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f?te-°  dLf ? 
Visto e re1tdo o recurso em que 6 recorrente LTaiue1 de 

Lara Junior e recorri± a Co panhia Eetraa de Ferro São Paulo 

Rio Grande: 

Linnel do Lara Juioz', forroviario,, Suar-ligo da Companhia 

Estrn-dn de Ferro São ëauloc'Rio Grande, foi denittido em 30 de Se-

tembro cio 192S por ter sido accue'ido de extravio cio merc  ri  em 

L.F. 

um v o sob nua vigilancia.  O inqueritO CO TCU de cOflfOflifd1e 

com o nrtio 42 do Doe. ng 4.E382 do 24 do Janeiro de 1923.  O ro 

clarrinte foi de?nmciado do haver zubtrahido cerca do 5 cocos na 

OccasiO da d€ecarga,ro ficandoprová-la entretanto essa accusa-

ço como se pode ver de todo o inquerito. Ao contrario, o que fi-. 

cota evidenciado foi que os carroceiros que trabalhavam na descarga. , 

por conta da cea consignatwia doe cocos, deram um c8co ao iiar-

diao.  'inel de Lara Junior por sua voz declarou, ao ser inquori-

do, que, depois de bem refflectir, viu que, iemo nsân., no foz 

bem em haver recebido o c6co proEmntoado pele referidos carrocol-

ros. Fel-o na ignorancia rio que esse acto pudoao ser considerado 

crlminos.  O iar'lio em apreço tem rale do 38 ranion do soiviço, 

sem nenhuma falta que lhe desabono a coniucta o todas as testemu-

nhas arroladas FJ O accordes em confinnar, no inquorito, a b8a con-

ducta do recorrente. Tanto é assim que o presidente do inquorito 

em sou reintorio, tormina dizendo:  "entretanto, trstando-&o do 

ardio. Manuel de Lara 'Junlor, donde que osso ompro vlo tom rn-4 

de numero de armou do serviço na Eetr da nio havendo referencias 

que desabonem os seus precedentes, parece que a pena do clorniseo 

que lhe foi impoeta podaria ser comutada em ~ penso por troa 

mezoa, com perda do todos os vencimentos, no polondo olio conti-

nuar por tempo inclotornilnado, a exercer funcçon rio conferente". 

Do final desse rolatorio en concluo que o proprio presiden-

te reconhece ter tldo a demisso cio roclenanto, puni&o rkynq jnr1 

para uma denuncia que no chagou a ser constatada,  / 

Opinamos t ]hO!1 qUe facto donsi natur , d4on contra / 
/ 

-J 

.4' 



os cridii  i ur, co qiIii. ima t i r  o Wi1ii';?e, par'mte o pu 

blico, 4,1 ouem serve,  1rece7!1 repr sec  frn 'e cohbir abisos, m, 

por isto reso con e  cora o jui iO do in erito, concluindo 

pela zuspenso, do eiprei10 em q to, de troe nzes, com perda 

de todos os ve:cinioitos, como c-st o contra um delicto que, ei o 

ra no fic'aso caractori 4o como falta grive, constitue no e rn 

to motivo pira 5ustifiar a fqlt'. 'ls e1o, o i frou'dio -Is deve'' 

ros, deorntrr1!os pelO rc1aran±e, !10 iecicio do sou c'rro. E as-

Gim se Vê que a cor aniia cniittindo desde loí;o, o rclaante, foi 

a16m do que devia, porque dia sabe mtura1tisnto, que depois de 24. 

de Janeiro de 1923, o rojmen dos forrovlirios ficou regalado pelo 

Dec. nQ 4.682 que deve ser respeitado em toda a sua oxtoiie.o pois 

6 lei estabelecida pelo otv1o, para attorider ursa provide"cia eo 

cial benofica, rio momento on mia o oorno julgou azado pol'a em 

exeusso, em favor 'los forroviarios.  2 no entanto a demisso do 

reclnsnte foi &icla som se attanler ou doctemen desse Decreto por 

que antes de ser apurada a -loiuncia, o denunciado foi denittldo, 

visto que o iiiquorito foi concluldo em Janeiro cio 1926 quando a de-

missão, já se tinha vorlficdo on Botombro de 1925. 

Ora o arti o 42 rio Dec. nQ 4.(B2 de 24 cio Janeiro 'lo 1923 

determina elarimnonte que 1cpoin cia 10 amos (lu serviços offoctivoe, 

o emprogido das e;'.proae, a que se refere enon lei, s6 potiorã ser 

dernittido no onso do falta Crivo constatada em inquorito arhinin 

trativo, presidido por um onçenhoiro da Inspectoria o Fiscal1saqo 

das  stradac do Ferro.  A Oorpn.nhla ro procedeu Io confonnidr1e 

com eaeo artigo, o unico que trata da caso em quecto. 

O reclamante to  rajs (lo i awos de sorviQos off'ectivoa 

na emproza.  O inquorito no apurou flta gr'mvo e a Go arla  do 

mottiu o eprogçtlo  quatro meus aitos rld apurar qualquer Palta, 

do que uo verifica 'ue t Uo  anh1a no teve oi v.rta o ccmprinnn' 

to da lei. 

leto p0vit0 

onaidorando qo o uar:lio, T'rtnioi da Lara 1Junor, 
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maiz de 38 los de serviço ia C:or ahia e sem preceiontee qt4ie 

lhe dosabonotn a cndticta 

CoxLiidera71do atie o ir rito rnão, apurou f].ta gravo do 

rcclaz nte. 

tccordrn os mi-turos, do Uoizelho Ncio!n1 do Trblho TIO 

o guardião. Uanuel de Lara Junioroea redmittido, de conformi 

dde com ne concluses do inqurito tudo por4m a contr 1R data 

-da demiseo1que 6 de Setornbro de 1925. 

Rio de Janeiro 13 do Junho 'lo 1928 

Ataulpho 

Gustavo Franc isco Leite 

Joaquim Leonel de Rezende Alvim 
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