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ADMI N I!ITAAçAo 

D.G.Oll,23 

~o ~ Janee-io. 9 de outubro de 1933. 

.. 

Ilmo. Sr. Dr. Diretor da 

Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho 

Rio de Janeiro •;ul~nELHO r AuiJfli.L DO TRABALH 
diP ___ .--~ . Jt. 

E /) ~ 
m.~....,...- ._......__.........._..._......_~ J. 

Em aditamento á minha carta datada de 22 de 

setembro último, estimaria que v.s. e dignasse conse-

guir de Lourenço Silva, que nesse Conselho apresentou 

recurso dizendo-se ex-funcionario desta Companhia, da

doa das datas e lugares onde prestou serviços, pois, 

pela simples indicação declarada de haver trabalhado 

na turma nQ 24, dificil será á Companhia colher é 

prestar os informes de que trata seu oficio n~ 2.1820 

(P.2-90l6/33), de 14 de setembro p.paasado • 

• ~tecipo meus agradecimentos pela atenção 

que v.s. dispensar a esta minha carta e aproveito-me 

do ensejo para reiterar-lhe meus protestos de alta 

estima e distinta consideração. 
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Lourenço cios. c o no erua ã .L!. . • 

L opoldina, tendo e_querido ao Sn~ Eng.engeir.o dn 1 • r i.ãencia o 

co.rtn gue se 

:v:._E.x.ia .. detc..rminou em 

té haJ_arecebi do r.cfe 

---~rido Snr. Engenheiro nenhuma r~s 

nc.ias no _sent..ido à se.r 

como é d JUSti 
~·-------------~--~----~ 

um resumo h:Lsto i'co do s u t o_.d trabalho 

ue_trab lbou_n 

um d seus 

1-------~-----.E.s;p_ernndo_merecer í' voravel deferimento, Qv:e_i:t; o en" e.J o 

___________ _para a resentar a 



Tempo de traba lho do Snr. Lourenço José da Silv • 

(Historico) 

EntDOu para a Ci , Leopoldin em 1903,trabalh ndo com os s eguinteo fcitore~ 

anoel B rros da turma ?a. oràinari ; José Villão,da 3a. turma;Antonio 

c mesma tnrm ; ugusto Pinto, oa mesm turma; em 1907,novamente 

no 1 de B rros,na terc eira turma volante;ent~ou depois ·o feitor 

c~ t~rccira turma vo1ante;todas estas citadas turmas,menos a ?a .cr m vol n. 

Em 1910c:B'eitor Eàuarào Gonçalves,em Macuco-turma l?a.;em 191lafeitor-Henriq 

Lima,em Cord iro-16a. turma,ordinar ia;em 1915sFeitor Antonio Almeid 

ma;no mesmo anoafeitor Cesar Figueiredo da 18a, turma , ordin ri ;no mesmo 

feitor C rgio dão,da 18a. turma, ordinaria;em Santa Ritasf 

da 19a. turma ordinaria;em Batatal,feitor Brasilino raujo,da 21 .tnrm 

r! ; em Janeiro de 192l:saiu da 21 • turma o1~inaria e ntrou de novo 

m li arço de ·1923,sendo feitores a Sergio Adâo,Abilio Monteiro,~anoel Seabr • 

Foi r movido para lOa. ,digo parn a 19 em que era feitor o Snr. Victor Mo 

ro. Trabalhou depoio com o feitor Mnnoel Costa da turma estraoràinaria , send 

movido para a 18a. em Abril à 1930,àa qual era feitor Antonio Joaquim. 

Em 1930,este ultimo feitor Antonio Jonquim dispensou m ,sem que eu den9e n 

vo. E S T R E S de L I N H A com que trabalhOU$ 

Domingos de Almeida em 1903;João Carvalho,em 1904;Hilario Fernandes,em 

1913;1mnoel de Barros,em 1913 at l917,digo de 1913 até 1927;Joâo 

rdo ~ilva àa 1927 a 1930;trab lhou ~lgm1s mezes com o Mestre 

Monteiro,no Ramal Ferro da 4 • divisão . (la. resid nci ) 
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• 

Sr. Diretor da The Leopold1n ilw y Co. Ltd. 

1 

O ( (-;} ct (-Jl. (M_i c,_.. 

/)et,~. 
t/ I 

o o 1~1o no 820 d st 

n oretnt•:la , ~f' 14 r o do . no n de om r f .. .. 
r !"ICiFl o v o 00 n. • o • 23, do :J d Outubro d uclo · no, 

a lio1to-vo r· ;,? !. .., fr:>r. - obr~ d 1 -o de ' 00 ç e c 

• Lourfllnço iilT • do qu 1 VOIJ r Q•e o C'-;,pi do h1etor1co 

pelo &a o apresentado cf't ... o.~. .. et ri • 

ud çõea. 
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A DM INIS TRAÇAO ~w e/e cft,neiu.. . 26 de abril de 9 4. 

D.G.Oll,23-(RL) (!laixa ~·u 291 

Ilmo. Sr. Dr. Diretor da 

Secretaria do Consêlho Nacional do Trabalho 

Rio ~ Janeiro GON lHO NACIONAL DO TRABALHO 
( ,1r

1

!'. i - "- g 8' Ó~ 
A de C?fl~ de [9..U.. 

Acuso recebimento do ofício de v.s. ng 1-545 (P.9016/33), 

do dia 19 do fluent~ mês, e, agradecendo a remessa da c6pia do 

hist6rico apresentado a êsse Colando Consêlho pelo reclamante 

Lourenço Silva, espero dentro de breves dias dar as informa

ções solicitadas. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a v.s. meus pro-

testos de elevada estima e distinta consideração. 



E.xmo . nr . Ministr do T.rab lho . 

____ De 
nr ~ • -

dr.: , em cuj missi:v p..e.de~ 

ra obter do Snr . Gere o. . Li! p ~d in RE!.y..l y. o :tempo da s.er-

___ a~o o p ed ido 

te~ ._ · 

de de v da. 

~ r ri Cia . ,inc~ s remeto a V. Exã. os ~

c for~ fornecidos p r varies ~aitorea d~ t 

a v. i • o ob.sequio de ordenar. o en.caminh;Jmen-

g r e.qLl.e..r! "'"'-'-_._..,._ 

-W..l .. ...._ c.onc e.Cli-

end ereÇNJ a Jnl 

c a-

meua pup_eis.,p.oi e tou.lu.tanclo c.om s.er. · ..,c· 

-ª-e hon1::a de sub. c ·evev.-me , com 

me ofi~io , ~allho 

s.:t.ima, veneraçã e clcv..::u:lo r· e-

- -------
-----~-----------=-e-Y._Ex1~· a~·~---------------------------------

-----------'1=iu"-m_1"'""·l_â~o Cro . e Obrgm •·----

~ de.,;/~ ,r~.,..,_~ 
------- - ~o~~ ~e:~~~-

LHO NACIONAL DO TRABALHO 
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Louren José da Silva ·---- .L----------------------
.,_ ____ _...nllou_na_c ompanhi ~ _l.9Q3._ trahalho 

_ ma ?a.._ rdinaria __ Feito J.o.sé Vilã •----

11 3 • 

O Feit r August P.int tt tt lt " 
e· t r M no e B r s_(l9_o7) tunna • Volailte. ______________ _ 

.....,_...._ onçalve.s,_ em_M.acuco., 17a. turma rcHnaria _________ _ 

trab lh , F itor Henrique Lim _ em .... Cord6ir ~6a. rdinar.i • 

l:h u, 1t r · 

" " e it r Cezar FJ.gueired R. Fercl•_Co.ntagal. 1~ rd in ri.a----J 
d .. 

Eit Feitor J sé Fernandes R._Ferri CantagaL J.9a. rdinario __ 

Bat tal. Feitor B A.rauj _R._F.e~ric Cantaga.L 21.a. rdinar.i •--------------1 
da 21 • em Marc de 192.3 ,~co ' 

Sergi dão ,._Ab ilio_Monteir , Manoel. Seabr 18 • rdJ.na:cia, f o i ~emov:ià o para J.9a. 

Feit r VictQr llon~eir •-

éom Feit r_Manoel C t tu~ extra rdinaria, em vid - em Abril de J.930-P 

turma 18a. rdinario, Feitor, 

s m qQe d~eu m tiv .... _ 

Joaqu~, em N vembr -~930 este 

lltestres a e 1L.inh que t.rahalhou DomingQS de Almeida, 1903 _Jo .. O- Carvalho, 

Hilari Hernandea, te. 1913, e-Manoel. Bar..r s d 191 '1t ~ 1937, 

lfi30, trabalhei_alguns me.z.e.s_co !estr.e Linha ili 

s empre_nes Residencial) _____ .. 

.. 



A CONSIDEHAÇtiO DO 8/l . 1J,.:·. ~·J ,, 

Em éf: r!J .;:-). ~····················:;:;, 1 ~3 y _ 
_ __ ..... ~~. cfR.. /k«~:~.:.®. .... .. J?..~-{(' _____ 

DirectJ>r da I a. Secção 
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1-933 

P. 9016/33 

I 26 Junho 

• 

• Diretor a The Leopo1d1 

L1m1tet 
" 

,., -
~sto.çao Dar 

4 

11 y company 

Re1tcr n o os ter s do or1c1o no 545, e 19 de 

br11 deste ano, S) 11clto-vos ~ necessar1 s Jm!or ações bre a 
... 

dec1ss o de Lourenço da Silva, de q 1 fo1 re et1d a essa 

com o alu ido ot1c1o, copia do hl~tor1co o te1po e o rvtço -

tenc1os 

Diretor cretar1 
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'õllrr ~ffropalbina 1\ailitta:tl illompnnn ~hniteà. 
vj/jpn e:, ~ 

D.G.Oll,23-(RL) 
ADMINISTRAÇAO 

Ilmo. Sr. Dr. Diretor da • 

Secretaria do consêlho Nacional do Trab~lho 

· _ .;J ' r L oo TR s LHO 
2!/) 0 ,f - '1:_.,{/_f__ 
'"' 9 . t!!.,-w 31/ 

Acusando recebimento do seu ofício ng l-933 (P.9016/33), de 26 de 

Janeiro 

junho p.findo, presto as informações solicitadas sôbre Lourenço Silva, 

entretanto, desde já saliento que, só depois do histórico en~iado com 

o ofício de v. s. sob ng l-545, ',de 19 de abril do fluente ano, foi pos-

sivel saber-se quem era o reclamante. 

Lourenço Silva foi trabalhador de sóca na "Linha Cantagalo" e em 
• 

novembro de 1930 de ou de comparecer ao serviço; e, tratando-se de um 

empregado que por 16 vezes deixou o trabalho, nenhuma comunicação foi 

dada de sua Última saida. 

Assim, só agora, após a correspondência trocada com essa secreta

ria, ficou esta Companhia ciente da reclamação do aludido empregado, 

que não foi exonerado e sim abandonou o serviço, pelo que, depois que 

fôr examinado o seu tempo de serviço, caberá o inquérito administrativo, 

o qual, si procedente, será enviado á deliberação dêsse Egregio Consê-

lho. 

Valendo-me do ensêjo, renovo a v.s. meus protestos de elevado 

apreço e distinta consideração. 



ebido em 21/7/34 . SÚbado . 

Secção. - A. L . R. 

Sr. Diretor da Secção . 

O presente documento 

nde - se ao P . n~ 616/ 33 , que vos foi 

aminhado em 25 de Junho pp . 

io de Janeiro, 23 de Ju ho de 1934 

i}y,c;o fucP ct} , \eu c;5 
A ux . de 1 a . C l . f/ 

~o[ai_;)tqy~ vt;~cfk ;~a ""-fo/tntM; ojt~fídbeú/nt&dJ 

ebtdo em 1/8/34. 

Secção. A.L.R. 

r 

Minha informação supra, 

23 de Julho pp., foi baseada no fato 

não ba ver eu encontrado , até B:IUela -· N 

a~ no arquivo _desta Secçao, o preces-

no 9. 016/33. 

Rio de Janeiro , 2 de Agosto de 
A9 1934 

ctp!::.c:~.d'~f:twj 

. '" 

I 



Recebido em 2/8/34. 

la.Secção.- A.L.R . 
,., 

INFO [AÇAO . 

Afim de prestar informações a este conselho 

sobre a reclamação de Lourenço Silva, a The Leopoldina Rail
way co. Ltd solicitou informes sobre d tas e lmgares onde 

trabalhou o reclamante. 

Prestadas, por este, aqueles informes, esta 

Secretaria remeteu uma cópia dos mesmos à Cia. reclamada , 

que, por oficio de fs+.l5, de 26 de Abril deste ano, prome

teu para breves dias, as informações solicitadas . 
Decorrédos dois mêses, foi reiterado o ofi-

cio desta Secretaria, que mereceu, entãó, a resposta de fls. 

20. 

Informa a The Leopoldina 1ailway co ,Ltd. 

que somente agóra poude saber quem á o recl~mante. 

Diz que se trat de um empregado que, em 

1930, abéndonou o trabalho por 16 vezes, e do qual vae ser 

examinado o tempo de serviço . 
Si couber inquerito administrativo e o 

mesmo for procedente, sera ~ enviado à deliber2ção deste con

selho. 

~ de se estranhar que uma falta grave 
cometida em 1930, somente em 1934 vae ser apurada em inque

rito admin1strativo, quando o art . 69 do Dec . no 17 .491, de 
N 

11 de Outubro de ~927, vigente naquela ocasiao, dava garan-

tia de estabilidade ao ferroviario que contasse mais de 10 

anos de serviço efetivo, o qual, naquelas condiçÕes, só po

deria ser demitido medi nte inquerito administrativo . 

O reclamante informa que possue 28 anos 

de tempo de serviço; aliás, pelo historico que enviou (fsll2), 



verifica-se ·que, de fato, seu tempo de serviço excede de llin 

decenio. 
Entretanto, estando a Cia. reclamada estudam

do o tempo de serviço do eeclamante, penao que seria conveni

ente aguardar-se n~va manifestaçaõ da mesma, pelo prazo que -a autoridade supsr;ior determinar. 
~ o que proponho, salvo melhor juizo da Bro-

curadoria Geral.. 

Rio de ~ane1ro· , 3 de Agosto d~e) l934 . 

(!;ltf1~" {'Juud r:fl. '~/ a<-cij 
. / - AUX. de la. Cl. 

VISTO- Ao Snr. 0r. Procura or 
dJ or,Len;z (1'o Rx 1 o Snr. ú re 'ldeni • 

Jjunto 

ele í0 -3.~ 
--·- ····~ .... ·-····· ..... . . - ........ . 



,. 
I' 

\ 



... 



Setembro 
.A.L. • 

• 

r. Director d Th Leopold1n ilway Oo. Ltd. 

P1atricto Jlderal 

... 
oo to id de co o r u rido elo 

Dr. Q djuncto . do o ou o r Ger no uto do procea-

ao e que Lourenço d 11T r cl oontr o e to d aua 

1 
... 

d•s• 
.. 

de s o ree • aolioito•TO • d o r do Cfr. Pre-

1d nte, sej nvi do esta ecr t ri , 00 poseivel 

urge no i • o certi!t'oado do te po d serviço do recl nte. 

Attenoio1a1 a ud çõ a. 

' Direotor da Secretaria. 



• 
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liDMINISTRAÇAO 

D.G.Oll,23-(RL) 
-I.A.87-

Illmo. Sr. Dr. Director da 

I LHU NA I I DO 8 LHo 
~ GIP ·r -i H- 1/ & " 

Em r- de._~~~.=:.__de 1 :.J.L.. 
Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho 

Rio de Janeiro 

Em additamento ao eu of'ficio D.G.Oll , 23-(RL), de 6 de Julho do 

fluente anno, e em resposta ao de V. S . sob n~ l-1 . 2lo (P. n 9016/33), 

de 5 do finJante mez, pa so ~s mãos de v.s. as pe as do in eri o ad-

ministrativo nstaurado ara a urar a rec ama~ão que Louren,o José da 

Silva offereceu a esse E regio Instituto . 

O relatorio d Conunissão estuda e anal sa circumsta ciad mente 

o c ao, e-

salto quanto se seeue. 

~o seu recurso, disse o inculpado que fôr dis edido o serv o 

em 5 de Novembro de 1930, apezar de contar mais de dez annos eff cti-

vos de serviço. 

A rimeir allegação do accusado não procede nem encontr rova 

em seu favor. A referencia de ue o feitor Anto io Joaquim o az 

para o inferno não im orta nem significa que o tivesse disp nsado do 

serviço, mesmo porque faltava competencia áquelle feitor para tanto, 

de vez que os c sos de demissão são da alçada exclusiva do Chefe da 

Re artição das Linha~ . Ademais, a )hrase do feitor alludido, que ser

viu de pretexto para o reclamante abandonar o serviço, ~ usual entre 

essôas de educa ão abaixo da mediana , não tendo si nificação outra 

senão a de advertencia . 

M s , si assim não fosse, isto é, si o c o do feitor importa se 

na exonera ão do i1putado, ~ -o colheria na especie a sua segunda alle-

~a ... r. I .. t 



LEOPOLDINA RAILWAY - 2 -

gação, por~ue o accusado não conta 10 annos effectivos de serviço. 

O certificado de tempo de serviço de fls. 5 consigna-lhe 15 

sahidas expontaneas antes da de 15 de Novembro de 1930, ponto este 

confessado pelo proprio reclamante, ~ue, textualmente, affirmou: 

"~ue de fato o acusado tem certeza ~ue saiu do serviço por várias 

vezes, voltando ao mesmo outras tantas vezes, ••• "; e corroborado 

com o depoimento da 2a. testemunha, ~ue assim se expressou: ''~ue 

a testemunha sabe haver o acusado, por algumas vezes, deixado o 

i " serv ço... • 

De tal forma, o accusado não tem o direito á estabilidade 

funccional de ~ue cogita o art. 53 do Decr~o nQ 20.465, de 1 de 

Outubro de 1931, conforme já decidiu esse Collendo Conselho ~o pro

cesso ng 4-1.174, entre partes: a Empresa de Bondes Eletricos Campo 

Grande a Guaratiba e Vicente Valente, sob o fundamento de ~ue o em

pregado, despedindo-se por sua propria vontade, e é admittido nova-

mente, volta como empregado novo, sem direito ao tempo de serviço 

a;ntel"ior. 

A decisão, na especie tratada neste in~uerito, não póde ser 

outra senão a proferida no caso invocado, uma vez ~ue alli como no 

inquerito, ~ue agora se submette a julgamento desse Egregio Conse-

lho, os accusados confessaram haver interrompido a continuidade dos 

dez annos effectivos de serviço indispensaveis ao direito de estabi

lidade funccional previsto no art. 53 do Decreto nQ 20.465, de 1 de 

Outubro de 1931. 

Valendo-me do ensejo, reitero a v.s. meus protestos de alto 

apreço ·e distincta consideração. 

Annexo: 1 processo c/51 fls. 

~ Director Gerente 



LEOPOLDJNA 
RAILWAY c.• 

COMISSXO DE INQmfRITO A.DMINISTRAT IVO 

, 
A O U S A D O t- LOURENÇO SOSE DA SILVA, 

TRAB.ALHAI10R DA VIA PERta

NENTE. 

AOS 'fiNTE DIAS DO Mis DE AGOSTO DO ANO 
, 

DE lliL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO, AUTUO 

A PORTARIA X DOCUMENTOS QUE ADIANTE SE SE-

GUD. DO QUE, PARA CONSTAR, EU, :M'ANOEL AU-

GUS'ro VAZ JUNIOR, SECRETÁRIO DA OOlliSS.lO, 

SERVIN'DO DE 

:tsTE TiRMo •I.:::!:~~~.,a.~~~~~hf4::!;:::;:;:~:!:..: 



LEOPOLDINA RAILWAY 

vj/jpn 

D.G.Oll,23-(RL) 
-r.A.87- Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1934. 

PORTARIA 

Tendo em vista a reclamação feita por Lourenço José da 

Silva, trabalhador de s6ca no ramal de Cantagalo, ao Consê

lho Nacional do Trabalho, conforme se evidencia da c6pia que 

a Secretaria daquele Instituto enviou com o ofício número 

1-545 (P.9016/33), de 19 de abril do fluente ano, na qual 

alega que foi dispensado do serviço desta Estrada, quando na 

realidade tal não se deu, porque aludido ferroviário traba

lhou até 15 de novembro de 1930, e, não comparecendo ao ser

viço dessa data em diante, nada reclamou, ignorando-se mesmo 

o seu paradeiro, e considerando ainda que com a reclamação 

agora feita apurou-se ter Lourenço mais de 10 anos de servi

ço, embora com diversas interrupções, determino se proceda o 

inquérito administrativo afim de que tique apurado o abando- l 

no de serviço praticado pelo referido ferroviário, ouvindo

se, não s6 o acusado, como as pessôas que do fato tenham co

nhecimento e as testemunhas: Sebastião Souza, feitor-ajudan

te, Anizio Raimundo e Virgilio Costa, trabalhadores, residen

tes, os dois primeiros, na Linha de Cantagalo, e o último em 

Santa Rita. 

Nomeio para constituirem a Comissão de Inquérito Admi

nistrativo os senhores Dr. João Pereira Netto, Francisco de 

Avila Tavares e Manoel Augusto Vaz Junior, o primeiro e o 

último funcionários da Administração e o segundo Chefe de 

Secção da Contadoria, que servirão, respectivamente, como 

Presidente, Vice-Presidente e Secretário. 

Remeta-se ao Presidente da aludida Comissão a presente 

Portaria e demais documentos pertiBnentes ao caso, todos em 

quatro vias devidamente autenticadas. 

Cumpra-se. 

-------Diretor Gerente 
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{Ufr~ 1fi~opnlàina ~aihua~ @ompau~ 1fiimit~à. 
vj 

ADMINISTRAÇÃO 

~o ck.~neáo. 18, agosto, 1934. · 

D.G.Oll,23-(RL) 
-I .A.87-

aitttXtt ~~ 291 

Ilmo. Sr. Dr. João Pereira Netto, • . 
Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo 

P r e a e n t e 

Em aditamento á minha Portaria de ontem datada, na 

qual ·determinei a instauração de inquérito administrati

vo para apurar abandono de serviço praticado pelo traba

lhador da Via Permanente, Lourenço José da Silva, comu

nico-lhe, por estar enfermo o ar. Francisco de Avila Ta

vares, nomeado Vice-Presidente, que em sua substituição 

nomeio o ar . David Lirio Corrêa Netto, funcionário da 

Contadoria, fazendo esta carta parte integrante daquela 

Portaria. 

Saudações 

Diretor Gerente 
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THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITEO 

FÔLHA DE ANTECEDE.NTES ~ ~ L. R. 

Via Permanente. 
(Reparti ç<1o) 

CERTIFICO que revendo os assentamentos desta Repartição 

e a ficha individual do Snr. ····---~~-~~-~-~-ç-~--- ~P.-~~--A~---ª!-.?:-.!.~ ...... :::::::::::.-::::: :::::-:::::::-:-.:-:-.:-:-.-::-.-::-.:.: .-::-.-:- ... . 

- ---- - ------------------------------ Trabalhador -················································································································· ········ ' .. ................................................................... ............................... ' 
(Ca tegori a) 

dos mesmos consta o cguinte: 

DATA ~~-
_Di:_j Ml!s I Ano 

::.S:ISTÓRIOO 

............ ............ ........... . .... Ne.nhu.m.a .no.t.a .. h.a .... em ... s.e.u ... P-r.o.c.ee.eQ., .... Q.."".e.r. .... e.l.Q_gi.QJ~~L.q~-~-~ .... 4~ .................. . 

........... ............ ........... ....... c.en.s.ur.a .... ~ .............. .................................... ................................................................................................................. . 

- - -••••••••••• ••••••• • • • •• ••••••• •• •• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o• o•oouoo•••••••••••·••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• •••••• •• ••• •••••••••• • ••••·••••••••••n•••••••••••••••••• •••uooooooooo•••••••••• ,, 

- - -...... o.... ............ . ... ....... . ............ ·····-.... -· ..... ······· · ····~-~- ~-·-···· · --- - · ........................................................................................................................... ······· ......... . 

- - -............ ············ ........... .. ............. ........................................................................................................................................................................................................................ . 

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

..•....•..• · ··· ·· · · ~ -- - ...•..•..•. ------··--··-···········-·· ·••···•·••·•· •••.••.••••• :7' .................................. .:":': .................... ~ ................................................................................. . 

- - -................................... ·································-···························· .................................................................................................................................................. . 

- - -................... .......................... ............................................................................................................................ ............................................................................................. 

- - -Of•Oo0o0000 000000000000 00000000000 0 00 .. 0000000000000000000000000000000000000000000000 .. 0000000o000000+00000000000+oo0+000 0 0000•00000 •o•Oo• ••········ ·· ····· · ····················M··················· ·····- · · - -·-········ -·········O.•••Oe o o •o-

- - -··········· .................... ... ................................................ ............................................ ................................................. .... ........................................................... . 

- - -........ .......... ............ .... ......................................................................................... _ ............................................................................ ............................................. _ 

- -············ ......................... .............................................................................................................................................................................................. ..... ....... . 

- - -...................... ......... .. ................ ...................... ............................... .......... .... ............. ···-· .... ............ ................................................... . 

- - -... ... .. ... . . . .. . .... .. ..... .. .... .. ............ ·············· . ....... ··········· ...... ................................ ................................ ... .. ..................... ....... .... -···· ... -..................... ... . ·-··· ...... ~-, 

- - -.. .................................................................................................................................................................................................................................. ............. 

- - -...................... ....... ............................................................................. ... ......................................... .. ..... ................. .................................................................. 

- - -·······················r········ ............................................ ...................................... ............................................................................................... . 

.--- . Nada mais. c 1s~and'Çiirc os antec~mprc-

gado, eu, .... --~~-& .... ~~- ......... ~ ............................................. , pa sei 

te certidão, a qual dato c assino. 



56<) THE LEOPOLDI 

OONTADOHYA. 

Secção de Certificados 
CERTIFICO q~ 

de tempo de serviço e 
que o Sr. ____ .. Lo.ur.enç.o.. __ J.os.é ..... da.. .. .S.il v vencimentos. 

-16- -10- A ....... .... . .anos, ........ ··- meses e -8-. 

-
Tempo trabalhado l - Vencimentos 1- De -, De At é Anos Mêses Dias j Horas 

1 10 902 30 6 904 -1- -7- -13- -6-. 1:368$5 o 1: 1 7 904 30 9 905 -1- -1- -1- 815~000 
1 10 905 30 4 9 7 - -11- -20- -4- 709$200 

t i 5 907 , 31 7 9 7 - -1- - 57 500 j: 8 9 7 31 12 909 -1- -8- -16- 1:238 400 
1 1 910 23 2 910 - -1- -23- 11 ~4 o 24 2 910 ' 
6 7 91 27 7 910 - -22- 50 600 28 7 910 1 
1 2 911 10 2 911 - -1 - 23 000 11 2 911 

11 7 911 31 1 913 -1- -6- -21- 1: 83 :;p300 1 2 913 1 
1 9 913 12 10 913 - -1- -12- 85~1 o 13 10 913 : 

17 2 914 8 12 914 - -6- -23- 432 p500 9 12 914 I 

1 4 915 3 11 915 - -7- -3- 445 ljp 000 4 11 915 ' 
27 2 916 30 6 917 - -11- -19- 735 000 1 7 917 1 

23 5 918 31 7 918 - -2- -9- 159 300 1 8 918 1 
1 2 919 31 5 919 - -4- - 3 o o o - • I, 

1 6 919 2 5 920 - -10- -14- -4.- 804 '100 3 5 920 . 
14 10 920 31 10 920 - -18- 54 70 -
1 11 920 20 5 921 - -6- -17- - 4- 536~000 21 5 9~1 ' 

17 8 921 31 1 922 - -5- -15- 425 600 1 2 922 
28 3 923 15 6 923 - -1- -21- - 4- 141 400 

So a 9:5 4 '600 
16 6 923 31 lO 923 - -4- -12- - · 380 p.hora 1 11 
11 1 925 3 4 927 -2- -3- -1?- - 430 11 ti 1 5 

1 6 927 3 4 929 -1- -11- - -143 " 11 1 5 
13 11 929 31 7 930 - -8 ... -1 - -7- - ~ 43 " 11 

1 8 93 15 111 930 -3- -14- ·-3- - .jjl5 n lf 

O M .A. 1?- -10- -9- 1 -

Faltas Exonerações 

Mêses I Dias I Horas Dia fMâ· r An;;-

1----~-----~--~----~--~----+-------~---------------------------

-19- -3-

Repartiçao:-Via Permanente. NQ 318.· 
-gro Qe 1930, trabalhador da turma 2~ 
nao está incluidas as épocas porventl 
-nho, julho e eetembro a dezembro de l 
-balhado ou nao. Licenças:- Nao há a 
Lourenço Silva.-----... -------------~-~ 
-----~-~----------------~~-~--~~--~-~ 
23/2/1910.-Saíu.---- eadmitido em 6/? 
27/7/1910.-Saíu.----Readmitido em 1/2 
10/2/1911.-Saíu.----Readmitido em 11/ 
31/1/1913.-Saíu.----Readmitido em l/9 
12/10/1913.Saíu.----Readruitido em 17/ 
8/12/1914.-Saíu.----Readmitido em l/4 
3/ 1/ 915.-Sa u.----Readmitido em 27/ 

----~--~----~--~----~----~~~~~-~~U------~~a~itido em 23/ 
Nada ma is constando sôbrc o tempo de serviço do empregad acima 1 

de tempo de set viç e vencimentos, passei a presente certidão, por me haver sido 

Rio de Janeiro , l7 dt 

(a) .. . .. .. 

CONFERE : ·--·-----------------·· . Contador Geral, Interino. 



LEO OLDINA RAILWAY 

A. a Po~taria de fl~. doi~, ~4-~e cienaia 

ao~ demai~ membro~, par ação d·a Comiss-ão de.s:ta data. 

Rio de agosto d 19J4. 

OERTIDlO 

Certifico e dou fé que- dei aienaia aos s·enhore.s- membro·s 

da cromiaaão ãos têrmo~ da Portaria de fl~. dois, do senhor 

Diretor Ge~ente, d'atada de 17 cfo corrente mês, nes-ta ·data. 

Em 20 de agoato de 1934. Eu, Manoel Augu~to Vaz ~unior, Se-

cr~tário da ComisS'ão, o erta oerti• 

dão, ~ 



LEOPOLDINA RAILWAY 

COJUSS.lO DE IlfQ.UÉRITO ADMINISTRATIVO 

AT.A DE INSTALAÇXO 

A ~ vinte diaa do mês· de agoat~ do ano de 1934, em uma sa

la situada no primeiro andar do E~critÓrio Central da The 

Leopoldina Railway Comp.any, Limited, em Barã de llauá, á Ave

nida Francisco Bicalho, neata Capital Federal, reuniu-ae a 

Comis-aão de Inquérito AdministratiTo nomeada pela Portaria do 

aenhor Diretor Gerente, datada de 17 do ~orrente m4a, com a 

modificação preTis-ta na carta do me~ aenhor Dirator Gerente 

de 18 do citado mls-, constituida dos infra ass-inados-: Dr. 

~oão Pereira Netto, como Presidente; David Lirio Corrêa Netto, 

como Vice-Presidente; e Manoel Augus-to Vaz ~unior, como Seore 

t'rio, em obaerv4noia ao artigo segundo das Instruçõea baixa

das pelo Consêlho Nacional do Trabalho, publicadas no tniário 

Oficial• do dia 9 de junho de 1933 e modificadas, em parte, 

pelas publicadas no mesmo diário de 12 de junho do fluente 

ano, com o fim de ins-taurar inquérito administrativo para apu 

rar o abandono de aerTiço prat.icado pelo trabalhador de sóca 

Lourenço ~oaé da SilT&, que, apezar de alegar, conforme se 

eTidencia da cÓpia que a Secretaria do Consêlho Nacional do 

Trabalho enviou com o oflcio número 1-545 (P.9016/33), de i9 

de abril dêste ano, ter sido dispensado do serviço da aludida 

Companhia, na realidade tal não se deu, porque aludido ferro

viário trabalhou até 15 de novembro de 1930, e, não compare-

•; cendo ao serviço dessa data em diante, nada reclamou, ignoran 

do.s-e mesmo o seu paradeiro. Tendo presentes o certificado 

o certificado de tempo de serviço e a f~lha de antecedentes d 

trabalhador Lourenço · ~os~ da Silva, o senhor Presidente decla 

ra instalada a Comissão e designa o dia 30 do corrente mês, 

ás 15 horas p.m., na estação de Cantagalo, no Eatado do Rio 

de ~aneiro, para aer ouTido o acusado, por si ou aasiatido 

por seu advogado ou pelo advogado ou representante do sindi-



LEO OLDINA RAILWAY 

cato da cla~se a qua pertencer, e ser&m, tambem, ouvida~ as 

testemunhas arroladas na Portaria de tls. doia, ordenando 

expedição de todas as intimações necessárias. Do que, para 

constar, eu, Manoel Augusto Va~ JUnior, Secretário da Gomis

são, datilografe-i esta ata em quatro vias de igual te~r, que 

membros da Co-



LEO OLDINA RAILWAY 

JUNTADA 

Aos vinte e nove ãias do mês- de agos-to de 1934, junto 

a êstea- autos· as segundas vias- da. intimação e das notif'i

aaçÕeS" d'evol vidas pelo ac:uErado e pelas te a temunha.ET, jun

tando, tambem, ás de-maia vias do proaeaso cÓpias doa alu-

didoe instrumentoS"'. Do que, para oonstar, eu, Manoel Au

gus-to Vaz ~unior, Secretário da cromisaão, servindo de es

crivão, datilografei ~ate têrmo em quatro via 

te~r, que subscrevo, ~e./!_ ~h 
' / 



LEO OLDINA RAILWAY 

~ 

00 ISSIO DE IIQu.gaiTO ADKIIISTRATJJO 

INTIKAÇ(q 

Pelo presente inetru nto, tio o senhor LOURE O JO 

DA SILVA 1ntt do, sob pen de reTelia, a oo p reoer o ia 

trint (30) do corrente -'•• ~. quinze (lS) horas P• ., n 

eat ç .. o de Oantag lo, no Estado do Rio de J neir , podendo 

aoom Dhar-se de eeu adTogado ou ser assistido pelo adTog cJo 

ou representante do sindio t d ol sse a que pertena r,para, 

perante Oo isslo de Inqu4rito Adm1n1atrat1To d The Le pol-

ina 11-., Oo pany, Limited, prestar deolaraçõee o inqu'

rito em que 4 acue do de ter bandonado o aerT1Ç , oie, . pe• 

sar de aleg r, oontorme e evidenoi da odpia que eoretari 

do Oona•lho B atonal do Trabalho enTiou oom o ottoio nd ero 

1-S4S (P.,Ol6/33), de 19 de abril do fluente ano, ter ai o 

dispensado do aerTiço da aludid Companhia, n re lidade tal 

não se deu, porqu trabalhou até lS de noTe bro e 1930, e, 

não oompareoendo ao aerTiço de d t e di nte, n d reol -

mou, ignor ndo-ee mesmo o seu p r deiro. io ndo, tambe , 

ti do, sob oomin ção d ama pena, p r aasistir, nos 

os dia e local, aos depoimentos d a teste Dhaac Seb eti o 

Souz , feitor-ajud nte, Anisio R imun e Virgilio Ooata, 

balh dores, reeid ntea, os doia pri iros, Linh de a 

galo, e o Último em Santa Bit • toando, outrossim, cit d 

p ra todos oe t r s e ato at4 oonol são do 1nqu4rito, de· 

baixo d pena oo inada. 

L Trado em ainoo Ti e de igual te~r por mim, oel Au-

gueto V a Junior, earet~rio 
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~lSSIO DE IBQutftiTO AD IBIST!ATIYO 

elo presente inatru nto, Comiaalo d Inqudrito d 

niatr tiv da The L opold1 R 11.., Co pany, Liudted, roga 

00 eoi ento do a nhor s TlXO SOUZA quinz ( lS) or 

P• ., do dia trint (30) do corrente a, e c 
tagal , o Estado do Rio de 3 neir , afi de, b d Ter a-

de, preat r de 1 nto no 1nqutfrtt adminiatr ti TO 

par apurar o abandono de aerTiço de que 4 aOUI do o tr 

dor de s&o Lourenço :Joa4 d Sil ' ue, p zar e legar, 

conforme a eT1denc1a d o& pia que a eoret r1 do Conaelh 

N cio 1 do Tr balh DTiOU CO o otloto ndmero l·54S (P.9016 

/33), de 19 d bril do tluente ano, ter sido diapena o o 

serviço da ludid 1 , na re lidada tal n*o 8 eu, 

porque aludido ferroTi~rio tr b lhou at4 1; de noy br de 

1930, e, n*o oo p recendo ao ervtço deas dat e di nte, 

n d reola u, ignorando-a 8 o o a u par 

L yr do m otnoo vla de igual te r por m1 , 

gueto V z 3un1or, Seoret,rio d Co~a8 o, que 

noel A -

d Comiaaão,~~~~~~~~~ 

~. 

Ri de 1934. 

ctJ..u..· ~~· ~ -u<,~a-h dn 

fcrm~ da_~ ~h~~, v

~ ~~ ~~r->-~ 
~kA_ 

t3-bd( ~ l?k 

f0 ~-t"t' '-<""t-o 

~ 
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COKISSIQ DE l!OU~ITO AQKIIISTRATtyO 

OTpiÇAC4Q 

Pelo preaente instrumento, a Oomiaeão de Inqu&rito ~d 

niatr tlTo da The Leopoldina Bailway Comp ny, Llmited, roga 

o oomp r cimento do aenhor AlfiZIO RADlUIDO lls quinae ( lS ) ho

r a p .m. do di trint (30) do oorrente ea, n atação de 

C nt lo, no Estado do Rio d Janeiro, afim de, a be 4 yer 

d de, preat r depoimento no inqu~rito dmtniatratiTo tn t au

r do pa:r purar o abandono de aeryiqo de que 4 acue do o t ra 

balhador de óoa Lourenço Joa4 d ilT&, que, pezar de le-

gar, conforme se eTidenot d o&pia que a Secretaria do Oon

••lho N atonal do Trabalho enviou oom o otlc1o númer 1-S4; 
(P.90l6/33), de 19 de abril do fluente an , ter sido dlepe 

aado do a rTlço d aludida Ooapanhta, n re lid de tal n· o ae 

deu, porque ludido terroT1,{rto tr balhou at4 1S de noyeabro 

de 1930, e, não oom a~ecendo ao aerTiço deaa d ta ea diante, 

nada real a ou, ignorando-se mesmo o eeu parade·tro. 

LaTrado em cinco Tias de igual tear por aim, 

gueto Vaz Junior, eoret,{rto da Comi aão, que 

indo 

/ c t.c/1 1 c 

f7f:Z-~h ~() 

noel Au-



.• 

LE POLDINA RAILWAY 

QOKISS!O DR IB~ITO ADKINl$TRATiyQ 

IOTIFIOACSO 

Pelo presente instrumento, a Ooudasão de Inqu4rit Admi

nistrativo d The Leopoldi RailwaT Oompany, Limit d, ro a 

o comparecimento do senhor VIRGILIO COSTA ás quinze (15) bo-

rae do dia trinta (30) do corrente 

salo, no Est do ~o Rio de Janeir , afim de, a bem d verdade, 

prestar depoimento no 1nqu4rito dministr tivo instaur d 

para purar o abandono de serviço de que 4 aous do o tr ba-

lhador de sdca Lourenço Jo 4 d ilT , que, apez r de alegar, 

oontorme se evidenoia d c&pia que a Secretaria do Oonallh 

Naoional do Trabalho enviou com o of(oto ndmero l-~4S ( 

/33), de 19 de abril do fluente ano, ter sido diepenea 

aervtço da aludida Ooapanhta, na realidade tal não se de , 

porque aludido terroviárt trabalhou t4 lS de noTembr de 

1930, e, não oo p r cendo ao serviço desea ta em di nte, 

nada reola u, ignorando-ae me1mo o seu paradelr • 

Lavrado em olnoo vlae de igual te~r por m1 , 

gua,to Vaz Junior, Seoretllrto da Oomiaalo, que o 

noel Au-

Oomieslo,,~~~~~~~~~ 

Rio de 

Jc t:e. ~--cc-
&u~ ~ ~ a< a rr~~ 

· lfu~;JJ(~ 
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ASSENTADA 

Aos trinta dia~ do m~a de agosto do ano de mil novecentos 

e trinta e quatro, ás quinze horas, no carro salão número 

482-A, num desvio da estação de crantagalo, no Estado do Rio 

de ~an~iro, presentes o~ membroa da eomissão de Inqu~rito Ad

ministrativo nomeados pela Portaria de fls. dois, do senhor 

Diretor Gerente, mandou o senhor Presidente foasem apregoados 

o acusado Lourenço ~os' da Silva e as testemunhas arroladaa 

na Portaria de fls. dois, feito o pregão, responderam ao mes

mo o re~erido aousado e as testemunhas Sebastião Souza, Ani-

zio Raimundo e Virgilio croata, sendo que o acusado oompareceu 

aoompanhado de &eu advogad·o Dagomir Q.ueirós de Santana Reis, 

que exibiu o instrumento de proauração que adiante vai junto, 

prestando as declarações e depoimentos que se seguem. Do que, 

para cons·tar, eu, Manoel AuguS"to Vaz .Junior, Secretário da 

cromissão, servindo de escrivão, datilografei o presente em 

quatro vias de igual te~r, que evo e ae~ino com os de

eu advogado,~~~~ 

A ~O 

JUNTADA 

Na mee~ data supra, cumprindo o despaoho do senhor Presi 

dente, junto aos· autos a traslado de proauração que foi exi

bido pelo advogado do aausado. Do que, para oonatar, eu, Ma

noel ugusto Vaz ~unior, Secretário da cromiasão, servindo de 

escr ivão, 

te~r, que 

datilografei 'ate têrmo em quatro v;-s de i gual 

subs~revo,?«-:~?=h. ?7 ~-1 
7 
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~tta n . .2.4 ................................................... . 

.7lepu6fica dos &sfados Unidos do .í1razif 
0,tatÚl c/. ... Q ....... B.i.Q ...... ~~ ...... J.~n~.~.r.º ················ · ······· · 

TRASLADO DA PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ .. J:•.º -~-~ 
:ranç.Q ...... J.o.o.é ...... dt\ ...... .Sil.:V.Fl:':':::.:':'. :':' .:':'. :':'.:':'.:':' .~.:':'~.~-~-=-= -~-:':'.~.~-~ -~-~-':': .':': .-:. ~. ~-~- ~-~-~-~-':":.-:-:.':":.::.-:-.. ~.::.::~.~-~-~- ~-~-~-':':.::.::. 

SAIBAM quantos este Publico instrumento de Procuração bastlnte virem que, no Anno do Nas

cimento de Nosso Senhor Jesus Christo, de mil novecentos e ... ~.4. ::: .":':~. :':'. :':'. ~.~ . l aos ..... ~!. ~.~ .. ~~~.::::: . dias do 

.nez de ..... ~º-~.tQ.':':.::0:.':':.::0:.':':.':':.":'..':'::::::::::::-.~.:7. do dito anno, n'esta .... Q.; .<:l:~.~~ .. A~ ... .9.~!?:.~~-~-~-~~ .. ~ -'-~-~-~~A~ .... ~.o 

.Ri.o .... d.a ... Janc.i.r.O.":": .":":.:':' .:':'.':': .":": .":": .":". ~. !':'. :-:-. :':' . :':'.:o:. ":": .:':', Republica dos Estados Unidos do Brazil, em meu cartorio 

comparece 'M .::~. ~-~-~como outorgante .L.QJ;t.r.9.:r1.ÇQ. ... J.Q .. g~- --º-·ª···· S.~ .~ .Yª· '· ···P.:r.f;l;.r;.'!~.l~J.~.ç.,_ ... :'f. .~.~Y.9 .. 1}~Y'f.&• 
dor domiciliQdo e residente n'eete Primeiro Dietricto do Nunicipio de .. ....... ........... ...... ... .. ......... ....... ...... .......... ........... ...................... ...... .. ............................................................ ... .................................... . 

. Q~.P..~.~-g-~-~-~-º-·'-~~-~- ~-~-~-~-~ -~:;:.~::-:.~ .-:: .-:..":..~ .-:.~. ~. :-7 .~ .:: ::: . :-:- .:::~ .:::: .-: .. ~ .. -:: .-:.:. ~. ~- ::. ~. ~- =- ~-:-: . :: . :-: .:: . :: .-:-: .~.-: .. ~. -::. ~. :. ~.::.:: :::.:: .~'-:-
····c·············· ............... .. ... ... ..................................................................... - ........................... ...... .. ... .. ...................................................... . 

• ~··· · ••••••••• o •••••••••• o •••••••• ! .......................•.................• . J •• •••••••••• •••••• ••••••••••• ••• •• 00 •• 000 0 ••••••••••••• •o •• • •••••• -~ • ••••••••••••••••••••••••••• ~ ........................ . ..... . 

. . . 
.... ........ ..... ...... ... ........................... .. . . ............................ . ................................................ o ................................. .... ......... .. o•••o • ooooooooooooOOoOOoOo 

o o o o o o o o o o o o o •• oo o o o o o o oo oo o o 0 o o o o o o o o o o0 o o o o o0 o 00 o+ o oo o O o o o o o+ oo o o+ o o o o o o o oo o o o o o oo oo oo o o o o o o o o o oo o o o o o o I o, o o o o o o o o o o, o+ o o o oo o oo o o o o, o o o o o o o o o o o o o o o oo o+ o o o+ o o o+ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo ~o o o o o o o 0 00 0 o 0 0 00 
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DECLARACOES 12Q ACUSADO 

LOURENÇO JOSE' DA SILVA, bra~ileiro, aom e~&enta e um 

anos de ida~e, viuvo, re~idente em Cantagalo, no Estado do 

Rio de Janeiro, ferroTiário, não sabendo ler nem e~arever, 

quanto á~ teetemunhaw arroladas, nada articulou, e •endo in

querido s~bre os fatos constantes da Portar a de fls. dois, 

que lhe foi lida, reepondeuz que trabalhou durante vinte e 

oito ano~ da aompanhia Leopoldina aomo traba1nador de sóaa, 

tendo até por Tezes servido de enaarregadó, embora aom algu

mas saidas do referido serviço; que em noTembro de 

via ainda aomo trabalhador de sóaa sob as ordens do feitor 

Antenio Joaquim; que em dia do referido mls de novembro, o 

aludido feitor determinou ao acu•ado que s·oaasae um dormente 

ao que o acusado obedeceu prontamente, executando o traba

lho; que findo 's~e trabalho, o acusado erguendo-se da posi-

ção curva em que se encontrava, parou um pouao para ãesaon

ge~tionar os seu~r rintr; que nesl!'a oaas·ião, o feito r An ~nio 

~oaquim gritou com o acusado que trabalhasse e em seguida, 

alterando-a:e, di~rae,á objeção feita pelo aauaado de que ape

nas e~rtava aliTiando um pouco os rins para continuar o tra

balho, "Vá para .9.. ãiabo que .2. carregue." J que o acusado nada 

retrucou nem o poderia fazer, pai~ se trataT& de um superior 

e achou melhor obedecer á ordem do mesmo que o mandára embo

ra; que al'm d8sse fato, o referido feitor ainda disae que 

não sabia onda ertava que não jogava no acusado a regua aom 

a qual se achava; que desta ocurrtncia o acusado deu aonhe

aimanto ao Me~tre de Linha Eduardo SilTa, entretanto, late 

nada resolveu, ao contrário, respondeu ao acusado, em carta, 

que não ~ exibida no momento porque extraviada nos guarda

do~ do aau~rado, de que não era poasiTel sua remoçlo para ou

tra turma, em virtude de haver o feitor aomunioado que o 

acusado abandonára o serTiço; que o acusado fiaou aguardan

do a possibilidade de vo]tar ao seu lugar, tanto que procu

rou o doutor Alvaro Santos afim de que o mes~ soluaiona~~re 
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~oluoionas•~ o seu oa~o; que o referido doutor Alvaro, mais 

tarde, informou ao aou~ado de que f~ra ao Esoritório da Com

panhia Leopoldina e ali obteve a informação de que nem si

quer oonatava o seu nome; que ante isso, o aousado fioou 

quieto até que, em agoato de 1933, realamou provid4noias ao 

Cons&Iho Naoional do Trabalho; que na verdáde o aouaado não 

dirigiu á Administração da Companhia uma realamação do seu 

oaso J que quando o aausado entrou para a Companhia d'eu o 

~eu nome por inteiro -Lourenço Jo~é da Silva-, entretanto, 

mais tarde, pa~~ou a ter o nome de Lourenço Silva; que da 

fato o aausado tem aerteza que saiu do ~erviço por várias 

vezes, voltando ao mesmo outras tantas ve~es, não se reoor

dando, e por isso mesmo não podendo praoisar, quais os pe

riodos em que deixou de trabalhar. Dada a palavra aos de

mais membros· da ComiaB'ão, áa perguntas do Seoretário, o aou

~ado respondeu que o feitor Ant~nio J"oaquim, al4m ~e exigen

te no serviço, antes do fato já aoima des·orito, não gostava 

do aausado, poia que impliaava quasi sempre aom fle e, en

tretanto, não puxava pelo serviço aomo o aausado. Nada maia 

havendo nem sendo dito, deu-se por enoerrado o pre~ente tfr

mo de dealaraçõe~, que, depois de lido e aahado oonforme, 

vai ae·IJinado pelos membros da Comissão, pelo s·enhor J"oaé 

Barreto Filho, a r~go do aousado, e pelo advogado dtste. Do 

que, para oonatar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Seoretá

rio da Comisaão, servindo de e~arivão, datilografei o pre-
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PRIMEIRA TESTEMIJNKA 

SEBASTIXO FRANC!SCO DE SOUZA, braai~eiro, com trinta e 

trts anos de idade, residente em ~antagalo~ no Estado do Rio 

de ~aneiro, aasado, ~erroviário, aom treze anos e meio de 

serviço na Companhia Leopoldina, não ~abendo ler nem es~re

ver, aos· crostume.s:, diss-e nada, e, sob o compromisso de só 

dizer a verdade do que soube.r e lhe f~r perguntado a res-pei

to dos fatos constantes da Portaria de fls. dois, que lhe 

foi lida, res-pondeu: que, digo, res~ondeu, em presença do 

acusado e de s-eu advogado: que no mês de noWembro de 1930, 

trabalhava a test~unha,juntamente com o aaueado,na turma 

do feitor Ant~nio JOaquim; que em dado momento, o aausado, 

já sendo um senhor de idade, sentiu uma d~r s~bre os rins e 

parou um instante ~para tomar folego•r, quando o aludido fei

tor reo·lamou, dize-ndo que t!le trabalhaes:e; que o meS'mo fei

tor, ante a respos:ta do acusado, que lhe diss-era estar ape

nas tomando um pouco ãe folego, mandóu-o para o in~erno e 

ainda s-aoou de uma regua que estava aom ela aom a intenção 

de ameaçar o aausado; que ante o fato, o aouwado deixou o 

serviço; que a testemunha não tem certeza, porim, julga que 

o aausado relatou ao Mestre de Linha Eduardo Silva aquela 

ocurrênoia, pedindo-lhe proTidtnoias; que a testemunha não 

s:abe si o acusado deixou por vezes o serviço, pois que s-em

pre que lidou oom t!le o via trabalhando na Estrada; que a 

testemunha, por informação do próprio aausado, ter tle re

clamado ao Cons~lho Nacional do Trabalho, entretanto, não 

sabe quando; que o feitor Ant~nio ~oaquim era carrasco de

mais no s·erviço e iEtto a testemunha o diz porque trabalhou 

oom êle quatro anos; que o referido feitor, antes do oaeo 

pas-sado no dla quinze de novembro de 1930, nenhum outro ti

nha oom o acusado; que quanto ao acusado, a testemunha p&de 

afirmar ser o aausado um homem bom, muito estimado por todos 

aqui, por ser um velho muito bem eduoado; que o nome pelo 

qual o acusado era oonheoido na turma era de Lourenço Sil-
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Silva, entretanto, o ~eu nome aompleto é 

ilva. Dada a palavra aos demais membros da cromiaaão, nada 

perguntaram. Dada a palavra ao acusado, diaae deixar ~eu ad

vogado fazer as pergunta~ que julgasse mietér. Dada a pala

vra ao advogado, ás suas perguntas, a testemunha respondeu 

que depois do fato ocorrido entre o acusado e o feitor Ant~

nio .Toaquim, ist'o é, depois dês te o haver dis-pensado do ser

viço, procurou o advogado doutor, digo, advogado oujo nome 

não ~abe, para tratar de sua volta ao serviço da Leopoldina; 

que aoha nada ter con~eguido a respeito êsae advogado, por 

não ter ligado a Companhia; que o acusado, depois que deixou 

de trabalhar na Leopoldina, jámais se ausentou desta cidade, 

ora trabalhando na Fazenda cfa Aldeia, ora na Fazenda de Bi

láu Tomás; que ambas as Fazendas fio~ á margem da linha fer 

rea da Leopoldina; que o dito feitor foi máu para a testemu

nha pelo fato dela trabalhar tanto quanto ~le, feitor. Nada 

mais dizendo nem sendo dito, deu-se por encerrado o presen

te depoimento, que, depois de lido e achado conforme, vai 

assinado pelos membros da cromissão, pelo senhor Leonardo de 

Almeida Pinto, a rOgo da testemunha, e pelo advogado do aou-

sado. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz JUnior, 

Secretário da Comissão, servindo de escrivão, datilografei 

o presente te~r, que subscrevo~-
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SEGUNDA TESTEMUNRA 

ANIZIO RAIMUNDO COSTA, brasileiro, oom ~inquenta e dois 

anos de idade, residente em crantagalo, no Eatado do Rio de 

J"aneiro, viuvo, ferroviário, oom vinte e oi to anos· de ser-

viço na crompatihia Leopoldina, sabendo as s inar o nome, aoa 

costumes, diaee nada, e, sob o oompromia o âe s6 dizer a ver 

dade do que souber e lhe f~r perguntado a respeito doe fatos 

constante da Portaria de fls. dois, que lhe foi lida, res

pondeu, na presença do acusado e do advoaKgado d!eteJ que 

testemunha trabalhava com o acusado na turma do feitor AntO

nio J"oaquim; que a testemunha p&de afirmar ter sido Ant~nio 

J"oaquim um homem máu, pois que determinava a feitura de um 

serviço e sempre tinha coisas para oriminar, embora tal ser

viço estivesse com execução perfeita; que em quinze de no. 

vembro de 1930, quando a turma trabalhava no quilometro nove 

a.gora duzentoS' e nove, o feitor aludido determinou ao acusa

do que socasse uma baixa, tendo !ate cumprido a ordem; que 

quando executava justamente !sse serviço, o acusado precisou 

levantar um pouco o oorpo para descansar os rins em virtude 

de estar padecendo dos mesmosJ que nesse momento o feitor 

Ant~nio J"oaquim reclamou do acuS'ado pa.ra trabalhar e êete 

respondeu que estava trabalhando, apenas se levantára· um pou 

co em viErta da dor que sentia nos rins; que o feitor não gos 
• 

tou da regposta do acusado e, al~m de dizer que ~le fosse 

para o inferno, isto ~. deixasse o serviço, ainda qu!s ame

açá-lo com uma regua; que o aousado, diante da determinação 

do feitor, deixou o serviço; que testemunha não p&de afir-

mar haver o acusado reclamado o ato do feitor ao Mestre de 

Linha, porém, acredita que o tivesEre feito; que a testemunha • 

não sabe si o acusado contratou qualquer peas~a para tratar 

do caso de sua reintegração; que a teatemunha aabe haver o 

acusado, por algumas vezes, deixado o serviço, por~m, não 

p&de precisar os periodos, poia que muitas vezes trabalha-
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trabalhadores de uma turma são removidos para outra; que 

tambem não p&de afirmar si o Engenheiro Residente tratou de 

apurar êese caso, entretanto, assegura que o acusado, depois 

da determinação do feitor, sempre manteve residênoia neste 

municipio, trabalhando nas Fazendas da Aldeia, do senhor Ja

nu~rio de Freitas, e do Gavião Novo, do se or Biláu Tomás, 

ambas ao longo do via ferrea desta cromparihia; que a testemu

nha não sabe si o aausado dirigiu ao Consêlho Nacional do 

Trabalho alguma reolamação; que a testemunha, quanto aos an

tecedentes do feitor Ant~nio ~oaquim, assever que êle era 

perverso para os trabalhadores; que quanto ao acusado, a 

testemunha afirma tratar-se de um homem bom, trabalhador, 

a bem dizer, ~uma mosca"; que a testemunha sempre conheoeu 

o acusado com o nome de Lourenço Jos~ da Silva. Dada a pala

vra aos demais membros da Comissão, ás perguntas do Secretá

rio, a testemunha respondeu que depois de quinze de novembro 

de 1930, não viu o aousado voltar á turma; que tambem não 

sabe si o aousado conversou com o feitor s~bre o seu caso 

fÓra dali, pois que, como disse, sendo os empregados de uma 

turma removidos para outra, não p&de preoisar se nesse inter 

regno se deu essa ou aquela coisa. Dada a palavra ao acusado 

êste disse deixar ao seu advogado. Dada a palavra ao advoga

do, ás suas perguntas, a testemunha respondeu que ratifica 

o seu depoimento com relação ao nome por que sempre conheceu 

o aousado; ue a ameaça do feitor Ant~nio ~oaquim contra o 

aousado foi séria, violenta, ignorando a testemunha a razão 

pela qual o dito feitor não consumou a sua intenção, batendo 

no acusado com a regua que trazia oonsigo; que o acusado não 

obstante essa atitude do feitor, portou-se em atitude humil

de, nada retrucando ao seu ameaçador. Nada mais havendo nem 

sendo perguntado, deu-se por encerrado o presente depoimen

to, que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelo 

membros da Comissão, pela testemunha e pelo advogado do acu-
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a~usado. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz ju

nior, Secretário da C'omiaaão, servindo de escrivão, dati-

logra.fei o 

TERCEIRA TESTEMUNHA 

VIRGILIO ALVES DA COSTA, brasileiro, oom trinta e ~uatro 

anos de idade, casado, residente em Santa Rita do Rio Negro, 

no Eatado do Rio de janeiro, ferroviário, com sete ano~ de 

aerviço na Companhia Leopoldina, sabendo ler e escrever, aos 

costumes, disse nada, e, sob o ~ompromiaao de e& dizer a ver 

dade do que souber e lhe fOr perguntado a respeito doa fatos 

constantel:l da Portaria de fls. dois, que lhe foi lida, res

pondeu, na presença do acusado e do advogado d~ate: que a 

testemunha trabalhava na turma de que era feitor Ant~nio 

Joaquim; que ali tambem trabalhava o acusado Lourenço jos~ 

da Silva; ~ue a testemunha asaevera ter aido o feitor aludi

do um homem máu para os trabalhadores, pois nunca estava sa

tisfeito com os serviços que os mesmos faziam; que a teste

munha precisa haver no dia quinze de novembro de 1930 o fei

tor aludido mandado o acusado para o inferno; que isso se 

passou em virtude de estar Lourenço socando uma junta de tri 

lho quando, em dado momento, levantou o corpo por estar com 

os rins doendo e ainda motivado ieto pelo sol quente do di&J 

que deixando Lourenço por um momento de executar a soca o 

feitor aludido mandou que ~le trabalhasse e ato continuo 

ameaçou-o com uma regua, eó não batendo no acusado porque 

êste nada respondera nem articulára; que em virtude de haver 

o feitor mandado o acusado para o inferno, o masmo acusado 
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J..EOt;'OLOINA RAILWAY 
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aouaado foi obrigado a deixar o serviço; que depois daquela 

data, o aousado não mais trabalhou na turma; que a testemu

nha não p&de dizer si o a~usado voltou outras vezes a tratar 

do seu oaso na turma porque o feitor já aludido arranjou oom 

a testemunha uma indisposição, forçando-a a se transferir 

para a turma de Santa Rita; que a testemunha não sabe ai o 

aouaado saiu alguma vez do serviço, tornando a voltar ao 

me~o; que a testemunha não tem lembrança si o aousado tra-

tou oom alguem a defesa eu para ser reintegrado no servi

ço; que não sabe si o aausado apresentoum ao Mestre de Li

nha queixa oontra o ato do feitor; que a testemunha não 

p&de asseverar ter estado o aousado sempre neste munioipio, 

porém, tem oerteza de que êle esteve trabalhando na Fazenda 

da Aldeia, que é encostada á linha ferrea da Leopoldina; 

que a testemunha não p&de precisar outros detalhes em vir· 

tude de ser transferida para trabalhar em Santa Rita; que 

a testemunha não p&de dizer se al~m da expressão referida 

pelo feitor,de haver mandado o aausado para o inferno, o 

tivesse adiantado para ir embora, pois que tambem estava na 

luta e não poude prestar maior atenção; que como disse, a 

testemunha não pÔde precisar maiores detalhes porque a in

compatibilidade dela, testemunha, com o feitor foi logo em 

seguida ao caso do aousado, sendo que muito mais sério, 

tanto que o de ser fle transferida; que a testemunha p&de 

adiantar que o feitor tratava o aousado pelo nome de Lou

renço ~oeé da SilTa, entretanto, no pagamento, era ~le 

oonheoido pelo nome de Lourenço Silva; que o acusado sempre 

foi um homem muito bom, ouvindo todas as reclamações do 

feitor sempre calado ·e em atitude de reS'peito, até mesmo 

na oaasião em que se deu o fato aoima deeorito; que a tes

temunha p&de asseverar que o feitor Ant~nio ~oaquim era um 

homem máu, birrento e que tratava muito mal a todos os tra

balhadores, chegando mesmo, em certa ocasião, a bater no 
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no trabalhador Rozendo de Tal, que por esse motivo foi para 

Santa Rita, vaga mais tarde aproveitada para a testemunha. 

chegando ao ponto dos trabalhadores terem pavor do aludido 

feitor. Dada a palavra aos demais membros da Comissão, nada 

perguntaram. Dada a palavra ao acusado, respondeu que deixa-
• 

va ao ~eu advogado. Dada a palavra ao advogado do aousado, 

ás suas perguntas, a testemunha respondeu: que ratifica o ~e 

depoimento, não podendo dar outros detalhes, em virtude de 

ter saido logo para Santa Rita. Nada mais havendo nem sendo 

perguntado, deu-se por encerrado o pres:ente depoimento, que, 

depois de lido e achado conforme, vai assinado pelos membros 

da Comiaaão, pela testemunha, pelo senhor ~osé Barreto Filho, 

o que faz neste depoimento e nos da primeira e da segunda 

testemunha, e pelo advogado do acuwado, digo, testemunha, a 

rogo do acusado, e pelo advogado d8ste. Do que, para constar, 

eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretário da Comia~ão, ser-, 
vindo de esarivão, datilogr de 

igual te~r, que subecrevo~~~~~~~~~~~-C~L-~~~~ 

Tmmo .12§. ENCERRAMENTO 

Em seguida, não havendo mais testemunhas arroladas na Por 

taria de fls. dois, deu-se por findo o presente inquérito, 

sendo assinado ao aoueado, na conformidade do artigo oitavo 

das InetruçÕe• baixadas pelo Cone~lho Nacional do Trabalho, 

o prazo de cinco dias para apresentar defesa eearita, sendo 

que de tal prazo fioou bem ciente. Do que, para constar, eu, 

Manoel Augusto Vaz Junior, Secretário da Comissão, servindo 

de escriTão, datilografei o presente ttrmo em quatro vias de 
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de igual te~r, que subswrevo e assino com os demais membros 

da cromissão, com o senhor 

sado, e com o advogado d~ste~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• • ,; 

-. 



LEO OLDINA RAILWAY 

• 
.JUNTADA. 

Aos quatro dias do m4s de setembro do ano de 1934, junto 

a êetes autos a defesa que adiante se vê . Do que, para 

~onstar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior. Se~retário da Comia-

são, servindo de es~rivão, datilografei êate têrmo em quatro 

via e vc..,~ 
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LEO OLO INA RA ILWAY 

C'OlliSSJtO DE IN9.UltRITO ADMINISTRATIVO 

INTDLAQ.(O 

Pelo pre~ente instrumento, fiaa o senhor LO~ÇO ~OSE' 

DA SI LVA intimado, sob pena de revelia, a aompareaer no dia 

trinta (30) do aorrente ~s, ág quinza (15) horag p.m., na 

e~tação de Cantagalo, no Eatado do Rio de janeiro, podendo 

aompa.nbar-s·e de seu advogado ou ser assistido pelo advogado 

ou representante do aindiaato da ala~se a que pertenaer,para, 

pe rante a C'omia~ão de Inquérito Administrativo da The Leopol

dina Railway Company, Limite.d, pre.s1iar dealaraçõetr no inquEÍ

rito em que é aau~do de ter abandonado o ~rerviço, pois, ape

zar de alegar, aonforme se evidenaia da a&pia que a earetari 

do C'onselho Naaional do Trabalho enviou com o of!cio número 

1-545 {P.9016/33}, de 19 de abril do fluente ano, ter ~rido 

dia~ensado do ~rerviço da aludida C'ompannia, na realidade tal 

não ~e deu, porque trabalhou até 15 de novembro de 1930, e, 

não aompareaendo ao serviço des~a data em diante, nada reala

mou, ignorando-se mesmo o seu paradeiro. Ficando, tambem, in 

timado, sob a aominação da me~ pena, para assistir, nos mes 

mos dia e loaal, ao~ depoimentow das testemunha~: Sebastião 

Souza, feitor-ajudante, Anizio Raimundo e Virgilio Costa, tra 

balhadores, residentes·, os dois primeiros, na Linha de Canta

galo, e o Último em Santa Rita. Fiaando, outrossim, aitado 

para todos os têrmos e atos até conaluaão do inquérito, de

baixo da pena aominada. 

Lavrado em ainao vias de igual te~r por mim, Manoel Au

gusto Vaz ~unior, Searetário da Comisaão, que o subscrevo, 
(L_ 
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!IJ!oaro Verissimo S. Santos 

~ AOVOGAOO ~ 

~Friburgo, Bom-Jardim e ltaocara 

Cantagallo - E. do Rio 

Braz li 

lllmo. 

canlagallo •.. H . .. de ....... .. .. se.tern.o.~a ................ de 19;;:.,r 
I 

Snr . .. D.ª.&9.m~ .. r. ... Q.~.~. t:r.9. ~---~-~ ..... ~.~-~-~- -' ~~-~· ·· ··ª-~J.~ ... t:;i 

............................. N ......... C.i.Ã~.4. e. ............ .. .. . 
Imprensa Phenix-Cnnlagollo 

Prezado aenhor • 

Saudações . 
• 

Rn res1os~A A. au11 cnrtn de 3J do mez ultimo, levo ao ocu co-

nhecimcnto quo em d~tA. que n~o pooso precionr, m~s que julgo ter 

oido em 1Çl3l,. fiz pA.ra o Sr. Lourenço Joa6 da Silva um requeri

monto AO Miniatro do Trabnlho e relativo A. sun dispensa do aer

viç o da The Lcopol di na RaiJ WR.Y Compnny Limi ted, onde reclaml\va 

contra o acto dcota Comp nhia por ter dioponoado o referido Lou

renço José da Silva, sem motivo oufficiente para tanto. 

E' o que me o c corre no n1on en to sobre o caso em aproç o ,poden

do V. S. fR.zer de a ta o uoo que bem entender, e como tarnben1 da in

cluon photographia de Lourenço José da Silva, pclm. qua.J se con

cl6e ocr elle um velho, demonotrnndo o cotado de mioerie em que 

vivendo desde quando foi diopcncado da Leopoldina Railway. 

aubocravo-me 



,. 

r 

Delegacia de Policia do Municipio de Cantag llo 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

N~NOEL RODRIGUES BARROS, elegado de Policia do Muni

cípio de c.anta.gallo, Estado do Rio de Ja.neiro, Repu

blica dos Estados Unidos do Brasil, por nomeaç~o na 

forma da Lei, etc. 

ATTESTO, sob a fé do meu cargo, que Lourenço 

José da Silva, tambem conht:cido por Lourenço Silva,brasilei

ro, viuvo, ferroviario, a.ctualmente empregado na .F'azenda do 

Gavià.o Novo, neste Município, de propriedade do Senhor Abe

lardo Augusto Thomaz (Bilá.o Thomaz), com mais de sessenta an-

nos de eda.de, sempre desta ~idade de Canta-

gallo, onde transita amiudadamente, nao me constando nenhum 

:f'acto que o desabone, pelo contrario, delle tenho as melho

res referencias, podendo mesmo affirmar, trata.r-oe de um ho

mem bom, pa.cato, honesto e trabalhador. E por ser verdade fir-

mo o presente. Delegacia de Policia , tm CantHgallo, aos trinta 

e um dias do mez de Agosto do anno de mil novecE:ntos e trinta. 



Firma no r ab O ' QUE 
hua do 11oaari TT~ o, 115 _ fria 

• 





llmg Snr. Dacemi r ~uei.,.ez à Sant"Anna ~eie. 

AàveccQil• 

Nea ta. 

Efusivts sauàa.,.e • 

~eapenàenàe a oua oa~ta àe jl àt nez ultime, •• a qual 

.,, . .: . 
~ 

que a' heje façe per metiveo meleotia, t nh• a àizer-lh • s -

uinte:-

àeeàe fin àe F ve~eire à 1931 (mil n•vecentes t .,.1 n ta e \.lm) a t" 

.,.inciJi•e •e )ulhe àe 1933 (mil nevocentes me t,..inta e troisL eu 

ejam 2 annes e cinoe meze , mai eu mon••ô àaqui aahinà• per ua 

liT'T"e venta.àe. 

Cu ,.,.,_,.e n.inàa inf .... ma·!:"-lhe que, a.• 

efe,..iàe Leu-ençe, à!>cla--:-eu-me quo asaim • fazia • .,. te.,. eiàe C.iap 

saà • à • a e.,.viç • à e t,..abühad.e ... ti e se àa The Le•J•l4ina ~ilw y Cg, 

~ele feite.,. àa tu~ à ne1 Antenie J• qui , ma que n• entante, 
... 

elle na• e e c• ,.. •metia a no .. llll' \ eJU.lt,..o~aàe ,.,. ui te tel'l»•, 1111a Tez 

qu estava reinTiàine ancie àe seus ài .... eites p "'.Q.nte a mee:r:la Cem,anhi 

Cencluintie, ,.eae• afi .,..ma.,. que • àit• sn,..., àu,.aate • tempe 



qu fei meu e ~ &aàe, )auteu a aua cenàuta J•~ f•~•a aie illibaàa 

ee ivel , à o enhanàe ee nca~s•B que lhe f•ra afete c• a àeviàa c•• 

~...,. J tenc ia o henee tiiaà • 

' 

.. 

ce~t• àe •~ aten iàe • aeu ide ela fe~a mai• oenTi ente 

c•m a T ~aa«e àee fat•~» aJ~•veit• 1 eno J• Ja~a aJ~eeenta~ ee ,~•teetee 

àe minha sti J. lil. e consi4ie ... açãe. 

... 

rir a no Tab. ROQUET:rE 
h.- o Rosario, 115- io 
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NUVE~ TERRIVEL Dr. Alvar 
O mundo inteiro está 

prehensivo. pois, esboça-s 
claramente a perspediva 
uma guerra flageladora e 
que, não só os horr et;S serã 
destruidos, J1"as como tam 
bem toda a natureza sentirá 
os reflexos destruidores deste 
cataclysma sombrio que 
nos horizontes, ameaçadora 
mente. 

As rel3çl)es entre o Japão 
e a Russia estão estremeci 
das; o conflicto cada dia 
pa:ssa torna-se imminente. 
Quem poderá prever as 
sequencia funestíssimas resul 
tantes de uma lt!cta entre 
dois povos? O que acon 
rá ao mundo se e~tes doi 
paizes resolverem o 
com o ''ranger dos dentes"? 

lanãncom a 

Verl·ssimo s~uerb'"nnon Santos Juramento á bandei ~a nosso amigo Miguel Fragoso . u ''-' ~~ ~ que disse palavras e encita-
Teve lugar, ~c nfl rme neti - we ,~o ~r s _reservi~tas . A 

, iêmvs no numero passado 0 f?•stnbutu de n01s argen
jurawento á b2 wieira presta- to m5tructor as me~ <l lhas do 
do ;::cl:t nov. turma Je reser· concurso. que for~m pregadas 
vista~ do «Collegio Euclydes por genbs srnhontJs.. . 
da Cur.ha,.. nirigido oroficien· Em todas essas ~.enmomas 
•em ente pelo educador Mano t?mou parte ~ s. _m « 15 de 
el Vieira Baptista. Novem~ro» de~ta c!dad~ 

1 evestiu-se das maiores so Termmon e~ ta br_1 Ih~thC fe~-
lcnnidades 0 acto,comparecen ta com um anJmadJsstmo ba1· 
do á elle toàa a população can- !e que durou até a madru.!lada. 
tagallense, m~w grado, a chu- Falar~m nessa_ o~cas1 ao, o 
v a q11e cahia in istentemente nosso dtrectr r Cas~J o Passos 

Foi ft:i\0 0 jurament 1 no lar· Barreto e dr. AI~ a~~ Santos_em 
go da mctriz e dirigido pelo nome da commts~ao espectal, 
brioso tenente do exercit> fla· agradecendo a fod:Js os pre
ciunal, nossc1 particular amigo, sentes. 
OctacWo Bastos. · t~E~, ~~M~~,~~,,~~ 

Dep 1is de prestad~ o jura· 0 8C8 &rQU8S·tJ20l H088 
mento1 ácon:Vitedodirectordo ~~ 23 c'e 
acreõitado estabelecimento Abrilfmdo,o nosso distincto ~ mi 

ollegio E uclydes go Americo Marques dA ~ llva, 
uso da palavra é a dd. se?hori~ha,, !\ y~~~a ~~n~ 



F.ü011o. Sr. Dr. Juiz da Direito da Com'lrca da CAntagallo,Ea-

tado do Rio da J . nairo: 

~-t 
J,U...tr; ,__., h-.~ ~ /~ 
fo--C? ~ c::a-/~ ~ - «-< ~~ -

~ ~ ~ec-~ <"'~~r:--c/ ~"' 7----<
~~c.:..,~ a;--r--~'; A!.~ c-- o ~ 
~~,.~~~--~~ .. 

O Abaixo aoignado requer a V. Exci~., para fina 

da direito, ao digne atteotar junto a eata, de modo quo fa

ça fé, a idoneidade moral do Illmo. Sr. nr ·. Alvaro Voriaoi-

mo Sauarbronn s~ntoa, dvogado milit~nto noa nuditorioa d'ea-

tA Com~rca, nÃo aó n'eaae caracter como no de cidadão aqui 

domiciliado e rooidente. 

Termoa em que 

P. Deferimento • 

..... J . 

Firma no Tnb. Galindo 
Palacio da Justiça- Nituol 



,, .. 

O Doutor Diniz do Valle, Juiz da Di-

reito da Comarca da Cantagallo,Eata-

do do Rio da Janeiro, por nomeAçio na 

forma da Lei, ate. 

A t t a a t a que o Doutor Alvaro Va-

ri aaimo SA.uerbronn Santos exerce o cargo da Praai-

dente da Oitava Sub-SccçRo da Ordem doo Advogados do 

BraaiJ, naate Eatado, com aéde neata cidade de Can-

tagAllo; a por aer verdade firn~ o presente.-------



Delegacia 

ESTADO DO RIO DE '-'A 

MANOEL RODRIGUES BARROS, Delegado de P0licia do 

c i pio de Canta.gallo, Estado do Ri o de Janeiro, Republi

ca dos Estados LJnidos do Brasil, por nomeaçao na. forma 

dA. Lei, etc. 

ATTESTO, sob a fé do meu cargo, que os Senhores 

Coronel Januario Pinto de reitas Junior e Abelardo Augusto Tho

maz (Biláo Thomaz), amb0s domiciliados e residentes nesta Cida

de, proprietarios, respectivamente, das }l'azendas da Aldeia ~: do 

Gaviao Novo, situadas neste Município de Cantagallo,sáo pessôe c 

idoneas, de reputaçao illibada. E por ser verdade firmo o presen

te. Delega.cia de Policia, em Cantagallo, aos tres dias do mez de 

Setembro do anno de mil nov~centos € trinta e quatro.-----------



L'~O.t OLDO FERREIRA GOULART 

Serventuario Vitalício do Curtorio do egundo Officio 

de Jus tiça da Conarca de Cantagallo , Estado do Rio de 

Janeiro , por nomeação na f6rma da lei , etc . 

C E R T I F I C O que re-

vendo o archivo do meu cartorio, do meomo consta que 

o advogado doutôr Alva ro Veri s simo Sauerbronn Santos 

vem advogando neste Juizo desde o anno de mil noveceQ 

tos e trinta , inclusive , até esta data . E • o que cer-

tifico em relatorio , em virtude de pedido verbal e 

dou f~ , nesta Cidade de Cantagallo ao primeiro dia do 

mez de Setembro do anno de mil novecentos e trinta e 

quatro . Eeu ~~~/~ 
~- ., . . 

J:-irma no Tab. RO UETTE 
Rua c! o Rosario, 115- Rio 



Illmo. Sr. Delcg9do de Policia do Municipio de CantagaJJo ' 

tado do Rio de Janeiro: 

O abRixo aaaignado requer a v.s., para fino de direi

to. ae digne a tteatar junto ~ cate, de modo que fa.ça fé, oi a irl

cluaa photographia, que ae acha collAde em papel de carta tiro

brado do advogado Dr. Alv~ro Verioaimo Sauerbronn Santoo e pelo 

me amo rubricada, cuja ru brio a e atá devidamente rcconhecid pelo 

Tabellião do 2P Officio de Juatiça d'eata Comarca de Cantagallo, 

om data de ho,;e, é de Lourenço Joaé da Silva. 

Termoo em que 

P. Deferimento. 

MA~OEL ROORJGUES BARROS, DelegHdo de P0licia do Mu-

nicipin de ~AntAgall~, Bstad~ d0 ~i~ de Janeir~,Re 

publica dos Estados Unidos do Brasil, por nomeação 

na. forma da Lei, etc. 

ATTES'TO, sob a. fé do m u cargo, que a photo-



gra.phia que se acha. junta á presente petiçao, collada em 

Papel de carta timbrado do advogado Doutor Alvaro Verissi-

mo Sauerbronn Santos e pelo mesmo rubricada, cuja brica. 

está devidF.unente reconhecida pelo Tabelliã.o do 26 o cio 

de Justiça desta Comarca de Ca.nta.gallo, em data de hoje, é 

de Lourenço José da Silva. A referida pho t ographia vae por 

mim tambem rubricada e com o carimbo de sta T) legacia.E por 

s ~::r verdade firmo o presE: nte . Del egF.I.cia e Policia, em Can

tagallo, aos tres dias do mez de Setembro do anno de mil 

-uttW~~ a. ~ ~ 

~~~ ~~#~ ·~ 
:á__ L/_,~ :;"~~~~-- / ~ 

~0'~.$ ~~--
~~~~~ 

> 



!lJioaro V'erissimo S. Santos 

~ ADVOGADO ~ 

friburgo, Bom~Jardim e llaocara 

Cantagallo • E. do Rio 

Braz li 

Illmo. 

fima ho T b. Galindo 
Patacio da J u · üça - Niterol 

·-- - -, ... "" 

publicF.l d0s Est.ad0s Unidos do Brasil, por nomeação 

na. f0rma. da Lei, etc. 

ATTES'TO, sob a. fé do m u cargo, que a photo-
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LEO OLDINA , RAIL,WAY 

CONCLUSÃO 

Aos onze dias do mês de setembro de 1934, faço éstes au

tos conclusos ao senhor Presidente da Comissão de Inquérito . 

Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Secre

tário da Comisaão, servindo de escrivão, datilografe i êste 

têrmo que subscrevo,~ 

~unte-se aos autos o relatório da Comis

são de Inquérito Adminis trat 

Rio de setembro de 1934. 

D TA 

Na mes~ data supra~ foram-me entregues éstes autos. Do 

~ue, para constar, eu, Manoe1 Augusto Vaz ~unior, Secretá-

rio da Comissão, servindo de escl"ivão, datilografei ltste 

t!rmo 

JUNTADA 

Em seguida, junto a êstes autos o re1atório da Comissão 

de Inquérito Adminiatrativo, que aàiante se vê . Do que, 

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior , Secretário da 
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LEO OLDINA RAILWAY 

COMISSXO DE INQUÉRITO ADMINISTRAT 

-I.A.87- Rio de ~aneiro, 25 de setembro de 1934. 

Sr. Diretor Gerente 

Pre ente 

• 
PESSOAL DA VIA PERMANENTE/EX-TRABALHADOR LOURENÇO ~OSE' DA 

S IL VA/INQU'tRITO ADMINISTRATIVO 

, 
RELATO RIO 

Em ~umprimento á Portaria de v.s., a Comia ão infra as

sinada, depois de aua insta~ação e da devolução das intimaçõe 

expedidas ao imputado e testemunhas, se transportou á oidade 

de Cantagalo, onde ouviu o acusado e as testemunhas arroladas. 

O indioiado se fez aoompanhar do seu advogado Dagomir 

Q.ueir6s de Santana Reis, que inquiriu as três testemunhas- ou 

vidas, e, no prazo assinado, apresentou a defesa escrita de 

fls. Z7 a fls. 44. 

A acusação que pesa s~bre Lourenço ~osé da Silva, 

lhador de sóca no Ramal de Cantagalo, é a de haver por diver 

aas vezes deixado o serviço da Estrada até que, em 15 de no

vembro de 1930, o abandonou. 

Examinemos, portanto, essa acusação ante as provas e os 

documentos existentes no~ autos gêste inquérito. 

O oe~tificado de tempo de serviço, antes da Última sai

da de Lourenço, atesta que o mesmo deixou o serviço por 15 
vezea para nele reingressar outras tantas vezes. Esse fato 

não é apenas uma alegação, o próprio imputado o oonfessou: 

"que de fato o aousado tem certeza que saiu do aerviço por 

várias vezes, voltando ao mes~o outras tantas vezes ••• ~. 

Tambem, a a-egunda testemunha, Anizio Raimundo Coata, a êle 

a-e referiu com esta afirmação: ttque a tea-temunha sabe haver 

o acusado, por algumas vezes, deixado o serviço ••• •. Logo, 

a prova de que Lourenço ~osé da Silva abandonou, por muitas 
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vezea, o serviço da Companhia egtá perfeitamen e feita aom a 

sua confisgão --a maior de todas as provas-- aujos efeitog 

são: a) fazer prova plena contra o confidente; e b)auprir, 

em regra, as defeitos formais do processo . 

Assim, pareae carecer de fundamento legal a reclamação 

de Lourenço J""ogé da Silva ao C"ons~lho Naoiollal do Trabalho, 

uma vez que, antes de 15 de novembro de 1930, deixára o ser

viço am 23/2/1910, 27/7/1910, 10/~1911, 31/l/1913, 12/10/19 

8/12/1914, 3/11/1915, 30/6/1917, 31/7/1918, 2/5/1920, 20/5/1 

31/1/1922, 31/10/1923, 30/4/1927 e 30/4/1929, não tendo, por 

tanto, em seu favor a estabilidade funcional previgta nas 

leis de C"aixaa de Aposentadorias e Pensões. 

Mas, si isso não estivesse claramente evidenciado, cabe 

ria á Companhia responsabilidade na Última saida de Lourenço 

:rosé da Silva ? 

E' o que vamos ana1izar. 

O inculpado estriba o seu ato de abandono de serviço na 

frase do feitor Ant~nio :roaquim, quando em 15 de novembro de 

1930, advertindo-o no trabalho, dias-e-lhe: ••vá para .2.. diabo 

~ .Q.. carreguett . 

A primeira testemunha, Sebastião Francisco de Souza, 

atribue a salda do indiaiado ao mesmo fato, isto é, de haver 

o feitor o mandado para o inferno. No mesmo sentir aão a 

aegunda e terceira testemunha.; esta, aliás, deaafeta do fei

tor Ant~nio Joaqu~, com quem teve "incompatibilidade muito 

maiS' eérian do que a do acusado, afirmou: ttque a testemunha 

não pÓde dizer se além da expressão referida pelo feitor, 

de haver mandado o acusado para. o inferno, o tiveS'se adian

tado para ir embora ••• tt . 

Ora, o fato de haver o feitor Ant~nio Joaquim chamado 

a atenção do imputado para o serviço, e, ante a justifica

tiva apreS'entada, o "mandado para o inferno", não importa 
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num ato positivo de sua dispensa do serviço. O contrário dia 

ao é o que s·e infere da prova colhida. Lourenço sendo ad er

tido pelo feitor, não recebeu com agrado essa advertencia, e, 
• 

ante o ocorrido, abandonou o serviço. O a~aaado, procurando 

inocentar.se da falta praticada com o bandoho do serviço, 

confessou, entretanto, que fioára quieto até agosto de ~933, 

época em que dirigiu ao Consalho Nacional do Trabalho uma re

c~amação. A segunda testemunha corrobora essa afirmativa, 

quando disse ~que depois de quinze de novembro de 1930, não 

viu o acusado voltar á turma ••• ~. 

O patrono do incu~pado, no afan de conseguir provas para 

sua defesa, procurou conven~er: a) que Lourenço só deixára o 

serviço porque forçado por ameaça ~éria do feitor, que o quls 

eapanc-ar com uma regua; b) que nunaa se afastára do Municipio 

de rrantagalo; c) que reclamára ao Mestre de Linhas contra o 

ato do feitor; e d) que constituira procurador para tratar do 

seu cas:o junto á Chefia das Linhas. 

~uanto ao primeiro iten: ~ O prÓprio inculpado desauto

riza essa ameaça, quando declarou: ttque além dêsse fato, o 

referido feitor ainda disse que não sabia onde estava que não 

jogava no acusado a regua oom a qual se achava". Outra não 

é a conclusão a tirar-se do depoimento da primeira testemu

nha: "que o mesmo feitor, ante a resposta do acusado, que lhe 

dissera estar apenas tomando um pouco de folego, mandou-o 

para o inferno e ainda sacou de uma regua que estava com ela 

com a intenção de ameaçar o acuS""ado". A segunda testemunha 

se contraditou nesse ponto, ao mesmo tempo que disse: "que o 

feitor não gostou da regposta do acusado e, além de dizer qu 

ê:le fosee para o inferno, iato é, deixasse o s-erviço, ainda 

qu!s ameaçá-lo com uma reguatt, respondeu ao advogado do im

putado: ttque a ameaça do feitor AntOnio Joaquim contra o acu 

aado foi séria, violenta, ignorando a testemunha a razão pel 
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qual o di to feitor não oonaumou a sua intenção .... •t. Tambem, 

a teroeira testemunha não positivou os elementos oaraoteris

tioos da ameaça s~ria, aão do seu depoimento estas refer~n

oias : •que a testemunha preoisa haver no dia quinze de novem 

bro de 1930 o feitor aludido mandado o acusado para o infer-

no tt; que deixando Lourenço por um momento de executar a so-

c a, o feitor aludido mandou que êle trabalhasse e ato oont!-

nu o ameaçou-o com uma regua, só - batendo no acusado por-na o 

que ês.te nada respondera nem articuláratt. o que houve, por-

tanto, foi, no máximo, uma explosão de ânimo e nunca uma 

ameaça de caracter sério e refletido de um mal futuro, tanto 

que Virgilio Alves da Costa, terceira testemunha, tendo com 

o mesmo feitor uma incompatibilidade muito mais séria do que 

a havida com o imputado, ainda continúa em serviço. 

~uanto ao segundo iten: -- Não importa a cirounst4noia 

de haver o indi.ciado permanecido no Municipio de C'antagalo, 

uma vez que êle mesmo oonfessou não ter tomado qualquer pro

vid~noia s~bre o fato de sua desinteligência com o feitor 

Ant~nio .roaquim. 

Q,uanto ao teroeiro iten: - Tambem não provou o imputa

do haver reclamado ao Mestre de Linhas sObre o caso, apenas 

alegou haver pedido áquele C'hefe de serviço sua remoção, 

porém, depois de ter abandonado o aerviço. 

Quanto ao quarto iten: -- Nenhuma prova existe de que 

o advogado Dr. Alvaro Verissimo Sauerbronn Santos tivesse 

tratado da reintegração de Lourenço .roeé da Silva junto á 

Companhia, ao oontrário, o que existe é o atestado de vida 

daquele causidico e uma sua carta na qual, sem precisar da

ta, diz apenas que ~fe~ um requerimento ao Ministro do Tra

balho e relativo a sua dispensa do serviço da The Leopoldina 

Railway Company Limited • 

I 
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re-to poato: 

Comriderando que foram cumpridas as Ins truçõee baixadas pelo 

Consêlho Nacional do Trabalho; 

Conaiderando que o certificado de tempo de serviço de fls. ) 

consigna várias aaidas do imputado, aliás por êle confeaaa

daa, o que importa na afirmativa de não contar o indiciado 

mais de 10 anos de serviço; 

Considerando que assim, sem os 10 anos efetivos de serviço, 

não t~ o a~sado assegurado o direito á estabilidade funcio 

nal estatuida .no a~t. 53 do decreto na 20.465, de 1-10-931; 

Considerando, contudo, B'i isto não es·tiveeae provado, colhe 

na especie a falta grave de abandono de S'erviço, porque o 

imputado, ante a advertencia do feitor Ant~nio ~oaquim, saiu 

no dia 15-11-930, não maia p~ocurando o trabalho, segundo se 

vê de ~as declarações e do depoimento da segunda testemunha 

Considerando que a justificativa a que se agarra o acusado, 

de have~ deixado o serviço em vista da frase do feitor AntO

nio ~oaquim --"vai para o diabo que o carregue"-- é por de

maiS' fragil, não passando de uma intempe~ança de linguagem, 

tanto que a terceira teS'temutiha teve muito mais séria des

avença com aquele feitor, entretanto, até o momento se encon 

tra em serviço na Companhia; 

Considerando que a defesa escrita e os documentos apresenta

dos pelo patrono do imputado não destruíram a prova das acu

sações articuladas contra êle; 

Considerando o mais que dos autos conata, julgam os membros 

da Comissão, caso não prevaleça o aegundo dêstes consideran-

dos, estar plenamente provada abandono de 

serviço cometida por Lourenço 

, 
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Remeta o 

d~ste inquérito ao da crompanhia. 

Rio de s etembro de 1934. 

DA. TA 

Na mss:ma. data supra, foram-me entregues ~steer autos. 

Do que, para cons-tar, eu, Manoel Augu~to Vaz Junior, Secre

tário ãa C:omiss:ão, servindo de es-crivão, dati~ografei êste 

têrmo vias de 

tAAk 

R'IDlESSA 

Em seguida, cumprindo o de~acho do ~enhor Pre~idente 

da Comier~ão, faço remes-sa dêstes autos ao senhor Diretor 

Gerente da C:ompanhia. Do que, para constar, eu, Manoel 

Augusto Vaz Junior, Secretário da Comissão, servindo de 

escrivão, datilografei êste t~rmo 

c______ 
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INFORMAÇAO 

Reclamante - Lourenço da Silva 
. Reclam~da - The Leopoldina Railway Company 

- - - . 
~ Allegando contar mais de 27 unnos de serviço inin-
. 

terrupto prestado á LeopoldinH H.HilwAy , Lourenço da SilvA. , em petição 

de fls . 2, dirigida ao Exmo . Sr . Ministro do Trabalho, Industria e 

Comrnercio , offereceu queixa contra a mesma Estrada , em virtude de ter 

sido dispensado do serviço em 28 de novembro de 1930 , sem motivo oue o 

justificasse . 

Como reoueria o caso, foi officiado á Directoria da 

ViA. ferrea em questão , solicitando- se-lhe os necessarios esc1arec1mentos, 

o que foi attendido , depois de diversas diligencias promovidas . 

Informou a reclamada que Lourenço da Silva foi tra

balhador de sóca na " Linha de cantagrülo" e,em 1930 1 deixou de comparecer 

ao serviço , e, corno se tratasse d um empregado que por 16 vezes deixára 

o trabalho , nenhuma commun1cacão fôra dada de sua ultima SAida. 

Accrescentou mais oue iria examinar o tempo de serviço 

do queixoso , e , si eoubesse no caso o 1nquerito adrninistrativeh, e caso 

fosse procedente , seria enviado uo julgamento deste E. Conselho, o que 

óra é feito , conforme juntada que nesta data procedo . 

I t 
Antes , porem , de aprecial-o , invoco , por opportuno, 
N N 

o final da informaçuo de fls . 21, em a qual se extranha, e com razao, 

a 1nobservanci a , por parte da Leopoldina , do estatuido no art. 69 do 

Dec . 17. 941 , de 11 de putubro de 1927, vigente na epoca da occoreencia, 

que de modo cathegorico dava garantia de estabilidade ao ferrov~ario 

que contasse mais, de 10 annos de serviço effectivo, e , em taes condi

ções , só poderia ser dernittido mediante 1 uerito regular. 

Com effeito . A Gerencia da Leopoldina RRilway allega 

que Lourenço da Silva abandonou o servi ço em novembro de 1930. Como se 

tratava de um funcc i onario que por diversas vezes dei xára o serviço e 

outras tantas voltára ao mesmo , jUlgava desnecessaria a aberturA do com-
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petente inauerito, por nue não nossuia o emnre~do lO Annos de effecti-
,., 

vffiservicos e, segundo decisRo deste conselho, o empre~ado aue deixA. o 

serviço por li~re vontade e é admittido novamente, voltA. como emnregado 

novo, sem direito ao temno de serviço anterior, ficando, ssslm, sem a 

garantia funccional de que t:rn.tA o art. 53 do Dec. 20.465, de 1° de 

outubro de 1931. 

A meu ver, o Argumento da EstrR.dA. pecca por todos os 
... 

principios: Primeiro, poraue o funccionario em queetao abandonou o em-

prego em novembro de 1930- si é que tal é verdade-, e nessa epoca não 

era o Dec. 20.465, def931, que vigorava, e sim a Lei 5.109, de 1926, 

regul.R.menta.da pelo Dec. 17.941, de 1927, em cu.1o art. 69 erm ctetenni

n,:tda. a abertura de inqueri to contra o empregado que contasse mais de 1 O 

nnos e fosse passivel dR pena de demissão. Ora, Lo1~enço da S~lva possuia 

mais de 10 Hnnos de serviço e, deixando o servi co, conunetteu falta grave 
,., 

prevista. na lei, cumprindo, porta.nto, a instauraçao do inquerito, o que 

não foi feito. 

Em segundo, a EstradA. pretende apoiar-se HO .1ulgamento 

deste Conselho, que decidiu que o emnre~do quando deixa o serviço po r 

espontHnea vontade, tornando ao mesmo , perde o di:eeito de computar o 

tempo anterior. 

Parece haver equivoco, por parte da Estrada, qURndo in

voca não só essa jurisprudenciR, como tambem o art. 53 do Dec. 20.465, 

que, no seu entender, deverá regular a mat~ri~. 

como já declarei em linhas atraz, a lei vigente na epoca 

da occorrencia não era o dec . citado e, pois, não ha, no meu fraco en

tender, ppportunid~de em ~it~r-se esse dispositivo. 

Por outro lRdo, quanto á resolução deste E. conselho,sn-
N 

bre a situaçao do empregado que se Afasta voluntariamente do serviço, 

creio que não pode ser Appliuada ao caso vertente, isto porque a decis~o 

foi dada á luz em 1932- marqo- e Lourenço da Silva A.bandonou o serviço 

dois annos antes. 

Si a Leopoldina, como lhe cumpria, houvesse instaurado 
"' 1mmediatamente, em 1930, o inquerito, a.gora nao teria o Apoio que pre-



' 

- 3 • 
tende, por que1 naquella epoca1 nã.o era existente a doutrina referida, e 

Lttno.),,~ 

talv~ não se apurasse nada contrn o accusado. 
,.. 

MA.s nao. A Leopoldina R.ailway, depois que surgiu A. nur. i-

xa de seu ex-empregado, é que instaurou o innuerito- agosto de 1934- e 

espera nã.o assistir ao indiciado, caso não pre!laleça a !alta grR.ve de 
N 

aaandono de serviço, o direito de ser reintegrado ao trabalho, por mao 

contar 10 annos de effectivo serviço . 

A Lei não tem effeito retroactivo e, porta.nto, no inque-
,.., 

rito nR.o deve prevalecer essa preliminar. Vej~mos, pois, a outrA pR.rte: 

O inouerito ota remettido com o ~fficio de fls. vJ , foi 

instaurado erp 20 de ages to Ultimo e parR o !1m de, segundo os termos dR. 
I 

portRria. de fls. ct 1 , apurar o abandono de servi co praticado por Lourenr.o 

da Silva. 

Esse, processado envindo , quant o ~. formR. processu~ 1, obe leceu 

re~larmente ás InstrucçÕes baixadas por este Conselho, tendo apurado 

que além do accusado foram ouvidas 3 testemunhas indicR.das. 

o indiciado constituiu advogado- vide procuraçÃ.o d e~ ns, 4 o -
que

1
1ndependente de haver acompAnhado todos os depoimentos

1
o!fereceu o 

Arn:J.zoado de fls . ~ ~ usaue b3 J. , com apresentação de diversos documen

tos que o instruerp. 

Lourenço da Silva, que tAmbem se assigna Lourenço José d 

Silva, prestou depoimento a fls . 41 ·NM suas declarações,corrobor8.da.s 
. ~~ 

pelas das testemunhas que forá.IIl ouv1das, o. me'Ol ver;?cíemonstrado a. sua 
,, 

1n1ocenc1a . DeclR.ra o accusado oue em novembro de 1930, servia como tr~ -

balhador de sóca, sob as ordens do feitor Antonio JoHauim; que em oia 

do referido mez de novembro, o dito feitor detefminou ao accusado que 

socasse um dormente, ~o que o accusado obedeceu promptRmente, executando 

o trabalho; que findo o mesmo , o declarante, erguendo~se da posição cur

va tem que se encontrava, parou um1 pouco pAra descongestionar os seus 
,.. 

rins, mas messa occR.siao o feito~ gritou com cb indiciado que trabalhasse 

e em seguida, alterando-se, disse, ~ objecção feita por Lourenço da S1l 

• 
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de rlue estava apenas alli viondo os rins para continuar o trabalho, ''Vá 

Jara o iabo .. ue o carre.:;ue" ; que o accusado nada retrucou nem o pode

ria fazer , por tra té1 r-se de um superior , e julgou :ne lho r obec1ecer á or

'1em que o T!an ára embóra . 

Além desse fa.Eto, accrescenta o depoente, o feitor a-

" ind? o disse que não sabia onde esta.ua que não jogava a re~a, dto. , 

que não jogg&a no accusad~ a regua iue estava em seu poder . 

. , 

Em confdlr mação a essas declarações , Lu e reputo sin

ceras , assevera Sebastião Francisco de Souza , a fls . U ~ , como la. tes 

temunha: " que no mez de noveMbro de 1930 trabalhava juntrunente com o 

accusado , na turma do fei t or Antonio Joa ~uim , e ]Ue em dado 

momento , o accusado , já sendo um senhor de idà.àe, sentiu uma 

dor sobre os r i ns e ])arou um instante " nam tornar folego"J 

uando o fel tot reclamou, di zendo . que elle trabalhasse; que o 

mes·:1o feitor, ante a res ;osta do accusado , lUe lhe diss~ra 

estar apenas tomando um pouco de folego , mandou-o Qar a o in

ferno e ainda sacou de U111a regua ue estava com e~la cor, a 

intenção de ameaçar o accusado . " 

h segunda testem1.,mha relata o facto da seguinte manei
; 

r a , alias de conforrnidade com as anteriores: " que nesse momento o fei-

tor Antonio Joa 1uim reclamou do accusado para trabalhar e es

te respondeu que estava trabalhando , apenas se levantára um 
N 

pouco er vista da dor qtlle sent ia nos rins ; ,.ue o feitor nao 

gostou da res posta do accusado e , alem de dizer que elle fos

se para o inferno , isto é , deixasse o serviço , ainda quiz a

meaçal-o com uma re ua. " 

A ulti a testemunha ~Jue depoz , tambem,conta o facto co

mo os. co-1legas , procurando provar a in noce.ncia do indiciado • 

• 
,..,uanto aos antecerlentr s do fel tor e de Lourenço da Sil

va , todos os deooentes são accordes em af 'innar que o primeiro é um 

mau funccionario , ~mquan to que o indiciado é ci~ndo corn bÕas referencias . 

Diz esse ultimo: " que o feitor Ant onio Joan_uim, além de 
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" exi en te no serviço, antes do facto já acima descripto, 

N 

nao gostava do accusado , pois que implicava quasi sem-

pre com elle e, entretanto , não puxava pelo serviço co

mo o declarant e . " 

Informa a la. testemunha: " que o feitor nntonio Joaquim era 

carrasco demais no serviço e isto a testemunha o diz 

por ... ue trabalhava com elle quatro armas ; que o referi

do feitor, antes do caso passado no dia 15 de novenbro 

de 1930, nenhum outro tinha com o accusado . " 

r:uanto ao indiciado, " pode affirmar ser um homem bom, muito 

estimado por todoã, ~or ser um velho muito bem educa-

do .n 

Accrescen ta a 2a . testemunha que pode affirmar ter sido An

tonio .roar:uim um homem mau , pois r1ue determinava a feitura de um servi

ço e sempre tinho. coisas para cr1m1nt.r r. embora tal serv1"o estives e 
"" con execu~a.o )erfeita . Diz mais '' que , 1Uanto aos aJltecedentes do feitor 

assevera que elle era perverso para os trabalhadores; que quanto ao ac

cusado , a teste1nunha affirma tra. tar- se de um homen bom , trubalhador, a 

bem dizer " uma mosca" . 

f· terce:Lra testemunh·. , "'lal rado a suspeição, v~to corno é 

inimi ·o do fe1 tor , em virtude de briga que teve co:n o mesrüo, tambem de

clara que o accusado sempre foi Ull homem muito bom , ouvindo .todas as re

clrunações do feitor se pre calado e em attitude de r espeito . 

Com referencia ao abandono de emprego , ha as se~uintes de

clarações: J ... s fls .. /~~, "depois que d~t:muu de trabalhar na LeoJo~rlina 
( ~~J~ jamais se ausentou desta c i ade , ora trabalhando na 

V) Fazenda da Aldeia , ora na Fazenda de Biláu T orn· z; 

~ que ambas as Faaendas ficam á margem da l~nha ferrea 

da Leopoldina; ue o dito feitor foi mau para a tes

temunha pelo f· cto deil.la trabal'lar tanto quanto elle, 

feitor . n 

A Fls . /r6, "que a.a .1e.aça do feitor contra o accus do !lro1 

• 

• 

• 
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seria , violenta , ignorundo a testemw1ha a razão pela qual o dito fei

tor não consu .. 1ou a sua intenção , batendo no accusado 
N 

com a regua que trazia comsi:;o; que o accusa.do nao 

obstante essa attitude do feitor , portou-se em attitu

huflltlllde, nada retrucando ao seu ameaçador . " 
_.....,L--

A defesa examinou a questãrn procurando prové.ir a inopportunidade 

do in· .. ueri to , allegando l:ue não houve abandono de emprego o Cita a recla~ 

maÇão que fez o accusado ao Mestre de Linhas e t êllnbem as diversas provi

encias que tomou para r:ue f osse reinte Tado no servi ~o . 

1 co 11panha a defesa gro! de nu ter o de doeu.~ ~ntos , co. os que.es 
"""' espera o in ic· ~lo j~stifi~ar as suas ra~oes . odos os a'te0ta os offe-

rec dos provam, não só ",Ue Lourenço da 'Jilva tem os seus antece~entes 

reco .'lmendaveis , corno tambcm , em contrario que pretende a Leopàlldina 

Rail·qay , •lUe de 1931 a 1933 não se artou da localidade , se11pre traba-

1han_ o proxi no á Lint1a da r:strada. 

i\ Com •Iissão de In .~.uerito offereceu o .. ela to r· o a fls . onde , 

denois de examinar con 1.;ertu parciihil.idude a materia , comclue pela cul

pabil idade de Lourenço da Silva, ·declarahdo ter ficado provado o abando

no de se~r1ço. 
I 

A esta secção , porem , não parece tal, e , pelo 1ue foi exposto , 

propÕe seja determinada a reintegração do indiciado nos servi~os da Leo

po ldir. t .. Railway Cornpany o 

lilltes , todavia , de accordo com a praxe estabelecida por este con

~ selhc1pode ser dada vi~t· dos autos ao accusado para offerecer , caso 

queira novas razões de defesa . 

Rio de aneiro , J S de outubro de 1934 

• ..... 
I 
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J u DA 

Junto aos presentes uutos , nesta data , um reouerirnento 

de Lourenço da Sil va , protocollaao sob o 
"" 1 r1me1ru secçao , 

• 

0/35 . 

. 
I 

• 

.. 
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RAZÕES DE DE•EZA 

E r gio Conselho Nncion 1 do ~rabulho 

NÕ.o v 1nos absolutamente aprec r a prov dos 

a rov col ida no inqueri to dm .nj s tr· ti vo , o que 

" o , dcsnecessarjo rresmo , porquanto ja o fizernos em s 

1 das razÕes d fls . 52 a 53 v. , s qu cs aqui s tentamos, 

t · ndo-nos apenas em preciar mui lie;eiramente a cri terias infor- ~ z.. 
mação de fls. 77 usaue 82, cmjos re,umentos, claros e precisos , es-

cudados n rova eloquente e insophismavel dos autos , demon tro.m ex-

huberantenente o se[;"linte: 
, 

a ) -que LOt'..renço Jose d Silva foi injust. m nte d 

pensado da The Leopoldina Railwa Compan ir.Ji ted , 

onde era. trabalhador de sóca , n .. o se he re::!poitvn

do , como de dlreito, o tempo d s · rvlço que conta

va náque:la occasi .. o 1 ais de 1 anno ) , e que , por 

consebuinte , sseguroda tem · 
... 

ua reint er~ç~o no 

1esmo trs.bulho ; 

b) - plrci lidade da The eopold n ailway Compan 
, 

Limited no c so em tela , segundo o rel ... orlo de fls . 

71 usque 75· 

r' esse r ela to rio , cotuo verá o Eg.e i o Co" s alho ad que!! , o ·r-

gu entoa são vid ntemente ca.Jciosos , como , por exemplo , os que se 

r "'erelll u dispo si ti vos de 1 1 e jurisprudenc.T.o que absolutamente n o 

" s enquadrrun a especie sub judice , tudo isso no fan de se n g r a 

~ÃO, de se torcer a LE , de se violar o D 

Entretanto , tomos certez , 
... ~ # 

E nao acontecera porque cima de tudo isso e:.3t.· u inte.;r d de 

u ndependencia , o scber eo levado esp'rito d u tiç do ~ere io 

Conselho lacional do Trab· lho. 

j liás , esses ar0 umentos 11 peccam pol~ todos os pl'ir cip os ", diz 

o j 111 tre fu.nccion· r o , au o r d ' quella in:Cormaç "" o , o que ·• s. pro

v de modo br:tl l nte e .nc n · stavel . 

E apreciando s im t 1Jrov•:t dos u tos ; demonstrando os fuctos ; 

ci t ndo os disposi i vos de l e a jurisprud r1c J u pp ic veis ao sstun-c .ncc .onario term n p dindo a r. nt gr o e Loui' n o o-



, 
se a Silv or 11 recer de J'IJ[ iç . 

ian e de sa .nformaç- o n d mai. no rcs ·a djzer, qu 

1ando o n s o rr zo do . 

sto posto : 

Esperamos que o E[.re io Cons lho acional do T1· balho , jule; ndo 

o presente feito, m nde re nte rar Lourenço Jos~ da ilva no serv·ço 

a Th LeO J01dina Railway Co1 p ny Limited, do qua:r ~oi e11e njust m n

te d apensado em d ta de 15 de Novembro de 1950, cu ·o acto será da In s 

cr so1ad 

J u 

io e Jane ro , 7 de ~ vereiro de 935 . 



I N F OR M . Ç Ã O 

com a juntada do ocumento de fls . 85, fica satisfei 

ta a determinação do officio desta Secretaria conJtante por 

copia á fls . 84 . 
"' Nessas condiçoes , proponho sejam os presentes autos 

subinettiuos á consideração da nauta Jrocuradoria Geral . 

Hetardado devido ao accumul o de s 

Prime~ç~;; 'I;;J 
1° Official 
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c bido na 1.a Secção em_ 29.ABR.JD35 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 



.. '· 

Proc. 9016 

CN/CR 

14 aio 5 

• 

snr. Presi ente a Caixa de posen daria 

e Pensões dos Emp gados da Leopol 1na 11 ey 

AV. uem de sá, 14. • 2• an r 

510. cl Janeiro 

De contonni ade com o requerido pel Procur do

ria Gernl de ' t conselho, nos utos de proc sc.o m que Louren

ço José aa S11 va recl a cont a "The Leopol 1na H 1lway com

pany L1m1 tcd", so11c1 to-vos as necess las provi cncias no sen-

tido de serem presta as esta ecrct~.:rta 1nto 
... 

çoes sobre o 

tempo em ue o cla.man te !o t s ..:oc1 o dessa Caixa, 1nclu1n o 

ados r elat ivos á primeira i!lscripção, ra ·dmis ... ão , bem como os 

motivos de seu atasta.menw dessa Caixa, caro este se tenha ve

r1!1cado. 

.. 
At ~enoiosas s u açoes 

cisco de ul atson . 
No impedimento do D1rcctor Geral 



• 

• 



ourenço osd da Jilvu pelo oeu advog~do que eote Dubscrcv~ e n qu -

lidad~ de funccionario demittid'J ille.;almcntc da Companhia 1'h L o-pol

dina .t aylway Company Lirni tcd, demirrJã'J e'sua cujo procesuo e im.queri to 

adminictrativo oe acbam cub- judic~o ~ decis5o ctec8c illuatre De rta-

rnento , para o cumprimento integral d'Jo direitorJ quc lhe t aooiste, como 

esbulhado que f'oi
1 

:;,ummariamcnt f decGcs mcomoa clireitoo, corno cmpre._;nclo 

da dita ~omp nhia .ha maio de vint e cinco annoo vem, mui reopcitooom n-

te e fiado na juotiça que deve amparar é.l oua cauoa, achando- ::~ <l o m.Pr -.-

·ado ha mais d anno , do nt e o em forçao me sm'J para ou tr oo o rviç 'J , Jti 

velho e neceooitando de amparo para ui e oua família, requer r de v. •'xa . 

mandeis c ertificar junto a este, de sorte qu faça f ' : 

I 

.!lm que phane se acha, ner.we illurJtr D part menta . ob vosrJa culta dir c-

-lino, a inqu rito adminiotrativo tnandado proceder contra ai para prova do 

2 

ual a decisão proí'eridu por eoiJe illurJtre Llcportamento na acça""o qe in

demnioaçio que proceoGou pelo oeu então advo~1do ag'Jmiro ueiroz deJ n-

-é nna 1 eii'J e oe eooe ~enhor recebêo da Cornpnnhia qualquer i-nportancia 

em r; u nome . . / 

v- » 
mor; 

t • .0 !'e rime nto 
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C. A. fi4CI 

• L 

~td:a ~ +e.n~aa{nú@ e ~ _jtaia (k) 

fff~r~ ~ 2:~~m rffk~ 
s.31 JUNTA ADMfNlSTRATJVA 

lia i o 1 de ~/}3 5 

Gf' o.J..P.l/181 

Illmo. Sr. Dr. Oswaldo Soares ) 

M.D. ldreotor Geral da Secretaria do . ., 

Em resposta ao solicitado ]Or v.s. no orttcio na 1-655, di• 

rigido a e ata Instituição em 14 de Jlaio corrente,- processo na 9016 des

se Egregio C:onselho- informo a v.s. que o ex-associado Lourenço J'os& da 

Silva (matricula na 7815) iniaiou as suas contribuições na Caixa com a 

instituição desta em Junho de 1923, havendo contribuido nos seguinte 

periodos: de 15 de JUnho a OUtubro de 1923; de 1aneiro de 1926 a A 

de 1927; de Junho de 1927 a Abril de 1929; e de Dezembro de 1929 a No

vembro de 1930. 

Desconhecemos os motivos por que Lourenço José de. SilTa dei• 

xou de contribuir em NOTembro e Dezembro de 1923, de Janeiro a .Dezembro 

de .1924 e em llaio de 1927. Temos in.f'ormaçilo da Leopoldina Bailway de 

que o mesmo sahiu dessa Empresa em 30 de Abril de 1929, sendo readmitti

do em Dezembro desse anno. Segundo ainda nos inrormou a dita Estrada o 

referido cidadão della se retirou expontaneamente em Novembro de 1930. 

Áttenoiosas saudações. 



Recebido em 16/6/35. 
la.Secção . 

A. L.R. 

INFOR MAÇÃO • 

Respondendo o officio junto por cÓpia á fls . 

88, a Caixa de Aposentadoria e Pensões para os Empregados da 

The Leopol dina Railwa~ Company Limited presta as necessarias 

informaçães sobre o que requereu a douta Procuradoria Geral 

á fls . gf . 
Quanto ao pedido de fls . 89, peço venia pa

ra lembrar que o advogado que assignou a respectiva petição 

não possui a os devidos direitos para tanto , pma vez que , pela 

procuração de fls . 40 , ainda não revogada~ o reclamante cons-

tituiu seu bastahte procurador, para todos os effeitos , o Dr . 

Dagomir Queiroz de Sant'Anna Reis . 

Nestas condiçÕes e salvo melhor juizp peço 

venia para que, attenta essa parte , seja o processo de novo 

presente á alta consideração do Sr . Presidente . 

Rio de Janeiro O de J~ de 1935 

&t~ux~~~~l . r 
.A' rnn.rdderação do Snr. Di,rector 011ral 

• 
de tUU<Ado ~ ....... ~ ... ~et-~::i 

Rwd •, ?Plro, ~ded.~dei~ !.::-

- ~c;;;~~ .. ~-
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Proc. nQ 9 . 016/33 

"' 

Assumptos Lourenço José da Silva re
clama contra The Laopoldina ~i1way 
Company Limited. 

'm sessao de 25 de novembro do corrente anno , a la. Camara 

des ·te Conselho converteu em diligencia o julgamento do :presente pr:g_ 

cesso afim de q_ue este clerviço Teclmico Actuarial se pronunciasse 

s ôbre o calculo do tempo de serviço do reclartknte , de accôrdo com o 

doc. de flso 3 • 

Deste documento consta , na parte destinada a bservaçõos , a 

seguinte nota: 

-Neste attestado ~ ~-

i~ incluidas as épocas porventura trabalhadas dos m;ses de junho 1 

1903; junho , julho, novembro e dezembro de 1907: junho , julho e se

tembro a dezembro d 1908 , devido. a não existir folhas de pagamen-

to por onde provar ter o nomeado trabalhado ou não . 11 

No nosso calculo seguimos oriGntaçã.o opposta: incluimos es

ses periodos. a duvida, em favor do ccusado . ahi a maior diver

~cncia entre o nosso calculo e o da Cia . 

PERIODOS a . m. d . h . 

1/10/902 a 23/2/910 7 4 22 
6/7/910 .. 27/7/91 21 
1)0911 

n 1 V.2/911 9 

1~911 
tt 31/1/913 l 6 20 

1 9 913 " l~\%913 1 11 
17 :x914 " 8 12 914 9 21 
l 4 915 3/11/915 7 2 
27/2/916 " 3 V6/ 917 1 4 3 
200918 " w~918 2 8 
1 2 919 " 5 920 . 1 3 l 
1 1~92 11 2 5/921 7 6 
17/8 921 n 31/l/ 922 5 14 
28/3/923 3:1/~923 7 3 
10fi925 " 3 v 927 2 3 19 
1 6 927 20/. 929 1 lO 29 
13 li / 29 11 15/ 11/ 930 l 2 

20 2 10 8 
J!.,al tas .•••.••• 1 7 3 

Tempo liQUido ••••• l . 7m. lOd. . 5h. 

1iás , mesmo deduzindo- se os periodos em Que ha incerteza si 



o rec1am nte trab lhou ou não {em 19 

mêses , teria e1le ainda 17 a . 8 m. 1 

.~~~ 
~ofi 

, 19 7 e 19 8) , ao todo 11 

d . e 5 h . de serviço. 

io , • T •• , 9 de Dezembro de 1935 . 

t 

.9Je ~ ~ &. ~rkte, ~d?nãtó () jUden 'ft" 
«J;k) a()~ d()Úe~ &.~~~~J 

cffk, _ _h__~~ ·------~ ~gcJ_r: 

--~z~~-
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Mlnisterio do Trabalho, 
lndustria e Commercio 

..................... Secção 

-

O. N. T.- 25 

CONSELHO NACIONAL DO TRAB ALHO tJ!l , / 

Pr oc . 9. 016/933 

ACCORDÃO 
Agj.3SJF . 

19 .. 36 .. .. .... . 

Vistos e relatados os autos do processo em 
N 

que Lourenço da Silva recla.aa contra a sua del!lissao de The 

Leopoldina Ho.il·ay COt1pany: 

co ~SID~ ·mo a )e ti 'Õ.o de fls . 2 , em que Lourenço 

àa Sllva reclruna contra a sua d S.[)L.-nsa aa refE:rida EJapreza, 

occorrlda em NoveliliJro de 1930, ôlleganc'io contar wals de 10 

armos de servi o e nL.'.o 11aver co unettido uU~lquer f'alta gra-
N 

ve passivel de pw1 çuo; 

a Ernpreza 'iue nao contava o sup) licante o tcn1JO ae serviço 

all egaclo , pois por di versas V\ .zes se u..f·as tart:.. do 11esmo ; en

tretanto , a ) l"O .1over ao necessar to inqueri to adm lÜ3tr ti vo , 

nos termos da lei em vie;~r , para provar a falta , e o su1Ju1et

ter a ao julga.1 e11to deste Conselho , o que se verificou con fór

ne i.1forwt:.. a docu1entação de ·1s . 26 uscme 76 ; 

co :sL~ -::lJ ~ ,o , (_lUa tto á ullegac.;ão in c.:.al C.u. e.npre

~u. , UC é [.. lleS ala 1 '')l"'OC8 ente , porque a le Vigente ' O tem

)0 da dispense... do reclaJ ante era o Dec . n ~ 5. 109 , de 19~6, 

em cu o art. 43 est pUlava: "depois de O anHos de s rv ço ef

fec.:tl vo o ferrov.larlo , a .. ue se r~.., fere a presente lei , só _.10- ·' 

derá s0r demlttldo no coso de falta grave , apuro-da em lllçl...te-
1\1 

r .L to· ad.m1llistratl vo fni to . ~eL. ad.J~~inist · .t.;ao da referida "s-

tn.wa , seudo ouv do o accusado , com recurso para o Conselho 



,lO O 

- 2 -

Nacional do ~rabalho , respeitados os direitos adquiridos" ; 

por outr o lado 

CONSilJ:i"i.J !DO que o } 3~ desse mesmo dis_osltlvo 

accrescentava que "nos casos de dispensa do ferrovia.r o, por 

convenlencia da estrada , cab ~-lhe a vantcgem , voltando para 

os serviços da mesma estrada , de ·continuar com todos os di-

reitos, inclusive a contae;em do tempo em que serviu" . sim , 

ne1lhum texto le~al autorizava a nterpretação , a contrario 

senso , dessa disposição , ainda l~Uando a lei permi ttia a con

tagem do tempo de serviço .em mais de wnu. estrada, para os e f

fe i tos e.~clusivos aa v talicle ade , JJed ante a~cordo ( "' 1~ 

do citado art . 43 ) ; 

N 

co.:S ID:!R/~.NDO '-!ue allega , aiüda , a ~Jtpreza que nao 

houve dispensa , poroue faltava ao feitor , aue teria múltrata

do e des1 edido o reclaraante , competencia para tal- fls . 24 -; 

todavia , em offic o antlrior - fls . 20 - affirr.1ava L..,ue se trc.

tava ae ernpreg-G.do c ue por 16 vezes eixG.ra o trabalho, nen11Uma 
,., 

co1Municaçao sendo feita , porta 1to , de sua sahida; 

co··srD·m.Armo que em relação á fal ta attr1buic1.a ao re 

clamante , no 1ncuer1 to constante dos autos, apura-se ue o ern

pre.9ado accusado , em seu depo.'.:-ne -:. to - fls . 41 -, co L firmado 

aliás , pelas teste·,!mnhas , narr a fac tos que , se nt.o 1m )licam em 

dispensa de s rviço , como interprl- tou o accusado , cat·acteri

zam a coacção 1t'1minente ~ue teria for r:uc1o este ul tiuo a a ban

do 1ar o emprec·o . Com eí'feito : fazen 'o- o como fez , sob a.:.:eaça 

de . aggress: o p11ysica e violenta por seu ilmnediato superior , 1 

e Job co11Vicção de estar 'lspens[..do , sen , 1)ortanto, o animus, 



f f)g lj_)) 

~~ 
j_-r.~~ 

isto é , a intenção de abandonar o emprego , é de se juleo.r 

improceüente a falta a t tribuida 1Jela "~'mpreza ; Isto posto 

Resolvem os rner11bros da Primeira Camata do Con

selho Nacional do 'l'ra )alho julgar procedente a recl ação de 
N 

fls . 2, para o fliJ de determinar a rea~ni ~~o de Lourenço 

da s êhva, com todas as vantagens legaes, res··lvanr:w á Empreza 

o diret to de pro,·uover a aposentadoria do mesr1o empregado . 

Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 1936 

Presidente 

Relator 

Geral 

Publicado no Diar io Of!'icial em ;;;_ o d.Jl .::r . 
"" ...v! _.L11._Q...A --"l..-0 d...P ._) CJ ~ (:, 
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7 Ma o 

EA 

Sr. Director da The Leopoldina Railw~y Company 
I 

Av. Fr~nc~eco Bicalh~ 

• 

6 

De 

panhia notifica§ 

Sr. Vreaidente, fica eaaa Com

imento a deciaão deate Oon elho, 

junta por oopi ) authertticada, p oferida noa auto• do procea

ao em rtue r~ourenço da Silva reclama contra a .,18 dem1~~~Jaão dea-

aa empreza . 

outroaim, communico-vo fica aalvo a eaaa em

preza o direito de provar a apoaentadoria daquelle empregado • . 

Saudaçõea 

Franci co de Paula ataon 
Director Geral da decretaria em exercicio 

• 
• 



AOMINIST~AÇÃO 
~o ale Janet-io. 6 de Março de 1936. 

... ' 

D.G.Oll.r.23-(RL) 
-I.A.'tj7-

Illmo.Sr.Dr.Director Geral da 
Secreta.ria do Conselho Nacional do Trabalho 
Rio de Janeiro 

.. 

Com referencia o aooordão de 13 de Janeiro p.findo, pro

ferido pela Illuetrada Primeira Camara no processo no 9.016/933, e 

publicado no •niario Official" do dia 20 do mez de Fevereiro ulti

mo, cabe-me declarar-lhe que esta Companhia, apoiada no que dispõe 

o § 40 do art. 40 do Dea. na 24.784, de 14 de Julho de 1934, offe-

rece, dentro do prazo legal, embargos á decisão da referida Camara, 

os quaes, que se acham juntos, agradecerei encaminhar ao Egregio 

Conselho Nacional do Trabalho, preenchidas as formalidades legaee. 

Valho-me do ensejo para reiterar a v.s. meus protestos de 

elevado apreço e mui distincta consideração. 

Annexos: 5 fls. Director Gerente 

~/ 
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EGREGIO C NSELHO NACIONAL DO TRABALHO: 

THE LEO OLDD~A RAIL"VAY CO ANY, LDJ!ITED, apoiada no que di -

põe o § 40 do art . 4 0 do Dec. no 24 . 78~, de 14 de Julho de 1934, vem, 

dentro do pr azo legal, offerecer embargos á decia~o proferida pel 

Illustrada Primeira Camara, no proces-so. no 9 . 016/933. 

Resolveu a Primeira Camar julg r procedente a reclamaçNo de 

Lou~nço José da Silva, para determinar sua reintegração com todas e 

va.nta.gens l egaeET, r e sal vendo á empreza, ora Embargante, o direi to de 

promover a aposenta.dori do mesmo empregado. 

Para chegar a essa oonc~us*o, apoiou-se a Primeira Camara nos 

diapositivos da Lei no 5. 109, de 20 de Dezenmro de 1926, citando o 

seu ert . 43 e §§ 3Q e 10 . 

~contraria oonc1uaão parece lev r o rt. 43, invocado pel 

Camara julgadora, ali ee disse: •Depois de 10 annos de eervi<;o effe

otivo, o ferroviario, a que se refere a presente lei, só poder' er 

emi ttido no caso de fa1 ta grave, apurada, em inqueri to feito pel . 

administração da reapectiv estrada, sendo ouvido o accueado, com 

recurso para o Conselho Nacional do Trabalho, respeitados os direi

tos e.d quiridos". 

O legislador exigiu p ra a vitalicied de d~ empreg do um ser

vi o effectivo durante 10 annos, o que significa, sem duvfda, que 

esse tempo tem que ser continuo, ininterrupto, o que n-o oonteoia 

com o Embargado, que, expontaneamante, por v rias vezes, deixou o 

serviço da Embargante, conforme prov ol ramente eu certificado de 

tempo de s erviço . 

Dis to convence a j ur isprudenaia, velha e pacifica, do gregio 
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Conselho Nacional do Trabalho, solidamente a eentad no texto e espi

rito de nossas leia de assistenaia e protecção ao operaria, que con

e grou, em douto ensinamBnto, eet liação - ffo empregado exonerado 

aponte.!!!! e readmittido posteriormente, começa nov contagem de tem

po para obter os dez annoe, que geram o direito á indemi eibilidade". 

Ein direito constituir-se, é poesivel eustent r-se que nNo 

tem fomento de justiça a exigenai de cont r-se, p ra os dez annoe e 

serviço geradores da estabilid de, unicamente os prestados inint rru

pta.mente 'mesma emprez • Mas, em nosso direito constituido e vigen

te, assim o é, do confronto que ae faça dos dois artigos 53 e 55 do 

Dec. n2 20.465, de 1 de Outubro de 1931, outra não é a conclus-o. 

Outra não é tambem a mens lege, si analys do, em confronto, o 

texto do art. 43 d Lei n2 5.109 oom o seu paragrapho 22, neste 

repara a dispens feita por convenienci da empreza, mandando-se com

putar ao empregado dispens do o tempo anterior, o que significa, sem 

~ualquer resquicio de duvida, não acontecer ao empregado que, expon

taneamente, deixou o serviço da emprez , causando-lhe, muitas vezes, 

embaraços serios. 

No que concerne os direitos ttribuidoa os operarias ou aos 

que elles se equiparam, os qua.ee ,. exonerados aponte ...!.B,_, ou demi t

tidos pela empreza, foram mais tarde readmittidos ao serviço dest , 

os termos do art. 43 e do seu 22 estabelecem, inilludivelmente, uma 

differença de direitos entre os primeiros e os segundo , conferindo a 

este "~vantagem, voltando para, ~ serviços da mesma estrada, ~ ~

tinua.r m todos ~ direitos, inclusive-ª- cont gem ..9..2. tempo .!!!!- .9.!:!.! 

serviu", e excluindo dess regra, ou desse beneficio, e. contrario ~-

.!!!• aquelles • 

esim er no regime d Lei n2 5.109, e tambem o é n époo 

eatue.l, porque os arte. 53 e 55 do De c. n2 20 .46 5, de 1 de Outubro de 
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1931, confrontado~, prefixam, de modo irretorquivel, a mesma diffe

rença de di~eitos. 

Imposaivel outra interpretação, em conclusão divere , de vez 

que as regras de hermeneutioa juridioa são sempre as mes e, ou se 

trate de interpretar o direito singular {como, por exemplo, o direi-· 

to do trabalho), ou o direito commum civil. 

No caso ~ judice, trata-se de um trabalhador que, amiudada

mente, aponte~· deixava o serviço da Embargante, reingressando 

nelle outras tant s vezes, portanto, em 15 de Novembro de 1930, quan

do, pela. ultima vez, abandonou o emprego, não contava os 10 anno ga

rantidores da eetabilid de funcoional. E, deste modo, nenhuma obri

gação o bi á Embargante, quer quanto ' instauração de ~nquerito ad

ministrativo, quer sobre qualquer indemnização, porque esta. decorre 

de um acto injusto, e, no caso, nenhuma injustiça praticou Empreza.. 

Não se argu que a Embargante reconheceu ao Emba.rga.do os 10 

annos de serviço garantidores da estabilidade funccional, ai, em 

1934, procedeu a um inquerito, foi mais pelo proposito firme de pres

tar ao Egregio Conselho Nacional do Trabalho uma informaç~o detalh d 

e segura do que occorreu com Lourenço ~oeé da Silv . • 

Na verdade, o inquerito provou, exbaustivamente: 

) que o Embargado não gosava do direito de estabilid ' de funooional, 

porque por 15 vezes deixou, aponte~· o serviço da Embarg nte; e 

b) que, ainda, em 15 de Novembro de 1930, o Emb rgado, long de ter 

sido exonerado, em virtude de uma dmoeet ção do seu feitor, is 

uma vez bandonou o serviço. 

E' o proprio Embargado que confessa: 

1) que ficou quieto até Agosto de 1933, quando ent~o apresentou re

clamação ao Conselho Nacional do Trabalho; 

2) que na verdade não dirigiu á Administração da Companhi {or a Em-
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bargante) reclamação do ~eu caso; e 

3} que de facto aahiu por varias vezes do serviço, voltando ao mesmo 

outras t antas vezes. 

Impossivel prova mais robusta para a ttest r que o :barg do 

não contava, em 1' de Novembro de 1930, os 10 annos de serviço gar n

tidoree da est bilidade funccional, f eto al ramente significado pel 

Commiasão do inquerito ás fls., no iniaio do aeu rel torio e no segun

do dos seus consider ndoa. 

Esta prov é complet , e vez que - " confissão (segundo 

douta jurisprudenaia dos nosaos tr!.bunaes}, "omnium prob tionum maxima1 

tem por effeito: } fazer prova plen contr o confidente J b) supprtr, 

em regr , os defeitos do processo". 

Por outro lado, si propri Primeira C mara julgou que a alle-

gação do Embargado, qu ndo n rrou oe factos pasaados entre elle e o 

fei tor, não impliaav em dispens do serviço, oomo dmittir r-

g nte obrigad a reparar um damno que não pratioo~, mesmo que o Embar

gado tive se o direito á estabilidade funooional ? 

Sem nenhuma duvida, a. obrigação de reparar um d mno se estrib 

no prinaipio consagrado pelo nosso Codigo Civil, no seu art. 1,9, 

porém, no oa o ~ judice, e Embargante nem por aoção nem por omie ·o 

voluntaria, nem por negligencia e nem por imprudenoi , violou qual~ 

quer direito do Embarg do, e, - "aem a prov de dolo ou culp do oau

sador do damno, n""o se lhe póde impor a obrigaç""o de reparal-o" -

(Aaa.da Rel.de Minas-R&v.For.vol.32, pag.429. Rev.de Direito,vol.,,, 

p g.l76). 

Não é ó, a Illustrada Primeir Camara, para chegar u de-

cisão, affirmou que o o so se passou na vigenoia da Lei na ,.109, de 

20 de Dezembro de 1926, sob cujo imperio julgava a recla ção do 

ba.rgado. 
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~á demonstrámos, á saciedade e dentro de uma argumentaçio judi

aioea e legal, que não proaede o diapositivo do art. 43 de que e quer 

valer quella Camara, o mbargado, quer se attenda ao inciso do 2Q 

do art. 43, quer se invoque jurisprudenaia, velha, profuea e p aifi-

ca, desse Collendo Conselho, não contava os dez annos garantidores de 

sua estabilidade. 

Para o resarcimento do prejuizo causado, exigem-se es eguinte 

condições; la. -uma injuri objectiva, isto é, e lesão de um direito, 

offensa de poderes ou de direitos garantidos por lei; 2a. - um dam-

no; e 3a. -a culpa, isto é, connexão morel entre o d mno e o seu au-

tor material . Não houve offenea de direitos garantidos por lei, por

que esta, in1lludivelmente, estabeleceu a distinoção entre os emprega

dos que se demittem aponte~ e aquelles que são exoner dos, sem jus- 1 

ta causa, pela emprezas; não houve damno, porque inexistente uma. le

são de direito; e não houve culpa, porque a Emb rgante não exonerou o 

Embargado, ao contrario, acostumado co~ estava de deixar O · serviço 

~ontaneamente por varias vezes, ind o fez em 15 de Novembro de 

1930. , argumentemos. ruer a Primeira Camara a applic c;ão d Lei 

no 5.109 e conclue o seu julgamento mandando reintegrar o mbargado 

com todas as vantagens legaes. Entende a Embargante que ess e nta

gens eejam as oonaignad e no § 2Q do art. 43, porque quanto á indem

nização, dentro do regime daquell Lei, falleoia competenoi ao Col

lendo Conselho para della. conhecer, conforme sua propria jurispruden-

aia. 

Concluindo, espera a Embargante, diante o que adduziu, sejam 

recebidos e julgados provados os presentes embargos, para o effeito 

de ser reformada a decisão da !llustrada P1;imeira Camara, praticando

se, assim, são e perfeita 
J'ustiça. 

Rio de J'aneiro, 6 de Março de 1936. 

pela Y, l . 
u'c_, 

·-········-··-···--··" - -···-~· 
Qi.etor C ren 

r · 
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zj(() n. . ..... r/..6.= ................................ . cn: ...... pfl?.. ................................ .. ........... . 

SAIBAM quantos este P.ublico instrumento de Procuração basbnte virem que, no Anno do Nas-

cimento de Nos!fO Senhor Jesus Christo, de mil novecentos e .. ~.~. aos .... ~ ............. dias do 

mez de .. ~ ........ .............................. do dito anno, n'esta .... ~&~d.a.c& ..... ~ ... if.~~ .. .. 
~~;,;~!~4: ········ ;~~~···~~~~;~~;~~ ·~:ublica d~s =·~ld~.~"!:.:~:.~ 
~~~~~'!~· < < : 

~~~~~~~~~~~.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··~~~~·:::.-.-.·.·.-.-.-;~~~~~~ ·~ .~::L~~~~~::::~···~··~·~·~··-~~~~ ·· ~~~·~~~·~~~~~ ·-~·~ 
fim assignadas, igualmente de mim conhecidas, do que dou fé; perante as quaes por ell .......... me foi dito 
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ao ...... .... qua ... ........ concede .. ........ todos os seus poderes por Direito permittido, para que m nome deU .... . 

outorgante .............. como se presente fosse ... ..... ... possa em Juizo, ou f6ra delle, requere\~ llegar tudo qua o 

fôr a bem de seu direito, em todas as causas e demandas cíveis e crimes, movidas ~or mover, em 

fôr ........... A utor .... ...... ou Ré .. .... ..... • em um e outro fôro; seguin'do suas ordens e avisos, q~erão considera 

ccmo parte deste Instrumento; su.bstabelecendo esta em que convier, e os substab~· ~~~em o ~e -

gal-os querendo; propondo as acções compet~ntes contra quem direito tiver, pre' a jl" ~a-

mentos lícitos, fazel-os dar a quem convier; assignar todos os termos, autos, fol a~ s; 
' 

appellar, aggravar, embargar e interpor quaesquer outros recursos, ainda os de ~~ s 

fazer justificações, intimações, louvações, removimentos; tomar posse de bens, desist ci~cla õe 

habilitações; rectificações, co~fissões; variar de acções, execuções, arrematações, seque r~ penhora 

testos, contra-protestos, embargos e desembargos; produzir, inquerir, perguntar e c~ · r estemu 

dar de suspeito a quem o fôr; proceder a inventarios e partilhas, dar-se por citado para lla , e a tudo a 

tir até sentença :final; licitar e relicitar sobre quaesquer bens; arrematações; fazer iações, pe 

quaesquer Autoridades, para o que conced ........... ..illimitados poderes, offerecer todo o en o de arti 

papeis preci&os, sem reservas de poderes, que os ha por declarados, como se nest~ssem 
e tudo quanto fôr feito pelo dito seu Procurador ou substabelecidos, haverá por va~o 
si reserva a nova citação, e o poder de v~nda de bens. E de como assim o disse ........ .. do que dou fé, 

fiz a presente, que lhe ........... li acceit~ ......... e assignag,~····9~··· .. . ...... .. .. #.I:~~ ... e~ .. ~_.~ 
--h~ ... ~~\~~ .... .. ~~ .... /{ .. ~~· · · ... .. ff4 ... . ~~:f! 

.~ .. c&. .. Cú ..... :e. .. ~ . ~ .~~. . . .. ... ..... ..... ........ .. . ........... .. ~ ... ~~ ........ ~.i;. 
6. .'Õ-U</.l .~ ... ... L . . . .. 7~~ . . ........ ~ .. .. . . .. ·~·ª .. dl<f... : .. P{. .. M...~;;.do;-Çt!k: .. ~ .. 

Estava collado e devidamente inutilisado na forma da lei, o sello Federal no valor de dois mil réis. 

E nada mais se continha em a dita procur~ção que se acha lavrada a folha ... .. ~.!? ...... do livro nu

mero .. J6.~ ....... deste cartorio, do que dou fé. Isento de sello este traslado, porma do n° 9 do artigo 

15 ~ Decreto n? 3.S~d4~: ~~a~~~~ de 1900- Eu .. ~~ .. (~.tÇ-? .. .. ~ 
.4.~ ....... ... t!?.7 ... rY.c;uÃ-eA:.~~tf~>4,~ ... ac.. ... .d~~~~ .. --~Zn.~ .. 
. 4~;.. .. ...... . ~./~···.-e .. ~~~- 1 .. ... ................... .. ... . .. .. .... .. ....... .. ~ 
.... 4. .................... Ç ..... ,.-#ff .. .. ~r/.. .. .. (?.~· ............. .. .. ;;, .. · :· ""''/' ~ · ~ .. ~·7;,............ .. '*• I? 

... ... Cf:J.~ ... <11./.A/..~.e4: .. t/.~ .. ~ .. f·~··&.:'~. . ......... .. T· 
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IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS 

12- A mataria dos embargos, a fls., é de ser desprezada, pa-. 
, , 

ra se manter o accordwm recorrido, porque, alem de improcedente, e ve-
, 

lha, ja resolvida pelo venerando aresto da la. Camara. 

As allegaçÕes da embargante reproduzem os mesmos argumentos 

de suas informaçÕes e acceitwm como facto axiomatico haver o embargado 
, 

abandonado o emprego contra, alias, a evidenci"a solar da prova, no pro-

cesso, como pÔz em relevo o accordam re6orrido: o embargado abandonou 

o emprego "••• sob ameaça de aggressão phy

sica e violenta por seu immediato superior, 

e sob a convicção de estar dispensado, sem, 
, .... 

portanto o animus, iàto e a intençao de 

abandonar o emprego ••• " 

Consequentemente, não houve exoneração do empregado spo3te 

~~ mas abandone por coacção imminente, ameaça de aggressão physica 

e violenta de seu immediato superior, circumstancia geradora da convic

ção intima, no embargado, da dispensa do emprego, que abandonou, sem o 

animus de fazel-o, mas levado por aquelles factos, objectivos, mate

riaes, positivos e o phenomeno subjectivo da convicção - para argumentar 

com o proprio texto do acoordam embargado. 
, 

2Q - Ora, se assim e, pela abundante prova dos autos, a absur-

da interpretação a contrar1u sensu da lei nao merece nem ser estudada, 
.... , 

pois o nervo da questao e, sem duvida, o facto da dispensa sem a ex~s-

t e noia de falta grave. 

Mas se necessario fosse o exame dessa interpretação da lei, 
, , 

o accordam, na su àynthese magnifica, e a resposta tranchant as vel-

leidades juridioaa da The Leopoldina, que procura, no direito civil co.m

mum, a interpretação das leis sociaes, quando estas, não pertenoe~oo

mo não pertencem, ao quadro do direito de excepção, mas a um jus novus, 
, , 

podem ser interpretados extensivamente, oom larga amplitude, ate, a 

procura do sentido humano e dos reclamos da vida aspera do trabalhador. 



,.. 
E' uma lei de amparo e de proteoçao e os seus principies norma-

tivos cunduzem, na sua applicação, ao abandono de migalhas oa

suisticas do velho direito para se ter unicamente por objeotivo 

a realidade amarga da vida e um espirito mais humano de justiça. 
, 

Mas, mesmo se formos attender as normas do direito oom-

mum, tão de agrado da douta gerenoia da embargante neste PFOoes

so, ainda ahi a prova demonstrou não ser possivel a um hame.m ~-
, 

ter-se no e.mprego sob ameaça de offensa physioa e violenta isto e 
.. 

sob ooacçao immediata, do seu superior. 

A coacção vicia a vontade: a vis comRulsiva tira ao agen

te pass ivo da ameaça a energia moral e a espontaneidade do querer, 

e, na especie, deu-lhe a convicção da sua dispensa, para attender-

moa ao accordam embargado. 
, 

Ora, se assim e, sem duvida o recorri-

do deve ser readmittido, com todas as vantagens legaes, por ser o 

acto da ameaça partido de representante da empregadora, a que, pe

la natureza do serviço, estava subordinado o empregado: no feitor 

havia o empregado a propria empregadora e, desde que em inquerito 
, ... 

administrativo, procedido posteriormente a reclamaçao do embargado, 

em oonsequencia desta, não ficaram provados o abandono e falta gra-
tN , N 

!!' a unioa soluçao e a readmissao com as vantagens da lei. 

32 - Parece-nos inutil fi eapeoie a invocação do art. 157 

do Oodigo . .- Ciy.il, para f'!.lnda:mep.to immediato de defesa da Companhia; 
, .. -

e~tretan~o, os req~i~itos ~ configuraçao jur~dioa da intracçao do 

contracto da trabalho se mostram em innegavel relevo, como muito 

bem aocentuou o accordam, sendo que esses requisitos se manifestam 

com maia v~hemeno~a, porque: . 

a) - formulada pelo embarg~do sua reclamação, a embargante recusou

se á readmissão .do primeiro; 

b) - provado não haver abandono de emprego, persiste aima a embar

gante na sua attitude estranha; 

o) - nenhuma prova de falta grave foi produzida. 

Isto posto, espera o embargado seja o recurso confirmado, 

para ser mantido, na sua integra, o accordam da la. Camara, como é 
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INFORM ç Á o 
Originou o presente processo um reclamação de Lour n

ço Silva contra o a.cto d 11The Leopoldinu ailw·y Company Limi

ted" que o dispensou dos serviços sem justa. causa, n o obst.ant 

contar mais de dez annos de excrcicio . 

Apreci~ndo toda a m teri· constante destes auto , 

Primeir Camara do Conselho !acional do Trabalho, em sessão d 

13 de Janeiro p . passado (accord~o de fls. 99/101, yublic · do no 

Diario Official de 20 de Fevcr iro ultimo), resolv u julg r Rro

c d t nte a referiu rec1am ç· .. o , para o fixn de det l'Dlin li' r 

missão de Lourenço Si1v , com todas ~ s vant~ens legaes , r sal-

vnndo ú. preza o direi to de promover u aposentudorit~ do mesmo 

empregado . 

Com essu decisão, porem, não se conformou "The L o o1-

dina ailway Company Limi t " que , ntro o vrazo 1 1, off -

cu a mesm..t os embur ·os de fls . 105/ 109 , u ando o direJ.to f · 

cultado no ~ 4g do art . 4g do Re ulumento tnnexo · o D ereto ng 

24 . 784, de 14 de Julho de 1934 . 

D accordo com Q praxe seguid· por este Conselho, con-

cedeu-se vist do presente preces o ao emb r~ado, elo pr zo e 

dez dias, para qu present·tsse a impugn g.1o que entendess , 

que or· f · z , por seu bastru1te procur·dor, no uocumento fls. 

116 . 

Com juntada d~ contest çlo m ~preço fie 

autos em condiç es de serem subrnetti ' os 

.Procur·· doric: Geral, r z· o ,Ror c1ue passo-os ·' s 

r ctor de~t secçCo . 

~ I 
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Miniaterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commerclo 

.................... S ecção 

• 

C. N. T.-25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc . 9.016/33 

ACCORDÃ.O 
Ag/CS • 

19 .... 3.9 ........ . 

" 

-Vistos e relatados os autos do p1•ocesso em rue sao 

partes: The Leopoldina Railway Company Limited, como embargante , e 

Lourenço da Silva, como embargado: 

CONSIDEruur.oo que, em sessão de 13 de Janeiro do corren

te anno - accordão publicado no Dia r io Official de 20 de Feverei-

ro seguinte - a Primeira Camara julgou procedente a queixa offere 

cida por Lourenço da Silva contra a refe rida Empreza, para deter

minar a readmissão do supplicante, com todas as vantagens legaes , 

resalvando á reclamada o direito de promover a aposentadoria do -

me smo empregado; 

CONSIDERANDO que a essa decisão oppÕe embargos a Empre

za , com fundamento no § 4Q do art . 4g do Regulamento approvado p~ 

lo Dec. nQ 24. 784, de 1934; 

CONSIDERANDO que os emba rgos foram apresentados dentro 

do prazo regulamentar; 

CONSIDERANDO, porem, de meritis , que as razõe s adduzi

das pela Embargante , são as mestnas já apreciadas pela Primeira Ca

mara , e, portanto, improcedentes; 

Resolvem os membros do Conselho Nacional do Traba-

lho , reunido s em sessão plena, desprezar os embargos . 

Rio de J aneiro , lO 

~~~ 

Fui Presente:- Geral 

Publicado n I iario Off'icial" em 3~ ofJ o~~ -oV I "'H, 



1-1.557/30-9.016/~3. 

• 

17 ovembro 

• 

Sr. D1r ctor Gerente d . he o 1<11 11 om ny 

1tto-vo , p 1" o dcvl os 1n • cop1 

nuth nt1c 
., 

ao accor ao p1~tcr o pelo con elho aclo-

n do ·r b lho, em e ão plen d 10 de ~et mbro p. p., 
... 

do processo em ue ao p rte e sa preza, c~ nos uto 

mo mb r 1 te , e L<?uren .o ._!11 v, , co o 

A' vlst d dec1sno 11rorer1~a, fie ess 

pr z not1f1c~d p r , d ntro do pr zo d lO d1 s , con

do d d tu do rec u1, nto deste , pro.ov r o c pr1-
., ., 

mento d dec1s. o·C! r 1ra c . ob pena de , nno 

o !azendo, 11cor er n "" s1.mcçoes le e • 

"" Attencto as aud oe 

D1rector ecr t r1 
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LEOPOLDINA 
RAILWAY c.• 
vj/jpn 

D. G.Oll, 23-(RIJ) 
-I.A.87-

Exmo. r. Ministro do Trabalho, Industria e Commercio: -- -·~-........ -· 
f o C. ·q . T. -

• 

LI~ TED, a oiada no que dis

põe a alinea b) do art. 5~ do ecreto n. 24.784, de 14 de Julho de 

1934, que approvou o novo Regulamento do Con elho acional do a

balho, vem solicitar de V.Exa. a evocação 'do ... recesso nQ 9.0 6/35, 

entre partes esta Com anhia e Lourenço José da Silva. 

Ha no caso modificação da juris rudencia até então observada. 

V.Exa., no rocesso D.G.EG~71/936, entre partes 'eraph~ Bra

ga e a firma roprietaria do Bar e Restaurant rahma, de que á no

ticia o "Diario Official" de 21 de etembro do corrente anno, homo-

logou o douto parecer do Illus trado Consultor Juridico desse Minis

terio, firmando a indiscutivel e sã jurisprudencia -DE QUE O E -

PREGADO UE INTERR01~E O SERVIÇO NA E1WREZA, P~RDE O DIREITO O 

TE:MPO ANTERIOR - "pois que, para a contagem do tempo para a e tabi

lidade, a lei p~esuppÕe a continuidade do trabalho, a ~ermanenci 

do empregado no emprego -- e no caso, não se deu tal, poi , embora 

retornando ao antigo emprego, este retorno, 1>elas condições em Q~ 

se operou, importou num novo contracto de trabalho e não- na CONTI

!WACÃO do contracto anterior, como aconteceria si se tratasse e 

suspensão de contracto por motivo de serviço militar, por exemil • 

No caso, não e sim RE dellett. 

A situação de Lourenço José da ~ilva p erante esta Com anhia 

não diverge da posição do reclamante no jul ado transcri to. Por 

15 vezes deixou o serviço da Estrada, conforme sua pro ria con i -

são, não tinha, port~nto, os dez annos ininterruptos de servi o 

c o 
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LEOPOLDINA 
RAILWAV C." 

vj/jpn 
- 2 -

para sua estabilidade funccional, havendo sido processado o e-

rito administrativo para esta prova, que está cumpridamente feita, 

de vez que confessada pelo prenomeado ex-empregado, a melhor das 

provas. 

Assim, ao caso sub judice, aliás analysado, exhaustivamente, 

nas razões de embargos offerecidas á decisão da Illuatrada Primeira 

Camara do Egregio Conselho Nacional do Trabalho e que o Conselho 

Pleno julgou improcedentes, conforme noticia o "Diario Official" de 

31 de Outubro p.findo, não poderá ser applicada outra decisão sinão 

a que se integre dentro do juridico parecer do Consultor desse Mi

nisterio, hoje doutrina em face do despacho de V.Exa. 

Isto posto, estando a upplicante amparada em dispositivo ex

presso de lei, confia e espera seja por V .Exa. d'eferida a avocatoria 

agora pleiteada, para, considerando o que dos autos consta e apre

ciadas as razões offerecidas nos embargos, se digne V.Exa. de refor-

mar o decisorio do Conselho Nacional do Traõalho, de vez que falta 

ao Reclamado amparo legal. 

Rio de Janeiro, de Novembro de 1936. 
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1 

ijJht ]fieopolàina ~aihuall Qlompanll1fiimiteà. 
vj/m. 

AOMINISTRAÇAO ( ) 
-- D.G.Oll,23- RL 

~ ~M,.;•"'· 25 de Novembro de 

-I.A.87-

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

• 

Em mãos o officio de v •. • sob nQ 1-1.557/36-9.016/33, de 17 do 

fluente mez, recebido no dia 21, que, com razer, res onde. 

Lamento não poder esta Com anhia cumprir o determinado no seu 

of:f'icio acima mencionado, de vez que aguarda o :r>onuncianlento do Exmo. 

r. Ministro do Trabalho, Industria e Commercio, a quem requereu, den

tro do prazo estatuído no ~ lQ do art. 5Q do Dec. nQ 24.784, de 14 de 

Julho de 1934, a avocação do respectivo processo. 

Houve na especie sub judice modificação da juris rudencia até 

então observada por esse Egregio Conselho, pois que o Exmo. :>r. Minis

tro do Trabalho, no processo D.G. E.G.471/936, entre partes i:iera him 

Braga e a :f'irma proprietaria do Bar e Restaurant Brahma, de que dá no

ticia o "Diario Official" de 21-9-1936, homologou o douto parecer do 

Ill us trado Consulto r Jurídico daquelle ~tinia te rio, fazendo revigorar 

a velha, co iosa e erfeita jurisprudencia desse Alto Instituto - ~ 

que o empregado que interrompe o serviço na Empreza, ~erde o direito 

ao tempo anterior. 

O caso do reclamante Lourenço José da Silva é bem este, uma vez 

que confessou, no inquerito administrativo, haver, por varias vezes, 

deixado, expontaneamente, o servi .o desta Estrada. 

Assim, antes da decisão do Exmo • . r. Ivdnistro do Trabalho, a mais 

alta e ultima autoridade administrativa em questão de leis sociaes, pa

rece não poderá ser acceito o decisorio desse Collendo Conselho, quanto 

mais que a avocatoria solicitada está amparada em um respeitavel des-

pacho de .Exa. 

o C" -c 
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LEOPOLDINA UAILWAY 

vj/ m. - 2 -

Na espectativa de have_r attendido o seu officio, de inici 

citado, valho-me da opportunidade para renovar a v.s. meus pro

testos de elevado apre o e distincta consideração. 



J • 

-I FORMAÇAO 

A Primeira camara do Conselho Nacional do 

apreciando a reclamação formuludL por Lourenço da 

a SU i.:l. demissão da "The Leopoldina Ri.lilw y Compa

ny Limi ted", em sessao de 13 de Júneiro do unno pass do (ac

cordâo de fl"s. 99/~0~), resolv u julgu.l-a procedeHte, para o 

fim de determin r a readmissão do queixoso, co1n todus s v n-

legaes, resulv~.:ndo á Empr z o direito d. promover 

doria do m smo empregado. 

aposenta-

Não se conformando com essa resolução a "The 

Leopoldina R ilway Company Limited", nos termos do § 41 do art. 

41 do Reé;,rulamento approv ..... do pelo D c. na 24.784, de ~4 de 

lho de 1934, offereceu ' esm~ , denu~o do prazo legal, as 

~Oes d embargos de fls. 105/9. 

Em essão plen~ de 10 de Setembro p. p~ssa-

do, (accordão de fls. 121, publicado no Diario Officiul de 31 

de Outubro ultimo), o Conselho Nacional do Trabalho, resolveu 

desprezar os alludidos embargos, pel· s razões expostas no di

accordlo. 

Pelo documento or~ appensado a fls. 123,en

cwninhado pelo Director do Gabinete do sr . Ministro do Traba-

, lho, constat -se que a "The LeopoldinG.. Railway Compa.I y Limited" 
pretende recorrer d& decisão do Conselr1o Pleno, invoc ~::Jldo para 

rlll: i/ llf . 

isse, o dispost-o na aline ~ dõyffiegulamento approvt..do pelo J.Je-

creto nQ 24.784, citado. 

se undo os termos do § s• do urt. 41 do já 

mencion;,.tdo Decreto, .s decisões do Consel o Nacionàl do 'lraba-

lho, em gráo de embargos, são de ultim~ e definitiv instan

ciu. 

Tr·· ta-se no presem.,e caso de uma dec isão em 

grao de embargos e della, a meu ver, nao cabe mais recurso a1-

gum. 



Conforme esta ecção t m s ~lientado diversas 

vezes, o recurso p .ra o Sr. 1inictro, só é p rmittido ~uando 

se tratar de resoluç~es de exclusiv· compet nci ~ do Co selho 

1eno , · ssi mesmo, quando se verificar um di..l hypothese 

previst s n· s lineas ~ e B do art. 51 do Dec. nQ 24.784,aci- ._ 
~ 

t
ma referido, o que ~ao ~contece com o c uso em apr ço. 

Assim informado, passo este processo 's 

do Sr . Director desta secção, propondo que, OUVÍdh Procura-

dori~:.~. Ger 1, seja o mesmo submettido á 1 vada considDração 

do xmg Sr. inistro do Trabalho, Industria Commercio,a quem 

c be se pronunciar, m definitivo, sobre a pretensão du recor-

r. ente. 

-o-o-o-o-o-
No documento de fls. 125/6, a "Th Leopoldina 

ilway Company Limi ted", accusWldo o recebimefl1}o do officio 

a.esté~ S cretari , constante por copi ...t fls. 122, communic ~ 

que, p-ra o cumprimento da decislo deste Conselho, está aguar-; 

d· ndo o pronunciamento do r. Ministro do Irrabalho a r op to 

do .1·ecur o em que tão. 

• 
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Ao Snr. Carlos Silva para preparar o e 

que trata o despacho retro. 

Riçfde Janei ríf) ~2 ~ MalliJ/iJ~ 
!! )!Jffúlf tJI #I r' r !'fi' 

e. c. Director da la. Secção • 
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. 'fr6 ncisco Lei f e T ei}(ei, 
ADVOGADO 

CANTAGALLO " E. DO RI O 

~ 

Exmo. e Eminente Senhor Dr. AG.AME -~o GALHÃES M. D. inistro 

do Trabalho. P\o C. N. T. 

Com admiração e respeito os meus cumprimentos. 

Sentindo com a Nação os civico sentimentos despertados pela vossa 

oração em defesa dos sãos principies de nossa liberal democracis,se

jam as nossas primeiras linhas a expressão respeitosa de uma homena

gem á V.Exa. inteira confiança nos destinos de nossa Patria,sob vos

sos actos publicas e sociaes,de verdadeira brasilidade,conforme posi, 

tivastes brilhantemente e hoje se derrama, beneficamente, para todos 

os recantos do nosso amado Brasil. 

O segundo objectivo e que condiz 

tambem com aquelles mesmos principies de vossa pregação oracular-

Um Brasil maior dentro da Justiça e da Ordem, da Liberdade e das J 
suas imperecíveis tradiçÕes ---se refere Exmo. e culto senhor Minis

tro ao seguinte:--um velho emprceado da poderosa Comp. Leopoldinc 

Raylway - - Lourenço da Silva--- foi summaria o injustamente despedido 

dos seus serviços em I930, vinte o oit~ annos depois de servir a es-

~a Comp. · Proposta que foi a competente acção para a sua reintrega 

aos serviços e indemnisação dos seus salarios vencidos, o respeita

~ vel e Venerando Conselho Nacional do Trabalho, pela sua Bgregia Cor 
~ 

/
te de Justiça, no Accordão unanime proferido aos treze de Janeiro de 

~I 
~ I 6-- processo sob Nº 9.0I6 de I933--julgou procedente a dita acção 
~ ' E, ondemnando1 a Ré Comp. Leopoldina" na pena cominada. 

I ~/r. do a Comp. offerecido embargos ao Venerando Accordão daquella 

Corte, em tempo opportuno e apenas, como fui scientificado, ~c~~ 

ecurso Drotelatorio contra Q infeliz oporario, atá hoje Exmo e hu

" manitario Senhor Ministro, taes embargos não foram julgados e como 

· consequencia dessa tardia justiça o desgraçado, velho e doente oper 

rio, sem recursos outros senão a sua qualidade de brasileiro e 

qual melhor vae vivendo da caridade publica, de setenta annos do ed 
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de e vinte e oito de sua validez explorados como mechanicos elementos 

pela poderosa e deshumana Comp. achei por bom endereçar-vos estas du

ras verdades no sontido, de que a este infeliz .patricio
1
seja dado o am

paro que a justiça e as nossas leis reconheceram • 

Facil será a V. Exa. certificar-se ~ 

neste momento, da ~oracidade deste· triste caso o para o qual, não já 

om home do velhinho que perambula as nossas ruas sem pão, sem tecto, 

som familia o som justiça porém,em nome dos princípios de humanidade, 

dos deveres cívicos dos nossos honrados o benomeritos dirigentes, do 

conceito e grandeza do nosso amado Brasil, do vosso culto e superior 

ospirito,Senhor Ministro, supplico os vossos passos, a vossa palavra, 

a vossa ordem para quo essa justiça caminhe e termino aquello feito 

sob a égide da mesma Justiça. 

Reiterando a'V. Exa. os protestos da mais 
... 

respeitosa admiraçao e os votos de continuados triumphos a bem da nos-

sa Patria
1 

humildemente me subscrevo , 
De V Exa. Patrício 

Francisco Leito Teixeira 

Cantagallo, 24 de Janeiro de I937 
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' f(~ 4.3.'7 
fui r:ll~ 
. ,/lvx 

-o/ '~~r ~/Jf;}:· 
~OJ' ~~~~ Rec bido ~-~l.t ~ \) Y \·r\( 

o 3 Off'icial rnacina lv ~reng· 

par juntQ.l'" aos r in-

o presente documento se pren íonnar. 

de ao processo no 9. 016/33, o qual , se

gundo 1nfonnações obtida• rio protocol-
... 

lo desta secçao se encontra no Gabine-

te do Sr. Director Geral da Secretaria 

desde do dia 7 dê Janeiro do corrente 

anno. 

Para os devi9Qs fins , passo 

este documento ao Sr. Director da Se-
,. 

cçao. 

~1o, 13 de Fevereiro de 1937 

{!{) ,/tévuc;ttJ 

v~dciJ<;, ~?ce?a;:, ~; 

• c . ir ctor ecç 
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.% ~ âo. 28 de Junho de 1937. 

• 

Illmo.Sr.Dr.Director Ge 1 d 
S cre t ria do Conselho Nacional do Trabalho 
Rio de Janeiro 

De referencia ao of~icio de v.s. Ng 1-956/3? -

- 9.016/33, d 17 do corrente mez, recebido no dia 19, cabe

me declarar-lhe que esta Companhia e tá providenciando sobre 

o cumprfm ntn da resolução do Egregio Conselho Nacional do 

Trabalho, confirmada pelo Sr. Ministro do Tr balho, Induatria 

e Commercio, que determinou a reintegração de Lour nço Joa4 

d Silva. 

Valho-me do ensejo para renovar a v.s. meus pro

testos de alto apreço e distincta consideraçNo. 
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Illmo.Sr.Dr.Director Geral da 

13 de Julho de 1937. 

• 

Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho 
Rio de Janeiro 

Em additamento ao meu officio de igual prefixo ao 

deste, datado de 28 de Junho do corrente anno, em que fiz re

ferencia ao de v.s. sob nQ 1-956/37 - 9.016/33, de 17 domes

mo mez, communico-lhe que já foi dado cumprimento á resolução 

do Egregio Conselho Nacional do Trabalho, confirmada pelo Sr. 

Ministro do Trabalho, Industria e Commercio, que determinou a 
~ -~ ~ 

reintegração de Lourenço José da Silva. 

Sirvo-me da opportunidade para renovar a v.s. meus 

protestos de elevada estima e distincta consideração. 

~-~ ? ~ 
Director Gerente 

I 

~~ . 

• 

I • 
') a 

ern t\· ~ 



.. ; .. 

'· 

MINISTéRIO 00 TRABALHO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

(I cocJ . .J r. · ~{J'JPAAM'Ji/ () Jt,g ··············:·-·: .................... U.. .... :'ffl.:UT..F.v.~ ........ lJt~V..::' . .I.(.Il •• d ......... Lo. ..... J:-.. .. a., .... t .... ~ ..... o. 
'-~ ..... d.t-.f.'···--,--L121&'..lN.L!.t.U.l..Ul .... o,__JLil;__ .eo.~ ... . 
. qu~..-., ..... I'.IM.. ~ ~~·······ª'·······~ d:5...d& .... l.:t .. (}J,u.:, .... . 
M,~~ ........... &.9. ....... ~~ . ..... . ...... kd.~~ ............ ~ ........ ~.11.14.VL~---··~·· 

.+----~---H···&A'. .... ~--~ r-·A&o2 .. 
-~~---~--~--~i1-~--- - ···- ··· 

··-······S.~ciu __ .. _ . . ~---IZL~~-~ 
~--T····~--.. -~····+ ........ ..12 ......... •·· ··· •·• • ···· · .. ~ ......... .,.to .......... Luli.--::-
···~--~--.. ··· c..e .... c.n......... . ....... D... . · . · ............. ~ .... "\.IJ1.~ .... da.b. .... , f!i«_. 

4L~ctv_ --······ .... J. J\..~--.&.1-~. .;__ ~
~---ch ... l..J.:w:~- ~ ... 1 ~~ ll:L. 

-~d..n:L-F~--------·-----· - -
~- -- ·Jnx'J\W.,~i~~--ruJ..'1~t ___ _ 

~ =~=:~.·=.:::·~:~J:~::~.~=~:,~!~~- .. : 
~ ------·--·---···-··· --···· -····- -\L ....... ; ----~·~t:o-~-- ---
~ -····· --··--··-·· -- --·-·- . -·······--"L~ . .. ... - ···"'"\~~\·························· 
Q I -
la. ............................................................................................................................................. . • . . . . ....................................... ···--
z 

................ .-..................................................... _. ...................................................... - ....... - ............ . ~.... .. ~ .. ......... . ................................. . 

I 

1. ............................. ~ ................................................................................................................................................................................................. . 

•••••••••••••••,;•••• ••nU~uhooluoooo1o~oo~oooooouoooouo.-••uooooooo ouoo,Ooooooooooooooouoo~ouonoooo oooo uoooooooouooouooooonooo•o•o•n•••••••••••••••••o•oo ooooooo oooouooouu oooo o••••,.••o•<o.o oo u ooo• • ••••••••• • •••• 

....... u ........................................................... u ................................................................................ . ........................................................................................... . 

ooooo oooooooooo o ••ooooooooo\ ooi ooohooo~ooooooooooooooo o ooooooooooooooooooo•oooo••••OO•••••• ••• ooouooo••••• • •••••••"""""'''''''''''"'"'"''''''"'"""' '"'"'''''"''""'''••nooohoooo•••••o•oooooo .. oooooooooooooooooo o oooo••• 

OOOOOooooooooon . ~loooooO•OoOo,..OOOOOOOOOoOOoOOOOOOOOOOOOOOOOO•OOOoOoooOOOOoo•ooooooOoOoOOoooOooooooooooooOoooooooooo .. oooOooeeooooooooooooooooou·oooooooooo•oooooO.OOOooouooooooooouooooo oooouoooooooooOOo o• ••••••••••••••••••• 

...... : ............... ~ ................................................................................................................................................................................................................... . 


	Capa
	Petição Inicial
	Esclarecimentos
	Solicita Providências
	Juntada de Documentos
	Solicita Inforamação
	Prestar Esclarecimento
	Protesto
	Esclarecimentos
	Despacho
	Presta Informação
	despacho
	Juntada de Documentos
	Juntada de Documentos
	Notificação
	acórdão
	Embargos
	Substabelecimento
	Conclusão
	Despacho
	Notificação



