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FIRANCISCO MANOEL DE CARVALHO 

ADVOGADOS 
RUA 1 ,• DE MARÇO, 105 • SOBR. 
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, m· ior, 

c s~do,oper· rio, x-ton1eiro du Eatr d~ de ~erro 

trndo m~ia d d z anos d erviçol3 1·eut~t,Ot:l conforme c· dern tià. d· C 

os nt .u.orias etaõ a d R de de Viw.ç o ul Mineir-. 

documento junto, corno h j· ~:~id.o demitido e, como consid. rr - ~e ss 

·"to ilegal ex-vi do éi.rt . 53 do Dcc. 20 . 465, d Ig d.e outubro de 

I93I, v m mui respeitoswnent solicit r d V.Exci'l, ·ue .yUril.do o 

ue seu re~p ito houv r, orden ' Emprez a r int gr - lo no servi-

ço ou indenizw.-lo d ~cardo com o art. d. lei c ' tad, bem como s -

j& el· condenu.da éi. pü.gar-lh os s•,lr rios durt;l.nte o período de sua 

"" suspensa.o. 

Proteat~- sc por todo o eenero de provas 

permi t id· s por lei. 

Nestes termos, 

Fede deferi mento 

Rio de J · n ira 
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CH'RYSOSTOUO 

-----------------------------------------------------

---------- ------ ------------ - -----------~----------------------------1923 • ~ 
D3:;.;embro lQ - Admitido COMO torneiro nas Oficinas de Cruzeiro 00111 

9$5oo • 
1925 
~Jovenibro lQ - Seus wenc irnen tos foram elevados a 11 ~5oo . 

1926 
etembro lQ " " 12$5oo. 

1927 
)etembro " 11 11 11 14~000. 

929 
1aio lQ " " " " " 15 oo, com e"' ' e -, 

ta diaria se acha ate Julho de 1931. 

1931 
Julho 13 - A Diretoria em afiei L 3/166 manda di..Jpensal - u do 

serviço como indisc plinado e perturbador do traba
lho das oí'icinas, preso como" Comunista" em 3 de Jm
lho de 1931 . 
Depois do competente inquerito admini~trativo a Di
retoria com despacho de 17-8-931, a os a informa-

J 

ção fornecida pela Chefia da Locomoçdo em carta . 

----- -----------~-:~:: -- _: -~:~:~::~_~:=:~::_ :_ d~:::~::~------------
~ rn I 

u; • • ESTRADA DE FERRO SUL DE MINAS 
Cruzeiro, 25 de Janeiro de 1933. 
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I N F O R M A_s; Ã Q 

C. N. T. 
M. T. I. C. 

Por intermedio de seu bastante ~rocurador, 

Crisostosmo Lopes de Oliveira, ex-torneiro da strada de 

Ferro Sul de Minas , alegando ter mais de lO anos de ser

viço, reclama contra o áto dessa Empresa QUe o demitiu i 

legalmente, ex-vi do art . 53 do ·nec. nQ 20.465, de lQ 

de outubro de 1931, e solicita providencias afim de ser 

reintegrado, bem como a indenização dos salarios devidos 

durante o ~eriodo de sua suspensão . 

Junta para prova de seu tempo de serviço, a 

caderneta de fls. 3 e o atestado de fls . 4. 

Por esses documentos, verifica-se QUe o recla 

mante trabalhou de outubro d e 1912 a novembro de 1922 na 

Leo]oldina, e de dezembro de 1923 a julho de 1931, na Es 

trada reclamada, donde foi dis]ensado ]ela Diretoria, de 
-

]ois do com]etente inqueri to a Wninistrati vo, como indis

ciplinado e ]Srturbador do trabalho das oficinas, tendo 

sido ]reso como comunista, ew 3 de julho de 1931. 

Corno se vê, a]ezar do su]licante ter mais de 

10 anos de serviços ferroviarios, não tem, entretanto,es 

se :Período prestado na Estrada de Ferro Sul de l1~inas, on 
.... 

de serviu a:Penas 7 anos e alguns m~ses , nao :Podendo, :Por 

tanto, gozar da garantia ] revista no su]racitado art.53. 

Assim, cabendo agora á douta Procuradoria Ge

ral p]inar sobre o assunto, devem os presentes auto·s su

bir á sua consideração. 

Bio, 16 de Agosto de 1933. 

LA./ 
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DIRETORIA 

%c-t0 ~~be/t t:b ck %cã o 
_;, 

IE§'J!MID>.A\ JJlllE IF'IE~IRO §UJIL IDIE Fv~HWAS ---··- · ··---
' ... • 

Cruzeiro, 4 d Outubro de 1933. 

( 

f 

IlmD s~. ~svaldo Soar s 

M.D. n1retor da Secretaria do Conselho Nacional 

do Trabalho. 
... .. 

RIO DE JANEIRO 

· Atendendo ao pedido constante de vosso oticio nSI 

2-1874, de 25 de Setembro p. findo 1 passo ás vossas maos uma co

pia do inquerito administrativo que precedeu á demissão do Snr. 

Crisostomo Lopes de Oliveira. 

·. 
. "· 

Sauda~Ões atenciosas. 

y ·DIRE 
ANEXO: 

Copia do inquerito administrativo 

do Sr. Crisostomo Lopes de Oliveira. 

CL/LC , 

• I 
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.COPIA DO 

INQUERITO ADMINISTRATIVO 

DO 

SNR. CRYSOSTOMO LOPES DE OLIVEIRA 

TORNEIRO DA ESTRADA DE FERRO SUL DE MINAS 

--ooo--



( C O P I A ) 

Cruzeiro, 10 d Agosto de 1931. 
~ 

ocomoçao 

Peço informar 
Snr. Dr. Diretor 

10/8 

a) A. Lins 

• 
O torneiro Chrysostomo de Oliveira 6"acusado de ser 

um dos elementos de maior destaque da Associação 23 de Agosto e de ori

entador da propaganda communista no recinto das Ofticinas, onde agia, 

entret anto, com habilidade e discreção. Era sempre o advogado dos seus 

companheiros de Associaçáo, junto aos chefes de serviços, quando aquel

l es eram admoestados por estes, por questões de serviço ou de discipli-

na. 
F•z parte da Commissão que foi ao Rio de Janeiro re

correr ao Sr. Ministro do Trabalho de actos dessa Directoria sobre 

terpretação da lei de ferias. 

t accusado mais de ter, com outros elementos da 23 de 

Agosto, promovido o afastamento do encarregado da turma de torneiros, 

Pedro Vieira, a quem substituiu, mas, segundo se verifica pelos depoimen 

t os do Mestre Geral e Mestre das Officinas, não pôde ser mantido no car

go, por se prevalecer delle para, com maior autoridade, fazer propagan

da de suas idáas subversivas, sendo, por esse motivo, rebaixado ao cargo 

que anteriormente exercia. Essa penalidade, entretanto, não consta da 

sua Fé de Officio, que mostra, desde a sua admissão nas Officinas, uma 

diaria sempre crescente, o que pensamos, deva ser correspondente á sua 

operosidade e habilitação. 

A julgar pelas accusações que lhe sao imputadas, o Snr. 
I 

Chrysostomo de \Oliveira é um dos principaes cabeças do comunismo nas 

Of ficinas e, como tal, um elemento indesejavel e pernicioso á b&a ordem 

discipli e, deste modo, s6 podemos reconhec er a restricta nacessi-

dade da sua exclusão da Batrada. 

Não nos tendo sido possivel, por6m, tomar o seu depoimen

to,- por se achar, segundo estamos informados, preso em são Paulo, acha

mos, s lvo melhor juizo, que o presente ~recesso deva aguardar o seu re• 

gresso para, depois de ouvido, ser concluso e aubmettid 0 ao vosso cri-
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terioso julgamento. 

endo menos de 10 annos de 

serviço, a lei não exipe que 

o punido seja ouvido. Mantenho 

dispensa. 

17/8 

a) A. Lins 

CONFERE COM O ORIGTI1AL 

a a) A. Gouvla 
Justino Lisbea 
J. M. Brasil 
Euclydes Josá Ferreira 

• 

V I S T O 

Chefe do E. Central 
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(-C O P I A-) 

LOCOMOÇÃO ~/J 

CQYSQSTOUO LOPE 

• 
1923 

lSl Dezembro Admittido como torneiro nas Officinas de Cruzeiro com 9$500 

diarios. 

1925 

1t Novembro A sua diaria foi elevada para 11$500 

1926 

lQ Setembro n " " " " tt 12$500 

1927 

lt Maio tt " " " " " 13$000 

l Q Setembro " " " " " " 14$000 

1929 

1Sl Maio " " " " " " 15$000 

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

Cruzeiro, 5 de Agosto de 1931. 

VISTO 

) c. Mattos 

Chefe Locomoção 

a) H. Pizzi 

Chefe Secção 

CONFERE COJl O ORIGINAL 
•' ... .... 

V!STO 

ntra1 
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(COPIA) 

Aos vinte e um dias do mez de Julho de mil novecentos e 

trinta e um, reunida em uma sala do escriptorio da Locomoção, a Com

missão designada pelo Sr. Director da Estr da de Ferro Sul de Minas, 

composta dos Engenheiros Sra. Armando Gouvêa, Justino LisbOa e João 

Marcello Pereira Brasil, presidente e membros e o Sr. Euclydes Josá 

Ferr eira, secretario, foi iniciado o processo administrativo para 

ser apurado o procedimento do torneiro Chrysostomo de Oliveira, como 

operario das Officinas de Cruzeiro e a sua actuação como propagandis

ta e agitador do Communismo no recinto das Officinas e dependencias da 

Estrada. 

Declara o depoente ser o torneiro Chrysostomo de Oliveira socio funda

dor e thezoureiro da 23 de Agosto, da qual é um dos mais fervorosos 

propagandistas mesmo no interior das Officinas. Revelando-se um ope

rario habil e intelligente foi o indiciado designado para exercer in-

-terinamente o cargo de encarregado de turma, onde, no entretanto, nao 

pode ser mantido por se prevalecer do cargo para fazer propaganda da 

Associação 23 de Agosto, sendo por esse motivo rebaixado ao cargo ef

tectivo que exercia. Declara mais o depoente que o Sr. Chrysostomo 

de Oliveira nao negava seu enthusiasmo pelo Communismo. O depoente 

soube pelo marceneiro Jacob de Souza ter este sido convidado insisten

temente pelo Sr. Chrysostomo de Oliveira para fazer parte .da 23 de 

Agosto, mostrando as vantagens do Communismo na RUssia e a convenien

cia de sua admissão na Sociedade referida. Não se recorda o depoente 

de qualquer acto de indisciplina contra os seus superiores, pratica

dos pelo Sr. Chrysostomo de Oliveira, além dos actos já citados. ln

terrogado declara desconhecer que o indiciado fizesse uso de armas 

em horas de serviço. Babe o depoente que o Sr. Chrysostomo de Olivei

ra tomou parte da Commissão da 23 de 4gosto que foi ao Rio de Janeiro 

recorrer ao Miniatro d~ Trabalho de actos do Sr. Director da 

de Ferro Sul de Minas, sobre interpretação da Lei de F'rias. Atf 

o depoente que o indiciado reunia seus collegas para 

extranhas ao depoente, em horas de descanso nas Officinas. Julga o 
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depoente ser o Sr. Chrysostomo de Oliveira um elemento indesejavel para 

a disciplina nas Officinas. Declara finalmente, o . depoente, que o Sr. 

Chryso tomo de Oliveira foi preso como Communista, no dia treis do cor

rente, no recinto das Officinas. 

aa) Manoel Nascimento 
Armando Gouv8a 
Justino Lisb~a • 
J. M. Brasil 
Euclydes Josá Ferreira 

DEPOIMENTO DO MESTRE DAS OFFICDrAS, SR. PRESCILIANO VILLA.NOVA Declara 

o depoente, que o Sr. Chrysostomo de Oliveira é socio da Associação 23 

de Agosto, sua figura influente e da qual fazia intensa propaganda no re

cinto das Officinas. Foi pelo depoente, varias vezes aconselhado a aban

donar os principies Communistas ao que replicava, com etulancia, que 

" não estavamos mais nesse tempo "· 

Diz ainda o depoente, que conhecendo a mentalidade do in

diciado, pugnou e cons guiu que fosse elle destituido das funcções que 

ex rcia de encarregado de turma, afim de limitar seu raio de acção, como 

elemento da 23 de Agosto. Declara mais o depoente, por ouvir dizer, um 

dos creadores e orientadores da 23 de Agosto e do Communismo em Cruzeiro. 

Diz, finalmente, que o indiciado é op.erario habil, de bOa producção, in

telligente, pouco culto, porém, elemento indesejavel para bOa ordem e dis 

ciplina dos serviços nas Officinas. Cruzeiro, 23 de Julho de 1931. 

aa) Presciliano Villanova 
A. Gouvia 
Justino LisbOa 
J. M. Brasil 
Euclydes José Ferreira 

DEPOIMENTO DO MESTRE GERAL, APOS NTADO, SR. TORQUATO ELIAS DA SILVA -

Declara o depoente, que o torneiro Chrysostomo de Oliveira, era socio 

da Associação 23 de Agosto e um dos seus dirigentes, fazendo propaganda 

intensa, porém, habil, do Communismo nas Officinasf declara mais o de

poente que o indiciado não se afastava de sua machina, onde, no ent tan• 

to, era constantemente procurado por seus companheiros, para tratar de 

assumptos que o depoente desconhece, por,m, julga relativos a 23 de os

to. Diz o depoente que o Sr. Chryaostomo de Oliveira, agia nas Oftici-
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nas, como orientador dos operarios, seus companheiros, em todas as ques

tões surgidas, vindo patrocinar as causas de cada um junto ao .depoente. 

Diz mais o depoente, que por influencia de elementos de destaque da 23 

de osto, foi o torneiro Chrysostomo de Oliveira nomeado Chefe de turma, 

de cujo cargo foi afastado o excellente empregado Pedro Vieira, por ser 

e t inimigo do principios da referida Sociedade. Diz, finalmente, o 

depoent , que considerando o indiciado um bom operario, aconselhou-o, 

varias vezes, a abandonar o Communismo. Resalva& Vale a entrelinha so-

bre a linha 17. Cruzeiro, 25 de Julh de 1931. 

aa) Torquato Elias da Silva 
A. Gouvêa 
Justino Lisb&a 
J. M. Brasil 
Euclydes Jos~ Ferreira 

DEPOIMENTO DO TORNEIRO, SR. PEDRO VIEIRA Diz o depoente, que o tor-
- - •• •• ' ,, w •' ... 11' ., 

neiro Chrysostomo de Oliveira, era socio e membro da Commissão executiva 

da Associação 23 de Agosto, um dos seus elementos de maior destaque, agin~ 

do discretamente em favor do Communismo nas Officinas onde fazia habil e 

intensa propaganda. Diz mais o depoente, que os raros operarios contra

rios a Seita Communista ou avessos a 23 de Agosto, eram considerados ini

migos e assim tratados em serviço pelos elementos da referida Sociedade 

que se julgavam senhores da administração nas Officinas. Diz ainda o de

poente, que por ser contrario aos principios subversivos da 23 de Agosto, 

dissiminados nas Officinas, e da qual ter sempre recusado pertencer por 

julgal-a nociva, era tratado como inimigo no exercicio do seu cargo de 

Chefe da turma de torneiros, onde os seus subordinados, elementos da 23 

de Agosto, inclusive o indiciado, procuravam desprestigial-o creando-lhe 

h tilmente toda a sorte de embaraços. sabe o depoente que os seus su

bordinados, elementos da 23 de Agosto, inclusive o indiciado, tudo fa

ziam para afastal-o do cargo, em frequentes confabulaçÕes, em horas de 

serviço nas Officinas, onde combinavam o melhor meio para agirem junto 

á Administração, afim de conseguirem a destituição do depoente. De ta• 

cto o depoente foi destituido do cargo de Chefe de torneiro das Oft1c1naa 

de Cruzeiro e removido como torneiro para o Deposito de Itajubá, tendo 

sido, então, designado para substituil- o indiciado, torneir Chryaoato-
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mo de Oliveira, considerado pel depoente, elemento pernicioso a dis-

ciplina da Estrada. Sabe mais o depoente que era habito do indiciado 

participar de grupos nas Officinas em horas de serviço, para tratar 

de assumptos que o depoente julga de interesse da 23 de osto. Diz, 

finalmente, o depoente, que torneiro Chrysostomo de Oliveira ' um 

habil operario. Cruzeiro, 29 de Julho de 1931. 

aa) Pedr Vieira 
A. Gouvêa 
Justino Lisb~a 
J. M. Brasil 
Euclydes José Ferreira 

" 

DEPOIMENTO 00 MA.RCTITEIRO, SR. JACOB DE SOUZA Diz o depoente, que 
~ 'I i U' •, 

no dia dezoito de Janeiro ultimo, o torneiro Chrysostomo de Oliveira 

foi a sua residencia a noite convidal-o para tomar parte na denomina-
1 

da "Passeata da Fome", a realisar-se no dia dezenove do mesmo mez, 

promovida pela Associação 23 de Agosto. O depoente reccusou esse 

convite dizendo ao indiciado que a "Passeata" era mais uma demonstra

ção de força acintosa a Administração da Estrada do que um meio lici- j 
to de obter donativos para os desempregados, cujo numero era muito 

reduzido em Cruzeiro, alvitrando então o depoente que em vez de Pas

seata, seria melhor que cada operaria concorresse com meio dia de 

serviço para soccorrer os sem trabalho de Cruzeiro. O indiciado re- j 

plicou ao depoente, affirmando que a medida aconselhada era uma humi

lhação para a classe operaria que se poderia prevalecer dessa oportu

nidade para uma demonstração de força contra os patrões, visto não 

ter a classe operaria obtido ainda aquillo que desejava. Depois des

se facto, o indiciado convidou diversas vezes o depoente para fazer 

parte da direcção da 23 de Agosto, onde o indiciado julgava os servi

ços do depoente, valiosos e indispensaveis. Em todos os entendimen

tos alludidos o indiciado procurava por todos os meios instruir o de

poente sobre o Communismo, apontando então a evolução da Russia So

vietica, a vantagem do Communismo já acceito em outros paizes, mos

trando trechos de livros subversivos que eram lidos com enthuai amo 

pelo indiciado. Nada conseguindo,o indiciado pediu ao depoente que 

guardasse absoluta rase~ do assumpto, dizendo que era portuguez e 
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não naturalizado. Afirma finalmente o depoente, de modo cathegorico 

que o Sr. Chrysostomo de Oliveira é Communista confesso, cuja causa 

prega e deffende com grande entbusiasmo. - Cruzeiro, 5 de Agosto 

de 1931. 

aa) Jacob de Souza 

A. Gouvêa 

Justino Lisb"a 

J. M. Brasil 

• 

Euclydes Jos~ Ferreira 

;1 

!L~ 

_...,....__,~// 
ck&s~ ~~ 
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Pelo documento constante de fls . 9, a Estrc da de Ferro 

R de Mineira de Vit.t~H.o ateml:lendo aos 'termos do oficio n2 2-1871 , 

de 25 de set,.em r o • find0, a fls . 8 , remete, em anexo_ , co ia de

vid.:...mente autentic9.da do inqueri to J dmil:istru.tivo iniciC~.do c;LOS vin

te ~ ~ di::!:§ do !!..§.__~ de Jul _Q de mil novecentos ~ trint" .. ~ ~' com o 

ropos i to de apurar o pr·oc ediment.o ao torneiro Cricosto1tlO de Oliv~ü-

r a , como operario <las oficinas de Cruzeiro e a su...1 ' tudç:.o como prg_ 

pagandista e ~it· dor ao comunismo no recinto das oficin..:.l.s e dem is 

dep enél.enc ias d~l Estrada. 

No inquerit,o em causa , afim de patentear a culpabilida

de do acusado, de uzeram cinco testelllun .. as que s:lo unanimes em a on

t..lr o torneiro Crisostoltlo de Oliveira , l!Oillo fituro. de desta ue na. 

._& Associa~::í.o 23 de At_:osto , Ollc.·.,;! exerc-ia o car:.;o de socio fundudor e 

tesoureiro, como aind seu ~orvoroao ro agandist9. , bem assim em o 

.cusat"'em de pre ·ar o c omuniórao entre operarias . 
, 

NJ.o const1:1. dos aludidos de cimentos c.:.ualquer alustio u .=l-

tos do acusado c.lue fosse.u de encontro as devidas consideruç:ões, que, 

como emJ?re.Jo.do subalterno , devia ter ar.::t com seus su.lel'iores hier.:tf: 

quicos . 

segundo de~laraç e~ u.:..t.s testemunhas ue de1mzerru11 no in

queri to em causa, o acusado fez parte da Comiss:o ue veio a esta c i 

dade com objetivo de recorrer do Sm.•. Ministro do Traball o , Industria 

e Comercio de atos dessa Diretori sobre a inter.;_Yretaç.:o da lei de fe-

·. rias. 
I ,f • l Declara a Estrad~ , a fls . , que o acusado n~ o foi 0.0n-

vi dado a de:')or , Jor se ~char , se~undo di~ estar inform d , pres0 E'm 

São Paulo , elo ue , ajuiza poder o resente recesso do interessado, 

• 
• de· ois de se~ do , ser concluso e submetido a o jul~}:.:mlent~ des 

te ConselllO. I : 

• 

• 



• 

1 I • 

• 

• 

- .!t' 
i 

Pelo c ... ue, embóra n!lo eej t;. d.ist.i tuid~~. de fund<u.nent.o a 

.., • demiss.qo ora visada , visto n:~o wi li t -.r em avor do interessado os 

... 
í ~ 

• 
' 

I. 

I 

........ 

-; 
' ... 

e 
~· tiL J • 

dez anos de servi~os previoto no art . 53 do Dec . 20.465, de lO de 
~ '<-(/<~ cl-t 13 

Outubro do 1931, ~ndiç::.o escencial pare:~. a. esta.bi1jodade funciona , 

" 

• 

ser·ia. conveniente a.::ud.rdár-se a remessa das decle~"'e.ç:t)es do acusado, 

ara <-1ue este Conselllo )O sa se . renunciar com pe1·fei to conhocimen-

to de causa. 

,. 

• 

J 

• 

VISTO- Av unr. 0r. Pro.cura :or G rtl 
·de ordem .do Exnw. Snr. !Presia't " 

E /~a~.t:~ ~;: 
- - 0(~ -y, 
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u.:, ~ ,.., [U U<.A/1 ~ I /lA- f-
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BENIGNO RODRIGUES FE,RNANDES 
FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO 

ADVOGADOS 1 I '• 

"· RUA 1 ." DE MARÇO, 1015 - SOBR. 
··~ 

PELO OPERA 0 TII30S~0~0 nr, 0 ~T~rT A --·------- -- ---
CO f JoELHO NACIONAL DO TR P.LH 

eJIP r2 - tJr/11 
Em f/ da t}k!rg~ k de 1 2 v 

Ao in ' 1ar~ A s rn7~Pf' ~p ~PfP7A rso TOWO n~ 
OLTW. A, o rre-nos á MP""l.or U""l< f-r~u· 1vo 

e uma mrm . fc:sta "'RO apoteótic1.: "Srn r'P F:, 
corn C'OMPC' r •• •"3 nós, ~n P a mnn +,,.., o"'i.n"' 

p 'nvflrr'l"n s, ~o ~h '"'1 S. por r r ri n l"'i ~-r ••• 
T'r0c 1!"3-se prÓV"T' '1.11 é" f') o PT'':'J."I" () fprro"íri ' ,...; r, rnT)0S'T'0'.1f(' DE 

~ r ~T'?A não e m r o ( P"tl~ fl P · , c ,..,,., si. e"'+, f'ô n '(' 7r- ,..::~, qu e 
s C'Órt"5~P á v n r: r no r r't.l~s. 

De"'r'1 o m vo-e u~ , q e , ~~~ 
.!l§.!) __ J.!J....ê. r9nC'h1 ~eg de i m111er · o 'lr1""1. n • ~tr· ;,ro h , ~q , C' p P.O-
, r>qo ; "r' n r'leT'li ~ti o r1o oper ri. o CP . S0S 'T.'0~,.0 nr 0 J TV''T'~"' +ro , 
a,n~~o n n~n n, polit co, G .o~, m sc8 a -lo rr 1.11'11 "~ft"~ tP ~"' 

.... t p ao co"'lun sMo. Da.' a neC'Pflsin .... ,..e Cl, +. ""in" lp j,ri_f1ir nn"s f' r -
'77lE'eo e"'l c" · ulor.o p"r 'l.l e M or ef't Errr,.q-io r hunFJ.1 ar nó. r" no.-
1 j 7.'-lr. 

• 

Q i,l'. E ERA fi ?.3 DB AGOSTO 

ve ar 
~"'O e 

• • • 

- I-

• 

(' ""'"~ri"...,, '"f'! r'1 p 1 ('"\1'"'1'7. 

11 nP i C'l 1 f'l"' eo'"'iT'l"" ..,,..,...~~"' • ,... I" C'f'l-
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PC() T''1T' f'P 

_ __!" i o ( fl. ... 
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o q e 

civil 

f e ezcr. 
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- II-

r ~ ;~ ~ l r-~~n + ~ ~~ ~~i ~r n in 
flp t n """ p-r>.,.n t ,P" }f' f, ,,~ ~ i. + • 

" f{ f. E? () nP'1 Cn(' () r P r'li"'Cl "~ ... ,., TIÕ0 ~"'TPT' P -
r: o I T rr TP A' ; ~ T'I()T' 1 p ' ... , ('! r:f" .., 1 ' p 1 '; r e 
~ 1~i. lh ner~i i " ~l')r:t " T' -) r1 " 0 h "l~ il o-
~PI"' l ".., ... "Y' ' 1 1-() O"'~ , ifini <" t ,-r> n n 'T'r·..,·-, l ·h- , 

-UT1 ç o: 1"1 

n''P, i ":,1 ri"~n ~ ; ". 
n ~ i~ ~ itn , ,.., ~Pr 

"1 1 R.., +,; t:'\ t • no 

ti V'l'":1 ntc , 

O'> f' ' t,n ."'i 

..... R tt' con-

ss'o 0 ':"1 n~Jssa 

v -

o-

iM ' n-~·..,ent~ , ·;::. 7.: A a n 
f' .'P ()' e~ .n ,"', 
~l7"re , in1~i7 r~ , 

'"'lU-

n as: rru 
r1 nc i a, as 

0":1 r ~r~~~r,..~e n ~e t ·P · e~ . 
f\,, fl~d ...... Pnci""r ele lPi f',.Y'"a"1 o.., · ;_,, ... ,.. , 
ce ; "O Jn.P""l~"S os n 

"'iUTI fe'lrn 1T ' ri,., , él 
c o r .L ~ .,. •• rns, ' 1"1 • s 

'lU "1 r.ryi'""'(' JTCT ~Q 

' nulo; quãl -

n:-'1 . 

, 
O [;OZ" 

c · ,.., a o 
To·~o DF: 

r· o n "1 sa 
'Tie ": ros n 

s r1 "1 

' t lv z nem 

V'"'""' Pr.1 pa ' 
lri , anco VPio a ~'"'li:. 

- III -

F r D.l'' l1S~r o r P r 
ra o. ôr-S(:> ' in ,epprP t ,1.~ -:- o Pe (1 R ( e { .,..,, 

~r. ro r ' rri n, con prr~ rP 7 
L8opol~ ina Rr i l 1ay (· er oct~ento junto ) r 

M€ 1 c•e 1C i. hos '"' nul er , 

,," I? 

e n " · ~.a""len o 
"Ir" . ' r r d -

r ~ "' ""'i r); io -

~1 ar es _... p1 ~ri to q 

"Jp. 3inr1 ; cn · 7 .- o , não 
i"~~~c ce ~rorão c n~ a 
C' Ti"'T A • 

u-

- , ) r- f'~Ç +.P /"; '11 
(.f' 

011"'"' -
rlp -f'r-:ri r • 

"" l"'> ... i~"lrl() -1 . , .e v11 - ~P ~~por-



3 

ele u 

ne • • 
ti', ..,11-)o hé'i · C'"'Pél7 ( 1" ) Pl P n-;;o T'l'lan1!"" 

a ""11 vor+, r ~ or ("i'"ll rvi, tp tp, el""l ÓT'él. ""nu-
"17, rn • ' nnroir. o ~inistr o 'rr , 'lj 'lo re-
c'lP., ela par s tl a ·.nc r f' j 'lY- ••• 

art f),, co Dec 20. _G , pv i!':! o" 10 nnos rlr.> f' riço 
íTllOP o ope nr ' o ISOS'1'0HO n , OJTV.,.., A, o""l., s 
11 ll no -ferroviélr'.os, (-fls L/e_1(,) "'Pr c ,., ·t,• o St?"Tl r.1a s 

t • + . • RP1S ontr~ e Pn .. Pp ~P11Tl1 0 ~1"'1 s . 

.. IV -

º tTIJSTIÇA I . ITO DO c . N. DO .::J1UL.lL:Q 

Er1 a e ào Dec 20.4c:.c:;, no Cl"l le '1prP., en+. c1 ::'"' e·, pPcies ele 
po"' n a c oi' i"' r : or i na ria ou por i,,,., 1 · • 

!a poc n ,c Aoria r invr o ns~ocin ~ gozqr; P, oe 
ue con+ e c nco anos de c e viço efP i. t..mvo (art. 2rS); ora, cn.m.:JOSTOHO 
E o I !F. I~ contn Ma i... e 17 anos rl sPrvi c:: o. Prro'r · 3 i. o r e-~"r ti v s 

e uer-se-o deixar na ma ' s PXtreMa r1~. pen1r. [1f1 . 
CoTYJ v ""los encontr...,Mo-nof\ c "'1 U"'1 necr o ~"' ~r os ificP s re-

solver. ' 
' que ao nosso ler- ' sl<1dor e capou o e:"'t PlPI"'r.>r (1 a o .... enta o-

ri'1 poT' Motivos po ice, poi"" 3Sf> ·pr n"'lo r-e solv 0 o C"H'O d 
C ISOS'1'0 O E OL VTi;I 'A. 

O "'10t vo por ue a Rê~P ul MinPi a nA ar- vPr (1pTYJ tiro o 
suplican e não "' positivou; nem mesmo eM nen~u~a letra n qrt h4 
incorreu ele. 

ss m sen o, coMo nesolvPr: esse t() lE'n Tri una17 

sicolog -
a ire

vcl, 

ar..., n6s cons eran o a vari aR c RP 0est c~so: 
cê-, politica, _soc al e hu~anitaria , e a nàa , mais , a lu "' 111 
cao da~ de nao sustentara P"~ q e o eu at ont ' m e ntn 
el}qnanrarial""los o prPsen+,e ~ o n L i P S ' nc'lic"'1',..,'1r.ão , c!"l "' 
for1'118.: 

n e 

Ao tempo e11 que se ceu a v'i0lenci3 r'l rle,.,., · "'·-Oro op rar :J.o 
RTSOST0110 E OLT\rr.I'f{A, jul1o r 1031 , a Vé'l-SP. P.M r ror o ec . 

1 . • 770, proT'I'lu n-a Cio huvia M ses . 
A Ass cia ão 23 de ~~osto , rArul T'l'len e on~tit, r~ co,.,.,o pro

vanos ( f1s ) era, de fá to, a orrr'lpi 7al"'ão rrprP" f'nt'lt va .os tra 
1 ac ores e Cru7E=>iro c ~srle 1927; t1nto 11 UM8 co"'li. o:;';o , n:1 CJ.11" "' 
zta parte C'l1ISOSTOHO D'S O TVST11A, v éra ao sr. Unis tr>o r1 Tr , <" o so-
licitar provin nc ·r, tanto ~Órma pe a. a R e inte~p~ tava a 
leis e Pria~ ( 1s • 

Por isso, acharT'I'los q1e o pres nte C'~so se enq 1adr no 
art . 13, o Dec. 1 .770, Cle 1931 . 

2° do 

Consiclera ca a monstrloS rl r1 r do áto qtl at1np;iu o sup 
e 'Tl'l:Í.S ain a , a cli ic 1 a en 11e se enc ntra de n0V"'"''ent P ~ o-
cAr, jr pela onda e nP e prego ·ue n s Psso1~, , ~ PPlo rof s -
sional que lhe Cé'US."l a pécha oe comunista (]_Ue a R d 1h an("OU e!!l 
seus ~ocumentos, torna-se i~prercin jvel e c1 n Pir justi ~ a re
para~ao do nano causado ao oper~r o CR SOSTO~O n~ 0JT,~JRA . 

f 
Fiaco no àescort n ' o sociolo~ico e hlT'I'lan ' t , rio e s0 Tr 'h né'll 

o sup icante aguar a 
JUSTIÇA ~ 

Rio de Janeiro, ~~~ 

!I~f 
~ ;5 } 
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MINISTERIO DO TRABALHO SJMS 
INDUSTRlA E COMERCIO 

N,o 

END• TELEGR. 
"AO RI LABOR" 

• 

Snr. Crysostomo Lopes de Oliveira 

Aos cuidados do Snr. Dr. Benigno Rodrigues Fern es 

- 105, Rua 10 de Março- sobr, 

Capital Federal 

Na conformidade do requerido pela Procuradoria 

Geral, nos autos do processo em que reclama.es contra a 

Estrada de Ferro Sul de Minas, de ordem. do Snr. Presidente, 

declaro-vos que, em face da remessa do' inquerito administra

tivo, podeis apresentar vossas razOes de detêsa, dando-se 

vista do processo para esse ttm, durante o prazo de dez 

dias, nesta Secretaria, 

Atenciosas saudações. 

Oswaldo Soares, Diretor da Secretaria 



G. 569 I 
L. R. 

THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITED 

CERTIFICADO DE TEMPO DE SERVI~O E VENCIMENTOS 

Certifico que o Snr . ..... Cbris.os.tomo ...... d~_Oliv.eira-::.~.-:: .-:: .~ .-:-: -~~- :-:-. :-:-. ::-.::-. ::-. ::-.-::~ . ":'":' .-:-:::-: .-:- _-:--:--:-. ::-. :-:-_ -:-_ :-:-_ lfo.;L.l __ .. 
(é ou foi) 

empregado de ta Companhia, onde conta -9_-annos;--7- mêses e -:Z-:- dias de sei-viço ativo dentro de tes 

periodos, exclusive as licenças indicadas a seguir : 

DE ATÉ 

FREQUENCIA 

I Mêses I Dias I Horas I f 
CIVENCIMENTOS I S{VENCIMENTOS VENCIMENTOS 

Diaa I Horaa Di•• Horaa 

LICENÇAS 

l ' lO 9U 3l 12 912 - -3- - - Aprendiz 

- --- l · gratuito 

l 1 1 913 31 I2 l913 - -11- -18- - - - - - 146$500 

1 I 914 31 I2 914 - -10- -18- -6- - - - - 268$800 . 
l I l 915 31 12 915 - -11- -9- -6- - - - - 427$100 

'I 

I 

I 
~ I 

; 

~l I 916 3I 12 916 - -11- -21- - - - - - 592$000 I 
! ~~~~" 1917 31 12 1917 - -11- -15- -4- - - - - 726.J)200 

: ~ ~ ~ I 918 31 7 I 918 - -7- - - - - - - 612'i?500 

- i ~ 8 918 31 1 919 - -5- -24- - - - .. - . - 596:;2000 
. ~~~~~~~2+9~1~9~3~~0~~4~9~1=9~---~--~2~-+-_~1=6~-+-_-4--~----+--_~~~----~----~~2~9~9~~-20-i'Ü---

! ~, '-' I '"' 
\ ~~\." ! 5 '919 30 9 1919 - - 5- - - - - - - 570'iQvO 
. ~ 10 919 30 6 920 - -7- -7- - - - - - 917f,?300 

~ I 7 92gj-:2~3~l=l~9=22~~-2~-~~-=2=-~-~20~·-~~-7~-~--~~---~----------~3~:~70=3~>~~;20~10 __ ~ - -- -
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f,' ·' · .. '1d fJ BSERVAÇÓES : REPART IÇÃO- Locomoção- N? - 2301- P . 

-· 'Tr~oalhou- ~~-.t~:rJ.ê.t.~ .... ~. J=~:o.r;~:i.~~a.. r .... ?..~~49. ... ~.-- l3~~ ---~~-~-~-a _ (!_éLtegoriGJ._, ~m 'ove~P!O. . __ c.~-- ~-9..?~- '- -~-<?~-~-~ 
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Rio de Janeiro, 14 de . Setemorq .. de 193 3 

H. 2.000-7-933 
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• ,... ESTATUTOS 
DA 

ASSOCIAÇAO OPERARIA 
23 DE AGOSTO 

APPROVADOS EM ASSEMBLÉA 
GERAL REALIZADA EM 14 DE 

AGOSTO DE 1927. 

FUNDADA EM CRUZEIRO 
ESTADO DE S. PAULO 
NO DIA 4 DE AGOSTO 

DE 1927. 

1928 

L"'STITUTO DE ARTES GRAPIDOAS 
R t: A DOS INV A LIDOS, 180 - A 

RIO DE JANEffiO 

• 



CAPITULO I 

Da séde e flns 

Art". 1 o - Aoos quaJt'r.o dias do mtez de 
agosto de 1927, foi fundada a ASSOCIAÇÃO 
OPEiRAR•IA 213 [)E AGOSI'O -4 com séde na 
cidade de Cruzeiro, Comarca de Cachoeira do 
Estado de São Paulio, Brasil, de duração ilimi
tada e composta de ilimitado numero de sooios 
de amlbos os sexos, mb iores de 14 annos, sem 
distincção de nacionali1Iade, offliclo 0'11 profis.são. 

Art". 21" - A ASSOCIAÇÃO OPE.RAJR.IA 2.3 
r, AGOSTO tendo por objectivo p>romover o me
oNl!IIlento economico moral, phyaico e intelle

ctual dos seus associados, concitando-os para uma 
lucta intelligente e ampla em fa vor da sua eman
cipação integral, a.cceita com.o prLncipio a Jucta 
de classe e intervirá nella, utilisando-se dos meios 
de acção pro-prios e especiaes da organizaçãQ ope
raria; e de accô>rdo com este proposito, manifesta 
?. sua solldari<edade com t<>da as associações de 
traba!lhadores que acceitem e m!snúenham iguaes 
principias . 

A:rto. 3" - De accôrdo com 'Os pl'incipios ex
pressos no artigo ant-erior, esta a.ss.ociaçã.o- adOl-erirã 
ao organismo f<ederatlvto que englobe em si as di
versas organizações proJetarias, adoptando o prin
cipio da lucta de classe. 

Ar-t•. 4" - A ASSQOIA.ÇÃO OPERA.R!rA 2•3 
DE AGOSTO, organizada sob os presentes estatu
tos. tem por fim: 

a) - pugm1r pelos lnteresses econMnicos, mo-
<.. raes, physicos e inteJ.J.eotua.es de seus CO'Inp<>nentes; 

b) - tirar salaziios mínimos; 
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c) - regulamentar os horarios de trabalho, 
diurno e noctuTno, temio~e em vista as condições 
!Jeculiares a da profissão; 

d) - creação <la. '"Bolsa. de Trabanbo" ou "Se
cção ode C<>!Locaçà(}"; 

e) - auxilia.r pecun!ariamente os assocl.sdos 
q,oo,nodo desempregados por motivos extranhos a 
sua v'ontade, ou quando doentes; 

f) - promover a iiJBtrucçã.o profi&sional e 
geral -dos seus assodados e seus filhos; _ 

g) - manter correspondencia com as demais 
associações congeneres do paiz; 

h) - 'P'I-eitea-. junt-o aos poderes publicos to
das as melhorias para .os associados que perten
Ç9.m ao Esta1lo. 

AI'It•. 5" - A ASSOCIAÇÃO OPERARIA 23 
DE AGOSTO propõe-se a consegui! os fins por 
ella coliimlJdos pe-Jos seguintes meios: 

a) - congraçando em seu seio todos os tr~
balhadores do município de forma a conseguir 
uma possante organização; . . 

b) - organizando commiSSões techn1cas, 
permanentes ou occasionaes, para estudar as q 
stões attlnentes aos interesses dos diversos raro~ 
profissionaes que fol'Illam a associação: 

c) - creando uma caixa de auxilias por des
emprego e doença, com vida autonoma; 

d) - promovendo conferencias instructivas 
e de propaganda dos meios de emancipação pro
Jetaria festas theatraes, editando publicações de 
caract~r technico e de defeza proJetaria, entre 
ellas um orgáo offiaial da associação, fundando 
uma e>Rcola para socios e seus filhos; 

e) - procurando desenvolver o sentimento 
de solidariedade entre os seus membros, afim de 
prestarem reciprocamente auxilio quando feridos 
na sua dignidade e nos seus interesses economlcos. 

Art•. 6° - A ASSOCIAÇÃO OPERARIA 23 DE 
AGOSTO protegerá. os seus associados quando coa
gidos na sua liberdade civil, e promoverá. a li
berdade dos mesmos quando processados crimi
nalmente, no caso de terem agido em defeza da 
corporação e, a juizo da assemblêa, quando agi
rem em defeza do o-perariado em geral. 

r 

--

Art•. 7" - A - ASSOCIAÇÃO OPERARIA 
2 3 DE AGOSTO não participará. nem se fara 
representar em nenhum acto ou movimento de 
c-.aracter religioso ou de partido político não ope
rario. 

CAPITULO II 

Da admissão e ellm.lnação dos soclos 

Art•. 8" - Poderão ser socios da ASSOCIA
ÇÃO OPERARIA 23 DE AGOSTO - todos os 
tr:J.balhadores, mestres geraes e os pequenos ln
dustriaes que trabalhem na sua profissão e qu.-, 
não tenham mais de 6 (seis) officiaes. 

§ 1• - Os mestres geraes, e os pequenos in
dustriaes, que trabalhem na sua profissão e que 
não tenham mais de 6 (seis) officiaes, poderão 
ser admittidos quando a Commissão Executiva o~ 
reconhecer como partidarios do •bem estar da clas
se, reservando-se a assemblêa geral o direito de 
exc!uil-os quando se tornarem suspeitos. 

§ 2• - O quadro social compõe-se de contrl
. )inte.s e correspondentes. 

G 3• - l!lnt;IOS contribuintes são os que tra
balham nesta c>aade e munlcipio. 

§ 4• - l:Soctu:s correspondentes são todos os 
q~e residem fOra deste municipio. 

Art•. 9'• - Para ser admlttido como SOL' lO 
é indis-pensavel ser apresentado -por um associa
do em pleno gozo de seus direitos sociaes. 

§ 1" - eTão dispensados das exigencias des 
te artigo os que exhibirem documentos de have
rem pertencido a qualquer outra associação co
irmã. nos E tados ou no Estrangeiro e em é-poca 
recente. 

§ 2• - Ao proposto e não a-ccP.ito se com· 
municarã por escripto o motivo da recusa, ca· 
bendo-lhe o direito de recorrer ã. assemblêa geral, 
para o que -pedirá. ã. Commissão Executiva a in
clusão do seu caso na OTdem dos trabalhos da 
primeira assemblêa que se realizar. 

Art•. 10 - Será suspenso de seus direitos 
soches: 
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a) - 0 que, sem motivo justificado, deixar 
de pagar suas contribuições, durante tres (3) me-
zes consecutivos; . . 

b) - 0 que praticar actos contrarws aos fins 
da ASSOCIAÇÃO OPERARIA 23 DE ~GOSTO· 

c) - o que desviar qualquer obJecto ou va
lor pertencente ã .A.SSOCIAÇÃO OPERARIA 23 
DE AGOSTO; 

d) - o que, exerceo<!? o cargo de repr~
sentante, não prestar a dev1da conta das <:ontr~
buições recebidas, dentro do p~azo que fõr esti-
pulado ·pela Commi.Ssão Executiva. . _ 

Paragrapho unico - Co.mpet~ á Comm1ssao 
Executiva notificar ao assoClado mcur~o na pe
nalidade acima, 'abendo a este o dlre1to de re
curso ã assembléa geral. 

CAlPITULO IIT 

Das <:Ontrlbnições 

At•. 11 - O socio contribuinte pagarã a. 
mensalidade de 1$000. 

§ 1• _ Além da mensalida<le fixada no ar• 
tigo anterior o associado pagarã mais .a quota 
1. 000 réis ou 2. 000 réis conforme se ms<:reva L 

Série A ou B da "Caixa de Auxilios". 
§ 2• - A contribuição para a "Caixa de Au

xilios'' é obrigatoria, cabendo, entretanto, ao as
sociado o direito de opção da série em que se 
inscreva. . 

§ 3• - E' obrigação para to~o assoc1ado ad-
qm.::1r a carteira associativa media.nte .a taxa es
tipnlada na ultima assembléa ordmana ce cada 
anno. . . 

§ 4• - Além das c~ntribulç<;'le.s ac1ma men-
rionadas os associados f1cam suJeitos ás so!:Jre
taxas que forem determinadas pela asseml)léa 
geral, desde que os interesses da collectivldade 
assim o exijam. 

CAPITULO IV 

Dos direitos e deveres do socio 

Art•. 12 - São direitos do socio: 
a) - tomar parte em todas as assembléas; 
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b) - votar e ser votado para os cargos ele
ct:vcs da associação; 

c) - apresentar propostas e discutdl-as; 
d) - ser dis.pensado do pagamento das con

tribuições; quando doente por mais de (30 dias} 
ou quando, por motivos particulares, se ausentar 
desta cidade com licença da associação; 

e} - ser auxiliado pecuniariamente quando 
desempregado ou doente, esforçando-se a asso
cia-;ão para collocal-o no caso de desemprego; 

f) solicitar da Commissão Executiva, 
quando pretender retirar-se desta cidade, a licen
ça necessaria; 

g) - s()!icitar da Commissão Executiva, a 
convocação das assembléas geraes, quando se tor
narem necessarias aos interesses da ASSOCIA
Ç.AO OPERARIA 23 DE AGOSTO, declarando os 
fins das mesmas e a.ssignando o pedido 20 soctos 
quites; 

h) - solicitar da associação, quando pre
tender retirar-se deste municipio, ·para o interior 
ou o exterior do paiz, documentos que o recom· 
mendem ãs associações co-irmãs; 

-· i) - assistir as reuniões do conselho .geral 
os delegados e apresentar qualquer pro,posta ou 

indicação de interesse da associação, não podendo; 
porém, votar nessas reuniões. 

i 1• - As assem'bléas de que trata a letra 
"g" deste artigo serão convocadas com o prazo 
mínimo de 3 dias. 

§ 2• - O socio eliminado poderã se read
mittido quando não houver contra si factos que 
o desabonem. 

Art•. 13 - São deveres do soclo: 
§ 1• - ser solidario, em todas as questões 

de interes e commum, com as decisões tomadas 
nas assemi:>léas geraes e demais orgãos da AS
SOCIAÇÃo() OPERARIA 23 DE .A.GOSTO, e ob
servar as disposições destes estatutos; 

§ 2• - pagar pontualmente as contribuições 
que forem resolvidas pelas assembléas geraes; 

§ a• - toda vez que se transfira de offi<:ina 
ou lugar onde trabalhem, os socios deverão com
municar ã secretaria, a'fim de que a sua vaga seja 
preenchida por um soei o desempregado. 
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CAPITULO V 

Da administração 

Art• . 14 - Annualmente, em a.ssemblêa ge
ral ordinaria, serão eleitos por escrutínio 8 so
cios que constituirão a Commlssão Executiva in
cumbida de administrar a ASSOCIAÇÃO OPE
RA!RIA 23 DE AGOSTO. Essa eommissão serA 
apenas executora cas decisões -das assemblêas ge
raes e destes eatatutoa. 

Art•. 15 - EStes 8 socios occu.parão os ca;-
gos de : Secretario Geral, 1• e 2• secretarias, t• e 
2• thesoureiros, um bibliothecario ar<!hivista e 2 
auxiliares. Cada um terá. as seguintes attr1-
buições: 
~ Secretario Geral - Redigir e firmar to-da a 
correspondenc!a da ASSOCIAÇkO OPERARIA 
2 3 DE AGOSTO, d a qual guarda rã minuciosa. 
relação ; redigir todos os relatorios da Commissão 
Executiva ; encarregar-se de todo o serviço de cor
respondencia e manter estreito entendimento com 
os delegados, dando-lhes instrucções para o bom 
desempenho- de suas funcções. 

t• Secretario - Organizar os expedientes à 
todas as reuniões, secretariando-as e dando ex
ecução aos demais actos que derivem da Com
missão Executiva e das a.s!>emblêaB geraes; aUXI
liar e substituir o secretario geral . 

2" Secretario - Secretariar todas as reur.iões 
e dirigir as respectivas actas; auxiliar e súbstituir 
o t• Secretario. 

1" Thesoureiro - Despachar todo o serviço 
relativo á. thesourarla, attender .aos pelepd.os 
tomando-lhes conta das contribuições; depositar 
e m conta corrente em estabelecimentos de credito, 
d esignado por assemblêa geral, os -yaJores da as
sociação, não podendo conservar ce>msigo quan
tia superiar a 3-00$000; organizar mensalmente 
um m&P>Ut demonstrativo da c~brança realizada 
pelos delegados. a.ffixando-o na séde em lupr vi
síveL 

2 .. Tbesoureiro - Auxiliar ao 1• thesoureiro 
em todas as suas funcçUeg e substítuil-o quando 
se tornar n.ecessa.rio. 

r-

B iblio thecario Archid ta - Executar todos 
os serviços que se relacionem com a Bibliotheca 
da associação, desenvolvendo o maximo esforço 
para sua organização , e ter sob sua guarda tocos 
os moveis, papeis, docu mentos, etc., dos quaes 
fat·ã minuciosa relação, que apresentará. ao re-
pectivo substitu to; ter u m livro no qual archiva

r á a publicações avulsas referentes ã ASSOCIA
ÇÃO OPER ARIA 2 3 DE AGOST O. 

Auxiliares - Compete s ubstituir e a uxiliar 
o bibliotbecario, cuidar da hygiene e da ord e m da 
êde. 

Art. 1 6 - A Com missão Executiva apre
sentar ã, m ensalmente, ao conselho ~ral dos de
legados, um balancete d a receita e despeza da 
ASSOC IAÇÃO OPERARIA 23 DE AGOSTO, af
fixa nd o-o em um q uad r o, e em lugar visível da 
sê de social . -

A rt•. 17 - O 1• t h esou r ei r o ê o responsavel 
d irecto pelos valores conf.iaeos á s ua guarda, ca
bend o essa r esponsabilida de ao 2• t h esoureiro 
~ mpre que e te substitua áquelle. 

Art 0
• 18 - A Comm issão Execu tiva r eunir 

·e-ha ord ina r iam en te uma vez por semana e ex
traordinaria m ente sem p re que assim exigir os in
ter e ses sociaes. 

A.rt". 19 - Findo o seu m a ndato, a Com
missão E xecu tiva a presen tará ã assemblêa geral 
ordina ria de Agos to um r elatorio contendo tod o 
o m ovimen to s ocial veri ficado duran te a sua ges
tão, bem como d os valo r es, m oveis e imm oveis. 
existen tes. 

CAPIT OLO VI 

Das assembléas 

Art•. 20 - A a ssemblêa geral ê o u n ico o r 
gão soberan o da associação . 

T odas as inicia tivas de natu reza collectiva 
r.ão p oderão effectuar-se se m a sua san cção, u.e 
vendo a Com m issão E xecuti va p r ovocar o se1J 
pronu nciamen to em toeas as m anifestações da. 
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vida a.sociativa, para que os ocios po aro par
ticipar directa e effecti,·amente dos de tino da 
associação. 

Art•. 21 - ·os caso de natureza urgente e 
inadiavel, a. Commissão Executiva poderâ. agir. 
assumindo toda a responsabilidade, aevendo, po
rém submetter os eus actos â. approvação da 
a~ e~bléa ~era!. 

Art•. 22 - .As a emb!éas geraes ordinaria>', 
reunir-se-hão em Fevereiro, Abril, Junho, Ago -
co, Outubro e Dezembro; e li.S extraordinarias 
todas as vezes que as lm determinarem os Inter
esse ca ASSOCIAÇÃO OPERARIA 23 DE 
AG TO. 

§ 1 • - • ·a a eml>léa de Agosto que serâ. d·) 
encerramento do anno ocial, proceder-se-ha a 
leitura e di cussão do relatorio annuaJ da Com
roi são Executh·a, o qual deverâ conter o movi
mento da receita e despeza, procedendo-se em 
eguida á eleição da nova directoria q~e poderá 
er immediatamente empo ada, se assim o en-

tender a assembléa. ,-' 

§' 2• - Além <'o balanço annual de que tra"ta 
o paragrapho anterior, a Commi ão Executiva 
apresentará â.s assembléa gerae ordinari~ de 
que trata o artigo 22, um balancete da receita e 
de_peza. 

§ a• - Excepto a assembléa geraes ordi
naria., que terão as·umptos geraes, todas a O?
tra · limitar-.e-hão â. discussão da ordem do dlll, 
que deverâ. ser mencionada nos competente: 
aviso . 

Art•. 23 As a sembléas erão realizada;; 
com a pre ença de 50 ocios quites, e uma uo:a 
depois da marc:ada para o eu Inicio poderao 
effectuar- e com qualquer numero, e serão con
\'oca<'a pela impren a, boletins, circulares. ou 
pelo delegados, com a antecedencia mínima de 
um dia. 

Art•. 24 - As assembléas geraes serão aber
ta. pelo secretario geral, que, depois de explicar 
os fins da convocação, pedirá a indicação de um 

ocio para presidir os seus trabalhos. 
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CAPITULO YII 

Dos Delegado 

Art•. 25 - Os quadros das diversas offici
na" e lugare de trabalho far-se-hão repre entar 
junto ã - OCIAÇÃO OPERARIA 23 DE Al>v -
TO, com o Delegados de tot'a as secçõe em 
que se dividam essas officinas e Iugare de traba
lho, eleito por e lias proprias. 

Paragrapho unico - O mandato do Delega
do cessarã quando a sua secção deliberar, fazen
ào-se immediatamente a eleição do eu ub i
luto, a quem passa rã. a credencial competente. 

Art•. 26 - São deveres do Delegado: 
a) - comparecer â.s reuniõe do Con elho 

Geral de Delega<'os; 
b) - e!fectuar com solicitude a cobrança 

d mensalidades, prestando aos associados 
quaegquer- e clareclmentos do movimento da a -
sociação; 

c) - e for~;ar-se junto aos respectivos ch~:
~~ para que sejam encaminhados ã .. Bolsa de 
"'l"l'abalho'' da AS OCIAÇÃO OPERARIA 23 DE 

AGOSTO, o pedido de operarios, devendo com
municar immediatamente ã Commissão Technica 
El de collocação sempre que se verifiquem vagas 
nos e tabelecimentos em que trabalhem; 

c') - levar ao conhecimento da Com missão 
Executiva qualquer reclamação dos seus com
panheiro e intervir ami to amente na conserva
ção da harmonia entre os mesmos; 

c) - propor, suggerir. expOr. agitar, alvi
trar ou aventar idéa que digam respeito ãs e
cçõe qu representam ou em beneficio da cor
poração; 

f) - pre tar com a maxima pontualidade as 
sua contas ao the oureiro; 

g) - communicar â. secretaria a retirada do 
a..•sociado do lugar em que trabalha; 

h) - fazer com tenacidade a propaganda da 
as~ociação, procurando desenvolver o espírito a _ 
sociativo de seus companheiro de trabalho· 

i) - no <'aso de d •intelligencia mor~) ou 
profi ·ional, entre o as ociado e seu chefes, 
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gerentes e patrões, o Delegado não poderá tomar
qualquer iniciativa sem prévio <:onhecimento da 
Commissão Executiva. · ~ 

CAPITULO VIII 

Do conselho geral de Dele,ooados 

Art•. 2 7 - O conselho geral de Delegados 
compõe-se dos representantes dos .quadros de lu
gares e offi-cina acreditados junto á ASSOCIA
ÇÃO. 

Paragrapho unico - O conselho gerai de 
Delegados reunir-se-ha, ordinariamente, duas ve
zes por mez e extraordinariamente quando hou
ver necessidade - sempre em conjunto com a 
Com missão Executiva. 

Art•. 28 - São attribuições do conselho ge
ral de Delegados : 

a) - resolver os casos não previstos nos 
presentes estatutos, ficando taes decisões sujei
tas á apreciação da primeira assembléa geral que
se seguir; y- • 

b) - autorizar as despezas propostas p~la. 
Commissão Executiva; 

c) - derimir as duvidas suscitadas sobre a 
concessão de auxílios .P«:n' desemprego, despa
chando os recursos que lhe forem dirigidos peJos 
associados nesse sentido. 

§ 1• - As reuniões do conselho serão Iegaes 
quando com a pre ença de um terço de Delega
dos junto á ASSOCIAÇÃO OPERARIA 23 DE 
AGOSTO. 

§ 2• - ~ão se achando presente o numero 
de oessoas indicadas no paragrapho anterior, 
a peÔas se tratará do expediente existente. 

CAPITULO IX 

Da caixn. de auxilias para os ca os de 
doença e de emprego 

Art•. 29 - Fica instituída a caixa de au · :_ 
xilio para soccorrer o associado nos casos de 
doença e desemprego . 

- lt-

§ 1• - O auxilio de que trata o artigo anJ 
terlor será de 4$000 para a série A e 8$000 pa.ra. 
a série B. 

§ 2• - O auxilio será concedido nos seguin
tes casos: 

a) - quando pôr motivo de doença de mais 
de 8 dias; 

b) - quando se encontre sem trabalho J>OI" 
motivos alheios á. sua vontade e por mais de 
8 dias; 

c) - quando por motivo de dignidade mo
ral ou profissional se veja obrigado a abandonai" 
o trabalho. 

§ a• - O associado que por motivo de -.es
emprego estiver percebendo o auxilio -poderá. fa
zer trabalho dos chamados "biscates", perdendo 
nesse caso o auxilio durante os dias em que es~ 
tiver trabalhando. 

§ 4• - Para a percepção do auxilio por de ·
emprego, ou por doença, deverá essa anormali
dade ser levada lmmedlatamente ao conheci
mento da Commissão Executiva, pelo DelegadO' 
do departamento, e na falta deste, .Pelo prop.rlo 

ociado ou pessoa da fami.Jia, procurando a 
ornmissão Executiva syndicar a respeito. 

. § 5• - O associado começará. a perceber o· 
auxilio por desemprego ou doença a que tem di
reito, da data da communicação á. secretaria. 

§ s• - Para a percepção do auxilio por des
emprego é necessarlo o comparecimento diario á 
séde social, salvo motivo de doença que será com
municada em tempo â Commissão Executiva, 
para que esta mande verificar da proceeencla dll 
communicação. 

§ 7• - Para registrar a presença dos socios 
desempregados na séde social ou dos doentes, 
haverá na secretaria um livro especial QUe se
denominará - "Livro d os AnxUlos". 

l 8" - Os casos de desemprego collectlvo 
ou de gréve .parclal, serão affectos á assembléa 
geral que serã. lmmediatamente convocada. 

§ 9• - Não terâ direito ao auxilio o asso
.:iado que, sem causa justificada e por inerda, 
vagabundagem ou falta <le cumprimento do de
ver, abandonar o lugar em que trabalha. 
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§ 10 - Os auxilios começarão a ser conce
didos log-o que o capital da caixa de auxilios at
tinja a 5:000 000 (cinco contos de réis), poden
do ser augmentados com o desenvolvimento do 
capital e a juizo da assembléa geral. 

§ 11 - Das contribuições para a caixa de 
auxilios serão descontados 20 •j• destinados ás 
dP.spezas geraes. 

CAPITULO X 

Da bolsa do trabalho 

Art•. 30 - Fica constituida a bolsa do tra
balho da ~OCIAÇÃO OPERA R IA 2 3 D E 
AGOSTO, com Ós seguintes fins: 

a) - promover a · collocação dos associados 
que se encontrem desempregados ou que dese
jem transferrr-se de casa; 

b) - exercer por intermedio dos Delegados, 
activa vigilancia so·bre a entrada de novos ope
t-arios nas casas em que trabalham, de modo a 
evitar a desvalorização da mão de obra, ou que 
se contrariem as normas estabelecidas pela AS-
SOCIAÇÃO OPERARIA 23 DE AGOSTO; v 

c) - envtdar esforços para a constante e gta_J 
dual elevação dos salarios actuaes, a-proveitando 
habilmente o desenvolvimento da industria em 
geral . 

§ 1 • - A bolsa de trabalho serâ. dirigida 
por uma commissão que se denominarã: Com
missão Technica, e de Collocação e serâ. com
JJOSta de um: ajustador, torneiro, machinista, ele
ctricista, pintor, carpinteiro, marceneiro, t, po
s:-rapho, padeiro, pedreiro, chauffeur, lbarbeiro, 
'llilgarefe, camponez, alfaiate, sapateiro, oleir o, etc. 

§ 2• - Mensalmente a Commissão T ech
nica e de Collocação, apresentarã ao Conselho 
r.-eral de Delegados uma .relação de seus traba
lhos e do movimento da Bolsa. 

§ a• - A C. T. C. enviará circulares de pro
paganda da bolsa â.s associações do paiz e do 
exterior e entender-se-ha pessoalmente ou por 
correspondencia com os chefes, gerentes e pro.J
prietarios, de modo a tornar conhecido os seus 
fins . 

- 1(-

Art•. 31 - Nenhum associado poderâ. soli
citar trabalho nas officinas sem prévia consulta 
ã C. T. C. 

§ 1° - Quando directamente chamado para 
preencher determinada vaga, deverá o associa
do communicar o facto â. C. T. C. informando-a 
igualmente das condições ajustadas no novo em
prego. 

§ 2• - Nenhum associado deverâ. tomar em
preitadas ou outro serviço qualquer sem primeiro 
consultar a C. T . C., para normalidade nos 
preços de mão de obra. 

DI posições Geraes 
Art•. 32 - A ASSOCIAÇÃO OPERARIA 23 

DE AGOSTO procurarâ. estabelecer um accôrd<' 
com a sociedades beneficentes locaes, visando 
numa acção commum, a creação de cooperativas, 
sanatorios, ou qualquer outra iniciativa em be
neficio da classe operaria e patrocinando a 
concentração de taes sociedades num organismo 
t ea erativo do qual farâ. tambem parte integrante. 

- Art•. 33 - O socio que, por acto ou palavra 
>romover o descredito da associação será elimi
nado do quadro social, correndo todo 0 processo, 
Pm _ discussão ampla, em assembléa geral, unico 
nrgao capaz de resolver esses casos. 

Art•. 34 - Procurando tornar evidente e 
pratico o seu ideal de igualdade social, a ASSO 
CIAÇÃO O'PERARIA 23 DE AGOSTO não con
sentirá em seu seio nenhuma distincção honorí
fica. nem renderâ. especie alguma de homena
gen~ aos seus socios vivos. 

A rt•. 35 - Os associados não responderão 
pelas dividas nem obrigações que seus represen 
tantes contrahirem, expressa ou intencionalmen
te em nome da ASSOCIAÇÃO OPERARIA 23 DI!; 
AGOSTO. 

Art• 36 - Perante terceiros e em juizo a 
associação será representada pelo secretario 
geral. 

Art•. 37 - Nas assembléas geraes ordina
.-ias, serâ eleita a Commissão de Contas, compos
ta de tres (3) membros com a inr:umbencia de 

- lõ- • 



examinar os balancetes, relatorlos e demais do
cumentos que lhe serão entregues pela CommiSStiO 
Executiva dez {10) dias antes da assembléa ge-
ral seguinte, para o devido exame, utilizando-se · , 
de toeos os meios posslvei.s no desempenho ~e 
sua missão. · 

§ 1• - O mandato da Commlssão de Contas 
durarA quatro roeres, devendo ser os seus pare
ceres apresentados por escripto e lidos na as
sembléa ou reunião, juntamente com os do
cumentos a que se referirem. 

§ 2• - Não poderão ser reeleitos os asso
caldos que houverem feito parte da anterior. 

Art•. 38 - A associação não poderá ser dis
solvida emquanto houver 8 soclos que a queiram 
manter com os mesmos fins. 

Art•. 39 - Caso a associação se dissolva 
o seu espolio terá o fim que a assembléa resolver. 

Art•. 40 - Os aprendizes pagarão suas quo
tas com 50 •1• de abatimento, tentlo entretanto 
direito a todas as regalias associativas, inclusive 
11. tomar parte nos trabalhos das a.seembléas ge
raes, não podendo, porém, os menores de 18 ~ 
nos votar nem serem eleitos para a Commissã< 
Executiva. 

Paragrapho unico - No caso de auxilio o 
aprendiz vencerâ. metade do auxilio de que trata 
o artigo 29, paragrapho lO. 

Art•. 41 - Terá direito â. indemnização 
equivalente aos ~<eus salarios todo o socio que 
perder um ou mais dias de trabalho em servi
ços ca ASSOCIAÇÃO OPERARIA 23 DE 
AGOSTO. 

Art•. 42 - Os casos não previstos nestes 
estatutos serã~; resolvidos pela assembléa geral. 

Art•. 43 - A Com missão Executiva, em en
tendimento com a commissão technlca e de coJ
Ioca!;ãO, convocarA reuniões parclaes de cada uma 
das categorias em que se subdivide a associação. 
para tratar de assumptos a ella concernentes ou 
visando interesses communs a consultar. 

Art•. 44 - A ASSOCIAÇÃO OPERARIA 23 
DE ,-\.GO~TO adaptarâ. um pavilhão vermelho re-
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etangular com os dizeres em preto tendo ao cen
tro o desenho de duas mãos entrelaçadas. 

Art•. 45 -A ASSOCIAÇÃO OPERARIA 23 
DE AGOSTO para a escripturação dos trabalhos 
c a thesourarla, contractarâ. um guarda-livros. 

Art•. 46 - Annexos á ASSOCIAÇÃO OPE
RARIA 23 DE AGOSTO com vida completamen
te autonoma, poderão ser creados grupos, ou or
ganismos que tenham em vista o melhoramento 
intellectual, economtco, ou physico de seus asso
ciados, taes como grupos educativos theatraes, 
musicaes, sportlvo,. ou recreativos, principalmen
t~ eooperativas, as quaes serão organizadas de 
accOrdo corr. a lei que rege a especie. 

Art•. 47 - Será creado um jornal da AS
SOCIAÇÃO OPERARIA 23 DE AGOSTO para o 
qual a Commlssão Executiva nomeará 0 director 
e o gerente responsaveis pelo mesmo. 

Art•. 48 - Da renda liquida mensal da as
sociação deverão ser retirados e depositados num 
~stabelecimento •bancarlo, ~O •j• que se destina-rão 

á construc!;ão do edifício social. 
Paragrapho unlco - A ASSOCIAÇÃO OPE -

AJUA 23 DE AGOSTO promoverâ. entre os seus 
·omponentes os meios mais efflcazes para anga
ria~· recursos que permltt.a.m a prompta realiza
!;ào desse objectivo. 

Art•. 49 - Esses estatutos, terão o seu com
plemento no Regulamento Interno e só poderao 
ser reformados ,por decisão de uma assembléa 
geral extraordinaria, especialmente convocada 
para este fim com antecedencia de tres (3) dias, 
não attinginco, .porém, qualquer reforma os fins 
essenclaes da ASSOCIAÇÃO OlPEoRARIA 23 DE 
AGOSTO. 

CRUZEIRO, 10 de Agosto de 1927. 

.A. Commlssão Compiladara: 

Hermogeneo Silva.. 
Joaquim Ferreira. da. Silva. 

José Fernandes. 
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19 ..... ~4. . 

VISTOS E R 'LATlillOS os autos do processo em ue Chrysosto

mo Lopes de Oliveira reclama contra a Estrada de Ferro Sul de Unas: 

~TOhiO 

o recorrente , na qualidade Je empre6ado da Rêde UDeira 
N 

de Viaçao , foi dispensado do serviço em 1931 , e , por i nter:nedio de 

seu advoo·ado , pretende a sua r ein tegração no cargo , allegando, pura 

esse fim , ter ais de lO armos , o ue pre tende provar com doeu nen tos 

de fls . 0 e 4 dos autos . 

Pedidas informações~ Estrada , esta enviou o in.,uer1to 
, 

administrativo instau.rado par a o fim de provar ue o recorrente e cou1-
; 

munista e um a,_: tador de ideas subversiv as dentro do recinto da ra-

da , n~ havendo o accusado , LUando offereceu contesta~ão a nesmo 1n

(1ueri to , offerecldo ual uer prova contra elle . 

Isto posto , 

Considerando ue o tempo de serviço foi provado _pelo ro

prlo reclaman te , com documentos por elle fornecidos , 100 0 seu1 1 oti

vo a qual uer contesta ão por sua parte; 

Considerando , assill , ue , pela caderneta de fls . 3 e cer-
N 

tidao de fls . 26 , o su plicante grovou ue foi empreGado d Th Leo-

poldina R&il my Comp y de l o de outubro de 1912 até 26 de Novembro 

de 1922; elo documento de fls . 4 , QUe foi admittido ao serviço da 
~ N Rede Mineira de Viaçao em l o de Dezembro 1923 , sendo dispens o e 1 

13 de Julho de 1931 , contando , ort cnto , na pri eira via fe rea lo 

os , 1 mez e 23 dias de servic~o, e na Rêde ó 11ente 7 urmos , 7 me-



I 

• 

) 

zes e 12 dias ; 

Considerando que a dispensa da ultima Estrada occorreu 

em Julho de 1931 , sendo o assumpto regulado _pela L i no 5. 109 , de 

20 de Dezembro de 1926 , vi,...ente nessa epoca ,~ rQ.EJ. velo seu art . 4b, 

estabelecia que os empregados ferr oviarios com mais de lO armos de 
"' serviço prestados a Estradas de Ferro, nao podiam ser dernittidos, 

senão eu1 virtude de falt a gcave a urada em in uerito administr'" tivo ; 

Considerando que a .;arantia de effecti v idade do cargo esta

tuido no dlsposi ti v o citado só se refere aos empre :rados com Illais de 
"' "" lO annos de serviço , situa ao que nao aproveita ao recorrente , ~or 

não t~r esse tempo de serviço prestado á Rêde sul Mineira ; 

COtlSiden.ndo "' ue , para effeito do art . 43·alludldo, nao se 

contava o tel!lpo de servi1o nr Gstado a outra Estrada de Ferro, senão 

no caso de accôrdo expresso com a ~strada ern ue viesse a ervir o 

ferroviario , nos termos do l 0 do mesmo ar t . 43 , que tissim preceit a: 

"Para aquelle y_ue tiver mais de lO annos , em mais de uma strada, o 

tempo de servi~o pé.tra os effeitos da vitalicie·ade , neste artieo es

taoelecido , e só para esse effei to , será calcLüado metUan te c corao 

entre a estrada de ferro e o ferroviario"; 
"' . Considerando que o recl amante n·3o provou que ti v .,.,se com-

binado com a Rêde Mineira de Viação para contar o tempo de serviço 

pre~tado a Leopoldi.na Railvray para o elffeito de vito.liciedade, e lo

go para esse fim só lhe cumpre contar o tempo 9re· .. tado á Rê1e; 

Considera.udo que o recorrente não tem mais de lO annos de 
,., "' serviço nessa Rede , nao lhe assistindo o. direito de exigir a reinte-

"' , ;raçao no car o, nem a Estrada esta sujeita a qualc uer enalidade or 

dewittil-o; 

Considerando , ainda , que a dis;Jensa deccrre de u.n acto d_e 

ad.ninistra~ão da c i ta.da Rêde Mi neira de Via; ão, contrç.. o qual o uei-
"' xoso nao encontra apoio na Lei p<:'lra reclamar , neln este Consel1o com-

~ ; 

petencia "'ara invalidal-o simple nente po rque so pode gart..r. tir a ef-

fectividade aos .empregados com mais de lO annos de serviço e o recla-
"' "' mante nao se en uadra nessa condiçao basicu; -
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Considerando , en ultima analyse , ue á Vista de faltar a 

Chrysostomo Lopes de Oliveira a rinci al e elernen tar condição para 

pleitear a re1nte0 ração no c r.o , torna-se desnecessario examinar 

validade do in uerito instaurado, "" "' orque o ne ~l i o, regular ou nao , nao 

é )reciso no caso em apre o , uma vez ue aruainistra~ão da Estrada 

.. ode dis 9ensar o eu1preoado , indepen entetnt;nte da pralJica de fnl to. 

r ,ve; 

Resolvem os rnenbros do Conselho Nacional do Trabalho , pe

los fundamentos expostos , negar provimento ao pedido de fls . 2, con

flnnando o acto da Rê Je Lineira de Viação ~e disoensou Chrysostomo 

Lopes de Oljveira do~rviços . 

Rio de Janeiro , 14 de Junho de 1934 

, 
Fui presente Procurador G r ul 

PUblicado no 
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21 •eve elro 

E/ 

Snr. D1recto.r da. ,t;strada. d~ Ferro sw. de Mlnaa 

(R de U1ne1rn d·e Vlação) 

Bello Horizonte 

De ordem dO :;r . .. >res111ente , remetto-vos, para os 
1111 

devidos !1us. c pl ;.utllent1cndo. do · ccord o pro!crldc rclo 
. N · Co?~.cel. lo Nac1on:.ll dn ~rrabalho, om se:Jsa.o de 14 de Junho do . 

rum J' :J ·u !indo' nos autO'"' r o processo m quo Chrlr .... os tomo 

e ol ·' t.·' :!'e :reolot .a contra uu 'a Estrada elo facto d.e ter 
,.. 

sl o 1 pens do, nao bst nte contar 1 1s de lO annos E'! 

A.tt ... nclos s saudações 

\Francisco de 
Pelo D1rector Geral 
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