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~ .................................... li:X!llo. ~nr. Presidente do c. N. do Trabalho, 

Rio de Janeiro 

De acordo com o arecer do snr. Dr. consultor Jur1d1co . 
N 

desta ~strada e em Virtude d~ Gomissao de Inquerlto haver 

apurado a falta grave cometida pelo chefe ae trem - Jorge 

Valente, rerreto a V. ]J(Cla.., nos termos do art 0 11, das 
,.. 

Instruçoes baixadas por esse egreg1o conselho e art 0 bõ,dO 

decreto no 20.465 , de 1°-10-1931, o presente processo, afL~ 

ae ser submetido ao julgamento desse 0onselho. 

Valemo-nos do ensejo · ara a resentar ~ v. ~c1a. os 
"' nossos protestos de estima ~ conslderaçao. 

D.lRD.!TOk 

. . ~ ~i! 
·cabido na ta Se.cção em~ C( ~ 



~~e nos termos do art. 53, do decreto 20.465, de 12 de outu-

bro de 193l,modificado pelo de. 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, 

combinado com o art 0 1° das InstruçÕes do Conselho Nacional do Tra

balho, mandar proceder a inquerito administrativo para apuração da 

falta grave cometida pelo Chefe de Trem, snr. Jorge Valente, e con

sistente, conforme narra a carta 101/2267/1124, de 13 de abril do 

corrente ano, do snr. Chefe da II Divisão, em haver agredido um tra

balhador da YI RESIDENCIA, por ter este se recusado a exibir seu 

passe quando viajava num trem de carga, - nomeando para constituirem 

a comissao de inquerito os Snrs. Dr. Luiz Filipe de Paiva Meira, Dr. 

Luiz Bandeira de Melo e Bento Vilaça, que servirão, respetivamente, 

de Presidente, Vice-Presidente e Secretario. 

Sao Paulo, 9 de Maio de 1935. 

~~ ... /z~~"O 
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dar a roferenola acima. 

to a- ess eal-Commissão 
querito o 

ogo a ~ineza de tornardes conhecimento dos dizeres do 

abaixo transcripto e o ôbsequmo de nomeardes a Conmissão 

de Inqueri to Pi·l ra apura ão das f'al 'tas de que trBta o teleg arnma em 

LO/CS. 

"Vosso 426 de hoje . 
Nasceu una dive enc entre chefe Jo ge Valente e 

um t abalhador sext~ Resi encie por ter este se ecusado 
exhibir seu passe rium tre de cargas chefiado por aquelle 
resultando tentativa de agr; ·en::>ão do trab: ll1ador que foi 

c redido po Valcnte ,caso se apurado em inquerito pedido 
pelo snro ngo tesidente tendo esta Inspectoria julgado que 
Jorge Va1ente aguarde resultado em ~e -viço e~ face suas 
explicao.oes ve baes e demora apuraçao inquer~to . Botucat , 
9 - 35 . ,; 

-Chefe da II Divi o 
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os 31 dias do mês de nn1o do ano d.e mil novecentos e 

trinta e c nco, nesta cidade de São ·aulo, junto aos 

presentes autos de nquerito, uma carta do Sr. Eng2 da 

VI esidencia, co~o tambem o passe-livre de ue se acha

va munido o pedreiro Jose Toso; do que, para constar, la

vro este termo. Eu,Orival Dias. chado, escrivão permanen

te de inqueritos dmin1strat1vos o escrevi e assino. 

L 

sao aulo, 31 de maio de 1935. 
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.A!r.A DE INSTALAÇÃO f 

Aos 10 dias do mês de maio do ano de mil novecentos e trinta e cinco, 

nestacidade de São Paulo , á.s 13 horas, na sala onde funciona o Ga

binete Juridico, reuniu-se a comissão encarregada deste inquerito, 

determinado em portaria do Sr. Diretor da E. F. Sorocabana, datada 

de 9 dP maio do corrente ano, parR apuração da falta grave que é 

atribuida ao Snr. Jorge valente, qual a de tentar agredir wn traba-

lhador da VI Residencia. Tomando conhecimento do fáto narrado na 

refer:tda portaria, pelo presidente foi dito que ficavam instalados 

os trabalhos deste 1nquerito~ e, conforme determina o art. 2~ das 

Instruçõesdo c. N. do TRabalho, para constar, lavro este termo digo, 

para consta.r,mandou lavrar esta ata, que lida e achada conforme, vai 

por todos assinada. Eu, Orival Dias Machado~ escrivão pennanente de 

inqueritos administrativas a. escrevi e assino. 
~ L-...:-C'>. _=_- ...... ~( 

O PRESIDENTE 

V-PRESIDENTE 7 ~..::-....,.___':) _ __:_ ~--_.. -·-~ 

O SECRETARIO v 



TERMO DE DELIBERA.ÇÃO j 
Aos ll dias do mês de maio do ano de mil novecentos e trlnt~ e cinco, 

nesta cidade de são Paulo , na sala do Gabinete Juridico, reunida a 

comissão encarregada deste i nquerito, lidos e examinados os documentos 

iml:ciais de acusação , que servem de base ao presente inquerito e acom

panham a portaria refferente , pelo presidente ficou deliberado que )0 

local para as audie11cias do acusado seja a sala onde fUI ciona o escri

torio o sr. EngA Residente de Bo~ucatd, no dia 4 de junho, do corrente 

ano, marcado para inicio das inquerições , deltendo af,. tambem, ser ou

vidas as testemunhas indicadas , (si possivel no mesmo dia, e , hipotese 

con!traria, no dia e hora designados pelo npresidente ) as quais são: 

José Toso, José Moreira Leite, Illc i ano Orlando Del Credo, José Paiva, 

Vicente Adauto, Angelo Contesouto e mais algumas se forem necessRrtas 

no andamento deste imquerito. G secret~rio da comissão lavrará as res

pectivas intimações, na conformidade do art . 2.0. das Instruções do c. 
N. do Trabalho combinado com .o art . 3.0. das referidas Instruções, fazen

do constar do instrumento de intimação ao acusado s6 a falta a apurar, 

corno os nomes das testemunhas de acusação indicadas e a declaraqão de 

que o citando se poderá fHzer acompa.nhR.r de seu advogado ou ser assisti

do pelo advogado ou representante do Sindicato de sua classe, bem assim 

a notificação de que o destinatario deverá lançar o rrciente" na la. vl a, 

datando-a e assinando-a , fornecendo-se-lhe 2a.via. Em seguida, mandou 

o presidente que, para constar, lavrasse este termo que, lido e achado 

conforme, vai por todos assinado. Eu, Orival Dias Machado, escrivão per

manente de inqueritos admlnistrativos o escrevi e assino. 
()~4 ~-: _-- 1.... --~ ' 

O PRESIDENTE 

V-PRESIDENTE 

O SECRETARIO 



CER'r iD1t.O 

Certifico, em cumprimento ao que ficou estabelecldo no termo de 

deliberação de fls ••. , (lUe, nr-stR data expedi carta de intimação 

ao acusado e intimei verbalmente as testemunhas arroladAs, que de

verão comparecer, no dia 4 de junho de corrente ano, na sala desig

nada 3.s audiencias, de acordo com o que ficou dtgo, consta do refe

fido termo, tendo sido essas diligencias por mim feitas; do que, pa

ra constar, lavro este termo. l!.u, Orival Dias Machado, escr ivão 

permarente de inqueritos administrativos o escrevi e ass1no. 
~--~ 

.::9--'~ ~ . ~ 

São Paulo,24 de Ma1o 

JUt TADA 

Aos 28 de maio do ano de mil novecentos e trinta e 

cinco, nesta cidade de São .rJaulo, junto aos pres entes 

autos a carta de intimação que adiante se vê; do que 

para constar, lavro este termo • .C.U, Orival Dias Macha

do, escrivão permanente de 1nquer1tos admtn1strat1vos 

o escrevi e assino. 
CD .-J ~ ~._--~~-Á( 

... 
São Paumo, 28 de mato de l035 



Snr. uorge Valente . 

Chef e de 'l'r em. • 

HOTUCATlj 

De confônnidade com as l.nst ruções do c. N. do 1l'rabalho, (art.so-) 

referentes aos 1nquer1tos asmlnistrat tvos. par a apuração da talta grave 

de empregado da empreza sugeita a sua fiscal1zação , comunico-vos aber

tura do inquerito determinado pe lo Snr. Diretor, emportaria. do dia 9 de 

maio de cor rente ano , para apuração da tal ta grave que vos é atrthulda , 

qual a de haver agredido um trabalhador da VI Residencia por não querer 

exibir o passe quando viajava num trem de carga. 

As inquirições terão inicio no dia 4 do mês de Junho do corrent 

ano ,. na S€1la onde funciona o esc ri to rio do Chefe da Estaç;.o, ás 9 horas 

pelo que ficais intimado a comparecer no dia, local e hor.t marca.dos, p r 

prestardes declarações e asslstlrdes ás inquirições de testemunhas, po

dendo vos fazerdes acompanhar de vosso advogado ou servedes assistido pe 

lo advogado ou representant e do Sindicato de vossa classe. 
1~este inquerito serão ouvidas as testemunhas que forem arroladas. 

Deveis devolver a la. via desta carta com o vosso "ciente",clatan

do- a. e assinando- a , no dia em que a receberdes , da qu 1 flcH.reis com 

2a. via. 

Eu , Orival Dias Machado, escrivão permanente de inqueritos, a es-

crevi e assino pelo Presidente da Comissão . 

São Paulo , 21 de maio de 1935. 

• 

~ P TE DA COMISSÃO. 

~t.~~ 
v ~b jç)19ai-o 11 3 (' 

aó Cj_!)O 



J -U-N-rr ... A-0-A /? 

Aos 4 dias do mês de junho do ano de mil novecentos e trinta e 

circo, nesta cidade de Botucatú, junto aos presentes autos, um 

oficio do Sindicato da E. F. Sorocabana, apresentando oc.sr. Ho

raclo de Moura, ao Snr. Presidente da comissão, autorizando-o 

acompanhar o lnquerito a que responde o sr. Jorge Valente; do 

que, para constar, lavro este tenno. Eu, Orival Dias Macha. o, es

crivão permanente de inqueritos adminlstratlvss o escrevi e assino. 

c::::::::::-... " @,._~ ~-., ~ -=-- ... "" 
c ___ ~ 

sã9 Paulo, 4 de junho de 1935. 
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RUA GENE , 40 • Sobredo 
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Botucatu ;,4 de Junho de 1935. 

Illmo ·nr Horaclo de I !aura. 

D.Delegado seccional . 
·.t .f 

Fresado Companheiro . 

"' Je aecordo as atribuicoes c..,ue me confere, ela ... ircular n.37 

de 28 de 1R1o de 1935,d~ Directoria do 3ynd1cato,f1caes nomea o 

• 
por parte deste ~ynd1cato para acompanhar o processo a que 

responde o Chefe de Trem desta sede Jorge Valente. 

saudacoês Froletar1as 

~/?L 120 ( //'/ rÀ ~'"' 
Delegado Regional 

Mod. F 

( 



AUTO DE .!tUALIFICAÇÃO 

Aos 4 dias do mês de junho do ano de miih novecentos e trinta e cinco, 

nesta cidade de Botucatu; na sala onde funciona o escritorio do snr. 

Eng.Q Residente ás 11 horas e meia, reunida a comissão encarregada 

deste inquerito, aí compareceu o acusado acompanhado de seu represen

tante do Sindicato da E. F. Sorocabana, sr. Horaêio de Moura, tendo 

este apresentado documento probante de sua qualidade, que será anexa

do aos autos tendo sr, Presidente da comissão formulado as pereuntas 

necessarias para qualificação do acusado, o Qual respondeu. Jorge Va

lente, brasileiro, casado, residente em Botucatú, ocupando ocargo de 

de chefe de trem de 3a. class e, com lq anos de serviço na Estrada" 

com 41 anos de idade. Em segui da lidos os documentos de fls ••• , pas

sou o presidente a inquiri-lo sobre os fatos que deram lagar a f alta 

~ue lhe é imputada, e respondeu: Que no dia 5 de abril p. findo, ten

do sido escalado para fazer o trem EX-808, que deveria partir de Bo

tucatú ás 6 horas, quando faltavam alguns minu tos para partida do trem 

foi procurado pelo seu ajUdante, guarda-freios José t1oreira Lei te, que 

intormou ao depoente estarem no meio da composição e pretenderem viaja' 

notrem E.X ... 808 dllJ.as pessoas que declararam destinasse a estação de Vi

toria e que apesar de convidadas pelo guarda-freios, segur do este 

declarou a exibirem os seus passes recusaram-se a g~z8r; que de posse 

dessa informação o êepoente dirig~u-se até o lagar onde se encontra

vam as duas referidas pessoas, tendo pedido o passe digo, tendo decla

rado uma delas que eram empregados da Estrada, tendo tambem pedido o 

passe ou passagem ao que re~pondeu que " esta a! '', não tendo porem, 

feito a exibição, insistido na exibição do passe a resposta era sem

pref- a mesma o acusado então declarou que não ademiteria que se fd!zesse 

viajem uma vez que o passe não era exibido, como existinm em viajerem c 

o rousado empurrou. para que sal tas se, visto que tentava embarcar, a es

te primeiro empedimento de emoarque a pessoa d!nsistia novamente e em

barcar, tendo sido novamente repelido com um novo empurrão houve uma 

terceira tentativa de embarque o que obrigou a repulsa mais vimlenta 
' 

foi quando a pessoa dirigindo-se ao seu companheiro pediu o passe; 



1 143 
que .. a 'COmpanheiro tirou do bolso interno do paletó uma carteira, 

qual aberta deixou caír no chão o passe, e quando o depoente ia apan

har a pessoa em pausa apanhou mais ligeiro guardando-o novamente na 

carteira, pelo que não poude constatar a autensidade e exatidão do 

mesmo passe, razão pela qual declarou que não adm~tiria em absoluto 

que a viajem fosse feita, houve uma troca de palavras asperas e otrem 

seguiu sem os dollls homens que tRmbem declararam não mais viajar; que 

interrogado pelo vice presidente da comissão Eng~ Bandeira de Mello, 

se havia lido os dizeres do passe em que estavam munidos os dois em

Qregados que pretendiam viajar no seu trem, respondeu que apenas quan-

do já havia empurrado um deles impedindo-o de via@ar, foi ~ue outro 

empregado, a pedido do primeiro tirou do bolso uma carteira de identi

dade da estrada, tendo ~ela caído ao chão o passe em questão, que 

foi novamente guardado, perguntado ainda se esbofetiara um dos empre

gados que pretendiam viajar em seu trem, respondeu que ao empurra-lo 

deu com a mão no rosto do mesmo; perguntado se quãlquer dos dois empre

gados o agredira, ou tentaram faze-lo, respondeu que tendo um deles 

desabotoado o paletó, colocando a mão em posição suspeita o depoente 

tratou de defender-se. Dada a palavra ao acusado pelo o representante 

do Sindicato, digo, perguntado pelo seu representante se havia recon

hecido na carteira de identidade de empregado respondeu que sim, per

guntado pelo representante do Sindicato se ultimo empurrão que atingiu 

a vitima no rosto foi no memento em que esta tentava mais uma vez em

barcar no trem fazendo mensão de agredir o chefe de trem com o ato de 

desabotoar o paletó, respondeu que sim, perguntado quem recolheu o pas

se· quando este caiu no chão e o guardou, respondeu qae o passe foi dado 

pelo companheiro da pessoa agredida digo, empurrada me1s foi recolhido 

e guardado pela pessoa que recebeu o empurrão. Nada mais disse nem lhe 

foi perguntado. Lido e achado conforme, vai por todos assinado. Eu, 

Orival Dias Ma.chado,escrivão permanente de inqueritos adm1n1strat1ves 
~,_.·~ ~ ÇJ. - ~ ( o escrevi e assino. - -~-~ - _,__, ~ _.. ""'~ . 

_,_ ---
u PRESIDEN'I'E ~ ;:;a --c:::- •• .._.. =" c---
O V -PRESIDENT:f1: 

O SECRETARIO 



O ACUSADO 

o REPR..!.Si!.iNTAIITT 

Aos 4 dias do m~a de junho do ano de mil novecentos e t~inta e cin-

co , neata cidade de Botucatú, ás 14 horas, na sala onde funciona o 

eocritorio do Engo .! esidente , reunida a comisãa.o encarregada deste 

inquerito, preaentes o acusado Sr . Jorge Valente e o representante 

do Sindicato da E. F. Sorocabana , foi dado inicio ás inquiriçÕes ~e 

teetemunhRe de acusação , como adiante oe ve ; do que, p~a constar, 

lavro eate termo. Eu, Orival J:>ias l-rachado, escrivão permanente de 

in quer i toa admini~·at ~os ,p escrevi e asa i no. 
,._ ,_ - ...J> w ._ ~ - 'i.... Q. .1::}_ ' 

- ~ OPRESID ~ 

V-Pll llS IDJ!INTE ~ ___:_ ~ -<-d 
O SECRJ1..TARIO 

O ACUSADO 

O REPRESENTA 

Joáe Toso, italiano, casado, residente em Botucatú, maior, ocupando 

o cargo de pedreiro, com 2 anos de serviço na Eotrada. Aos costumea 

diaoe nada . Inquerido respondeu: Q,ue no dia 5 de abril p. findo, 

por ter perdido o trem mixto que o devia conduzir a ea t ação de Vi-

teria, onde devia trabalhar nesse dia , tencionava embar·car no trem 

EX-808, chefiado pelo ar . Jorge Valente tendo como guarda-fl·eios, o 

ar a. José 11 . Lei te e Lu c i ano Del Credot; que o guarda-freios Joa é M. 

Leite perguntf1u ao depoente se estava munido de passe ao que respon

deu que o im<; que juntóU!lent e com o depoente devia tambem tomar· eas e 

tll:em d> ajudante de pedreiro ar. Vicente Adauto, cuja categoria tam

bem figurava no referido pas e e que dava autorização pura embarc r 

"em qualquer trem"; que o guarda-freios José M. Leite conaervoll-De 

ao pé do depoente tendo nesse momento aparecido o chefe de trem ar. 



f; 1/ 
Jorge Valente a quem o depoente aprea entou o pasa e que lhe ~fava di-

1 143 
reito a viajar nesse trem; que o chefe de trem tomou o pasae, aem que 

o tivesse aique1· lido, amaçou-o jogando-o ao chãoli que ato continou 

o chefe de trem sJ:·. Jorge Valente deu no depoente um empurrão tendo o 

depoente · vançado para o chefe de ti·em, pax·a a e defender de uma poaai

vel agressão recebendo neaaa ocaoião um ao eco na fonte eaque1·da; que 

atracaram-se então, tendo o guar da-freios ar. Luciano Del Credo enter-

vi do com o fim de apar ta-los o que co na egu i u; que o depoente deixou de 

se:$llil' no trem por ter sido impedido conforme narrou e que o chefe de 

trem, no momento em q'll"'e fo ram apartados l:evando a mão atraz disse que 

se chamava Jor ge Valente reoid,ndo a r ua digo, reaidindo a traveaaa 

Jõão Francisco on d e eot a va a dispooição depoente, ao que retrucou diz-

endo que a es 1.1· a da tinha leis e portanio todos e atavam suje i to a a ~lay 

que logo apÓs foi dado a pantida ao trem tendo ficado o depoente e o 

ajudante na eotação afim de mais tarde se apreoentarem ao residente pa

ra comunicar o ocorrido; Dada a palavra ao ind.i ci ado para reperguntas, 

eate, por i ntermédio do seu r epresentante perguntou o seguint es Se o 

depoent e quando declarou que antes doa fatos narrados, quando no tou ma 

certa confusão e eota. dizia a respeito ao depoente, ao que respondeu 

negat i Vll!llent e; t1Ue digo, Int errogado perguntado êôb~e a hora em que che

gou na eatação reopondeu, 10 minutos para seis horas; perguntado •e 

o guardn-freioa José :u. Lei te foi avisar o chefe de trem, reapondeu que 

não tem certeaa; per tt,untado o e o guarda-freios José 1!. Leite digo, per· 

guntado se quando o guarda-freios j>erguntou ae eatavQID munidos de passe 

se foi o mesmo pasee exibido ou não, respondeu que estava munido de pao· 

se Fiao se reco1·dando se exibiu ou não; P ergut1 tado se havia declarado ao 

ar. ~Torge Valente que no seu regre s so ajustariéU11 conéaa respondeu nega

ti vliUTie nte. Nada mais disae nem l b e foi perguntado. Lido e achÇ"~ do con-

forme, vai por todos 
. ... 

es cr1 vao 

mente o escrevi e assino. 

O PRE !DENTE ~ _:;l.---:::;;J-~---;.__-

V- PRESIDENTE ~ ~ __:. .,.JL..__ ..L-b/ 

O SECRETARIO - 1. 
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2.a . TE · TmJUNHA 

José ~Joreira Leite brasileiro , sol teii·o , com 19 anos de idade, reai

dent e err1 Botu ca t1Í, ocupando o cargo de ajudante de chefe de ti· em, c:om 

2 anos de serviço na Estrada . Aos costumeo disse uada. Inquerido res 

pondeu: Q,ue no dia 5 de abril p . findo , tinha eido escalado paz·a fazer 

o EX-8o8 , na qualidade de ajudante do cbefe de trem ar. Jorge Valente; 

Clue viu dois homens pr·ocurando embarcar em um vagão perto da loco uotiv 

e foi então avisar ao cbefe de trem que lhe decl"-rou que se as pessoas 

referidas est ivessem muntdas de passe , embarcar·iam do contrario nao; 

que depois de avisar o chefe dirigiu-se ao duas peusoas referidas a"ti-

sando-as de que se estivesGem munidao de paaoe que o fossem apresentar 

o chefe de trem que se Etchava na cauda do mesmo EX-808; que um dos ho-

meno declii .. I'Oll &w depoente que tinha passe que depois dis oo o depoente 

fo t a1·runj ar um carregam ento de uma gondola da mesma compoo ição, tendo 

portanto se afast ado do local onde se encontravam as l'efer·idas pessoas; 

que não viu o chefe de trem aproximar-se digo, que quando o depoente oe 

se afastou paJ.'a consertar uno fueiroo de uma gondola viu que vinha vin

do em dil·eção aos dois h ameno o chefe de t:li. em ar . Jorge Valente; q1e 

tendo conaer· tado o fuei!·o voltou para o local onde estav&lll oa doia ho-

mens viu e ouviu o or·. Jor·ge Valente pedir o passe ao que um deles di-

ziQ. que posouia o pao s e mais não mostrava digo , maia não o estava apre

sentando; que ·· vendo que a discussão se agravava retirou-se, nada maia 

ve ndo . Dada a palavra pa.r:.t reperguntaa pelo o seu l'epreeentant e foi per, 
• I' 

e;untado , se antes da partidta. do mixto vira os dois tíomena em queatio na 

plataforma da estação respondeu , que sim; Inter·rogado quanto sei·runoa va

gões da composi ção reopondeu , que o trem er·a comprido; int er·roga.do se ou .. 

vi 1 trocas de insultao r·espondeu , que não . Nada mais dtase nem lhe foi 

perguntado . Lido e achado confot·me , vai por todos assinado. Eu , Orival 

Dias Machado , o eacre-

vi a. aosino . 

V- PRESIDENTE 

O SECRETARIO 

A TES T:EThTUNHA 



3a. TESTEMUNHA 

Luciano Otlando Del Credo, brasileiro, solteiro , maior, reo ident e em 

Bob.lcatt1, ocupando ocargo de ajudante do chefe de t~em, com 3 anos de 

se:r·viço na Estrada . Aos costumes dias e nada. Inquerido respondeu I ue 

no dia 5' de abril pl findo, ao chegar junto ao tl·em EX.- 808, viu dois ho

mens que sabe serem pedreiros da estrada, proxirnos u locomotiva desse 

t 1·em com intuitm de embarca:r· ; que nao sabia ae estavam ou não munidosde 

passe; que seu colega José !11: . Leite, que havia chegado antes do depoente 

avisou-o sobre a presença dos referidoa homens ali , declQ.l'ando maia que 

já havia avi zado o chefe de trem ao qu e depoent e f o i dar ~rlent i co aviso 

ao chefe de t1:em, uma vez que nao quizeraro aqueles homens exibir o paaee 

ao eeu colega tQJTJbem não o exibiriam a ai; que dado o aviao ao chefe de 

trem eete e o depoente se caminha1·am novamente ao local onde se achavam 

os dois homens; que o chefe de trem pei·guntou-lheo. para onde se dii'igi

am-ae se tinham passe no que um deles respondeu que iam para eatação de 

Vi.toria, não tendo po1·em feito apr eaentação do pasa e; que eee:a. mesma 

pessoa disse não ter que dar sat i fação ao oinefe de ti· em, })Ois que eeta-

Vil. costumado a viajar sem essa formalidade, e que iria de flUalquer foi., 

ma, isto é, por bem ou por mal; que então a cone elhou ao pedreiro que ai 

tiveeoe passe que oli npresentasse ou então ai o não tivesoe que se reti

ras a e , pois que não emba:r· caraâat-ioiue o pedr· e ir o não obedeceu e eu o co no e .. 

lho~ tentando embnrcar sendo advirtido pelo chefe de trem; Q,ue nessa oc

caaiio apeou, desabotoando o paletó , levando a mão par· a traz; Q.ue nessa 

o cena ião o Sr. Valente elll.eu um empurrão no pedreiro, batendo com a ão 

no peito a ~ue então o pedreü·o tentou avançi\.1' contr·a o chefe de trem, 

sendo que neosa occasião o depoente interveiu, evitando deasa foi·ma que 

os doia ae "tracnesem; que ainda aconselhou ao pedreiro sua retirada, em 

viata da proxirna partida do trem declarando-lhe mais que o chefe poderi 

fazer o t1:em paJ,·ar para descel .. o e ao seu companheiro,na linha, o que a~ 

r1.a peor; Q,ue logo depois o chefe deu ordem de partida ao trem edieae ao 

pedreiro que se quizeoee fallat' com el1e, sua reoidencia era'á I ua Tenen 



~ ~fh? 

te João n-·ancis co e que na sua volta de Santo Antoniào ea~ua 
dispoeiç:ão &o que o pedreiro retrucou que para fa.llar com elle não 

precisaria ir '-1. sua casa, pois poderia. ser na rua ou em quitlquer outro 

lugar; (~ue ·apezar do Sr , Chefe de trem Valente ter pedido o pas oe,ejt 

te não fo i aprsentado , n-o tendo qualquer doa dois empregados feito a. 

exibição do mesmo, porque si o fizeaoe o depoente teria 'fio to, por se 

encontrar junto dos dois; ~e declara que só viu uma unioà vez o Sr , 

Jorge Valente in via t ir, ou melhor , dar um safanão, cont1·a. o pedr eix·o 

em causa mas que , evitou que eate investiase por diversas vezes contra 

o Sr . Jorge Va.lent e; interrogado declarou que viu perfeitamente bem 

não ter o Sr . Joeee Valente batido na investida que fez contra o a.llu

dido pedl·eiro, no rosto do mesmo, e, apenas. , no seu peito.Dada a pal.a 

vra. ao accusado pelorepreeentande do Syndicato foi interl'ogado.Inter i·.Q. 

gado si quando o pedl:el.ro pretendia embai'car foi impedido pelo Chefe 

de trem, reppondeu que sim,pelo Chefe de trem e por elle depoente, por 

maio de uma vez;perguntado oi viu um doe homens em causa exibir a co.r. 

te ira. de identida de da Estrada., reepondeu que não viu .Pergnlado e i o 

seu collega .rosé ~:t:or eira Leite se achava no local no momento em que o 

S1·. Jorge Valente dera o safanno no pedreiro, respondeu que não eatava 

porq-qe tinha ido a:rranj ar o carr egQlllento de uma gondola da compoe ição • 

Nada mais dtsae nem lhe f úi pergnttado. Lido e achado conforme, Vli1.i poJ 

todos a s sinado . Eu , Orival Diaa :Machado , escrivão per~ente ~e inque-

~-' _..._() .U....:-~ q_. " - /' rttoa administrativos o escrevi e asf(i!,....n-:o-~~ -~ ...._, ~ 

__..:.2 ~ - -0 PH:ESIDEUTE ~;;:;a- ==- - -= ~ .... -._ __ 
• 

V-PRESIDJ:1~NTE~· ~__.:_ ~---vf 

Interrogado pelo pepr eaent~nte do Sindicato novamente: Perguntado ee 

na hol'a do incidente se havia mais testemunhas, respondeu que o truque! .. 

r o or. Angelo, tinha-a e aproximando, não tendo via. to qualquer outro tes .. 

munh-;1. no a proximi dadea. em que a e en centravam o depoente e as outrCUl 



peoooaa. ~ t)h:J.-0. 1~.k. ~. referidao em eeup' d~imento. Todos aaoinam. .-1· /f. 

Q;a-'~ ~._,~. -~'"-r 
c ""\: O PRBS I DENTE -< ----; -' .-.;;, 1 143-;)/ 

_. _b.---4 
C L!.~___. V- PRESIDENTE 

4&.. TES'T]};n!NHA 

Vicente Adauto, oro.aileiro, solteiro, com%19 anca de idade, residente 

em Botucatú, com 8 mez ea de ser·viço na Estrada, ocupando o cargo de 

servente de pedreiro. Aoa costumes. disse nada. Inquerido respondeu• Q.ue 

no dia 5 de abril, por tez.~ elle depoente e o p~d.I:eiro José Toso perdL 

do o trem mixto que oo devi~. conduzir a estação de Victor ia, onde devian 

trabalhar, resolverem embarcar no trem Ex.808; que quando se prepa.1·avan 

para tomar o trem Ex8o8, aproximou-se delles o gauda freios José Morei

ra Leite e diese-lheaque o chefe de trem Jorge Valente estava zangado 

por e11ea quererem embarcar em seu trem, mesmo sabendo o chefe de trem 

que o depoente e o pedreiro eram empregados da Estrada; que pouco depo 

ia chegou-oe o chefe de trem e pergntou-lhea para onde iQlll, tendo obti 

do como resposta que ae dirigiam a Victoria e que queriam ir aquelle t 

trem, primeiro porque haviam perdido o :M ixto e segundo porque o passe 

de que estavam mmnidos a ieao lhes dava direito;que então o chefe de 

trem disse que aguelle p&asp não valia nada e TJe naq~Lle tre:rn-~~~ 

não emba.rcariQID; que o pedreiro disse então que haviam de embat'CIU',poi 

o passe lhes dava eaee direito,tendo nessa occaaião exibido o passe ao 

chefe de trem que nesse momemto deu um empurrão no pedreit·o tendo eate 

recuado e depois avançado para o chefe de trem Jorge Valent e atracand~ 

se &mboo; que então o chefe de trem deu uma unhada no rosto do pedrei-

ro; Q.ue nesae momento o guarda freios Luciano vendo que o accidente 

tomava serias propo1·çõea, interveiu na contenda separando-oe; ue lo-

go depois foi dada partida ao trem tendo antes o chefe Eor ge V.alente 

dito ao pedreiro que estava a oua disposição a rua Tenente João Franci 

co, não tendo o pedreiro respondido nada, permanecendo ambos na eataÇão 

aguardando o momento de a e apresentarem ao Engenheiro Residente .Dada a 

.. 



( 

a palrav:ra ao accuaado pelo representante do Syndicato foi inte:taogado. 

Interrogado sobre onde tinha o passe no momento em o tirou para entre-

gal' RO pedreiro, r·eppondeu qeu o tinh&t na sua carteira de identidade de 

empregado da Eatrada. Si viu o chefe de trem Jorge Valente mumarrotar o 

passe e arremeesa.l-o ao aolo, respond·eu nega vivamente dizendo. que apenac 

viu os dois se atraca:t'em e neste momento o passe ca.hir. Interrogado quem 

foi que apanhou do chãao o passe, reJBndeu que fora o pedreii·o.Inter ro-

gado si fizer~:m maia de uma tentativa para embarcar no J.'E:iel·ido trem,re 
\ 

pendeu que só fizeram uma. Interrogado sobre si{uantoa so,ccos o Sr. Jorg 

Valente déra no pedreiro, reepondeu que aó viu o Sr. Jorge Valente tla.r 

um empurrQ.o e logo os dois se atr·acarem. Inte1·rogado ai o pedreiro fiZ& 

ra menção de puxar ~mas, respondeu que não o fizéra.Intel'rogado eobre 

si o gaurda frei os José :Moreira Lei te lhes pedira o passe, respondeu qu 

n!"'o. Interrogado ai conhecia o chefe de trem Jorge Valente, reJ! ndeu qu 

não pois nunca o havia visto. Inter·rogado como é que sabe que o chefe de 

trem dever ia conhecel- ~o_a _.,...,,Ill.Q. w~t~ua .. ~.,._!:eapondeu que naturalmente 
...... --.. -_.. • ......,.. ... .-.;o~~~, .. .., ..... """"" ~~~ _ .. ,~ ... 

deveria saber serem elleu empregados, pois do contrario não se apreaen-

tariarn para. embarcar. Interrogado quaes a.s pessoas que achavam no local 

no momento do atricto, respondeu que eoüwam o depoenge,o chefe de tl·on,, 

doia guarda freios citados, e mais doia truckeiroa sendo que um dellea 

oe chatndl. Angelo de tal e outro de nome Piva.Nada mais disse nem lhe foj 

perguntado. Lido e achado conforme, vai por todos aes i nado • .ri:u, Ori val 

Dias Machado, escrivão per·manente d e inqueri tos administi·ati voa o ore• 

vi e aaaino, ~·=-3 <....-..:...,C\_ ~-- ~~ ~ 
b PRE ' I DENTE :::;;;;::.. .-- c:::---

V-PRESIDENTE 

O SECRETAR! 

A TEST.EMUNt!RA ~~. c~ _J- J 
O ACUS.AJXJ ~?~ 

O REPRESEN T~ 
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5a. TESTDIDNl}A 

Angelo Cont escuto. brasileiro, caaado ~ maior, residente em Botucatú, 

ocuparldo o cargo de truqueiro de la. classe, com ?anos de serviço na 

Ea ti·ada. Ao a coa tum es dias e nada. Inquer ido rep.pondeu: Qp e no Aia 5 

de abril p. findo, estava o depoente com seu colega José Piva,. examina.n· 

do o trem EX-808, juntamente com chefe de trem Jorge Valente e o maqui

nista er. Pedi' o Ppmpiani i que o chefe de trem sem a e dirigir diretamen

te' dl. algum doe pree ente a dias e que havia doia homens que queriam tomar 

o trem e que se alguem os vias e embai.'ea1· fi zeas e-os descer usando até 

a expi·eseio '' votJês metam o paú "i que depots o maquinista dirigiu-ae 

a locomotiva visto já ter a licença para partida, o chefe de trem diri

giu-a e para o local onde se achanram os dois homens e o depoente e seu 

aj uda.nte continuaram o o eu serviço; que chegando o chefe de tJtem pvo~i

mo ao pedrei:to e seu ajudante, pe:r·guntou-lhes qual era o seu destino ao 

o pedreito ~· respondeu que iam trabalhar nao se recordantlo o depoente 

Oe' declarar&tm ser em Vitoria, Oyty ou outra eatiçio qua1quer dizendo 

mais que queriam seguir naquele trem; que o pedreiro dias.e que tinha 

paoae e que queria ir nesse trem, tendo o ar. Jorge Valente, di to que 

lll\quele não ernbarcal'iam; que neea.a mesma ocasião o pedreiró apresentou 

o paase ao chefe de trem que tambem na meama. ocasião sem mesmo verificai 

o passe deu um empurrão no pedreiro; que este tentou reagir avançando 

para o chefe de trem atracando-se mnbos, sendo incontinente separados pe· 

lo guarda ... freioa Luciano .A1 Delcredo; que logo apÓs foi dado partida ao 

ttem tendo o ar. Jorge Valente di to ao pedreiro que morava na rua Tenen

te João Francisco, onde se achava a sua disposição. Dada a palavra ao 

.acusado pelo -cepreoentante do Syndieato foi perguntado. Inter1·ogado se 

ha via visto os doia pedreiro:o antes da partida do :Mixto, 1·eapondeu que 

não vi11. Intel·r-ogaào ae viu o pedl·eiro tirai.~ o pa.sse do Doltpo, I'eepondeu 

que viu .Interrogado a e viu o ajudante de ped:e:e;iro aprea entar caderneta df 

identidade d.a Ea.tr·ada, respondeu que nao . Inter-rogado se viu o pedreiro e 

o ajudante tentarem tomar o trem respondeu, que aim, que Já havi m subido 

no breque. Interrogado aobre quem fizera o pedreiro e o ajudante deace-

r em do breque r eopondeu, que foi um doa guarda-fl·eios acena elhando-oe 

aa~im pi~ocederem em vi;t:de da zang"'a cfo chefe de trem, Perguntado para 



, 
onde se derigiram o pedrei:lr·o e o ajudante logo apoa terem do 

breque , respondeu , que permanecermn ali mesmo. Perguntado se fizer m 

nova tentativa de embarque respondeu , que sim . Pergnntado quemoo impe-

diu de embal' c ar no viU'llente , respondeu que foram os t,ruarda-freios a co na e-
"" .o.! ... ,. , 

l~oa· a sim p~·o cederam. Perguntado se os guardaa freies teri&m a 

ouvido a expressão "vocea metam o paÚ", acredito o depoente que não 

dado a distnncia ~ em que se encont:ravam. Interrogado' se o chefe de 

trem ao di r igir-oe ao pedreiro o fez com voz alterada ou delicadamente 

respondeu, que falou com modos de li cadoa. Interrogado como então o che

fe de trem deu um empuiTão no pedreiro, respondeu , que f o i no momento 

em que este lhe apresentava o passe, nao tendo havido discussão • Per-

guntado se viu algum ferimento no pedreir o, respondeu que sim, viu sai

ndo oangue do r os to, não p odendo precisai' a causa. Perguntado se depoi 

do empurrão houve mais algum atrito respondeu , que não. Interr·ogado a e 

vira o chefe de trem amarro ta r o paa se, respondeu que não. Nada mais 

disse nem lhe foi perguntado . Lido e abhado confo:t·me , vai por todos 

O P.{ES IDENTE 

O SECRETAR! 

A TEsTE!.ruNHA MJ.o ~ 
O ACUSADO /7: ~ 

ú REPRESEN'r ANTE 



6 a. TES TE'MUNHA 

, . 
Joe e P1 va, brasileiro, solte ir o, maior· de idade, reo ident e em Botuca-

tú, ocupando o cargo de truqueiro,de 2a. classe, com 15 anos de ser

viço na Estrada . Aoo costumes diaoe nada. Inqu erido respondeu• Q.ue 

encontr ndo-se o depoente no dia 5 de abril p . findo, n inepecÇao doe 

vehi cu los que conet iuiam a compoa i ção do trem EX-1508, ou viu o chefe do 

referido trem, sr. Jor ge Valente declal''U' ao ajudante de trem Luciano 

Al Decredo , que se doia individnos que es tavam proximo do hem preten

des ue supir· no breque que oe impedia oe de tal metendo-lheo o paÚ; que 

pelo fato de se encontrar um podeo afaat éi~do do legar em que es.tavãm 

o pessoal da composição e dois i ndtvudos que pretendiam embarcar, não 

percebeu os detalea da contenda havida entre o chefe de trem e um doa 

referidos dmdividuoa, pereebendo apenas que do I'oeto do mesmo escorria 

um pouco de SMgue; que tendo se aproximadd ouviu o a r . Jorge Valente 

declarar que no seu trem os dois não embarcariam; Dada a palavr'f. ao 

acuado digo, a cusado par~ reperguntaa poi' intermedio do represent4tnte 

do Sindicato fez as seguintes perguntas • qu.al a hora em que se dera os 

fatos mencionados respondeu , aproximQdamente as seis hor as da maniíãs 

Intei·rogado ae viu alguns doe guarda-freios empedir o eml!Jarque doe 

pedreiroe,reapondeu que sim, de nome Luciano Al De credo; Inte .1: rogado 

se viu os pedi·eiroa fazerem nova. tenta viva p~·a embarcar, r espond eu que 

não viu. Interrog ado a e fazia r evieão do t r em em compania. do truqueiro 

Angelo Contesouto , res.pondeu que sim; Intei·rogado se ouviu o chefe de 

de trem Valente recomendar ao guarda-freios Luciano A1 Decr edlo meterem 

o paÚ nos dois homens que pretendiam digo, se pi·etedeaae oubii· no trem 

e se o depoente estava , neo ea ocasião êm compania do t ruqueiro Angelo 

Cont escuto, respondeu que a im. Interrogado ao bre qal digo, qu 1 a d iatan 

cia que ae achava afastado do local do incidente respondeu, tfea ou 

quat 1·o metros. Inter1·ogado s e viu o pedreiro tirax· o passe do bolao 

re sp ondet..t que o viu com o passe na mão mo,at r ando-o ao chet'e de trem, 

isto porem no momento em que o trem ia sa{ndo e depois d~riga já ter

manada. Interrogado se viu o chefe de trem amarrotar o passe reapondeu 

que, fiao viu. Interrogado o chefe de trem algumas palavraa ao pedreiro 



• • 
• 

Digo, Inter·rog ado se ouviu o chefe de t1·em algumas pal 

ira na saÍda do trem reopondeu,ae o pedreiro que o procur~ digo, se o 

pedYeiro quizeose b~tgar com ele chefe de trem, que o pl'o (:u r aa oe na:r·ua 

João Francie co, onde residilil. ou então na. composição. Nada mais àisa e 

nem lhe foi perguntado. Lido e achado coFJfor·me, vai por todoo as s ina do . 

Eu, Orival Dias Machado, escrivão perma nente de i nqueritos ad.mi nieti'atti -

1 ~ ~ (>...;---.c-...._ .::.~- '. =-: .... r vos o eecr·ev e assino. ~ = ~ 

O PR:ES !DENTE 

V-PRESIDENTE...?. 

o SECRETARIO 

3 AUTO D~ PERGUNTA AO ACUSAXO 

Aos 4 di ao do m@a de junho do ano de mil nove centos e trinta e c inco, 

nenta cidade de Botu cattÍ , na sala. onde funciona o escritorio do Eng ~ 

Residente, ás 18 horaa e quarenta e cinco, minutos , reunida a comissão 

en c:.u· r egada deste i nquerito, a Í preaentea o acusado e seu repr esen t ant e 

de acordo com as Instruções digo, de a corda com o litrt. 8 das Instx·u cçõ 

do C N. do Trabalho, pelo preoidente foi perguntado ao accu ado e.o seu 

representante ai ha. defea~ a aprea entar, ao que respondeu affirmat i va-

mativamente,requerendo que l'he fosaem cedidas as copias doa depoimento 

tomados do decorrer do Inqueri to, pedido indeferido pelo Sx·. Pres i dente 

da Comissão, tendo em vista que ntD Inetrucçõeo em vigor nada ha. •eeolvj. 

do explicitamente a respeito.Discordou, do ponto de vista do Presidente 

da ComisaQ:o, o V~ce-Presidente,EngQ JJabdeira de Mello, que foi de pare

cer, que ae copias doa depoimentos deveriam ser cedidaa ao defenaor do 

indiciado,representante do Syndic:ato,para que o mesmo puàesae com os elJ 

mentes colhidos n«11 decox·rer do inqueri to, exercer de modo maia efficiente 

e completo, concorrendo, assim, para a melhor distributção da Justiça. 

Do que para constar, la VI.' o este Termo que :tido e achado conforme .a e por 



quer i to s Adminiatractivoa o eacr~ e aaaigno. D 
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JUNTADA. 

Aos 10 dias do mês de ju~ho do ano de mil novecentos e trtnta e 

c inca, nesta c:tdade de São Paulo , junto aos presentes autos as 

razões de defeza apresentadas pelo acusado, dentro do :Jrazo mar

cado; do que , para cons~ar, lavro este termo . Eu, Orlval Dias Ma

chado, escrivão nermanente de lnquer1tos a.dm1n1strat1vos o escre-

vi e assino . 

Sã.o i'aulo ,. 10 de junho de 1 o35 . 

Na mesma data da lavratura do termo supra, em cum]rimento ao 

d1soosto no a.rt . q das Tnstruções do c. r .. do 'rrabalho, fac o 

estes autos conslusos ao sr. Presidente da com1ssão~ do que, 

para constar, lavro este termo . Eu,Orival Dias l\it8Ghado,esc11-

vfio perrnanente de 1nquer1tos administrativos o escrevi e assino 

c~ 
s~o Paulo, 

I 
( 

) 

~ _::==)--...... --;;:_ .. ~ ~ 

lo de junho de lG35. 
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SINDICATO DOS FERROVIARIOS DA DE FERRO 50 
-= st 

RUA GENER 

Victoria,7 de Junho de 1935. 

Snrs M~bros da Commiseão de Inquerito. 

Como humdlde representante do Syndicato doa Ferroviarioe da Sorocabana,e 

defensor do "accu ado" Jorge Valente,venho-vos apresentar conaideraç8es • 

em favôr do meemo,estribando-me como se faz neoeeeario,em irregularidades 

da natureza determinante deste inquerito,no Regulamento do Trafego,Regula

mento Geral de Transportes,Deoreto 15673,de 7 de setembro de 1922,aos ~a-

~ is eat~o cingidos os causadores do,presente caso: 

Mod. E 

O artigo 69 do Regulamento e In truções para o Serviço do P ssoal 

do Traf go,em vigôr,diz:-

" Nos trens de cargas,q~e não conduzirem carros de 
passageiroa,só poderio viaJar pes•ôas extranhas ou 
empreg dos da Eatrada,com auotorisação especial e 
expressa do Chefe do Trafego." 

Entre outras cousas diz o Regulamento Geral de Transportes em seu artigo 

l2,paragQ 3Q,do Decreto l5673,de 7 de setembro de 1922(Regulamento para Se 

gurança,Polioia,e Trafego das Estradas de Ferro):-

tt 

o viajante que se recusar a exhibir o bilhete ou 
paaae,quando exigido pelos empregados da Estrada 
será considerado embarcado sem bilhete,e como 
tal sujeito as deter-minações do artigo 14. 

A Circular 1413 de 28/2/1934,do Trafego,em aua letra F,diz o seguinte:-

tt 
Chega ao conhecimento desta Chefia que diversos 
empregadoa,portadores de passes de asaignatur • 
estão viaJando constantemente em trens de carga 
Lembro 0 peesoal(espeoialmente os snrs.Aiente e 
chefes de Trens) de que,a não ser o pessoal em 
serviço no proprio trem,nenhum empregado_ da Es· 
trada póde viaJar · em trens de cargas a nao ser 
com passe que a isso de direito,ou com auotoriza 
ç o especial desta Chefia. 
os snrs.Chefes de Trens que permittirem viagens, 
em trens de cargas,de pessô s extranhas ao er• 
viço deste,em contrario as instrucçaes vigente ' 
assumiria grave responsabilidade não s6 perante 
esta Chefia como erante as leis e re lameotG 

o 

Uontinua 
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Mod. E 

---= s~ 
RUA GENER 

Continuação 

40- Sobrado ;!/ 
Analysando os factos narrados pelo accusado e pelas test~unhas no deco

rrer do presente inquerito,manda o sentimento de justiça que deve animar 

todos os homens,isentar Jorge Valente de qualquer culpa,no caso,oque já 

não se dá com relaçâo a José Tozo,que,por ignorancia,por teimozia,ou por 

má fé,ou ainda por qualquer motivo que nio comsigo desvendar,é,inoontesta

velmente o infractor das ordens e regulamentos em vigôr e,em consequenoia 

o causador do incidente determinante da abertuba deste inquerito. 

De facto,snrs Membros da Commissão,embóra não me tenha sido dado o direito 

de vistas dos autos pelo digno Presidente dessa Commdssio de iaquerito,oon

fÓrme protesto que fiz e lavrado na ultima parte dos depoimentos e referen 

dado pelo digno Vice-Presidente dessa Commissão,o incidente girou,todo el~ 

em torno de ordens,regulamentos~Leis,que oabia ao Chefe de Trem Jorge Vale~ 

nte fazer cumprir custasse oque custasse a menos que,deamoraliaada a sua 

auctoridade de agente dos regul~entoa de Leis,fioasse logicamente desmor ~ 

lisado os mesmos ~egul~entos e Leis e lançada a anarchia o relaohamento e 

o deboche nesta grande organisaçã.o que é a Estrada de Ferro Sorocabana. 

~e fez,em realidade o Chefe de Trem Jorge Valente para ser submettido o 

vexame de um inquerito aàministractivo,se não dar uma demonstração p tente 

e crystallina de não recuar,mesmo deante de ameaças e de agressio,quando 

no cumprimento Sacrataasimo de seus deveres. 

EmbÓra não tendo eu pelos motivos já acima expostos baze concreta para ex

ternar minhas considerações de defesa em favôr do accusado Jorge Valente, 

valho-me,entretanto,de minha m~oria e de esparsos apontamentos do depoi

mentos do accusado e das testemunhas,que me foram dados reter na minha me

moria ou annota• apresaadamente,para proolamar,como proclamo,a inno snoia 

do accusado e,verificado o effeito contrario desta accusação inqualiticavel 

digo inqualificavel,pedir a essa digna Commissão que promova os meios de 

ser Jorge Valente elogiado pela sua attitude de funaionario reato no oum-

primento de seus deveres. 

Continúa 
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RUA i ! 
Continuação 

Uma aocusação que peza sobre ~orge Valente é a de ter o mesmo rasgado ou 

amarrotado o passe de que o verdadeiro culpado era portador,facto que,se 

real,incorreria num grave desrespeito á insigne auotoridade do snr Enge• 

nheiro Residente,que o aasignára. 

As testemunhas entretanto não se referem a essa supposta violenaia contra 

o paase,acresoendo que este documento se enoontra,depois de tanto barulho, 

illeao,integral,annexado aos autos,podendo ser examinado pela digna Commi

ssao de Inquerito,afim de ser examinada digo constatada a improcedeno1a da 

aocusaçao. ~ de notar que no caso da violencia contra esse passe só deve 

merecer fé os depoimentos das testemunhas que foram unanimes em negar o 

fáoto,pois José Tozo,bem poderia,num gesto de reprezalia contr Jorge Va

lente,amarrotar,raagar e até destruir o passe depois de verificado o inci-

dente. 

Outra accuaaçao que tentam descarregar sobre os hombros de Jorge Valent 
I 

e 

a de ter empregado a v1olencia para impedir o embarque de José Tozo.Entre

tanto snrs.Membros da Commissão,ouvistes muito bem os depoimentos e tendes 

deante dos vossos olhos de Juizes os autos,para examinardes tudo oque,a 

respeito ficou dito,constatado e escripto. 

Nio nélo que Jorge Valente tivesse empregado a violenoia nas palavra e 

mesmo nos gestos,pois todos o affirmam a começar por Jorge Valente que foi 

o primeito a confessa-lo lealmente. Uas de que meios deveria Valente lan

çar mao para fazer respeitar a lei de que era agente,se não fazendo valer 

a razão da força deante do fracasso da força da razão. 

Procurou Valente e os seus auxiliares oonvencerem,pela perauazão,a José 

Tozo,que deveria exhibir o seu passe e,deante da reocusa deste e,por ou

tro lado,deante da sua teimosia em embarcar custasse oque cust sae,meamo 

manchando da lama dea tacões de ua bóta,oe regulamentos da Estrad ,Valen• 

te impediu o embarque -nao empurrando um funcionaria da Estrada- ma,,com 

um empurrao,afastando um estrepe que se punha a sua frente desrespeitando 

Mod. E o regulamento. 

Uontinúa. 
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Mod. E 

RUA 40 - Sobrado 

Continuaçao 

As considerações acima apresentadas não as faço com o intuito de defender 

Jorge Valente e n~ com o de sobrepôr á vossa intelligencia esclarecida 

de rétos distribuidores de justiça a minha apagada argumentaçao,fructo de 

minha obscura intelligencia,não,é apenas uma pequena contribuição que pe

ço licença para solicitar-voa a fineza de aceitardes,para que,na Sorooaba 

na,hoje como hontem,amanhã como hoje,reine soberanamente a immoredoura 

JUSTIÇA abasolvendo-se Jorge Valente. 

MUito respeitosamente, 



.., 

JUNTADA 

Aos 21 dias do mês de junho do ano de mil novecentos e trinta 

e cinco , nesta cidade de São Pau~o, junto aos presentes autos 

o relatorio, e a folha corrida de antecedentes do acusado; do 

que para constar , lavro este termo. EU ,Orival Dias Machado, es

crivão permanente de inquer1tos administrativos c esc revi e as-

o::(~ -~ ~ ~-_2-t' =_ ;;;;,-~_--_.~._~_ç~ 
São ~aulo, 21 de junho de 1935. 

sino . 
c::: 
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EXmo. Snr. Dr. Diretor, 

.., Ouvidas as testemunhas sobre os motivos que deram lugar a agres
sao praticad pelo Chefe de Trem, Snr. Jorge Valente~ na pessoa de 
um trabalhador da IV Residencia e em obedienc1a a portaria de 9 de 
maio p. passado, passamos a relatar o observado. 

1 o) - O pedreiro da IV Residencia, Snr. José Toso e mals um ajudante, 
no dia 5 de Abril p. findo. procurou embarcar no trem CX-808

1 
que 

devia partir de notuca tt1 ás 6 horas, afim de irem a Vi torta onde de
viam trabalhar, e para tanto se encontravam mumdos de passe llvre 
no 811 fornecido pelo Snr. Eng0 Residente, valido em qualquer trem 
e datado para validade até o dia 6 de Abr1l. 

2°) - O Snr. Eng 0 Residente. por torça de circular da Chefia da 3a. 
Divisão, teve autorização para fornecer tais passes. 

3°) - O Snr. Chefe de Trem Jorge Valente, sem primeiro indagar quem 
eram as pessoas que pretendiam viajar e saber se estavam autorizadas 
a tal., declarou que .Jllão consentia na viagem e manteve essa dlsposlção. 

4°) -A atitude pouco cortez e mesmo agressiva do Snr. Chefe de Trem 
Vaientelaàiada a fama de que goza este Chefe de Trem, deu lugar a que 
a pedre ro José Toso recebesse mal ao. ser pergw •tado se tinha passe, 
limitando-se a responder afirmativamente, sem contudo mostrar o pass 

5°) - O Snr. Valente, continuando em atitude aspera, interpelava com 
maus modos o pedreiro, originando dai o conflito. 

6°) - t certo que o primeiro a agredl.r foi o Chefe de Trem Jorge 
Valente. 

7°) - o Snr. Valente não recorreu a autoridade superior~ no caso o 
Agente dBl Estação e com seu modo de agir agravou a situação. dando 
lugar a falta grave quando tinha elementos dentro do Regulamento 
pera ga.ra.ntlr a boa marcha e ordem do serviço, fazendo com que o 
pedreiro lhe mostrasse o passe que o autorizava a viajar. 

CONC~ 

1o) - Somos de parecer que o pr1nc1pal responsavel pela falta grave 
é o Chefe de Trem, Snr. Jorge Valente~ para o qual propomos a pena 
de tres dias de multa por agressão em serviço. 

2°) ... o pedrei.rot Snr. Josê T.oso, tambem nos pareC"e pass1vel de pu
nição de um dia ae multa, porque, embora interpelado de modo IIB.d 
delicado, devia primeiramente mostrar o passe 11vre que o aut2r1zava 
a viajar em trem de carga, e assim evitar agravar-se a situaç o. 

Atenciosas saudações 

PR:m:iiDE.NB __ ........::::;......:::....::;_ _________ _ 

V-PRESIDENTE 

~~~o~~~~~~~~~~~~ 

São PaulO• lg de JunhO de 1935. 



ESTRADA DE FERRO SOROCABANA 
REPARTIÇÃO DE PESSOAL 

FOLHA CORRIDA 
(Segundo os apontamentos dos Livros de Tombo de n .os ...... 35 .......... pags ....... l3 ....... ) 

Data de nascimento ..................... 22.~Q.~.l.6.9.4 ................. ........................................ '~,.,.,.:>lo!;.,.. 

Logar em que nasceu ........................ .J..tú . ............................................................................ : ... ·'········ ···: .. · : ................................. . 
Repartição a que pertence ............ 2.a .... D.1v.1.~ã.O ................................................................................................................... . 

Cargo actual ........ C.ll.e.!..~ .... T.r.~ ..... ~~- .... ~ª·! ................... Vencimentos .................. .......... ~ ............................................ .. 
~OTWSOHILO. DIA .. 2000•8415'7•7·81 

Data Jl Discriminação Geral 

Nomeado u.Freios em Itú. 
15-lo-91 -Hemov1do para tapetinlnga. 
12-11-91 -Dis ensa .... onvir a Estrada os s/ serviços. 
1- 7- 9 - a tido como G.Jreios em !tu. 
l 7-1- 9 -sus e~~""'-~~loiíl..L---"l:--
18-4- 92 -Licenciado em 5 dias s/venc1mentos,tratar de interess s. 
16-9- 92 -mem,idem em 2 dias. 
3-12- 92 -Idem,ideru em 5 dias. 
26·12-92 -~uspenso até apresentar attestado medico. 
13-9- 92 -concedidos 2 dlas de 1:t:ença,s/venc.p/tratar-se. 
19-9- 9° -Promov1do a Bagageiro e removido para Our1nhos. 
lo-lo-92 -b'icou sem erre!tõ a remoção para Our1nhos. 
31-lo-92 - removido a Chefe de Trem e remoVido para Itapet1n1 • 
21-8- 92 -Licenciado em lo dias s/vencimentos p7tratE.r-se. 
1- 1- 92 Class1!icado na cathegorla de Chefe de Trem com ven-

cimentos de 280$000 mensa.es. 
14-3- 9 -Apontado com 6~,em 1? dias por mot1vo de molestia. 
28-3- 92 -Licenciado em 15 dias s/venc.para tratar-se. 
22-7- 9 -~penso em a ã1a~ por 1rreg,no sery1~o. 
26-11-92 - icenciado em 5 dias sem venc. tratar de in teresses. 
25- 3-92 -~us nso em 6 dias or haver insultado os s/super1ore • 
lo-5- 92 --At~ esta a a o pun o ve7es por 

ços a seu cargo. 
14-õ- 92 -bo1 vict1ma de accidente no trabalho. 
3o-6- 92'-~urante o mez to1 multado em 1 d1a por irreg.no 

ço de passes. 
22-12-92 -Apontado com vencimentos 1ntegraes 8 dias em que este e 

ausente por luto. 
27-lo-92 -Ver1!1cou-se que em 31-12-24,contava 7 annos,11 mezes 

e lo dias de serviço,lncluslve 5o dias de licença. 
21-3- 92 -Licenciado em 4 dias s/vencimentos p/tratar de seus 

interesses. 
suse ema 

carre do. o • 
1-lo-92? e a a or no a de 5$000 por avarias. 
zo-lo-92 -Licenciado em 5 d1as,sem venc.para tratar-se. 
13-12-92 -Licenciado em 15 dias,sem venc.para tratar de 
1- 2- 92 ~levados seus vencimentos a 2881700 mensaes. 
5- 6- 9 -Censurado por canparecer atrazado. 
lo-8- 92 -Licenciado em 3 dias,sem venc.para tratar de interess s. 
18-8- 92 -Removido para lt~. 

(cont.) 



(Continuação) 

17-11-928- do or Ia 2o-12-928- RemoVido para ~t~u~c~-a~tu~ • ...)jW~~~~--
2o-12-928- Llcenclado em .3 dlasiãsem venc~ntos,p/tratar de interesses. 
28-12-928- MUltado em 2 dlas,pe 1mputaçao ca1umn1osa feita ao Agente de 

Cosmopolis e censurado por falta de d1sc1pl1na. 
25-12-928- Em 21-12-28

1
toi multado em 3 d1as,resp.por diversas irreg.pratlca-

das no serv ço de trens e !alta de disciplina. 
1- 1- 929- .l1:1evados seus vencimentos a 340$000 mensaes, a titulo prov1sor1o. 
2- 1- 929- Removido para ~otucatú. 
28- 5-929 A:rastado tempora.r1Rmente dos trens m1xtos e de passageiros por or-

dem superior. 
3-lo- 929~~~~~o~r~3~d1~a~s~~r~a~·itar~~c~om~a~d~i~s~c1~p~l~i~na~·~ 2o-12-929 ensurado po reg.pratica a no • 
18-6- 93o Licenciado em 3 dias sem vencimentos. 
19·12-930 Debitado em 1o$000 por avarias. 
3-lo- 931 ~logiado pela bOa ordem em que fo1 encontrado o seu serviço. 
14-12-931 A4vert1do pelo percurso inutil de m~rcador1as e sus enso do servlç 

or 15 dias or tal • 
gozo de r as no per1odo de 1 a 18 de fevereiro pp. 

Censurado por 1rreg.prat1aada. 
Censurdo por 1rreg.prat1cada. 
L1oenc1 do em 4 d1as,sem vencimentos. 
EntJrou em gozo de 15 d1as de !értas. 
Licenciado em 3 d1as,sem venc1mentos,para tratar de s/1nteresses. 
Licenciado em 2 dlas,sem vencimentos,para tratar de interesses. 
Censuado por lrreg.no serv~ço. 
Em l-7-934,foram elevados seus vencimentos a 400$000 mensaes. 
censurado severamente por irreg.no serviço. 
Licenciado em 2 dias, sem • eno1mentos,para tratar de interesses. 
Gozou 15 dlas utei s de férl. as. 

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

RESUMO 

Multas ................................... Suspensões .................................... .Demissões ..................................... Readmissões .................................. .. 

Commissões ........................................ Eiogios ......................................... Licenças ...................................... Censur s .................................... . 

VISTO 
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\. !~ :, 

REMESSA 

Aos 23 dias do mês de julho do ano de mil novecentos e trinta 
,., . ,.. ., .~- ,. 

e cinco, nesta cidade de Sao Paulo, por detenninaçao do snr. 
fW Presidente da Comissao, remeto os presentes autos de inquer1to, 

por intermedio da Secção de Expediente, ao E&mo. Snr. Dr. Dire

tor da Estrada para os fins de direito; do que, para constar, 

lavro este termo. Eu, Crivai Dias Machado, escrivão permanente 

de inqueritos administrativos o escrevi e assino • 

... 
Sao Paulo, ~3 de julho de 1935. 
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~GJ. .• rs/1 ... ?22 . O...;J ..... 'l' ; InquPrito ~1m.1nl.str tJ.vo ç.. que r s 01. eu 
o ..,) _. ~ Jor t:: /' lente • 

... \J N° 3 - JE • 

~o .. ...... .r . r • .uir~tor , 

1 O r..: ..... ent ln!.iuel" to tr..:<ta de Ut\ ... t..lta gr ve ri..l.t -

e 'rem; .il • J' r._.e V&.len e t tu.l co o ~ · re;.,)-

-J::o de qu, foj "' , utor , nt.. est_c~~o de E o tuc tu , no dia ) e d.br 1 
~ # 

ultimo , .:cnclo 1itlL o .._.,edre1 ·o ...... .du. • - ~ ~idencia- J se ~o-

.... o. 

2 Os N 

epo1mentos nu o e~cL.:.recem do vide. nent e os ::.:.nt~ce-

Jer,.tes prox1mos d:... auressCo , sendo con· u os n urte r e-

.... fi.m de que 

t..jud ante . 

elo hefe de rreffi, 
, 

osc-e r ernútld ..... <.. v .. ·' ...... em de Jose Toso e de seu 

Z Ce~"to é , no entant0 : que José To ... o es to.ra mun do e 

... "a.s~·e lJvre - valjdo em qu"'·lquer trem - e ue lhe d_vu. 1 re -

to vJ ·c·n no t em de c_r,::t... , che ls. o por t7or:__;e "'"lenteo 

4 
N ~ 

..... n los de ro· entes esta en Jor0 e !alent ..... flr-

, 
qne tr:....ójiu. c....., lr.:..lo 1 elo 3nr ............ o .L .... sldente e Jose '030 

:...s. everu que fez es..: t.~. esent""" t.o , Jenclo ue mesmo u slm 

or ..... e hüent, .._Jersistin em ne,C';:...r- lhe :.... vi:...._em uté Vitor1 ..... , 

o 1de lu. 

~x· biss•.. ou n.lo o 1ó.S~e livre - o he:: ._ de Trem só +- r u 

um cc..mlnho ·e"""ulr ; no C~.o.;.)O de qu8.lr uer 1rre,._,'Ulu.r1dt..de: u re-

• 
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ft:1?tada ~ ~?to ~o~na :!J-
~ df:a~ 12-8-1935. 

sentar os emprego.rJ o.;> o Che 
N 

~ da. ..I.:Js ta~r..o , utoridrde url! 

rx;.r resolver,' no mo ento; 
N 

quest· o, 

JorL,e ri.lente pre-rer·.t u -...ntes 1· 1 ~L.r m~o d-... or · .~.si c .... , 
I 

UA o e~ulum~nto ~ que e t~ ujelto. como se u 1sc li 

ôr~ letr~ mort~ n~ ~strud ~re lu 

est~~ No e, ~t) continuo; eterminou · 

moso, dten ro d ..... 

do trem. 

7 c. • .'; como ., • :;x la . vê, tres ._] tc..s r. ve~ r ti~__.:J.:J. .... 

pelo Che· e d.e Trem Jor~e âlent : 

) Jf.:o re·o .... veu::.. Y.uestão nt.. ... r~ .... en 
a est~ ::..o, como lhe competi ; 

b, .... ,_)"ed.iu um empre~ Jo, u ..... ndo em s';.;rv , o ; 

efe 

r cont1 bulu, com isso, lru e lnd.o v ~__;em des
se empre~::..io , i....ra o :.1 t azo dQ 3er·v1'1 qe He 
est-v~ ele n~umhldo n ..... est ::..o de v~tor o 

Ore. , ::xrno . ..., 1 Dr. Diretor , esses res C. tos ocorrl,jos 

em wn . .:.str~d de _,erro , er..tro de um.: ... orç_,""niza"2:o C')ffiO nos-

:::: , na qu-... ""' scl lina eve er; anter detudo e c1 de 

tudo, o seu melhor ~8.dr&o t vem pôr em relevo .... nec._ i ude 

de t.t.r!lD. pu 11~Co JW.s severa ue uquel pro )Ost:... pel d~ 

Com .... 32:o de Inc.~.wr1to , em eu r Jlt...torl in'-l.l . 

g ~.em ce rJ~ ue :J.C uni .ões or s ... rem br-...nd.us ~tuam de 
, 

J u ...... l .aoc.l.o - WH\.... en J., "':....l:;;n.lo - 'iue 011 trt..s l"1:....1s uccr.tt.:. .... d:... ~ 

,.)e p:..rc:.. cur\'!! t · .::, outros , moclel dos 1 or um .... ddtlcc..c.:o m · s 

U.!Jr. mor":lf'lt.. , r S Pl. l~S (...dVerte 1Ci8. , ::nesmo qu::..ndo just~, 

flete om int~TIE'i '-" e c oc.:..nte , ,,_ü .... o .. .ttros"" 
, 
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~ ....... . 

t 

- III -

valia pelo que possa representar pecun1ar1amente. 

10 o acusado; snr. Diretor, para só !alar no ultlm.o dece-

nio (anteriormente a 1925 sorreu outras penalidades rortes) 

já f oi suspenso por quatro vezes sempre por faltaD com a di -

ciplina devida aos seus superiores. A sua ré de ot1cio é má. 
,. i1 

11 Estas cons idera.çoes, ja longas,. que razemos no cumpri 

mento de um dever. não nos interessando - em absoluto -

pessoa do acusado,. são para. comprovar o nosso parecer de que 

o acusado merece purtl_ç_ão mais rorte; atendendo á gravidade do 

ato por ele praticado. 

12 Deante do exposto, sou de pare.eer que v. Exc1a. d v 

submeter o presente processo julgamento do c. N. do Traba

lho. 

Atenciosas sauda~Ões 

Jes. 







VISTO- ~ · ·1r. 0r. Procurador Geral, 
~ ~~ . 

'-{ 
I 

{! 
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1im r!~ de at~~~~ te J.l~,-s 
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· · e~:wr 'da 1. • ~u 
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• 
Proc.9.8 6/35 . 

19 Dezembro 5. 

CN/SSBF. 

Sr. D1rector d tr d d Fe ro Soroc bnn • .. 
Suo P ulo. 

De ord m do Sr. Pr sident e d conronn1d de 

com o re u rido p la rocur dor1n rnl dente Cons lho, nos 

au~os d proc sso em 4u s n :strr d encu 1nh o 1n~J uerlto 

al1n1n1atr t1vo 1ns =urdo contr o chefe c trem, Jor V

lento, sol1clto-vo~• r v.1denc1t- s no nentido <l · r 1n!or -

o · ~ s t Secr~t , d n ;ro do p~azo de 20 d1 s , s1 remes-

, do r crido 1n1 uerlto ' este Con elho é p r erre1to d 
N N 

ser utorlzad a de(rlfSs· o do ccusudo ou p ra ppllc ç· o d 

out penalidade . 
N 

At tenclouas sau< a.çoos . 

Dlr ctor G ral da Secretar! • 

, 



~· 

i 

• 

. 
• 



~ ~3.78 ............ n · o. r . Dr. Director eral da 

Sec taria do onselho Nacional do Trabalho , 

. ~3 
03 
13Q 

re os a ao seu o!fic1o n° 1-1.572, de 19 

do corrente , versando sobre o 1nquer1to administrativo ins

taurado contra o che!e de trem, Jorge alente , vimos collll. u

ni car a V •• ue dei os ao c iter1o desse~ . onselho appl i 

car ao ccusado a en idade de ue o ulgar erecedor . 

Vale o-nos do en e ,o pa a renovar a v •• os pro

testos de nossa di tincta consideração . 



INFORMAÇÃO -

A Estrada de Ferro Sorocabana, respondendo ao 

officio d~sta Secretaria, constante á fls. , no r:1 ual foram 

solieitadas informações sobre si a r emessa do inquerito admi~ 

nistrativo a que respondeu Jorge Valente é para o fim de ser 

autorizada a sua demissão ou para applicação de outra nenali

dade, declara que resolveu deixar a criterio deste Conselho a 

applicação da pena de que é o accusado merecedor. 

Estando satisfeita a diligencie requerida ela 

douta Procuradoria Geral, passo estes autos ao Sr. Director 

da Secção, afim de serem os mesmos submettidos á consideração 

daquella autoridade. 

~J Rio, 14 de Janeir~ d 1936. 

'tfjO!u4 t liUAA }f d{ !o ' Y tlt CtAd'tt 

2Q Official 

) 



PARECER 

Proc. 9.846/35 

A Estrada de Ferro sorocabana, como deixa 

ver o 'documento de fls. 2 e 3, mandou proceder a um in~uerito 

administrativo para apurar a responsabilidade do chefe de trem 

Jorge Vàlente, acusado de ter agredido fisicamente a outro empr~ 

gado dentro do recinto da Estrada, na estaÇao de Botucatu, con

forme o pedido a fls. 3. 

ó in~uerito foi. feito com observancia das .... 
instruçoes. 

, 
O caso e o seguinte: No dia 5 de Abril de 

,, .. 
1935, devia :partir as 6 horas da manha, da Estrada de Botucatu, 

o trem de carga nQ EX808, ahefiado :por Jorge Valente. 

Nesse trem quizeram embarcar Jos~ Toso e 

~icente Adauto, ~uando foram advertidos pelo guardà freios José 

Moreira Lei te que não :podiam viajar sem passe e sem ordem do ch~ 

fe do trem. 

Comunicado o fato ao chefe de trem Jorge 
Valente este declarou aos empregados ~ue não consentiria_ no em-

bar~ue dos dois individuas e pessoalmente quiz impedir esse em

bar~ue. 

Chegado ao local onde ' estavam os d.ois homens, 

o chefe de trem teve uma discussão com os mesmos , acabando por 

empurrar a um 'deles, e determinando a partida do trem. 

Os pontos ]rinci:pais a se examinar no caso 
... 

em apreço sao os seguintes: 

A 

~uando o chefe do trem Jorge Valente foi co-

municado que dois homens tentavam embarcar no trem, ele deu ordem 

para ~ue o embar~ue fosse impedido, dizendo mesmo "metam<> pau", 

depoimentos das 5a. e 6a. testemunhas . 

Por ahi se vê ~ue o chefe de trem tinha como 



certo QUe as ~assoas QUe Queriam emba~ar eram intrusos. 

Sendo~~ohibido ~elos regulamentos das estradas 

o o consentimento de viagem de ~ssoas estranhas ao serviço em 

trens de serviço, como nos de carga, ~rocurou o chefe de trem 

a~urar diretamente o caso e dahi o motivo de chegar-se até o ~01 

to em QUe estavam José Toso e o companheiro. 

B 

O chefe de trem, e o guarda freios José Moreira 

Leite não conheciam José Toso e seu com~anheiro Vicente Adauto 

como em~egados da estrada. Este ~onto é inconteste dos de~oi

mentos, ~rinci~almente das declaraçÕes dos acusados e dos dois 

pedreiros. 

a ' ' 

O pedreiro comportou- se mal no incidente , ~ois 
~ , 

desejand~ embarcar em um trem QUe nao e de passageiros e QUe, ~o~ 

t anto, nele s6 podem viajar as ~assoas do serviço , devia ter sià 

do mais correto e ter em ~rimeiro logar ~rocurado o chefe do 

trem ~ara mostrar-lhe o passe e solicitar a ~ermissão de embar-

QU8. 

A 3a. testemunha declarou QUe os dois homens ~r~ 

tendiam embarcar declarando o chefe de trem QUe iam a Victoria , 

mas não tendo feito a~resentação do ~asse, a QUe nessa ocasião 

uma das ~assoas (que é José Toso) disse QUe não tinha QUe dar sa 

tisfação ao chefe de trem. 

A la. testemunha diz QUe o chefe s6 leu o ~asse, 

o amarrotou e atirou ao chão. 

A 2a. declara QUe o chefe de trem ~ediu o ~asse 

que lhe não foi mostrado. 

A 3a. testemunha declara que o pedreiro decl arou 

QUe tinha passe , mas QUe não o mostrou, alegando QUe não tinha 

QUe dar satisfação ao chefe de trem e que viajaria no trem ~ar 

bem ou por mal . 

A 4a. testemu~, apesar de toda a sua suspeição 



que a v~olencia do chefe de trem foi praticada em res~eito ao re

gulamento da estrada, ~ois do ~recesso est~ evidente que nenhum 

interesse tinha esse chefe de trem em agredir a Jos~ Toso. 
Se a qireção da éstrada Sorocabana não ~osi-

t1var a necessidade de demitir Jorge Valente, não é ~ossivel que 

o E. Conselho seja "mais realista que o rei" e se ~renuncie 

~or uma ~nalidade que prejudica todo o ~assado de um empregado. 

Nestas condiçÕes o~ino ~ara que se não con

sidere como falta grave o áto ~raticado ]elo chefe de trem Jor

ge Valente e ~ortanto não autorizada a sua demissão, ficando li

vre a estrada ~uni-lo como ~ro~Õe, desde que não ataque a garan

tia de estabilidade. 

Rio de Janeiro, 11 de 'Junho de 1936 

· Procurador Geral 
'-

!7J;, tútk. #. Q$;~· tk., 1 na ~ Y-él A'ucJenle ~· 
U;ij6 ~ ~~ d~~ dif... __ (}_.ds[;:fo- ...;::~;._ __ 

. ~iJ,' _ _&_ ~ ·-~ -"' 1'0.-::f? 

-~a~.:~~7 





no caso, deixa claro QUe o chefe de trem não leu o passe. 

A 6a. ' testemunha diz que o chefe de trem não ve

rificou o pàsse e a 6a. declara QUe viu o pedreiro com o passe 

na mão mas quando o trem Já ia saindo. 

ora, neste processo o unico ponto grave de acusa-
-çao contra o chefe de trem seria o de t er ele examinado o passe 

e impedido a viagem dos dois homens. 

o proposito do chefe do trem não era esse, t anto 
' que a 2a. testemunha, que é o guarda-freios, ele Jorge Valente 

dissera que se os homens tivessem passes embarcariam. 

Chegando ao local, porem, a atitude desrespeitosa 
de José Toso foi que agravou a situaÇão , pois do inquerito se 

apura bem que ele José Toso foi que fez um gesto de agredir o c~ 

fe de trem. 

D 

Do processo não está apurado que o chefe de trem 
-tivesse dado pancada no pedreiro. Houve apenas um empurrao. 

E 

o chefe de trem não impediu em absoluto o embar-

que de José Toso e seu companheiro , porque se eles deceram do 

trem e afinal resolveram não seguir viagem, foi em atenção aos 

conselhos do guarda-freios, como se apura do depoimento da 5a. 

testemunha. 

F 

Finalmente a comissão de ~nquerito não se pronun-- , cia pela demissao do acusado, nem acentua a gravidade da falta. 

A direção da estrada, por seu lado, não se orien

ta, por outra maneira, tanto que não pediu autorização para demi

tir Jorge Valente e como demonstra diretamente o seu proposito é 

não demitir o acusadq pois declara que ao mesmo aplicará a ~ena-

lidade que o E. Conselho julgar merecedor . (fls . 43 ). • 

i bem verdade que a fé de oficio do acusado não é 

bôa (fls . 35) , todavia no caso deste inquerito resulta evidente 
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Miniaterlo do Trabalho, 

lndustrla e Commercio 

.................... Secção 

• .. 
• 

C. N. T.-26 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Pro c. 9 • 846/35 

ACCORDAO 
Ag/SSBF • 

- 19 ... 36 ......... . 

Vistos e relatados os autos do processo em que 
' a Estrada de Ferro Sorocabana submette a este conselho o 1nque-

rito instaurado contra o runccionario Jorge Valente: 

CONSIDERANDO que o 1nquerito, instaurado com observan

cia das Instrucções deste conselho, attr1bue ao accusado a falta 

grave de ter aggreéido physicamente a outro .empregado, dentro do 

recinto da ·strada, na Estação de .J:X)tucatl1; 

CONSIDERANDO que do exame dos autos se apura haver con

t usão nos depoimentos prestados pelas testemunhas,não se podendo, 

dess'arte, affirmar que o accusado aggrediu o seu companheiro; 

CONSIDERANDO, por outro lado, que a propria comm1ssão 

de Inquer1to, em seu relatorio de fls . 34, não ee manifestou pe-
N • la demissao do accusado , e sim fosse applicado ao mesmo uma pena 

de 3 dias de mUlta, deixando de .accentuar a gravidade da falta 

imputada; 

CONSIDERANDO que a Directoria da strada, seguindo a 

mesma orientação da commissão, submetteu o processo a este conse

lho pedindo fosse applicada ao accusado a pena que o julgar mere

cedor; 

Hesolvem os membros da Primeira camara do conselho 

Nacional do Trabalho converter o julgamento em diligencia, para 

que a ~strada conclua de accordo com o inquerito, punindo o em-

• 



• 

• 

• 
Proc . 9.846/35 - 2-

I 

..., 
pregado como entender , desde oue no o ataque a est, bi-

lidade do mesmo . 

Fui presente :-

Rio de Janeiro , 13 de Julho de 1936 

Presidente 
J 

Procurad6r ·Gera1 

Publicado no Diario Officia1 em lo d...a ~v....e-t-<...A~ d.t .A 9 :a b 

• .. 
• 

• 



• • • • 
• • •• ' • • , 

• 

• 
Ag/SSBF. • 

• 

1-1. 636/36- 9.846/35. 

• 

.. 

• 
• • • 

1 ezembro 

• • • 

• 
Sr. D1rector da Estrada de Ferro Soroc b 

Praça General Ozor1o - S.Pnulo 

Est ado de S., Paulo 

6 

Trnnsm1tto-vos , para os dev1.cl os t1ns, cop1 

uthent1cndn do accordNo proter do pcl Pr1me1 C -

ra deste Conselho , em sessão de 13 de Julho p •• , no 

autos do proc, sso em nue consta 1nouer1to adm1n1 t .. 

t1vo instaurado por essa Estrada contr o runcc1onar1o 

Jorge Valente . 

" 

... 
Attenc1osns s uduço 

(OSWALDO SOM S) 

D1rector Geral da s cr tar1 
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