre 



cumprindo com os meus deveres , lutando com sérias difficuldadea 

até que obtive d
1
ahi a minha tranferencia püra a celebre estação-

de "I T A _'$~l.=--=---" ram l de gudoa . 

Saude e fraternidade 

~elegraphista 3a O~asse ( Rebaixado) 

~d,d~ <~--
~atado de São Paulo , Doia Corregoa , 25de Julho de 1933• 



Acontecimentos tranagressivos lei, e ao re ulamento 

'ompanhia Paulista d e ~stradas de ..!!'erro, pelo Chefe Estação e 
_, , 

seus companheiros na eataçao de "Ita _ua• . 

Eu , Laudelino Leite, n scido no Estado de são Paulo, na 

cidade de ~ahÚ, aos cinco dias do mez de Julho •do anno de ~m Novecen

tos e uatro, na qualidade de ex- Telegraphista de la Cl aae da Comp. 

Paulista de • Ferro, declaro recorrendo os poderes juridio~, que des-

, -de o anno de 1930 ate esta data presente, pela administraçao da 4a Di-
N 

visao da alludida emprez , venho eriamente sendo persiguido pelo fa 

ato de meus sentimentos ditactoriaes e r .evolucionarios se em ltec 

apoiando á posse do governo dit ctorial e mais suas autoridades, n re 

volução de 1930 e 1932. Por essa antithése cabal e just que exponho, 

fui rebaixado para o exeroicio de telegraphista de 3a Classe, e de ma

neiras, que, assim vinh obt ndo os vencimentos infimos de 195~000 men 
, 

saes, apesar que muitas das veses, ao parte desses vencimentos canse-
... 

guia obter, devido as repetidas persiguiçoes incansaveis que vem cons-

tituindo-me multas, auepençÕes, e etc. 
lg _____ _ , 

Decluro gosando perfeita s ude, que fui recentemente a 

são Paulo, de onde emcaminhei officio e.:: .. pondo minhas condiçÕeo ao MiniJ 

tro do trabalho pedindo justiça; 

2a------ Em continuação tambem em officio recorri o nosso governo 
N -militar do entao Intervenctor ~ederal, Snr • General Waldomiro 6Ust1-

,.., . 
lho de Lima, como vem conservando falta de attençao para o soluc1oname 

menta le~al, a respeito de meus sentimento revolucionarias, ainda 

novamente solicito justiça, pelo que abaixo dou as necessarias e reae 
N 

explicaçoes; 

3a------- ~ercia o cargo de telegraphista de la Casse, 
... 

estaçao 
, 

de 'Itaqua" em Dezembro do anno de 1991; 

4a------- · ~esoe anno e mez, contra a minha vontade e para defender 

os interesses colletivos e especialmente de minha reputação, cownuni~ 

quei ao meu Chefe o superintendente Dr. ~orberto de ~rrud Camargo, 

que meu Chefe de estação, Snr. ~·ernundo Gimenez, e seus portadores

Snrs Sebasti -o Liano, Antonio Coletti, José Freitas, e Manoel Salgado 



Os cafés inferiores ao 
typo 8 

RIO, 13 ("Estado") - Commu"3 a Se r 1 e I nlcado do Departnmento ~acionai do C:Ltli : "Resohtçll.o n. ~6 - o Departllmento Nacional do Café re;;olveu ch11mar a attenç•o dos Interessados parl\ a., dlsposlçOoo legaes o.halxo tt·:mscr,ptns. afim de evitar 
Acontecimentos tr ~~:eAt~~~rn!~clamaçoes ou duvl

Arttgo 17.o - R<'ROluçllo n. 41 de 8 de Junho de 1933 do Depar
Mompanh1a Paulista d e J!is tfl,mento Nacional do Café: - A 
.::~--....::: _____________ _, pa.rur do l.o de Julho de 1033 n-

cam revogaclea todas as medidas de tolerancla para benetlclo do SeUS COmpanheirOS na eStf Cllfés Interiores ao typo 8. Taca ------;;;._----------1 ca.t6s, despachados em ou deQols 
rl& mencionada dntl\. serll.o appr~handldoa e ellmln">.dos, noa termos do artigo 2.o do decreto n. 19.318 
ele 27 de Agosto de 1930. 

hrtlgo 2.o - Decreto 10. 318 d~ Eu , Laude 1 i no Lt 27 de Agosto de 1930: - FICIUl\ prohlbldos. em todo o palz. sol"> pGnl\ d~ multa. apprehenall.o e 

h ' 1 i lnutlll6i1ÇIIIo, o transporto. o com-o idade de a u, aos c nco d ai merclo e a exportação ele cat~ 
1 Interior ao t~po oito, bom como a venda. exposlçll.o ou entrega. ao 

toa e Uat-.-o.. na qualidade de con~umo publico, sob qualquer • , forma. de caf6 em grilo ou em pó. Que nllo se encon~ro em estado de perfeita consermçl\o e absoluta 
Paulista de • Ferro , declaro purez9.. Artigo 3.o - Decreto 19.318 de 

27 de Agosto de 1930: Bcrlo apgbl· 
de o anno de 1930 até esta da· ;~d~•a ~,;:~~r~fl~~~a1 ~~·sgos~g~o P~~ 

anccn.. ou n t6 2SOOO por kllo do c11-

l fé, conformo o caso, a todos 
i - d 11 di d quautos. dlrecte. ou lndlrcctamen-V sao a a U a emprez 1 Ve ,l te, 1ntrtnatren1 qualquer d'sJlosttl-

vo deste dec:eto além daa penas prevlstll8 n11 legl.'!l:tçllo Ylgente". 
ato de meus sentimentos di to.c·i Audiendas no Jtnmaraty 

, e ao regulamento àa 
... 

3lo Uhefe Estaçao e 

... 
;ado de Sao Paulo , na 

> anno de t..m Novecen-

le la Cl sae da Comp . 

:es juridio~, que des-
' ... 
~inistraçao da 4a Di-

) persiguido pelo fa 

~arios se enaltecerem 
' ! RIO. 13 ("Estado") - O sr. 

apoiando a posse do governo d I Mmnto de Mello Franco recebeu 'tas autorid des , n re llontem conjuntamente. em au-dlenclas previamente marcadas. os 
1 "' d 1930 1932 p ~rs. Affonso Reyes, embo.lx:l.dor do -4 nh VQ UÇaO e e e Or e 1 Me:;loo e Altc,·to Urbanejll. ml- e iJUSta qUe exp0 0 , nletro da Vtnezuela, que agrade· ccrftm, ao mlnl~tro dPs Relaç6es 

f • b • d i 1 Extcrlo:es. em nom~ dos seWI go- l 3 r •1 d Ul r e alX O para O exerc O C vorno~. c.' honq oW•Ios do. chnn- e v asse 1 e e ma-
r.ellarta brasileira pua o rt-a ta-mente Cjas relt\ÇOe$ dlplomattcas 

neiras , que , assim vinh obt 11 entre os tieue pattee. tíl I · lnfimoa de 195 '000 men 
Üa"ó&~l~õc "J~ S. !Jti#w. 

saes • apesar que mui tas d s v ' 1.1/·. G. I.!J}3 _ ____ ,as vencimentos conse-

guia obter, devido as repetidas persiguiçÕes inoanaaveis que vem oons-
... 

tituindo-me multas, auspençoes , e eto . 
lQ _____ _ , 

!Ecluro gosando perfeita saude , que fui recentemente a 

são Paulo • de onde emcaminhei offioio e~-::pondo minhas condiçÕes ao Miná 

tro do trabalho pedindo justiça; 
... 

2D------ Em continuaçao tambem em officio recorri o nosso. governo 
.., 

militar do entao lntervenctor Jl'ederal , Snr • General Waldomiro 6 st1-
... 

lho de Lima , como vem conservando falta de attençao para o solucion e 

menta legal , a respeito de meus sentimentos revolucionarios , ainda 

novamente solicito justiça , pelo que abaixo dou as necessari as e reaee 
N 

explioaçoes ; 

3g _____ - ~ercia o cargo de telegraphista de la Casse , estação 
I 

de "Itaqua" em Dezembro do anno de 1991 ; 

4D----~-- · · .Nesse anno e mez , contra a minha vontade e para defender 

os interesses colletivos e especiulmente de minha reputação , comnuni~ 

quei ao meu Chefe o superintendente Dr • .Norberto de Arrud Camargo, 
,., 

que meu Chefe de estaçao , Snr • ..trernundo Gimenez , e seus portadores-

s .. , 
nrs Sebasti o Liano , kntonio Coletti , Jose Freitas , e Manoel Salgado 



.., 
vulgo "Pequetito" , vinham nessa estaçao commetendo falcatruas e trans-

gredindo o decreto no 19.31~, de 27/8 digo de Agosto de 1930, art. 3g 

do megmo que prohibe o recebimento de café inferior ao typo 8, cuja im-

~racção é punida com a multa de ltOOO 000 (um conto de reis) á -------
I0:000$000 (dez contos de reis), ou da importancia até 500 000 ( uin-

hentos mil reis) por s coa; 
, 

5Q----.tt'iz a denuncia , escievendo ligeirwnente uma carta a 
N 

qual se acha em poder da administraçao do Dr. Norbertode A. Camargo, 

que tomou conhücimento apur ndo verificou a exactidão da denuncia accue 

sando os r esponsuveis ; 

_2.a---- Manoel· Salgado vulgo "Pequetito• commissario compra 

dor de café baixo inferior o !ypo 8, que de accordo com o meu chefe 
" ' , Snr. Fernando Gimenez em ltaqua, negociavam dquirindo cafe de tod a 

, 
degenerescencias , e com esa a c~ldeuv~, lig~vwm com os cufea permittià 

do~barcar 
,. 

que pela lei existiam no armazem, e os quaes ja haviam si-
r , 

do recebidos , despachados, e aguurdavum som nte o seguimento a antos, 

conforme ,{ Comp. aulista estavu responsuvel com os ·abastudos fasendei

ros , Snrs: Salvador Piza Filho, José .Meira Leite, Luiz Motta e outi·os; 

7g------com essa pr tio· criminosa os espertulhÕes obtiveran 

" , determinada quantidade de saccas de cafe que conseguiram despachar a 
, 

' 1Santos- Docas"; 

Bo --- ara isso o meu Chefe Snr . Fernando Gimenez, se empen 

hava com argucia de espirito, busando ainda dos direitos reservados 
, , , 

que a Comp. Paulista , por intermedio do instituto de cafe autorizava 
, ,. , 

os fasendeiros embarcarem parcelladamente em quotas e series seus cafe 

9g ---Elles fasiam seus despachos em nome Qesses f sendeiro 
, 

!00---~os recebimentos do~ cafes permittidos emb 
, 

seguiram adquirir 13 saccoa de cafe, com o protesto firma que atribui , 

ter havido engano dos fasendeiros Snr. José Meira Leite e de seu admi-
, 

nistrador Snr. Jose Castellani, o qual tendo sido ludibriado remetteu 
, , 

novamente o Chefe essa quantidade de c·fe obtido espertamente no rece 
N 

bimento e cont· gem do Uhefe estaçao; 

110--- Tambem nos recebimentos d~ cafés em côoô consignados 

ao Snr . Gasparino de Quadros , com destino a sua machina de benefâoioa 



~ 

fÇ:;/ 

~ 
de "Agudos", conseguiram applicar suas espertezas na contagem, e 

d 1ahi lezaram o remettente, ficando em seus poderes 4 saccos dessa 

qualidade de cafés para os quaes providenciar~m o beneficio em uma 

machina •ambulante• , que proximo á estação permanecia fasendo benef1 

cios;ouja machinu pertencia aos Snrs: Jose .d ~eubern e Agenor RodJl 

*" gues , os quaes tomavam pensao na residencia do alludido Chefe em 
, 

companhia do comprador de cafe Snr . Manoel Salgado ; 

l2Q--- ~a sala de eaper da estação foi feito caldeação, - , , , 
casamento, ligaçao de cafe permittido a embarcar com cafe inferior , 
ao Typo ti; com essa arte foi lezado em 5 saccos de cafe o sitiante 

Snr . b ngelo• Pell6; 

l3Q-- - -- No armazem existia uma partido de mul~s Kde saoco j 

' vaàios que vieram de Santos, e da referida partida, o Ghe~desviou 
W~ MJLLA que continha 5u saccos vasios para uso de sua pratic ex-

1 
ousa;o administr·dor n ·Luiz Uastellani notando falta e chegando ai 

-seu conhecimento esse facto, veio na estaçuo tr~vando forte discuse 

-sao com o Ghefe, o qual procurou defender.se apontando seu aemp nhe 
, 

ro ausente·, o comprador de cafe, Snr. Manoel Salgado , como responsa 

-vel, em summa, com intervençuo de diversas pessoas presentes, fi-
.., 

cou o Chefe diante da decppçao, responsabilizado a effectuar o paga 
.., 

mente das saocurias em questao; 

l4g ____ Os volumes, saccarius com g~neros que eram recebidos 
.., 

na estaçao e pertenciam ao publico, vinham sendo violados pelo Chef1 

que, por essas maneiras, possuía as coisas que necessit~v I 
par a 

,.. 
manutlnçao de eu lwcuosa casa; 

15g ____ Dessa pratica videntemente criminal ficav~ o seu orde· 

nado de 500$000 completamente livre para sustentar o gasto de gaso

lina que seu automovel um custoso •Chevrmlet• comsumia em passeios 

diurios que suus horas de folga offerecia; 

16g ____ Depois desses feitos que desafiav~ a lei, o regulamen 

da 6ompanhia Paulista, desviou a noite 100 saccos de aaf~ paza lug~ 

occulto; esses cafes permaneciam no a.mazem e pertenciam ao fusende 

ro Snr . Salvador l'iza b'ilho; N I 
conducçao dessea . cafes desviados, fo· 

ram feito em quatro caminhÕes ; 



17a---- Ochefe em sua arte condenavel effeotuou venda de 52 

saccos de café bom, para um comprador de c fe residente em •Piratininga' 

o qual rem roou ess quantid de de saccarias, e em seguida despachou-o 

á "Sautoa" e para onde teve o seguimento rupido pelo empenho que diapen1 

sou-lhe o chefe com intersse ; 
• 

18a---- ~o dia apÓz o desvio dos 100 saccos de café, o referit 

chefe convocou reunião em sua residenoia e em cuja reunião , faziam p rt1 

seus esperl lkeea e espeoi lmente o comprador de café baixo indicado; 

19g ___ Depoi dessa curta conferencia, chamaram-me em suas 

pr . sencias e deram-me oynioamcnte esclarecimentos que haviam desviado 

os 100 saocos de cafés que o~o lhes pertenciam, e que, a seguir, plane

jarrum firm~ente levar a effeito ainda o desvio de mais 1000 (mil) sao-
, , 

aos de oafes, e que, apoz a arte que devia ser ex.oivamente criminos e 
.... 

feita , collocavam fogo no armazem da estaç o, para que, com o fogo, fos 
, 

se desappareoido os rest ntes dos oafes que haviam de deixar para esse 
,.. 

fim,e que, quando a administr cçao da Comp. Paulista abrisse provavelme 
N I 

te o neoessario inquerito a esse respeito, nao conseguisse os seus peri 
,.. 

tos apurar as exactidoes que os requesitos do esperado inquerito vinha 

exigir; 
, 

2oa---Realmente pura esse ftm que desejavam offertaram-me a 

impo~tancia de 10:000 000 , para que , profundo silencio e segredo eu ~ 

servaese , e á seguir deram-me as instrucçÕes suas, par 
, 

que, quando em 

juizo eu affirmasse que o incendio a susseder , havia sido casual e fi-

-nalisaram suas propostas , para que eu fisseee o uso de suas instruoçoes 

mesquinhas que vinha defende1-os; 

21Q---Deante dessas propostas , fiquei com o meu espirito sur 

prehendido e coagido a ponderar as demais e anteriores irregularidades 

que vinham sendo commettidas; 
:1 • 

22Q -·--Dest arte, resolvi d nuncial-os conforme denunciei-os 

" ,., com cartue telegramma que as 23 horas, transmitti a administracçao da 

4a Divisão e eepecialmente aos Snrs~ Dr. Norbert~ de A. Camargo, sup~ri 

tendente , e Sn~ . Luiz MonteiroJunior Uhefe dos transportes seu lQ auxil 

ar; 23Q -----Em consequencia providenciaram com urg.ncia grande quan 
N I ... , 

tidade de vagoes vasios p ra a estaçao de ~taqua, de onde foi em menos 

de 24 horas feitos os embarques dos cafés que existiam naquella estação; 



• 
... 

isto com demonst+ação paru que a Comp. Eaulista nao ficasse respon 

vel perante os fasendeiros que vinham sendo lezados; 

24Q--- Dest ' arte os fasendeiros tom ram conhecimento dos 
... , . , 

factos , porem, nao puderam agir judicialmente, porque seus cafes Ja 

havi~ do armazem para á correção tomado destino que foi deter.min do 
... 

pelo Snr . Dr . ~orberto , que suffocou o escandulo de sua dministrúcçao 

com isso negando e temendo o processo que lei exigia e confo1~e pedi 

25g ____ Gomo foi apur do a veracidade de minha denuncia, 

resultou ainda que ficou em um canto do armazem 24 e l/2 saccoe de 

palha de café , isto é, café inferior ao Typo 8, o qual não conoegui-
I 

ram misturar, casar, ligar com os oafea pei~ittidos embarcarque perten 
,., 

centes aos f zendeiros exi ttiam a·mazen dos na mesma eetaçao; 

~ão obstante os cafés sem T po• pertencentes o 

Chef e seus companheiros ainda sobraram no armazem 232 sacoos de cafe 

classificados e permittidoa que p rtenciam aos fazendeiros Snrs: ---

Salvador Piza .h'ilho e partes de outros intE-ressado ; 
, ) , , ... ,., 
~ A Para essa quantidade de cafes a estaçao nao possui 

, 
documentos de despachos que viesse responsabilisar a Companh~ pelo 

armazenam,nto existente; 
... 

{B~ N ocassiao que apuravam o occorrido e fasiam os em-
, 

barques apressados para os seguimentos de todos cafes que existiam no 

armazem, foi 
, 

uma partida, notado falta re 1 de 10 s ecos de oafe 

como cuja partida pertenci ao fazendeiro Snr . Salvador Piza Filho, 
I deste conseguiram com truok applicado obter essa quantidade de oafes 

que veio corrigir falta e completar a referida partida de 160 s aos 

(D) Oarra.njo foi feito com mpenho do inspectores Snrs : . 
Henrique Ambrosio e nnib'l de Oliveira os quaes applic ram dur· nte á 

puração , toda sorte para alliviar e desresponsabilisar o Chefe, e o 

comprador de café baixo Snr I.lanoel Salgado seus miasiesimos , porem, 

em partes conseguiram; 

( ) I I 
Em Outra partida de cafes do fazendeiro Snr . Jose 

Meira Leite, foi encomtr do 6 saccos te oafes inferior o typo e; 
(F) os alludidos inspectores procurando libert r o Ch fe 

inda déesa infracção, usaram de agúdaz de espirito conseguindo f ser 



. . ..., 
com que o adm1n1stracçao digo administrador Snr Luiz Castellani 

passasse como passou com seu proprio punho uma declaração f·ls 

que declarou que por engano involunt rio de seus empregados havia 

sido na referida p rtid 
, 

incluído os cafes prhibidoa em~car ; 

tendo o alludido administrádor dia seguinte inquirido pelo Snr • 
• 

Luiz Monteiro resultou ainda que o administrador declarou com toda 
, , . ,.., 

franqueza que fissera a declaraçao falsa para attender pedido dos 

inspectores e do Chefe da estação, e que ignorava os acontecimentos 
I 

criminosos que o surprehendeu e em seguida confessou que todo cafes 

da fasenda de seu patrão eram cafés permittido embarcar, assim co-
I 

mo procedeu e com todos cafes que para o Chefe effectuou emtrega 

despachando-os á SANTOS-DOCAS • d'ahi resultou fie r sem effeito 

falsa declaração e responsavel - , , 
est çao allias a Companhia l~; 

(G) ~esses factos seriamente relat dos peles quaes 

juro obdecendo e respeitando como sempre as leis do p iz eaapecial-

menta a qual recorro neste momento , declaro ainda que tenho procedi 

do correctamente quér como cidadão , quér como funccionario compei en 

te e ferroviario honesto que tenho sempre sido ; 

(H) No dia que proced{ a demnuncia nas primeixus ho-
# N 

ras da noite , na plataforma da estaçao cumprindo com os me as devere• 

como plantão do Chefe , fui apÓs de ser insultado aggredido pelo Snr 
, 

.Tose Frei tas e em seguida pelo t;hefe Snr . J!'ernando Gimenez o qual 
, . ,. .. { 

ameaçou-me com seu revolver , arma de fogo em punho , como nao tem 
... 

essas attitudes , silenciaram com intervençao dos seus po~adores 

Snrs Sebastião Liano e Antonio Coletti os quaes humilharam- se diant 

do havido , pedindo-me com empenho calm de espírito , pois , os tten 

{ 
, , 

d , apesar que eram companheiros fieis do Chefe ; 

(J) Para que os factos fiquem concluidamen~ escla~ 

~ 

recidoa , os referidos inspectores amigos da administraçao do perre-

pismo extremicido da 4a Divisãe apesar de suas expertezas trahi çoei 

"" ras nao conseguiram faser a defesa totalmente desjada para defender 

e desresponsabilisar o ChMEe e seua comparsas , todos infxa ctores 

do De oa 19318 já cij ado ;dest'arte encerrão sua missão que não fugiu 

da luz de meus olhos ; 



(K) Dest 'arte conssumaram tal missão e reuniram-se secretamerle 

no interior da residencia do Ghefe da estação onde permaneceram lon-
, , 

go tempo em oomferencia de caracter conspirador, que resultou-me a 

apresentação de accusações que romanticamente amorosa foram formula 
, 

das condemnando minha mor l, pois de t es queixas ao tem obom juizo 
• 

á apurar coisas injuriosas e callumniosas que ·foram escriptas por or 
... 

ganisaçao inteiramente imaginarias que pelos Snrs s. Liano e A. Colet 

ti e Jose .ll're i tas, eopecialmcnte fui fortemente injuriado pelo referi• 

da Snr . José jj'rei tas e pelo Chefe Snr • .l!'ernando Gimenez os quaes fo 4 

ram alem nas injurias ferindo oo meus bons costumes e dignidades, po

is não eurprehenderam-me taee injurias feita por essas pesaS s de bai• 

xo caractér em conluio; finalmente taes injurias organisadas com rte 
, 

engenhosa puderam escurecer e mcobrir os encantos que a verdade pose 
, 

sui, de maneiras que so usarrum de mentiras confirmadas pelos comparsa! 

do Chefe, o qual obtinha delles os maximoe auxilias em tudo para come 

ter 
, 

s irregularidades a respeito doe embarques de cafes clandestinos 

e etc; (L) Trataram admiravelmente de me prejudicar com cois 1 

inexiátentes trahiçoeiras e tir~as oom o po~o obtido em colletivi-

ade ; (M) 
, 

Dest arte o Chefe chegou a proceder como homen de 
, 

baixo caracter invocando nu queixa injuriosa por elle escripta infa• 

mantem~ nte, que como homen casado sentia contra minha pessôaos maio-

res sentimentos apresentando na referida injuria e queixa sua senhora 

como minha "AMANTE• ; coisa ess que felismente não aconteceu, pois, 
, 

sei tudo respeitar ate qui para isso tenho felismente princ~jios tra 

zidos de boas escolas que me recommenda perante a sociedade; poi~ 

sua senhora accusada innocentemente Da Magdalena foi por seu marido 

considerada tambem callumniosamente e injuriada como deshonesta, infi 

el, isto .feito p ra constituir sua defesa irremediavel; 

(N) dmiravelmente apura-se que só depods de áinha dem 
, 

nuncia, e que o alludido Chefe sem defesa injuriou-me dessa mneira 

ccuaando-me com coisa que não mereço; 

(O) easa questão foi dias depois o Chefe removido para 

Jundiaby e transferido para á contadoria onde se acha até hoje, viven 

do em companhia de sua senhora honesta Da. Magdalena; 



' 

entretanto por esses motivos e a zelar pelos interesses colletivos e 

como tenho sentimentos de justiça, ed{ a administra.cção da 4a. Divisão 

o inquerito de accordo com a lei , entretanto foi me negado tal , pelo 

Dr. Norberto de Arruda Camargo , o então superintendente que está sendo 

inteiramente responsavel pelos factos quér do inquérito que ped{, quér 
• 

dos acontecimentos conforme relatoa . que exponho , outrosim estive por 

esses motivao reaes afastado dos serviços 44 dias permanecendo por oon-

veniencia da alludidu administracção ferroviari 
, 

qu 1 tem-me somente 

persiguido por motivos de meus sentimentos especialmente favoravei apo 

ando as autoridades ditaotoriaes que vem dirijindo o paiz assim como 
H 

vem a alludida administraoç o ferrovi ri perseguindo-me desde o apoio 

que dei tradicional revolução que empoesou o atual governo em 1930. 

Saude e fr ternidade . 

~v(~ s::~-
Telegr phist 3a (Rebaixado) 

Dois Carregas , 25/7/933• 



4a Serie 

11 Peraigui_ç_~EtS poli ti~~~a"t çio._ _de Dois ç_orregoa em 

1932 , no pe~iodo da revolução constitucionalist • . 
oõ 

--------~-------oooo~----------------

Eu Laude lino Leite , 
lg ____ _ , 

No goso de miru1a perf eita sau~ e , apresento a luz de 

jus tiça as minhas ant eriores e r eaes exposiçÕes por mim escriptas em .. , 
to r no doa acontecimentos que com transgreasao a lei , e o regulamento 

da Comp. Pauli s t a ,de Ea tru as de .!!'erro , vinh oomettendo com todas es-

pe r te zas meu Ex-Chefe Snr .l!'ernando Gimenez e s eus comparsas na ata-

ção de n I T A ~ G À ; 

-Por conseguinte a bitol oommum que me conduz , r evoluc i 

ona -me mais o espírito , a especializar r eaummidamente os f atos r elat i 

vando as persiguiçÕes , oallumniua e injurias que me alveja demasi da

mente pelas cobardias que conseguiram os politiqueiros perrepi t s or-

g nis r com rte engenhosa na aWninistraç~o ferrovi ri da 4 
... 

Divi ao 

pertencente a Comp. Paulista; 
, ~ 

Dest rte anomolas , deol ro aos juizos das juricaturas , 

que est ive por%*so f st do do s e1~iço 44 dias , e fui comvidado de ma-
N N 

ne i ras coag.i da a pedi r minha exoner · ç o , o que nao fiz , porem, no meu 

dever sagradamente social , politicamente moral e revolucion&ria, ppli 

oando todas as manobras que a ar te in elleotual admitte , oombat{ oom 

animo vencendo feliament e os semitismos perrepi tas , e seus influentes 

estremecidos; 

4Q---- Dest'artes , consegu{ r etomar o serviço na e taçÜo da cur 

t a ci dade de ''Dois Carrego a" , onde di s depois , o meu ex - Chefe Snr . 

Ernesto Pellegatti , urprehendeu-me com presentação de uma parte de 

papelucho que conspurcado , 8ra esoriptur do a laj is , e determin va 

laoonic ente minha sentença que finalizou- se com o meu rebaixam nto 
, 

de t el egraphista de la a 3a ol aae , ; 

512 ----- Poi , de sse f ito absurdo v~- a e que r ealmente persigui - , -me , outroaim, cuj o papelucho nao declarou , e ate hoj e , n o estou alhe 

io do motivo que conduziu-me pura t a l fim; 

612 ---- Mesmo assim humilhado aos m u c prichoa , e esper ndo o 



.. , 
nao ha , como um dia depois do outro , vinha cumprindo com os meus dev~ 

~s , apesar que taes persiguiçÕes tomuram curacteristicos in uditos e 
, 

nefandos que ate aqui , venho perante a sociedade soffrendo , e acima de 

tudo, sem obter presentemente num rarios lg~, para a minh~ munutençã 

cmmfo~e relatos J 
• 

7ri---- Apesar dessas coisas horriveie , usei do ultimo oartu-
, 

cho que o meu ideal possuiu para favorecer os dit ctoriaes na revolu-

-çao de 1932, pois, recusei preotar serviços dministração ferroviari 

da 4a Divisão , a qual se empenhava com vehemência favorec~ndo a teimo 

aia sediciÓaa occorrida; 

UO---- Uonservei meus ideais ditactoriaea não companhando e 

não prestando auxilio algum, que constituisse beneficios aos constitu-

cionalistas e trahiçoeiros perrepistas e aos seus b juladores , pertene 

aentes as castas que se diz oriund a do 11 SEM11 , 

Por conse[ uinte , aponto oo meus Chefes que como dmi -

nistradores armazenando dinheiro 
, 

te com essas praticas excusas , vem 

dirijindo os destinos du alludida 4u Divisão , da Comp . Paulista ; 

100---- Terminantemente recusei prestar serviçof, ahegundo ao 

ponto extremo , de deixar o meu c rgo, porque , os 
, 

aeros e leal prohibiam- me prestar qualquer serviço 
.., 

revoluçao aspir 

tiva •constituinte" , por s . Paulo , e que pel 
, 

pretenciosa plutoclu -

oiu , deaejavam com altivez de espirit~ deptr ~o governo actual e dem ia 

autoridad·ea de minha culminante simpathia , desde sua posse , pela qual 

vem a administruoção do Dr ~orberto , humilh ndo-me com persiguiçÕe 

desde 1930; 

~orisso o referido nr . ~orberto , att injindo o apõgeo 

das causas , conserva- me rebaixado e prejudicado n minha carre i ra par~ 

Chefe de Estação , para o qu l tenho principias que almeje i inultimente 

120---- ~ela recusa de não prestar serviços 
, ... 

revoluç o u-
, 

lista de 1932, e eapecialisando o~ factos , ate porque recusei lançar 

maÕs em arm s , partiu oontr mim at: qui , a mais baixa persiguição - , que n o pude supportu•la , por sentir-me , de ha muito , seriamente offen 

dido inteiramente ; 



:N:/ 
~ · 

Dest~arte , com o meu g~ nio irrassivel, diucut{ 

calorÓsamente ao ponto de chegar ..- as vias de factos com o meu C~fe 

Snr. Alfredo Pontes , homem de sentimentos inconfidentes, que vinha se 

manifestando senpre contr as autoridades do governo actual, agradavel 

aos seuo subalternos que segui m para as fileiras militares prest au~ 

• 
xilio a revolução que organisadas por s. Vaulo , aspirava a encantada 

" OONSTIT~INT~"; 

l4D----
,.. 

u alludido Uhefe estaçao Snr A. Pontes , f voravel 

aos sentimentos perrepista do vr . Norbert~ e de outros , vinh aj1ndo de 
_.. 

maneiras traniçoeiras para que Sao Paulo triumphasse , pois , persiguiu-

me até prohibindo minhas exp nsÕes favoraveis ao nosso governo e maia 

autoridades que o paiz até hoje feliemente possui dirigindo seus desti• 

nos; 150------ For esse ocorrido , estive longo te~po afastado 
.... , " ~ , 

do serviço da 4a Divisao , e ao apoz concluid a revoluçao , e que me 

apresentei ao Dr • .Norberto , o qual recei.ando que eu formulasoe uma que .. 

ix as utoridades do paiz , resolveu consentir a minha volta para o seJ 

viço de meu cargo actuul ; 

Mesmo ssim, mais tenhQ sido atao do com a ta• 

e persiguiçÕes desdobrudae em multas , suspensÕes e ame ças de exonera~ 
~ ,. 

çao que tenho obtido ; 

l7g_____ Lltimamente em 5 de Junho do corrente anno , o 

Dr. Borberto us do do ultimo recurso , trahigoeiramente perrepist , 

aurprehendeu-me concedendo-me 3V di s de licença que não solicitei ; 

180----- e cus e i lludida licenç , affaatando- me do ser 

viço , ~,sim, obdecendo a suspenção que pessoalmente o Dr. ~orberto de-
, 

terminou-me em seu eacriptorio que offusaQ o antigo regime do celebre 

presidia do "C.A.M..JjiJCY" , pois até ahi arrastou-me aa infamantes persigui 
... 

çoea ; Declaro que communiquei esses factos com offioi 

oa que encruminhe1 ao Ministério do Srab lho, com registr do ~a 5tlO 

dia 7/6/ 33 , de são Paulo e officio de Dois Corregos relatando curta
' 

mente os acontecimentos o llmg Snr. GE~· AL WA Il'CO CASTILHO DE 

LIMA, quando na interventor! do Eat do , registrado nQ 245 , 11/6/33 , 

como vem conservando profundo aileno.io da aoção da justiça, é a razão 



que fomulo as presntea queixas~ ex ot~; peaindo que encareoidamente 

h jam a bem do direito e da justiça qu 1 parece-me que mereço palo1 
... , 

f atos revelados que humilh -m~ como cid dao leal, fiel, sincero , 

franco e honesto a tudo que constitue o bem colleotivo ; 

2012---- .l!linalmente recorr.endo as justiç a do Governo Jjraei&1 

leiro que appéllo os seus ;urisconsultos, a minha aituaç;o difficil 
I 

que foi nascida do credo politico que pertenço de conformidades com 

minhas revelaçÕes escriptas. 

~esse sentido fico n espect tiva que minhas pala-
.., 

vras nao sejrun pelo desprezo attiradas -as poeirua do~ arcltivos, sem 

que primeiro tenham obdecido a lei. 

Pois, para meus fins inteiramente convenientes que 

anceio1 ainda esparo ser amparado e colhid~ pelos ellevudisaimos ee

piritos philanthrÓpico~ e juristas paladinos, que com seuo dÓtes de 

intelligenoias e estudo~ apprederam e sabem, amar a verdade, o bello 

eo bem, que como sempre, prehenchem os requesitos do direito e da 

justiça que exerçem • aqui se encerra os esplendores das 

maravilhas dos meus ideiaes, dos meus sonhos , das minhus e perançae , 

do meu amor e toda minha vida; que cumpreyme recorrer-vos solicit·a 
... 

do serias providencias , para que , cessem 

me com oseguinte: 

s persiguiçoes attendendo-

bro de 1931 ate esta dat , mirundo s consequencias do rebaix mento 

de telegraphista de la para 3' Ulaase, isto é, de 2tl5 000 á 19; 000; 

2Q9 immediatu reintegração no meu cargo de laCl 

312) As immediatae promoçÕe· qu t nho direito , vol 
~~~~!' 

aos meus approximadoe 14 nnos de serviço prestados 
, 

a Comp • .Paulista de l!istradae de Jl'erro; 

4Q) Meditar a a persiguiçÕea que tenho soffridoJ 

5Q) Tomar conhecimento que a c. • espeaialmentetem 

conservado-me em zona inaalibre, muleitÓs doentia, rgem dos rios 

"Tiete" 4 , nnoa, margem rio 
, 

Mogy-Guassu alguns tempos; 

612) mK Mover uma acç~o seriamente judiei 1 das per 

siguiçÕes oontra a administr·tcção .o llr 1'-lOrbcrtol 



.!F 
7a) Responsnbilioar judicialmente Ó Dr. !lorberto de 'rruda 1,.,.. 

go a lei ex1j1r. 

Saude c Jfraternidade 

~d~- -tA-C . ---~------------i 

DOis Corregos , Estado Sao paulo , 25/7/1933• 
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CO MPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

ESCRIPTORIO CEI'ITRAL 

RUA LIBERO BADARÓ, 10-s ób 
19 A NDA R 

o 

resposta o s u o 'ic o p. 541/33 -

2-l 4, e 25 de ete bro ú t mo, soure a gueixa re-

sen a1a pelo ·n • u el no Le ~e,le o ao conhcc men-

to a e v. os. q_ue sse mc1nnar i o foi adro tido nesta 

u m., 11· em 19.GO, chesando a telE:- raí'is ta de 1 • m 

.. irosa Galvão . D.1rantc os mêses de outubr e novembro 

d. 192 , a t tu lo ex i ·ntal , 1 ele si J' ... ad pa r o 

cart; mais elevado de auxiliar de 3a. em J.·r ,. no t}Ua 

-·o p de ser conserva o po 

des, v lt.;J,ndo a seu lu..;ar de tele._5r fi sta de' la. em i

rosa ualvão. -... 10 de 'eze- bro de 1931, em virtude e ter 

comp: recidJ a serviço em estad.o de e:nbri[l uez, foi sus

~enso gor 53 dias e rebaixado a ele6tafis ta de 3a., com 

-rem ao v ra D.11s CarreGo • ..tlil!l outubro a e 19 2, 

a licença ou e obteve, não ·apresentou ao e1·v1 ço, con-

53 dias, s m nada avi r. serva ,---

3 e junho o corrente ano, f'o - he cone e a une tcença 

de 30 d:tas 't 'to e tratamento de saúde, depois e tr-

r e6ular i dad.e 

citação nervosa. nda a ice ça não retornou ao serviço, 

de nue se cha a stado :té hoje por sua pr·opr a e tbera-

lo examinar os áto ""' pra~1cado s e as cartas escritas 

A HO 



• 

i.Jelo Jm·. Laudel1no Leite, t ta-se a irn )ressão de q_ue se t1 ata 

de um doen e, pelo ue, em vez de instaurar cuntra ele o pro

cesso adm istrativo por abandono do emprego, a adminis'tração 

desta Com anh1a está providenciando para que el~ :Jeja. exam1-

r.a do por um m d 1 co e s pe ci Clll s • 
• 

uemeto, anéxos, o certi t·tcado do tempo de 

serviço e uma cópia da f'é de oficto d uele ncionár1o. 

teneiosas sau·, ações • 

...--1 ~ ~ ~;_. ;--'?'-

PHK ~lilli'.LE 

y/ 
I 



COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE 

+ / 
FERRO~ 

' 
Referencla .. T'.P • O. 2/ S. a. O .. 

Camptnas ............ ... , 6 .de .. OUtubro .......... .. de 1933 

Atesto que snr.Laude1ino Leite é tuncioqar1o desta Eatrada, 
tendo a14o admitido em Vinte dois 48 OUtubro de mil e novecentos e 
vtnte.Atf a data presente teve os se~ntes ordenados: 

De 22-1o-1920 a 24-1o-192o- 7 por .. a 
" 25-1Q-1920 ~ 7-ll-192o- 9 por ~~ 
ft 8-11-1920 "' 2- 9-1922- 12 por mas 
n· 3- 9-1922 " 3- 4-1923- 15 por mês 
rr 4- 4·1923 " 3o- 6-1923- 19 por -'s 
" 1- 7-19~ " 28- 2-1g2ô- 22 _por mês 
• 1- 3-1926 n 2o-10.19zg- 28 por ••• 
" 21-10.1929 ~ 30-11-1919- 32 por ais (interino) 
" 1-ll-192i " 11- 1-1931- 28 o por mêa 
" 1- 2-1932 ~ data atual- 19 000 por ... 
~ &Ulenciaa de 612,1/2 d1aa cam remuneraqao e 235,7/8 dias 

sea remune~ao ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~fe cto 'lrirego 



COPIA DA F~ DE OFICIO DO FUNCIONARIO 

Snr.Laudelino Leite 

Data do nactmento: 5-7-1904 
Nacionalidade : Brasileira 
Estado c1v11 Soltetro 
N: do registo 2.285 • 

Admissão 

,., 
Remoçao 

Remoção 
... Promoçao 

.... Remoçao 

Remoção 

R ação 

"' Remoçao 

Ordenado 

Nota 

Exame 

Categoria 

Exame 

Exame 

ADMISSÃO - REMOÇÕES 

5-3-1920 em A1rÓsa Galvão,como praticante telegrafista 
~ tu1to. 

22-1D-1920 para Taperão,promovido a praticante telegra
fista, ordenado 70 000. 

25-10-1920 para Guariba,mesmo cargo, ordenado 90 ooo • 
8-11-1920 a telegratista,ordenado 120$000. 

31-1-1922 para Taluva,mesmo cargo e ordenado. 

3-9-1922 para Martinho Prado,mesm cargo,ordenado 150~000 
e 20%. Permuta. 

: 4-3-1923 para Ta1uva,mesmo cargo e ordenado. Terminou a 
permuta. 

. . 
4-4-1923 para Jundia!,mesmo cargo,ordenado 190;ooo. 

7-1923 elevado a 220' ooo. Telegrafista la • 

1-11-1924 passou a telegrafista subst1tuto,mesmo ordenado 

: 4-4-1925 prestou exame de 2a.entranc1a,sendo reprovado. 

16-4-1925 passou a praticante escr!turar1o la.,mesmo orde 
nado. -

9·7-1925 prestou exame da 2a.entranc1a,sendo reprovado. 

12-8-1925 prestou exame de 2a.entrancia,sendo aprovado 
plenamente. 

! 26-8-1925 para Ararsquara,eono telegrafista la. ,mesmo or
denado. 



(T,F.o. ~~ji Laudeltno Lette) -2-

~ 
· Remoção 

Remoção 

"" Remoçao 

Ordenádo 
N emoçao 

Remoção 

"" Remoçao 

"" Remoçao 

• IV 

Remoçao 

"" Remoçao 

18-9-1925 para Campo Alegre,mesmo cargo e ordenado. Conve
niencia de serviço. 

4:10-192~J?ara Passagem,mesmo cargo,ordenado e gratifica
çao de 2~. A pedido. 

, 
3 -3-1926 para Araraquara- sta.çao,mesmo cargo e ordenado. 
Por ser doentio. 

1-3-1926 elevado a 285~000. 

: 18-9-1926 para Airosa Galvão,mesmo cargo,ordenado e 20%. 
~pedido. 

21-10 1929 para Garça,promovido a auxiliar 3a.,ordenado ••• 
320$000. Interinamente. 

1-12-1929 para A.Galvão,comQ telegrafista 1a.,ordenado •••• 
285 000 e 20% de grati!icaçao. Voltou ao seu ~tigo car
go,por vir cometendo muitas irregularidades e nao ter com
petencia para continuar no cargo de auxiliar de 3a. 

: 7-12-1930 para A1morés,mesmo cargo e ordenado. Convenien
cia serviço. 

: 12-7-1931 para Itaquá.mesmo cargo e ordenado. Convenienci~ 
serviço. 

~ 1-2-1932 para Dous Corregos,reba1xado a telegrafista 3a., 
ordenado 195 ooo. Por se dar a embriaguez. 

- AUSENCIAS -

Au enc1a : 3 dias em Agosto 1923. Doente. Apontado 1/3. 

Ausencia : 30 dias - de 31-8 a 1-lü-1923. Doente. Apontado 1/3. 

Ausencia : 23 dias - de 31-3 a 23-4-1924. Doente. Apontado 1/3. 

~nc1a 

Ausencia 

. . 9 d1as - ~5-4 14-5-19~4. ~~t~. Apontado 1/3. 

58 dias - de 18-6 a 16-8-1924. Doente. Apontado 1/3. 

Ausen~ia : 30 dias - de 22-9 a 22-lQ-1924. Doente. Apontado 1/3. 

Ausencna 5 dias em Abril 1925. Doente. Apontado 1/3. 

Licença : 29 dias - de 16-7 a 15-8-1925. Doente. Apontado 1/3. 

Ausencia 25 dias - de 10-1 a 4-2-1926. Doente. Apontado 1/3. 
~ 



(T.F.O. ~S' - Laude11no Leite) 

· Licença 1 dla em Fevereiro 1926. Apontado 1/3. 

AUsencia : 27 dias - de 5-3 a 1-4-1926. Palustre. Apontado 2/3. 

Ausencia : 16 dias em Abril 1926. Doente. Apontado 2/3. 

AUsencta : 3 dias em Abril 1926. Doente. Apontado 1/3. 

Licença . 
• 4 dias em Junho 1926. Apontado 1/3. 

usencia : 6 dias - de 26-8 a 2-9-1926. Doente. Apontado 1/3. 

Ausencia : 4 dias em Dezembro 1926. Palustre. Apontado 2/3. 

Ausencia : 5 dias em Janeiro 1927. Doente. Apontado 1/3. 

Ausencia : 5 dias - da 31-1 a 5-2-1927. Doente. Apontado 1/3. 

Licença : 10 dias em Março 1927. Doente. Apontado 1/3. 

Ausencia 15 dias - de 17-2 a 3-3-1928. Doente. Apontado 1/3. 

Ausencia : 6 dias - de 2a-..3 a 4-4-1928. Doente. Apontado 1/3. 

Licença 

Ausencia 

. . 13 dias em Julho 1928. Doente. Descontados. 

lO dias - da 26-8 a 4-9-1929. Doente. Apontado 1/2. 

Ausencia : 4 dias em Dezembro 1929. Doente. Apontado 1/2. 

Allsencia : 1 dia em Maio 1930. Doente. Apontado 1/2. 

-3-

Ausencta : 46 dias (1 m~s e 16 dias) de 3-6 a 18•8-1930. Impaludismo. 
Apontado 2/3. 

usenc1a : 27 dias - de 27-8 a 22-9-1930. Doente. Apontado 1/2. 
. . 1 dia em Julho 1931. Apontado 1/2 • 

Ausencia : 4,1/2 dias em Novembro 1931. Apontado 1/2. (Doente). 

~cença : 27 dlas - de 11-5 a 6-6-1932. Doente. Apontado 1/2, 

AUsencia : 4 dias em Julho 1932. Doente. pontado 1/2. 

Ausenc1a : 17 

Licença 31 

Ausencia : 

dias em Agosto 1932. Doente. Apontado 1/2. 

dlas - de 26-9 a 26-1Q-1932. Apontado 1/2. 

3/8 dia em Março 1933. Doente. Descontado. 

Ausencta : 8,1/2 dias em Abril 1933. Descontados. 
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Ausencia : 1/2 dia em Maio 1933. Doente. Apontado 1/2. 

Licença 

MUlta 

JAll. ta 

Multa 

Multa 

Multa 

MUlta 

Multa 

Multa 

Multa 

Multa 

Mllta 

MUlta 

MUlta 

Nota 

"-llta 

. 
• 

De 3-6-1933 (continua ausente) Tratamento saude. Aponta
do 1/2. 

- PUNIÇÕES -

1/2 dia em Novembro 1920. s6 providenciou no dia seguinte 
o telegrama u. do P5,14-ll e acuse do aviso 25-12. 

: 1/2 dia em Março 1921. Erro em despacho e mais 6 f'al tas 
anteriores. 

1/2 dia em Agosto 1921. Descarregou volume indevidamente. 

: 1/2 dia em Setembro 1921. Datou bilhete errado. 

1/2 dia em Abril 1922. Perder hora. 

1/2 dia em Abril 1922. Cometeu 7 faltas diversas. 

: 1/2 dia em Maio 1922. Conservou presa a agulha do te1ágra
ro e uma falta. 

; 1/2 dia em Junho 1922. Perder hora. 

1/2 cita em JUnho 1922. Extravio de telegrama. 

: 1 dia em Agosto 1922. Dirigir palavras indecorosas á uma 
colega de S.Carlos. 

1/2 d.1a em Maio 1923. Por engano mandou a Louveira por MNl 
o carro nr. 25 CP o qual devia seguir a Campinas e mais 3 
faltas. 

1/2 dia em OUtubro 1924. Não razer comuntc~ão sobre abal
roamento. 

2 dias em Julho 1925. Por não mencionar no impresso 34 um 
empregado como suspenso e mais 19 !altas. 

: 26-6-1925. - Apontado como responsavel pela parada elo A.? 
em Horto para desembarque de passageiros sem consenttmento 
do Movimento. 

1 dia em Dezembro 1925. Debl to de 28~600 em caixa e mais 11 
!altas. 
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1 dia em Dezembro 1925. Demorou para atender chamado de 
Jaboticabal e mais 4 !altas. 

1 dia em Janeiro 1927. Por ter alterado frete em um despa
cho,sem ordem da Contadoria. 

1 dia em Abril 1927. Não acusar telegrama e mais 9 faltas. 

: 1 dia em Maio 1927. Não fez ccmunicação de ter o ajudante 
de trem perdido o E.c.A.4,17-4 em Pederneiras. 

: 1 dia em Maio 1927. Enganos no impresso 26 e mais 10 !al
tas. 

: 2 dias em Junho 1927. Responsavel pela parada do PA.7,8-5 
a mats 19 faltas ·. 

. . 

. . 

. . 

. . 

. 
~ 

. . 

. . 

. 
• 

1 dia em Julho 1927. Engano no impresso 64 e mais 6 faltas. 

1 dia em Agosto 1927. Errou no impresso 68 e mais 7 !altas. 

1 dia em Dezembro 1927. Enviar impresso 26 com atraso e 
ma!s 6 !altas. 

1 dia em Janeiro 1928. Não fez F~l pegar carregados. 

1 dia em Janeiro 1928. 
dos indeVidamente. 

Pe<Uu reservar lugar para carrega-

1 dia em Janeiro 1928. :Engano impresso 67 e mats 7 faltas. 

1 dia em Abril 1928. Parada PA.ll,23-3 na chave. 

1 dia em Abril 1928. Enviar 1mpresso com atraso e 11 faltas~ 

1 dia em Maio 1928. Soltou CA. 5, 3-5 sem percurso. 

1 dia em Maio 1928. Não mandou carregados por CA.6,14-2 e 
mais 6 !altas. 

1 dia em Julho 1928 Diversas irregularidades cometidas. 

1 dta em Agosto 192 • Diversas irregularidades cometidas. 

1 dia em Dezembro 1928. Responsaval por ter o c.A.8,20-ll 
perdido o estare no percurso a Iguatam!,devido não estar 
bem seguro no arco. 

1 dia em Dezembro 1928. Não observar no talão do guarda, o 
motivo porque pelo P .7,18wl0 seguiu um passageiro sem bi
lhete. 
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1 dia em Agosto 1929. Cometeu 9 faltas diversas. 

1 di a em Fevereiro 1930. Emitiu para PA.ll,31-l ordem es
pecial substituindo estafe,quando degla ser substituindo 
bilhete. 

1 dia em Abril 1930. Deduziu errado o total de veículos 
no impresso 108 do CA.7,18-3. 

1 dia em Novembro 1930. Por ter remetido á Contadoria os 
mapas de bilhetes do mâs de setembro,com diversas diver
gencias. 

17 dias em Novembro 1930.,., Dia 8-11 não compareceu ao ser 
vi~o para fazer seu plantao de chefe, tendo sido visto em 
Jau,embriagado e promovendo desordens. 

2,.,dias em Dezembro 193Q. Na madrugada de 4-12,como plan
tao de chefe de A.Galvao,agiu contra o regulamento ger.al 
dos Transportes,irritou o emprezario taatral,ao ponto das 
te promover escandalo e ser preciso a Estrada mandar pren
de-lo. 

53 d1~ - de- ~z~~ ro ~e 1931 A J n~1ro d~ 93?. Po~ ~o 
apresentar em serviço dia 10 de Dezembro de 1931 em esta
do de embriaguez. 

1 dia em Junho 1932. Viciar telegrama. 

5 dias em Julho 1932. Por não comparecer ao serviço ás 6 
horas dia 4-7 e nada avisar,sendo procurado em sua resi
dencia ás 7,40 informou que logo viria trabalhar,entretan 
to,s6 se apresentou uma hora depois,demonstrando desinte
resse. 

58 dias - de 27-10 a 23-12-1932. Por ter comparecido ao 
s~rvtço dia 25-9 embr1agado,e vencida sua licença em 26-1 
nao compareceu para reto~ar o serviço,nada avisando. Foi 
considerada como suspensao tOda a ausencia. 

1 dia em Abril 1933. Viciar telegrama. 

Campinas,24 de Agosto de 1933 

do Trátego 
I 
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Proc • 6 .544/33 

~ade11no Leite reclama contra rebaixamento. de ~cargo na C1a. P~ul1sta 

de Estrada de Ferro. 

• 

O snr . Laudelin~ Leite, telegrafista da Cia . Paulista reclama 

contra a administração da empreza que ap6s te-lo elevado ao cargo de te

legrafista de la . classe o rebaixou para o de 3a., trazendo ass im pre

juizo moral e material . c~.rrega toda a responsabilidade do át~ contra 

o qual reclama pa pessôa do Dr . Norberto de .. ~rruda ca.rrargo, superinten

dente da 4a . vivisão da Cia . Paulista , com séde em Dois Corregos . 

Pretende o recorrente ser reposto no cargo de telegrafista 
N N 

de la . classe com vant~ens ~ promoçoes de que nao se beneficiou e os 

reembolços das diferenças de vencinEntos de salarios pelo periodo de 

dois anos , desde a dat a do seu rebaixamento a telegrafiSta de 3a . classe; 

como tudo deixa indicado o item 12 da inicial de fls . 2. 

Confi~ando a sua reclamação o recorrente apresentou os longos 

requerimentos de fls . 14,16, 19 e 27 , nos yuais reproduz as mesmas ale

gações, reclamando as mesmas e outras providencias sobre o seu caso , pro

videncias que enumera á fls . 30 . 

Ouvida a administração da Cia. Paulista, informa esta que o 

recorrente tem rrais de 10 anos de serviço e para isso envia a certidãG 

do seu tempo de serviço que se inicia de 22 de Outubro de 1920 até a 

data atual e a fé de oficio do mesmo . 

Informando sobre o caso a Cia. Paulista á fls . 33 declara que 

o recorrente sendo admitido como telegrafista praticante gratuito, che

gou a telegrafista de la . classe e que em 1929 a Cia . pretendeu aqu1-

nhoa-lo com cargo mais elevado , designando- o para exercer a titulo ex

perimental a função de auxiliar de 3a , cargo em que se não manteve pe l a 

pratica de irregulan.dades , voltando á situação de telefrafist a de la. 

classe . Como a 10 de Dezembro de 1931 , compareceu ao serviço em estado 



de embriaguez , foi suspenso por 53 dias e rebaixado a telegrafista de 

3a. classe. Desde essa data vem lhe sendo concedido licenças, sendo 

que a ultima terminou em Julho deste ano e daí para cá o recorrente não 

se apresentou ao serviço. .h empreza informa que considerando as cartas 

e atestados do recorrente não p6de deixar de toma-lo senão como um 

doente, pelo que em vez de promover o inquerito administrativo pelo 

a .andono do emprego, prefere-faze-lo examinar-se por um medico especia

lista para providencias futuras que acautelem o mesmo. 

~ vista, pois , do que informa a Cia. Paulista e das proprlas 

alegações do recorr ente, vê-se aueele não foi demitido, situação que 

lhe daria direito a reclamar e a ser reconduzido no cargo, ex-vl o art . 

53 do Dec. 20 .465, de 1° de Outubro de 1931, visto como tem mais de 10 

anos de serviço. 
N N 

No caso em apreço, portanto, nao ·se trata da aplicaçao des-
N 

se preceito legal e sim de uma reclamaçao para o fim principal de ser o 

recorrente reposto no seu antigo car-;o e concum1 tantemente beneficiado 

com as vantagens a ou e tinha direi to ao exerce-lo. 

Não me parece possivel ao Conselho Nacional do Tr abalho 

invadir o dominio da administração de uma empreza, tumultuar a sua or-
N ~ 

ganizaçao administrativa interna, para indicar-lhe normas de açao 

auanto a classificação de seus empregados . A prevalecer tal criterio 

não haveria uma ernpreza capaz de manter sua organização. 

Dentro da ordem, obediente ao contrato de concessão .de ser-
,.. 

viços publicas, nao atentando contra preceitos legais definidos, podem 

as ernprezas tomar todas as providencias que o seu interef·se de serviço 

e da administração eXigir para com os seus empregados. As vantagens 

de salarios, a~ promoções, as nomeações e transferencias de cargo, bem 

como o rebaixamento de funções são átos da méra administração das ernpre

zas, contra os auais não se p6de levantar a autoridade -do Conselho Na-. 
cional do Trabalho , por lhe faltan inteiramente competencia legal para 

tantbo. 
O oue a empreza de serviços public~ não p6de fazer é demitir 

o empregado com mais de 10 anos de serviço sem inquerito administrativo 

em aue fiaue apurada a pratica de falta grave contra o empregado, por

que se assim proceder, incide na sanção do art. 53 do Dec . 20 .465, de 



1° de Outubro de 1931. 

Todo e qualquer áto da administração , desde que não incida 

nesse preceito legal, escapa á apreciação do Conselho Nacional do Tra

balho . 

Não havendo apoio na lei para fundamentar a reclamação do 

recorrente, opino pela improcedencia do recurso . • 

Parece- me necessario nue se oficie a Cia . Paulista para que 

promova , dentro de 30 dias, o exame na pessôa do recorrente , como in

dica no seu oficio de fls . 33 . 

Outrosim sou de parecer aue se oficie ao recorrente Laudelino 

Leite enviando- lhe uma copia do of1cio de fls,33 para aue ele tenha 

a prova de que está mantido no serviço da Ci a . Paulista e para que 

assim se apresente ao serviço , afim de reassumir o exercicio do seu 

cargo, dando-se- lhe conhecimento tambem da decisão que foi proferida 

pelo Conselho Nacional do Trabalho , neste processo . 

Rio , 19 de 

EB/ 

~.tt.""' ~~ 2 ~~ 9NA H- A~· 'U3 . 

h~. /)lA J #-/1-Jf. 

( .I 
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CONSE LHO NACION AL DO TRABALHO 
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P.l544/33 
ACCORDÃO 

JSS/E 

19 ... . 34 

Vistos e relatados os autos do p:ro.;cesso em que La.u

del1n0 Leite reclama contra a Companhia PaUlista de Estrada de 

FeiTo: 

Relatorio: 

Diz o reclamante que a companhia reclamada, após tel-o 

elevado ao cargo de telegraphista de 1 o classe , o rebaixou par 
N • 

o de 3a. Na 1n!ormac;ao de fis. 33~ a Companhia PaUlista de Es--
tradas de Ferro declara que La.udelino Leite; admlttido como 

telegraphista praticante gratuito, chegou a ~legraph1sta de 

l a classe em 1929, e que; pretendendo ele val-o ao cargo de au

Xiliar de 3.§: classe ,o designou para exercer, a titUlo de experi_ 
N N encta, essas tuncçoes, na qual nao se manteve, por irregulari• 

dades praticadas, voltando ~ situação de telegraphista de 1~ 

classe. D1z ainda a Companhia reclamada que; em 10 de Dezembro 

de 1931, el1e, reclamante, compareceu ao servtc;o em estado de 

embriaguez, e por esse motivo !oi suspenso por 53 dias e re• 

baixado a telegraph1sta de ~.Declara, tambem, que desde essa 

data, vem lhe sendo concediàas licenças e que a Ultima terminou 

em JUlho del933, sem que o reclamante se apresentasse ao servi -
c;o. Intonma, finalmente, que considera o reclamante um doente; 

N 

razao pela qual, em vez 4e promover. .o 1nquerito administrativo 

para provar o abandono do emprego,' está proVidenciando para que 

e1le seja examinado por um medico especialista. 

Isto posto: . 

considerando que La.udel1no Leite não p&de a sua rein

tegração e sim reclama contra um acto de administração interna 



da Empreza, o que escapa á campetenc1a deste COnselho; 

Resolvem os membros do conselho Nacional do Tra• 

balho . jUlgar improcedente o presente recurso, o!tictan• 

do-se 4 COmpanhia PaUlista de Estradasde Ferro para que 

promova, dentro de 30 dias; o exame med~co na pessoa do 

recorrente, como indica no seu ot.r1cio de fls. 33, e de

terminar seja enViada ao mesmo uma oopia do citado o!!i• 

cio para que elle tenha a prova de que está mantido no 

serviço, ar1m de reassumir o exercio do seu cargo, dan• 

do-se-lhe, tambem, conhecimento da presente decisão. 

R1o de Janeiro ~7 de Junho de 1934 

Relator 

Pu1 presente. Procurador Geral 

·-
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P. 6544/33 

27 Dezembro 4 
&/ 

snr. D1rector da C1a. Paulista de 1str&da e Ferro 

JundAAV 

f## 

Sao .PaUlo 

Para t.tns e u1re1to, remetto-vos, de 

or em o sr. Presidente, copia do e.ccor ão pro!erldo por 

este conselho, em sessão de 7 de Junho do corrente anno, 

nos autos do processo em que Lau el1no Leite recla' a contr~ 

essa Companhia. 

SauduçÕe attenc1osas 

(Oswãldo Soares) 

Dlreotor Geral da Secretaria 
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