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Cut•ityba , 9 de revcreiro de 1935. 

Ilm Sr. Pr sioente do Cone lho Nacion 

D ccordo com os oi sitivos que regul as ·nstrucçõ pa-

I'a inCJ..u ri to ministrat·vo, b ix das o esse E ,regio Conselho, jun-

o vos enviamos, em original, o inruerito n 329, so,ic;i mos vos 

sa uto izaç- o par fins demj ssão c o u r·da-chav s, sr . I. oncio 

q m r cahiu f l t< grave e que t1• to. o p1·occsso 

em preço. 

V 1 mo-nos o ns jo • r·a I'ei t r· P os nos os p •o .atos d .. 

lt st'ma e d"stinct consider ç-o. 

s ufe e Fr ternidade 

b . 

2 6 f[V. 1935 



E~TR.A.DA DE' J11Ul0 Slo ,PAULO... RIO G!U.ND:S: 
Rede de Via~-o Parana~Santa Cathariq; 

INqUEBITO ADKINISTRATIVO 
• .. . ... ... ' ' • '· 

\. 

---- oo oOOooo---

A U TU A Ç 1 O: 

O :B ~ :B C T O: 

Incidente occorrido no dia 22 de 
Dezembro de 1934, na. parada. · de Tudunduw., no 
qual·; ·por questÕes de serviço, o guarda-chaves 
Leoncio Cordeiro· ·aggrediu physica.mente o prati• 
cante Adol~r A.de Kello. 

Aos vinte e seis dias do mez de janeiro do anno de mil novecentos 

tr~-~ta_ e ~in~~O.• . no .. e~~rip~orio _ ~o. 3g . ~~pos_ito, em Jagua.ria.hyva, autúo a,, 

Portaria e demais documentos que adeante se encontrsn, do que faço este 
.. '" .. ... . -· - . . . 

... 
termo.- Eu, Oswaldo de Paula Pereira, Secretario da. commissao de Inqueri-

to, o escreví e assigno.- . ((b;r((L~ ~ ~j·~-:; 
-----~------~-----~~~~-~~--

Secretario 
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ES'JRA.DA DE FERRO SÃO PA.UL~RIO GRA 
Rêde de Via~o Paraná-Santa Catharina 
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~ 

AC"l'A DA INSTALLAÇÃO DA COltiiSSÀO DESIGNADA PARA INS'TAURAR O IN UB
RITO ADMINISTRA~IVO NO 329. 

os onze dias do mez de janeiro de mil novecentos trinta e 

cinco, no escriptorio do 3g Deposito, em Jaguariahyva, reuniram-se os 

srs.A.ntonio Marconsin, Chefecde Deposito, Joaquim Silva, Mestre de Li• 

nha e Oswaldo de ula Pereira, Escripturario do Trafego, respectiva• 

mente, Presidente, Vice-Presidente e Secretario do Inquerito Adm1nis• 

trativo nQ 329, designados pela Superintendencia da Rêde de Viação ~

raná-Santa Catl1arina para ~ura.r a causa e responsabilidade que deu 

motivo ao incidente havido na Parada de Tucunduva, no dia 22 de dezem• 

bro de 1934, no qual, por questÕes de serviço, o guarda-chaves Leoncio 

Cordàiro aggrediu physicamente o praticante Adolar .de Kello,- dá-se 

por installa.da. a presente conmissão do Inquerito Administrativo numero 

trezentos vinte e nove.-

-Ficou deliberado pela. cozmnissao acima, o dia vinte e trea de 

j a.neiro de mil novecentos trinta e cinco, ' s nove horas, para ser dado 

inicio aos trab~lhoa, em uma das salas do Posto Telegraphico de Tucun" 

duva. 

Serão intimadas as testemunhas, de accordo com o Regulamento 

e Lei, assim como sciencia ser~ dada ao Snr.Presidente do Syndicato 

doa Empregados Ferroviarioa. 

Jaguariahyva, 11 de Janeiro de 1935. 

Secretario. 
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ESTRADA DE FERRO SÃO PAUL~Io GRAND~ 
Rêde de Viação Paraná-Santa Catl1ari l1t4 
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GR, 22/12/1934. 
li:nc • 'rU á IP- GR. 

Aviso nQ 47. 

Hoje as 11,45' Gch Leoncio Cordeiro agg:rediu corporalmente na 
sala do escriptorio desta parada o ptc dolar esbofeteando-o mesmo sem 
motivo algum desreapei tando a minha autor idade procurei reconciliar o 
Gch afim evitar maia.r conflicto. Peço mandar com urgencia Fiscal ~zer 
a necesaaria syndicancia. Peço dizer-me se devo entregar á Polici~ snr. 
Cordeiro. 

--------------·---~--------------~--~-~ Aviao na 168. 
GR,22/l2/1934. 

IP·GR á Enc.TU. 

Consulta vosso aviso 47 desnecesaaria pois g.chavea Leoncio 
Cord ir o Já devia por vós ter sido entregue á Policia pt Providenciae , 
nes~a conformidade pt Esse empregado fica suspenso de suas funcçoes ate 
2a.ordem. 

(a) José Silveira- pjlP. 
---~------------------~------~-~----~~~ llemor a.ndum no 42. 

~cunduva, 2o/l2/l934. 
Pto ao snr.IP-GR. 

Coranunico-vos que hontem, o G. chave Leoncio Cordeiro, deixou de 
atten~er, a xhegada do P-6 na chave, sendo que esse empregado, nem siguer 
veiu a Estaçao apresentar o_moti vo, peço vossa providencia, e a puniçao 
a este empregado~ afim de nao continuar com taes abusos no serviço. 

Saudaçoes. 
(a) Adolar A.Mello - Ptc. 

-------~--~-----------------M-----~-·--Illmo.Snr.Chefe do Trafego, 
Ponta Grossa 

Tucunduva, 23 de 12 de 1934. 

Venho por meio desta communicar-vos que hontem dia 22/12 as 
11,45', fui a.ggredido no escriptori2 desta Parada, a soccos, pelo g.chaves 
Leoncio Cordeiro e sua senhora e mae, para livrar-me destes individuo&, 
foi preciso entrar para a residencia do Snr.Encarregado, sendo que o mes
mo desrespeitou o Encarregado e tentou penetrar aonde me achava para ti
ra;r•me; o motivo da. desordem que este individuo praticou nesta, foi eu 
ter oonmunicado a falta que elle cometteu no dia. 19/12, por ter perdido a 
chave do P-6, o qual a v.s. poderá se informar-se por intermedio do Fis
ctl sr.Albach esse dia elle viajou para Itararé e vi o que este empregado · 
nao se achava no posto, apello ao bom espirito justiceiro que a v.s. é 
possuidor fazer mirilia remoção ou a deste g.chave; não posso trabalhar on
de tenho um rival deste naipe, espero ser attendido com brevidade. Seu su
balterno 

(a) Adolar .Mello - Ptc. 
--~-----------------------~------~---~-

Tuounduva, 23/12/1934. 
Memorandum ng 48. 

Do Enc. ao Snr.IP ,.. GR. 

""' Confirmo carta anne:xa: Dou preferencia remoça2 do alludido Guar:-
da-chaves visto Pto Adolar ser um bom empregado. Saudaçoes 

(a) J.Andrade - Enc. 

Ponta Grossa, 27 de dezembro de 1934. 
Illmo.snr.Chefe do 1rafego, 

Edi fie i o. 
Guarda-chaves Leoncio Cordeir~ 

O guarda-chaves Leoncio Cordeiro, deduzidas as 1 t -n errupçoe8 con-
Continúa 
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Bêde de Viac;io Para.ná•Santa cl thari tB 

Co n t inuaç Ãf?. ... 9 
I -for.me se verifica de sua fe de officio, nao conta ainda dez annos de servi-

ço effeotivo, nesta Rêde. Entretanto, em sua ficha individual esse empresa
do declara ter trabalhado no departamento da Via Permanente, como operario, 
entre Riosinho e ntonio Rebouças, durante os ann.os de 191$ a 1920 e como 
Limpador, na Linhà Paraná, durante os annos de 1921 e 1922. O snr.Leoncio 

~ , . ~ 

Cordeiro, a meu ver, e passivel de demiasao pela falta que commetteu. A 
prevalecer apenas os assentamentos constantea das· folhas proponho seja fei
ta uma ayndicancia, pelo Fiscal Adolpho Albach afim de ser esse empregado 
exonerado. No aegundo caso, isto é, que se considere o Snr.Leoncio Cordeiro 
funccionario ha mais de dez annos, proponho seja instautado inqueri to admi
nistrativo a res:peito. Salvo melhor juizo vosso. Saudaçoes 

(a) José Silveir -
~---~----~--~-----~--~-------~---~----------Kemorandum na 2. 

Do Enc. ao snr.Chefe do Trafego, 
Ponta Grossa. 

Tucunduva • . z/1/1935· 

Em face doa maus PEOcedimentos indisciplinar do rebelde e pe
cimo elemento Leoncio Cordeiro nao s6 c2.m o serviço como tambem com o publi
co insisto para que esse mau elemento nao mais volte ao serviço desta Para
~· ~ indesejavel a ~resença desse sujeito ao serviço das minhas attribui
Ç2es efli)regado que t140 merece a minima confiança em caracter algum. Sa.uda-
çoes. (a) Joao Andrade - Enc.Parada. 

------~---~---------------------------------File 39/l). 222. 
Ponta Grossa, 28 de dezembro de 1934. 

Illmo. Snr. 
Inapector Geral do Trafego, 

Curi tyba. 
INCIDENTE HAVIDO NA PARAPA DE WCUNDUVA 

Lev mos ao vosso ... conhecimento que o guarda-chaves Leoncio Cor
deiro, de ~cunduva, por questoes de serviço, aggrediu physicamente o pra• 
ti cante Adola.r A.l'fello, do mesmo posto telegraphico, no dia 22 do corrente 
mez. Aquelle empregado, por se ter demonstrado indisciplinado. desrespeitan
do m Regulamento do Trafego, está suspenso do serviço. Como elle conta 10 
annos de serviço, c o11soante ré de offic io inclusa, solici tarnos a fineza de 
ordenardes a abertura de inq!!eri to administrativo. 

Sa,udaçoes - (a) A.Guimara.es - Chefe do Trafego .• 

-----~----------------------~-------------~~ 
File 39/3.039· 

Curityba, 31 de dezembro de 1934. 
Illmo.Snr. Superintendente, 

Nesta. 
INCIDENTE HAVIDO NA PAR,A.DA DE 'TUCUNDUVA 

Levamos ao vosso conhecimento que, por quea.tÕes de serviço, o 
guarda-chaves Leoncio Cordeiro, de Tucunduva, aggrediu physicamente o prati
cante Adolar A.de Kello, daquelle posto, occorenóia essa verificada no dia 
22 do corrente. Contando o referido guarda-chaves 10 am1os de serviço, con
forme consta de sua ré de officio, cuja cópia annexamos, pedimos a fineza 
de autorisardes a abç_rtura de um inquerito administrativo, para os devidos 
effeitos. Saudaçoea (a) J.Tesseroli Jr.- Inspector Geral do Trafego. 

---------------~--~-------------------------

Conferem com os origi 11aes: 

Secretario. 
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MINISTERlO DA VIAÇ .. O , OBRAS PUBLICAS 

~ & traria de Mrl'o s;,o Yàufó - &íí?to !JI'an{le 
Rêde ·de Viação Paraná- Santa Catharina 

X11 2 ~ 

PORTARIA PARA ABERTURA DO INQUERITO ADMINISTRATIVO NQ 339. 

O Superintendente da Estrada de Ferro São 

Paulo-Rio Grande (Rêde de Viação Paraná

Santa Catharina), usando das attribuiçõe 

que lhe são conferidas pelos regulamentos 

em vigor, 

R E S O L V E nomear uma commissão para abertura de m inqueri

to administrativo, composta dos seguintes membros:-

Antonio Marconsin 
Joaquim Silva 
Oswaldo P. Pereira 

- Presidente 
- Vice-Presidente 
- Secretario, 

para que a mesma apure a falta grave resultante do incidente havido na 

parada de Tucunduva, verificado no dia 22 de dr zembro do anno proximo 

findo, no qual, por questões de serviço, o guarda chaves Leoncio Cor

de iro aggrediu physicamente o praticante Adolar A. de Mello, conforme 

consta da carta annexa n2 3913039, de 31 do referido mez, do ar . Inspe

ctor Geral do Trafego, acompanhada da fé de officio do guarda chaves em 

apreço. 

Curityba, 7 de janeiro de 1935 • 
• 

b. ciCTG-CVG-CLG. 
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ES'lRAUA DE FERRO ... O PAULO..:RIO. GRANDE I/ 
Rêde de Viação Paraná-Santa. Ca th ri na /! 
~aguariaÀYVa, 22 de Janeiro de 1935. 

Illmo.Snr. Leoncio Cordeiro, 
Guarda-chaves, 
TU CUNDlJVj • 

/ 

Afim . de responderdes a. o inqu e r 1 to adminis t.ra tivo mandado ins-
. . 

taurar pelo Snr.Dr. Supe~intendente da Rêde, com o eaoÔpo de fioa.r devi-

damente apurada vossa res}lonsabil:idade no incidente occorrido nessa Pa-

rada, no dia 22 de Dezembro de 1934, segundo o qual aggred1ste s o }lrati

cante Adolar A.Mello, dessa mesma Parada, por questÕes de serviço,- com• 

munic o-vos que fica designado o e ser iptorio do Posto Telegra;phico de Tu

cunduva, dia 23 de Janeiro do corrente anno, c·om inicio ás nove horas, 

para aa audiencias relativas ao inquerito administrativo nQ 329, durante 

a feitura do qual deverão prestar declaraçÕes os sra.João ndrade e do

lar .de Mello. 

Levo ao vosso conhecimento, outrosim, que podereis comparecer 

áquelle local, para o alludido fim, s6 ou acompanhado de advogado ou do 

re}lresentante do Syndicato a que · p~rtenceia • 

Jaguaria.hyva, 22 de ' janeiro de 1935. 

Inq.terito. 

Sciente:-

Data.~.4. ~.~.1:1.~ . 



ESTRADA llE FERIIO O PAULo-~>f~yb2 • .,.., 4
,....:., -/r 

Rêde de Viação P!!l'aná-Santa. Ca.tharin§ /~ 

Jaguariahyva, 22 de Janeiro de 1935. 

Illmoa.asrs. 
Joao Andrade - Encar.r:egado de Parafla 
Adolar .Mello - Praticante Telegr~ho, 

- TtJCUNDUVA. -

Afim de prestardes informaçÕes sobre o inquerito adminis

trativo mandado instaurar pelo Bnr.Superintendente da Rêde, com o 

eac&po de ficar devi«&mente ~urado o incidente occorrido no dia 22 

de dezembro de 1934, nessa Parada, segundo o qual, por questÕes de 

serviço o guarda-chaves Leoncio Cordeiro aggrediu o praticante do• 

lar .de Uello,- communico-vos que fica determinado o escr1ptor1o 

desse Posto Telegraphioo, ás nove horas, para ter inicio aos traba-

lhos do in que ri to adrr:linistra. ti vo no 329. 

Assim, pedimos o vosso comparecimento áquelle local, para 

o allud1do fim, na data. e hora acima i ndi cadoa. 

Jaguaria.h;yva, 22 de janeiro de 1935· 

Soiente:-

Data.~ .r0. ~ b-- jCJJ-r ..................... 
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ESTRADA DE FERRO sÃO PAULo:íÚ Ó GRAND~ -- . - -
R€de de ViAÇÃo Paraná-Santa Catharina , /J 

TERMO Dlll DECLA.RAÇÕES 

A.oa vinte e tres dias do mez de janeiro de mil novecentos trinta e oin· 

oo, no eecriptorio do Posto 1:'elegra,ph1oo de Tucunduva, presentes os Snrs. 

Antonio Karconoin, Chefe do 3Q Deposito, Joaquim Silva, Mestre de Lfnha, e 
. . 

OBwaldo de Paula Perei~a. Eeoripturario do Trafego, respectivaménte, Presi-
. ~ 

dente, Vice-Presidente e Secretario, com o snr. Waldomiro Conceiçao, Repre-

sentante do Syndicato dos Empregados Ferroviarios da Linha ltararé·Urugua.y e 

Ramaes, oampareceu o Snr. Leoncio Cordeiro, Guarda-chaves, que inquerido so

bre o que se contém a Portaria e mais documentos consti tu ti vos do presente 

processo, depois de pro raetter s6mente dizer a verda.de , .. declarou o seguinte:

LEONCIO CORDEIRO, Guarda-chaves, brasileiro, casado, com trinta e dois annos 

de idade, sabendo lêr e escrever, residente em Tucunduva, com mais ou menos 

quinze annos de serviços effectivos prestados nesta Rêde, não os tendo em 

outras estradas de ferro, disse que:- no dia 22 de dezembro do armo p.passa• 
.... 

do, soube por intermedio do Encarregado Joao nd.rade., que o praticante do-

lar A. Mello, quando este o substi tuia, alguns dias a traz, havia comnUlnicado 

á Chefia. do 'Trafego seu nio comparecimento á chave na passagem do trem P-6 

do dia 19 daquelle mez; que de facto perdeu á. chave do meBtno trem, por ter o 

praticante dolar lhe annunciado, na sineta, o Mp6de .. na ultima hora; que, 

mesmo assim, elle poderia alcançar a chave. porém, não o poude fazer por es ... . , 
tar a noite escura e chuvosa, nao possuindo, alem disso, kerozene para ali-

Laenta.r sua lanterna; que, antes, de dia, pediu ao praticante que lhe forne

c esse kerozene e que o mesmo lhe declarou não possuir aquelle ma. terial, alle· 

gando que o Encarregado e:ffectivo da Parada havia deixado o que existia abai-
... 

xo de chaves; que, por questoea particulares, existia entre elle, depoente, 

e o praticante Adolar, certa animosidade que, oam o tempo foi augmentando e 
, ~ 

que attribue a esse facto as perseguiçoes que vinha soffrendo no serviço por 

parte do alludido praticante; q~e o Snr.Adolar vinha lhe provocando com pala-

vras acintosas e no mesmo dia 22 de dezembro o mesmo se excedeu nas injurias 

dirigidas, mçtivo porque, elle depoente, se viu na contingencia. de lhe appli

car algumas b ofe ta.das no proprio recinto da parada e na presença do Enoarre• 

gado que nã.o teve intervenção alguma no caso; que, J;>ercebendo o barulho, sua 

esposa e sua mãe vieram de sua casa_, situada defronte á Parada, afim de evi· 

tar que a luota travada assumisse proporçÕes mais graves; que o Snr.Encarrega 

sesue p / /_ 1-lw/VV ~ '--()}ffV-AJIO 



Continuação //.-.&;..~ -l-
do da Parada, por motivos que elle desconhece, tambem o persegue .{L. 
pretexto para o afastar dali afim de oollooar, em seu logar, um protegido 

que é trabalhador da turma 37 da Via Permanente; que, no dia 24 do mesmo 

mez teve conhecimento de sua suspensão do serviço; como nada mais nem lhe 

!oi perguntado, lavrou-se este termo, que, depois de lido e a~ado conforme, 

vai devidamente assignado. 

f 

- - 2-----~~-------Depoente 

-----~~~-- --~~~-----
~-vi~-Pr~sidente Secretario 

-~ d. . ~ 
~~~-~--~-~~-

Representante do Syndioato 
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AS SE N TA. DA 

Aos vinte e tres diàs do mez de janeiro de mil novecentos trinta 

e cinco, no escriptorio do Posto ~legr&Phico de 1Ucunduva, presentes os 

srs. Antonio Marooncin, Chefe de Deposito, Joaquim Silva, Kestre de Linha, 

e Oswaldo de Paula Pereira, Eecripturario do Trafego, respectivamente,P.re-
.., 

idente, Vice-Presidente e Secretario, com o snr.Waldom1ro Conceiçao, Repre• 

senta.nte do Syndicato dos »npregados Ferroviarios da Linha Itararé-Uruguay 
., 

e Ramaes, compareceu o Snr.Joao Andrade, . Encarregado de Parada, que inqueri· 

d o solrre o que se contém da Portaria e demais documentos constitutivos do 

presente processo,-;eolarou o seguinte:- JOÃO ANDRADE, Encarregado de Para

da, brasileiro, casado, com trinta a.nnoa de idade, sabendo 13r e escrever, 

residente em Tucunduva, com treze annos de serviços effectivos prestados 
... .. 

nes~ Rede, nao os tendo em outras estradas de ferro, disse que:- tendo en-

trado em goao de férias no dia 10 de dezembro de 1934, s6 retoraou ao ser• 

viço de seu cargo, na parada de Tuounduva, no dia 20 do mesmo mez; que, em 

seu logar ficou o praticante dola.r A.de Mello, por ordem da Chefia do Tra

fego; que, logo ap~s sua chegada, o praticante seu substituto lhe declarou 

que o guarda-chaves Leoncio Cordeiro havia perdido á chave na passagem do 

trem P-6 do dia 19 da.quell·e mez e que disso havia dado sciencia á Chefia do 

Trafego, facto esse que tambem foi presenciado pelo Fiscal Adolpho Albach; 

que no dia 22 de dezembro, estando em palestra com o praticante Adolar, na 

plataforma da paradai, ouviu quando o guarda-chaves Leoncio Cordeiro lhe in

terrogou brutalmente:- MAdolar - é verdade que voçê deu parte de mim por eu 

ter perdido á chave para o trem P-6?•; ao que o praticante Adolar lhe res

pondeu: ••sim- communiquei o facto não só por ter sido presenciado pelo Fis-
I cal Albach, como tambem porque era de meu dever, na qualidade de substituto 

do Encarregado da parada"; que neste momento foi o praticante Adolar aggre

dido á soccos pelo guarda-chaves Leoncio, que, mais forte physica.mente que 

dolar o perseguiu até o interior da casa da parada continuando ainda a es

bofeteal-o, ajudado ainda por sua esposa e sua mãe que, preaentindo o facto, 

vieram participar da aggressão; que, para evitar que o praticante A.d.olar 

eoff resse maiores aggravos, mandou-o entrar para o interior de sua residen

cial que, ainda, o accusaAo fez menção de perseguil-o, no que foi por elle, 

depoente, interceptado; que o praticante Adolar não dirigiu nenhuma p~la.vra 

segue _ / ~ ~ 9r---a.d'-< 
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... 
insul tuosa ao aggressor e nao procur.ou 

a.ggressio; que, em vista do occorrido oomnunicou á. Chefia do Trafego e esta 

lhe ordenou que suspendesse o guarda-chaves Leoncio Cordeiro e o entregasse 

's autoridades policiaes; que, levado o facto ao conhecimento do Delegado de 

Policia de Sengés este não veiu effe i tu ar a prisão do aggreaso.r por se encon-

trar ausente d comarc naquella occasião; que no dia seguinte, 23, ao ter 
... 

conhecimento de sua. suspensao do aerviça, o guarda-chaves Leoncio Cordeiro 

decl rou quando se approximava da »lataforma que queria degolar o pratican· 

te Adolar na primeira opportunidade; que não levou á cabo esse intento por 

ter sua esposa lhe aconselhado o contrario para seu proprio bem; que o prati• 

cante Adolar, receioso, se fechou no armazem de ca;rgas da parada; que, temen-.. ... 
do qualquer outra aggressao e nao tendo garantias n.o logar, o praticante do· 

lar lhe 'pediu que conseguisse sua transferencia dali, ou então a do guardà

chaves; que, attendendo, opinou pela transferencia do guarda-chaves; que o 

praticante Adolar, a seu vêr, é moço educado, competente, t~abalhador e de 

bons costumes, sendo inca,pe.z de commeter qua.esquer ao tos que o desabone; que, 

o contrario, o guarda-chaves Leotloio Cordeiro é um elemento indesejavel e 

insubordinado, tendo sido mal recommendado pelo seu antecessor na parada,sr. 

Oswaldo P.Silva que é cunhado do accusado• que, para comprovar o que aci:r~a 

disse p~de á commissão que transcreva o memorandum no 9/3.439, de 16 de mar• 

ço de 19)4. da Chefia do ~rafego, isso ainda do tempo do seu antecessor:

•voaso memorandum nil, de hontem. O guarda-chaves Leoncio Cordeiro devera 

continuar prestando seus serviços nessa parada, cumprindo rigorosamente com 

o seu dever e vossas ordens, sob pena de ser uuspenso do serviço até que se 

torne bom e mpregaclo. E, como nada mai e disse nem lhe foi perguntado, lavrou-, 

se este termo, que, depois de lido e achado conforme, vae devidamente assig

nado. 



. ~~~~ -1/-
ES'llUDA DE FJRRO slo PAULo-RtÓ , GRANDE ' . 
Rêde de Viaçao Paraná-sal! ta Catha,rina / ~ 

ASSENT..\D r 
Aos vinte e tres dias do mez de janeiro de mil novec entoa trinta e cin

co, no escriptorio do Posto TelegrBJ)hico de Tucunduva, presentes os s.rs. n• 

tonio lla,rconcin, Chefe de Deposito, Joaquim Silva, Mestre de Linha, e Oswal

do de Paula Pereira, Escripturario do ~afego, respectivamente, Presidente, 

Vice•Presidente e Secretario do presente Inque:rito Administrativo, com o ar. 

aldomiro Conceição, Representante do Syndicato dOs Empregados da Linha Ita

raré-Urugua.y e Rama.es, compareceu o Snr .Adola.r A. de llello, Pr t ican te de Te-
, 

legr~ho, que, inquerido sobre o que se contem da Portaria e demais documen-

tos constitutivos do presente processo, depois de prcmetter sómente dizer e. 1 

verdade, declarou o seguinte:- ADOLAR A.DE MELLO, Praticante de Telegr~ho, 

brasileiro, solteiro, com 19 annos de idade, sabendo lêr e escrever, · resi

dente em Coronel Izaltino, com. um anno de serviços effectivos prestados a 

esta Rêde, não oa tendo em ou tra.s estr~as de ferro, disse:- que no dia 19 

de dezembro de 1934, quando estava substituindo o Encarregado da Par~a de 

1Ucunduva, o Fiscal Adolpho Albach lhe chamou a attenção pelo facto do guar-.. 
da-chaves Leoncio Cordeiro na.o se encontrar na chave pela passagem do trem 

P~6 daquelle dia; que para resalvar sua responsabilidade, communicou á Che~ 

fia do Trafego a falta comrnettiCÜk pelo alludido guarda-chaves; que 110 di 

20 do mesmo mez, quando o Encarregado effectivo assumiu á Parad , de volta 

de suas férias, elle, depoente, lhe relatou o facto, tendo recebido sua ap

provação; que no dia 22, estando em palestro na plataforma d~ parada com o 

sr .Encarregado, notou a approximação do guarda-chaves Leoncio que lhe inter .. 

rogou bru tàlmente se havia oommunicado sua fal t& ao Trafego, por ter perdido 

, 6 - , a chave na pasaagem do trem P- ; que respondeu a.ffirmati vamente, nao ao por . 
ser de oeu dever, como tambem por ser a falta notada pelo Fiscal Albach que 

, ,. 
lhe havia chamado a attençao para o facto; que neste inst~1te, sem haver 

mais qualquer tróca de palavras, o guarda-chaves Leoncio lhe aggrediu á soe

coe até o recinto da parada, onde o depoente se refugiou para 1 ivrar-se de 

maiores aggravos; que ainda na presença do sr.Enoa.rrega.do, e quando já se 
,.. 

achava ni» iuterior da ,parada, notou que a esposa e a mae do guarda-chaves 

Leoncio vinham ao seu encoutro em attitude aggressiva, tendo mesmo sua espo• 

sa chegado a levantar o braço para lhe bater; que o Enoa;rre~do, sr.João An

drade, para evitar que elle, depoente, fosse ferido, mandou que entrasse pa-

segue {)/ Jl/1~ C!/;! CYh//% 



r aua residencia particular; que, 

/~·T;;_((.~~;/2-
mesmo assim, o seu aggresso~~ menç;o 

d ir no seu encalço, mas foi interc~tado pelo Encarregado; que'nos dias 

que se seguiram até o da sua transferencia para Coronel Izal tino, passou 

co nstantemente aobresal tado e na expectativa de outra a.ggress;o por parte 

do accusado, que andava armado de navalha ~ falando a todos que o mata.ria; 

perguntado se nodia 19 o guarda-chaves Leoncio Cordeiro tinha afazeres ou 

se lhe f altav alguma causa que o inhibisse de attender á chave na pas 

g em do trm P-6, respondeu:- que o guarda .. chaves não tinha razão alguma 

para commeter a falta, sendo que, n:ais tarde, depois do inc i dente em ques· 

tão, foi que o accusado lhe declarou ter perdi~o á âhave por lhe faltar 

k erozene para su lantern ; que, na forma do costume, o accuaado deveria 

ter ker ozen'e ainda para ll'llitos dias, pois que o sr.Encarrega.do lhe havia 

fornecido esse material ha seis dias p~sados; perguntado mais se existia 

qualquer animoàidade entre elle, depoente e o guarda-chaves Leoncio Cordei· 
... 

ro, rea,pondeu que nao, existindo sempre certa c amaradagem ·entre ambos;per-

gun tado, finalmente, se havia qualquer peraeguiçio sobre o accuaado da par• 

t e do ar .Encarregado da Parada, respondeu negativamente, dizendo que nota-
... 

va sempre o Encarregado o tratar com toda a distinoçao; que por informa-

ç Õe s de terceiros, sabe que o guarda-chaves Leo ncio Cordeiro é um emprega

do de maus preoe4entes, sendo nal visto até pelo pequeno publico de Tucun

duva. E, como nada mais disse nem lhe fosse perguntado, lavrou-se este ter· 

mo qu e , depois de lido e achado conforme, vae devidamente saigna.do. 

--~~~-~~~~----



F~ e officio d'o guarda-chaves 

Em 1Q- 4- 923 . - Guarda-fre'os 3Í!-.700 
3 p700 

135 ·ooo 
135~00 

6$000 . 

' dmi t ti rio na Linha ar .1u . 
m 30- 3-1924.- " ' "fxonerou- v€ . 
~ 3- 4-1925.- Iim~, or mi t t · o a Locar o~· ão . 

.; 

Em 6-10-19f.5 . - " :!IXOnerou- se. 
15-1~-1 25 , - 'udante A<lmittitlo na c . 8L1 on.., . 

Em 1'2 - 3-19 26 . - " 6 000 
5"'600 

Exonerou- se . 
m 12- 5-1926.- 0arvoeiro 

Em 1Sl- 3-1927 . - im ador 170'!11000 
l70;tü00 

5x5oo 
5 ~500 
5i500 
6 00 
6 000 
6 ;ooo 

Rea<lmi t tido na !oc01noç ão . 
removido. • 

ErrJ - G-1928.- Demittido . 
1Q- 3-19'8 . - Guarda-f'reios 
30- 5-1928.-

4- -19 . - Guard -freios 
3- 3-1930.- Guarda-chaves 

Reüd .. li t tido na _ 1- UG . 
emi L ti lo ~ b· 1dono er:1_reBo. 

Reüd.mittido na R' - UG. 
Tra 1s e rido . 

Em 6-1~-1 ' 1 . - " :nemi t tido Da. u.ono e 'Vi ·o . 
Em lQ· 4-l "'1.- OJ)erario ele tunna eadmitt.Ldo na Ti erma . 

Z()- 7-1931 . - .• Exonerou- se 
Em 12- l-1932. - " 

00 
6v000 
6 ~000 

Reafunittilo na ia e11 ,n . 
TrandferidO· ara o rafeuo , 
onde :permanece . 

Em 6- 7-193 - Guarda-chaves 

14- 5-1928.- oi censurado, por haver se iri'-"iclo irectnnente / Jbefia 
do rafeso , sem o visto do agente . 

Em lQ- -1929 . - }'oi mu1 ta·lo em um ia , or deixar de um Jrir o r en servü;o . 
o - 6-1 3..; . - Foi JUlt;;ldo em um dia , J:)Or não ter attendiclo baves, n· 

)as.·agem do trem P-B, do dia l do corrente . 
·m 24- 7-1933 . - oi multado em 2 di ê · :por haver >:)e ausentKclo do servic;o , 

sem ;previa au torizac~, ao . 
Eo 7- -1933 . - Foi \J€nsur~do , lo facto e não en.Jo1trar-oe em eu )0.-lto , 

1 or occasiao a cheg· da do trem car as "n••, o uü 4 . 

. 
Em 1 -1 -1928.- accidentou-se no trab-lho. 

Em 
m 

Em 
Jm 

Em 

29- l-19' 9.- Ol)teve attestado medico <le cura. infor1 anà.o não ter havido 
reclucr;ão rle sua ca.bJ8,cid· de profissional. 

-10-1933 . -
1 -1 -1933 . -
14-12-1933 . -
29- 1·1934 . -

3- 2-1934.-

Obteve dias, com ren.Jime:l to..;) . 
Obteve di 3, -.~em encimeu. to .3 . 
Obteve di· o , deru vencim_n tos . 
Obteve 3 iR '3 , ~em ven i en tos. 
Obteve 3 dia.::~ , o em vencimentos . 

Observa~~ão: Declara em sua ficha indiv.Ldual ter traballH:J.t o 
no T)e..QarLamento da ia · "'ermanente , .. omo o_perario , entre Rio
sinho e • .t<.ebou·as, ·ur·:3.nte os annos <1e 1915 a 1940; omo 
lir.J ... dor, na Linba .... aruná , dur nte os annos ele l 21 c 19;a;.; , 

"T)eixamo de .rc1 zer constar da lJt'G sen fÉ.. rle o f -
fi cio e.J. e tem.l:"o, por n:-- o existi~m nos.3os e tamen Los . ;p 

~n'ro de 1934. ~onta G ossa , 28 



- /~~ 
ES~A DE FJ;RRO SA.O J?. UL().. RI O GRANDE ~ 
RSde de Vi ça.o Paraná-Santa CatMrino. / 

Jaguariahyva, 24 de janeiro de 1935. 

Illmo.Snr. Leoncio Cordeiro, 
Gua.rda.-chá.ves, 
TUCUNDU"!Jj • 

- /1/.f--

De conformidade com o disposto nos artigos 6a e 7a das instruc

çÕea para inqueri tos administrt:ttivos, de que trat.4. o artigo 54 da n6va 

Lei da Caixa. de Aposentadorias e PensÕes, approvada pelo Decréto nQ ••• 

2 .465, de 10 de outubro de 1931, communica.mo-vos que as peças constitu .. 

tivas do inquerito administr~vo instaurado para se apurar conveniente-

mente a causa do incidente occorrido nes parada, no dia 22 de dezem-

bro de 1934, no qual, por questÕes de serviço, a.ggredistes o praticante 

dolar 
.. , ,., 

.de Mello, estao vossa dispoaiçao no esoriptorio do 3a Deposi-

to, em Jaguariabyva, para apresentardes vossa defeza por eacripto, por 

si ou por vosso procurador, dentro do prazo de trea dias, 

da e hora do recebimento desta. 

contar da 

Pedimos, por isso, lançardes o vosso "soiente", data.rdes e as• 

"' signardes a presente, com indicaçao da hora do seu recebimento, nol• 

devolvendo em seguida. 

<lt':6f;.,"._ ___ _ 

Secretario. 



Ja ariahyva, 25 de janeiro de 1935 .-

Illmos . S:e. 

Membros da Comrnissüo de Inquérito , 

Nésta . 

Com a presente venho oopôr a VV .ss . as razões de 

que fui obrigado a atracar-me com o praticante Dolal ~ollo, pois' 

há tempos elle vive me perseguindo nos rviço · e sempre dizor1do-~e 

desaforos, provocando-me e até ameaçando-me de atracar-se co~~ieo, 

e eu sempre desviando-me delle e evitando de haver um conflicto 

entro nós, mas agora como foi demais o insulto , não podendo supor

tar mais, fui obrig do a perder o respeito que dispunha para oon 
I 

elle, nendo obrigado a atracar-na cum o referido empregado. 

O serviço da para a àe Tucunduva te •oido deter ina-

do por este praticante e por isto o mesmo tenta perseguir-mo de accor

do com o encarregado para que pudesse recolh r on mou lu0ur um pro

tegido que elles têrrun em vista, o que já foi pedido a nomeação des-

ta protegido pelo encarregado, para guarda-chavon daquéll a p uda .-

, aud.ações 

I c..·~ 
~Q.A.(> ~ 

- nci'o Cordeiro -



ESTRAD 
Rêde de 

R E L 

---ooOoo---

T O R I O 

Das peças de que se consti túe o presenteninqueri to administra

tivo, mandAdo instt.\urar pelo Snr. Superintendente da. Rêde, afim de ser de .. 

vidamente apurada a causa do incidente occorrido na parad de Tucundu~, 

no ·dia 22 de dezembro de 1934, no qual, por questÕes de serviço, o guarda

chaves Leoncio C?rdeiro ggrediu physicamente o pr ticante Adol r • Mello, 
~ , ~ 

a commiesao i nfra- asignada chegou a seguinte conclusao:-

Considerando que o guarda-chaves Leoncio Cordeiro, além de of
f~nder physicamente o praticante dolar .de Mello, faltou lameutavelmente 
com o respeito devido a seu superior hiera.rchico, que na occasiao er& o En
carregado da parad ; 

... considerando que o mesmo guarda- chaves levou effei to a ggres• 
sao exclusiv~ente para satisfizer seus instinotos perversos, pois que, 
nosso vêr,~nao encontramos razao alguma, de seu lado, que justifique mes
ma aggressao; 

considerando, ainda, o facto do pratic nte Adola.r ter gido em 
plena defeza dos interesses da Estrada, commuuioa.ndo a ff.J.lta de um em.IJrega .. 
do que, ni presença de um Fiscal de Trens havia perdido a chave na p~ssa~ 
gem de um trem de passageiros, sendo esse o motivo patente da a,gressao por 
elle aoffrida; 

considerando, mais, os pessimos antecedentes do acc~sado, e su 
fol:ija de serviço que em nada. o recommend.a., tendo recebido puniçao e d.moes
taç o sever s pelo facto de ter altercado de maneira condemnavel com o an
tecessor do actial E!Jca.rregado da parada, que éra ~inda seu proprio cunha
do e de cuj.a da,~cusaao rea~l tou o memorandum transcripto no depoimento do 
Encarregado J'oao Andrade, as folhas 10 deste inqueri to; 

c_2nsiderando, finalmente, que um empregado da categoria do c
cu do, que nao aer1e para pacata parada de Tucunduva, onde s6 existe mo
virnento de trens, nao o tendo de carga e descargas de mercadorias, e aind 
o facto de ser . um funcciouario negligente no ... cumprimento ,de seus deveres, 
seguDdo o depoimento do mesmo Encarregado Joac ndrade, as folhas 10, a co 
missao abaixo-assignada opina pel sua DEMISsÃO dos serviços da Estr~d • 

Salvo melhor juizo dessa dignissima Superintendenoia, á qual s6 

be este inquerito administrativo, 

Jaguariahyva, 26 de janeiro de 1935· 

/.1 -:r.-:~ . .'... , o 

~ ~-----·-
eaidente. 
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ll.arÇO 

sr. Leoncio cordeirO .. 

TUcunduva - Paraná 

T ndo ern v1- ta o 1nqu~r1to adm1n1strat1vo que 

contra v6s to1 lnstuur do pclu 'stru ta. d l!,a :-ro s~.o e.ulo•Rio 

Grande, comrn mt >uvoc ç ~ t ~nae o pr ... ·lo -e O dia..,, ara exa.-

l ~l!"de~ f) :l ~~tocr, . rer ido 21' lt~ • t l .: c )' t {;!::; u. 

... 
Attenc1osas sauuaçoes 

re.ncfsco ae .?n.üia "'!aísoi'i 
No ilnp d1rnento r o Oirectc Geral 
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MINISTERID DO TRABALHO , 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

la.~ Seooào 

C. N. T.- 25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc .2. 35l/35 

ACCORDÃO 

Ag/SSBF. 

19 .. 36 

Vistos e relatados os autos do processo em que consta 
N inquerito administrativo instaurado pela rlêde de Viaçao araná -; 

~anta Gathsrina contra o funccionario Leoncio Cordeiro: 

CONSIDE&\NDO que ao referido fUnccionario, que exerce as 

"' funcçoes de guarda-chaves , é imputada a falta grave de haver aggre-

dido physicrunente o praticante Adolar A. de ello, por questões de 

serviço; 

"' cia das Instrucçoes deste conselho , de 5 de Julho de 1933; 

DO, em relação á falta grave linputada, que do 

inquerito ficou devidamente provado ue o accusado , além de offen

der physicrunente o praticante Adolar A. de Mello , faltou com respei-

"' to devido ao seu superior hierarchico , rue na occasi ao era encarre-

gado da parada , onde occorreu o incidente; 

"' DO , outrosim, que o accusado nao tem bons ante-

cedentes na .l!:strada, e a sua fé d.e officio é desabonadora; 

CONSID DO que o accusado praticou falta grave prevista 

na alinea E do art . 54 do Dec . n~ 20 . 465 , de 1931; 

esolvem os membros da Segunda Camara do Conselho 

Nacional do Trabalho julgar procedente o inouerito , para autorizar 

"' a demissao do accusado . 

~o de Janeiro , 24 de Novembro 

~~ 
FUi presente :- 1 

de 1h936 

Presidente 

ela to r 

dj . do rocuradcr 

G€ral 



Ag/~SBF . 24 n1o 7 

1-809/37-2. 351/35. 

sr. Super 1ntcnd nte d R de de V1, ç"'o l r n canta C th r1n 

curl txbn - Pnr n 

uthent1.u 

d s te con e ho, "' 11 ses.J o de r 4 e Nov . bro do nno f1n-

do , nos autos do p oce so e que cons t n. 1nquor1to n 1n1 ·-

tr t1vo 1nst ur o por ss 

eonc1o coru ro. 

ue contr o tur c 1o r1o 

"' t tenc1oso', s udaçoes 

""' 1rector do Secç o, no 1 eàimento do 

D1r ctor Ger 1 




