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éJ ~iec~?t a{z t&Aaa{z 

~ca~na.· 
~o~e, nos t rmos do art . 53 do decreto 20465, d 

1 de outubro de 1931, modificado pelo ecreto 21081 de 24 de fe

vereiro de 1932, combinado com o art . 1~ das Instruções do Conse

lho Nacional do Trabalho, mandar proceder a inquerito administra

tivo para apurar a falta grave atribuida ao conferente BENEDITO 

MESSIAS , consistente, conforme carta 110-86- , de 14/2/ 36 , do sr. 

Chefe dos Transportes, cuja copia instrua a presente port aria, 

em haver da.do um desfalque de Rs. 3:262$900 na renda da estação 

de Mand.ury, - nomeando para constl tulrem a Comissão de Inquer i t o 

os Snrs . Cassio Ciampol1n1, José Antero Guedes e Juracy de Castro , 

~e servlr.ão; respetivamente , de Presidente, Vice-Pre 1dente e 

Secretario. 

São Paulo, 5 de Março de 1936. 



'COPIA' 

São Paulo, 14 de teveretro de 1936. 

110-86 

snr. Diretor, 

Tendo sido verificado, no dia 12 do corrente , 

que estação de Mandury tem um desfalque de rendas na 1mpor

tanei de 3:262$900 ~ cuja autoria se presume ser d responsa

bilidade do conferente de 3a. classe , snr. Benedito Messias; 
, 

mandamos suspender esse tu ionarlo do serviço, que nca a 

disposição da Comissão de Inquerito que rogo vos d!gneis de 

nomear. 

SaudaçÕes 

a ) L . Mendonça JUnior 

Che~e dos Transportes 

CC/DEP.FINANCIAS/CTS/ CDP/FI/REP. P.ESSOAL 
BGP/EM. 
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TA DE INSTALA O 

Aos cinco dias do mes de março do ano de mil novecentos e 

jr1nta e se1s; ás 14 hoaas; nesta Cidade de s·o lo, na 

sala dos inqueri tos dm1n1strativos; reuniu-se a éooüssão 

encarregada deste 1nquerit o, determinado em portaria do sro 

Diretor da E. Fo Sarocabana, datada de 5 de narço do cor

rente ano; para. apuração da falta grave que é atribu1da ao 

snro BENEDITO MESSIAS~ q 1 a de haver dado um desfalque de 
' N 

Rs6 3:262 goo; na renda da estaçao élle dury. Tomando conhe-

c1ne·nto do fáto narrado na referida portar:ta , p lo presidente 

foi dito que ficavam instalados os trabalhes deste inquerito , 

e~ conforme determina o art. 2~ das Instruções do c.No Traba

lho , para constar~ mandou lavrar esta ata; que l:l!iha e achada 

conforme; vai por todos assinada.. Eu , J acy Castro; Secreta

rio da Comissão , o datilografe! e asstnoo 

PRESIDENTE@ ~~é-?:> 
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TERMO DE D]LIBERA ÃO 

Aos ainoo dias do mes de mar o do no de mil novecentos e trinta 

e seis; nesta cidade de são Paulo, ás 14 heras, na sala dos 1nque

ritos administrativos; reunida e comissão encarregada deste 1nque

r1to; lidos e examinados os documentos iniciaiS de acusação; que 

serve de base ao presente 1mquer1to e acompanham a portar1 refe

rente, pelo presidente ficou delXberado que o local para as audlen· 

elas do acusado seja a sala da agenc1a da estação de Bernardino 

de Campos; no dia 1~ de abril do corrente ano; marcado para inicio 

das inquiriçÕes , devendo aJ1J.1; tambem; ser ouvidas as testemunhas 

indicadas, as quais são: - João Miniussi; Heroclides Melo e outraso 

o secretario da comissão lavrará as respetivas intimações, na 

confbrmidade do art . 2~ das Instruções do Conselho Nac~ 1 do Tr 

balho; combinado com o art . 3~ das referidas Instru õxes; fazendo 
N N ; constar do instrumento de 1nt1maçao ao acusado nao so a falta a 

purar , como os nomes d s testemunhas de acusação indicadas e a 

declaração de que o citando se pOderá fazer acompanhar de seu dvo

~do ou ser assistido pelo advcgado ou representante do S1ndic ato 

de sua ciasse; bem ass~ a notificação de que o destina rio dàve

rá lançar o "ciente" na 1 • via; datando-a a assinando-a; rorm

cendo-lhe za. Viao Em seguida; mandou o presidlente que; par con 

tar; lavrasse este termo que; lido e achado conrorme; vai por todos 

assinado. Eu; Jur acy Castro; Secretario da comissão, o escrevi e 

asslnoo 

. \ 
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C TID~ 

certifico , em cumprimento ao que ficou estabelecido no termo 

de deliberação de tls •• ..f.,, que , nesta data; expedi cart de 

intima ão ao cusado e intimei verbalmente as testemunhas 

citadas; do que; para constar, lavro o presente termo. Eu, 

Juracy castro, secretario comissão; o escreVi e subscrevo 
... ao Paulo, 27 de março de 1936o 

JUNT 

os trinta dias do mes de março do ano de mil novecentos 
e trint a e seis , jun~o aos presentes autos copia da carta 
CSo36-2- lo3; de 14/2/ 36 ,~ snr. Contador ao snr. Chefe do 
De ttamento de Transportes ; do que ' para const&r; lavro 
e~ e termo. Eu, JuracY- ast~ secre rio da Comissão; o 
escrevi e asst no . 

• 



CARTA DE INTIMA 1o 
---------~----~-~~ 

nr. Benedito Messias 

Conferente 

MANDURY ______ .. 

/ 

De co.ntorm1dade com as instruções do consel:t).p Nacio
nal doNTrabalho; referentes aos inqueritos administrativ9s para 
apuraçao d~ falta grave de ,empregado da emp:-eza sugelta a sua 
!iscallzaçao; comunico- vos a abertura do inquerito determmnado 
pelo snr. D1retori em portaria do dia ,5 de março do corrente ano , 
para apuraçao da ralta grave que vo~ e atribuida; qual a de haver 
dado um desfalque na renda da estaçao de Mandury. , 

, As inquirições terão inicio no d1a 1~ ~e abrU do cor
rente ano; as 8 horasl na sala da agencia da estaçao de Bernardi
no de Campos, pelo que ficais intlmado a çomparecer no dia; , local 
e hora ~rcados1 para presturdes declaraçoes e ssistirdes as 
inquiriçoes de testemunhas; podendo vos fazerdes acomp nhar de vos 
so advogado ou serdes assistido pelo advogado ou representante 
do Sindicato de vossa cl sse . 

Neste inquerito, estão indicadas; desde já; as seguin
t es testemunhas : Joao M1niussi , Heroclides Campos Mello e outras. 

Deveis devolver la. via desta carta com o vosso cien
te , datando-a e assinando ... a , no d1a em que a receberdes, da qual 
ficareis com a 2a. via. 

Eu J Juracy de Castro ; Secretario da Com1ssão.de Inque
rl to; a escrev~ e vai assinado pelo presidente da Com1ssao. 

são Paulo , 27 de março de 1936. 

CC:SINDICATO EFSo 
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TERMO DE DELIBERAÇÃO 

Aos primeiro di do mes de abril do ano de mil novecentos e trinta 
e seis , nesta cJ.(lade de Bernardino de Cam·pos, ne. sala da agencia 
local , ás 15 horas, reunida a comissão encarregada deste inquerito, 
determinou o snr . Presidente que se tomessempor termo as declara
ções do snr . Jo~o Miniussi, brasileiro, casado, maior, uxiliar 
da contadoria, com trinta anos de serviços na Estrada: inqurixda 
respondeu:- que confirma em todos os seus termos as cartas cons
tantes de fls. 8 e. 9 do presente processo e esclarece que o servi 
ço da est ção de Mandury estava todo ele se~do fei~o pelo confe
rente Benedito Messias; que o serviço de arrecruiaçno de rend~ ern 
todo feito pelo indiciado,digo, g~e o serviço referente fretes 
demercadorias era feito pelo indiciado sem a necessaria fiscaliza
ção do chefe Hera._clides Campos Mello; que esse chefe de estaç"' o 
não obedeci o disposto no aviso 130 da Contadoria que determina 
categoricamente seja todos os serviços,digo, sejam todos os t lÕes 
de arrecadação de rendas conferidos e visados pelo chefe da esta
ção; que a irregularidade verificada na estação de ~andury confor
mé ficou dito nas cartas acima citadas, consistiam no transpmrte 
de rendas de frétes que vinha sendo feito pelo conferente E nedito 
Messias, desde novembro de 1935 até fever eiro do corrente ano; que 
o conferente Benedito Messias retinha em seu poder as importancias 
referentes aos fretes arrecadaàos no dia, liquidando com elas os , , d fretes atrazados e deixando em trazo os fretes do di ; q e quan o 
foi dado balanço na esta~ã.o estavam em atrazo frétes na importanci 
de 3:259$600, cuja relaçag se encontra,digo, acompanh m os documen
tos de balanços enviados a ContadDDi ; gue esclarec ~ digo , que as 
triiüicatas das contas modelo CT. 6 referentes aos fretes atrE~,Zados 
foram encontrad s entre apeia velhos,. sonegados do agente da fllsta
QNo; que esclarece que o chefe da estaç~o adia confiar o serviço 
de fretes ao conferente Benedito Messias, que é afiançado na Estra
da, m s tinha obrigação rigorosa de fiscalizar esse serviço; que 
o chefe da estação Heraclides Campos Mello confiava ao indiciado 
o serviço de balanço, baixa do C. l5 (documento em que se faz todo 
o debito~ esta~ão), documentos esses fiscalizadores do serviço de 
fretes da estaçao; que essa pratica do chefe Heraclides Cam os Mello 
é muito irregular e contraria todas as ordens existentes; o decla
rante poude verificar que desd novembro vinha sendo ess ordem de 
cousas observada n estação de Mandury; que o snr . Benedito M ssi s 
gosava de toda confiança do agente e demais mpregados da Estrada; 
que o deEoente mesmo o conhece ha q atorze anos tr balhando sempre 
n estaçao de ~ ndury e o tinha em .conta de bom funcion rio, hones
to e ~abalhador; que sempre que verificou os serviços de Benedito 
Messias os achou em perfeit ordem; que !regularidade objeto· do 
presente i~uerito foi uma surpreza para o eclarante; dada pal -
vra ao indiciado, por seu representante, nad foi ditomm re uerido . 
Lido e achado conforme, vai por todos assinado . Eu, Juracy C astro, 
secretario da comissão, o escrevi e assino. 

PRESJ~~ -tt.~ -Ç J:i) CUU-LA1f?._ : 
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AUTO DE QUALIFICAÇÃO E TERMO DE DECLARAÇ~ES 

Aos primeiro di do mês d ril do no de mil novecentos e tr nta 
e seis, n ata cidade de B rnardino de O mpos, n sal d genci lo
c 1, 's 15,30 horas, reunida a Comiss·o encarregad date inquerito, 
1 compareceu o acuaado, acomp nhado do re~ esentante do Sindicato 

da Estr da de Ferro Sorocab n , s • Luiz Andreolli, o que o snr. 
Presidente da gomissNo fez o acusado s seguintes pergunta ar 
sua qu lific çao : Benedito Messias, trint noe de idade, brasilei
ro, casado, conferente, com 14 nos de serviços ft Estrad • Inqui
rido, respondeu:- quo tinh a seu car o o serviço de arrecadaçNo d 
frétes da estaçNo de Mandury; que em novembro do no proximo findo, 
por motivo de molesti de sua esposa preci ou da 1m ortancia de rs. 
cento e poucos mil réis e e viu forç do a azer o primeiro trans
- orte fréte ; que , di e depois, tentando repor a 1m~o~~c1 , essa 
j estava crescida de armazen gem e para pocler cobri- o decl an
te teve que tr nspo tar um fréte de importanci superior ess ; 
que , dai por diante, o seu atr zo ia subindo de valor, devido ás 
armaz té alcançar a importancia de rs. ~259$600; gue não 
sabia. o certo qual er a impoL·tancia do seu alcance; que n o com11-
nicou ao seu chefe logo os primeiros transportes de fretes que fez 
com medo de que ess irregularidade fosse levada ao conhecimento da 
chefia e d.i lhe adviess . um puniçNo; que tres ou quatro dias de
pois do balanço na estaçNo de Mandury o indiciado repoz na estação, 
digo, n quela estaçNo, importanoi total do seu lcance, tres 
contos, duzentos e cincoent e nove mil e seisc ntos r ' is; que obte
ve essa importancia,por emprestimo, de alguns migos; que os docu
mentos referentes os frétes m tr zo se ach vam na aveta da mez 
do depoente; que , quando foi preciso fazer entr~ga desse documen
tos, o declarante deu chave o chef d es Q o, comunicando q e 
tais documentos s achavam al a.rdados; que prova de q e s tri-
plicatas estavam ardad e p lo declarante e não de mistura com 
outros papeis velhos do rquivo é o f'to de terem sido encontradas 
tod s s triplicatas atraz das, sem falta de nehum delas; ue n 
ocasi "'o da molest de su espos n"'o conse iu levantar emp esta.da 

importanci de cento e cucos mil r is, mas quando teve que repor 
importanoi total do desf 1 ue hipotecou uma c s qu possui em 

Mandur3 Nad m ia disse nem lhe foi per tado. L do e ach do con
forme, ndou o presidente encerr r este uto , que va sei do nor 
tod a comissNo, ~elo acusad2 e or seu representante. Eu, Juracy 
C stro, seo etario da comissao, o escrevi. 

PRESIDEN · E~~~~~-~~~~~;_~~JR~:i~~~· ~~~Â~;(~~~~~~~=· ~~ 
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ASSENTADA 

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de mil novecentos trinta 
e seis, nesta cidadã de Bernardino de C mpos, ' s 16 horas , na 1 
da genci d estaç· o local , reunida Comiss-o encarregada deste 
inquerito , presente o acusado e seu represente , snr . Luiz Andreoli , 
foi dado inicio ' s inquiriçÕes de testemunhas, como di nt se vê; 
do gue , para 2onstar, avro este te mo. Eu, J acy C stro, secret ~ 
rio da Comias o, o escrevi e vai por todos ssinado . 

PRESIDENT@ .0~'- ('Ç1<~ .eu2AA ~ 
V- PRESIDENTE f ,y-· ~~..____;..~-----.;......o....,.---7 __ _ 

SECRJ TARIO 

ACUSADO 

REP . S INDD.TO_;.:::::::::_--;;......;.....~~ 

l • T ES ~'EMUNRA. 

Her clides Campos Mello , brasileiro , quarenta e seis anos de i (dade , 
cas do , residente m Coronel Leite , chefe d estaç·o, com trtnta 

nos e serviços n estrada . Aos costum s disse nada . Inquirid , 
respondeu: - que d ~ositava tada a confianç no conferente Benedito 
Messias , o qu 1 for r com ndado o deno nte como pesao de bsoluta 
confi nça, pelos ins etores da Contadori ' snrs . Jo No Miniussí e 
Jo o de 01 vei1'.." . F eitas; que vista desa confi nç , n o fiscaliz -
v os serviços o indiciado; que o indiciado fazi todos os se vicos 
d rrecadaQ No de frétes , ba ancextes d m rcadori s o e oente 
não fiscaliz v esse serviço, apenas limitando-se per~ntar ao 
conferente si o serviço est~certo; que todos os documentos qu 
lhe erm present dos pelo indiciado o depoente -ss nava em e onfian-
ç , sem- cõn r; que ilfZ'11r e conhecer as orden do avlso 13 , a 
Cont~doria, n-o conferia os talÕes de arrecadaç- o de rend devido 

os muitos serviços de movime to de t~~ns que h n estaç-o de Man~ 
ry; gue . li ' s , o erviço d Contadoria n p rte referente . balan
ços d ePt çõee ' feito muito irre mente; que h uma o dem para 
que as estações sejam balane adas de dois em dois mês s e no entanto 
M ndury fico1 sem bal ço durante quatro m s e o d cl nte , di o , 
o depoente, s be que em Botucatú h um ano nNo se faz b lanço; ue 
essa informação lhe oi dada pelo :tiel da estaç ""'o d Botucatú; que 
encontrou as tri licat s das contas modelos CT . G e conhec mentos 
rel tivos os :tretes tr nsportados por Benedito Messias dentro , di~o , 
guardados em ordem na avet do indiciado; que o depoente entregava 

o conferente Benedito Messias o serviço de bal anço ba x do C. l5 , 
por desconhecer qu lquer ordem que o impedisse de zer isso e por 
ser essa uma praxe que j ' encontrou vi orando na est çNo de l~dury 
quanõo para lá oi removido; gue o serviço de mercadorias estav 
entregue ao conferente Benedito Messias que o mesmo tempo tinh 

seu cargo os serviços de fiscaliz çã.o dos frétes da este.ç "'o j que 
apez de ter conhecimento de uma ordem de e viço o trafe o ue 
determin que os chefes de estações deem balanço no armazem de mer
o doria~ e bagagem , periodic mente, o depoente, de nove bro, esta 
data, nao nrocedeu nenhum desses balanço; que o indiciado liqui
dou o alcance que déra n estação p gando importanci :de rs . -
3 · . oo ue oi reoo e .10; que s e que esposa do in
diciado esteve doente no mea de novembro proximo findo; que o indi 
ciado nunc se chegoN, digo , ae queixou o depoente . d falt õe 
dinheiro e , n ocaaiao da molesti de s a espos nao lh~ pediu 
dinheiro emprestado; dad ~ vra ao indiciado, por seu representan-

...., 



represent te, n d foi dito nem requerido. Lido e eehado conforme, 
vai or todos ssinado. Eu, J -racy C stro, seoret rio de. Comiss"'o, 
o escrevi e assino. 
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Ba. TESTEMUNHA 

Oswaldo Rangel , brasileiro , casado , m ior , resiclente em M ndury , 
conferente , com mais de dez anos de serviços n Estr~d • Aos cos
tumes disse n d ! Inquirida , res ondeu: - que estava ... substit indo 
o che e da estaç o quando foi dado bal ço na estaç o de Mandnry; 
que dur nte o tempo em que s bstit iu o ... chefe , oito di , n"'o no
tou nehh1un irre~ arid de da ~rrecad çao de rend ; que o hhefe da 
estaç~o de Mandury n · o fiscalizava o serviço de rend da estaç No 
e so limitava ssin r em confianç os balancetes e outros docu-
mentos que lhe eram apresentados; que n"' o soube que o snr . Benedito 
Messia estivesse em d ic~ldades financ iras em Novembro do no 
passado; que pen e ouviu dizer q1.1e esposa do den cia.do se 

chava doente; que o de~oente tinha o denunciado em cont de fun
cionaria honesto e trabalhador; que nNo conhece nenhum vi cio do 
denunci do e nunca ouviu falar que o mesmo se désse o vi cio do 
jogo ou do lcool . D da a p lavr o indi ci do , por seu represen• 
tante , n da f oi di t o nem requerido . Lido e ch do conforme , vai 
por todos assin do. Eu , J acy Castro, secretario da comiss"'o ," o 
escrevi e ssino. 

PRESI DENT~ .. 4 ....,._,;.., c:J '7 ( ': 
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UTO DE PERGUNTA AO ACUSADO 

Aox primeiro dia do ê d.e br 1 do no de mil novecentos e trin
ta e seis , nesta cidade de Barn rdino de C ropos , n sala dos 
inqueritos dministrativos , d!go 1 n. sa.lFt da ,O'encia local , ' s 
16 , 3o horas , re1.1nida comissno enc reg d deste inquerito, ai 
presantes o ~ ousado e seu representante , de acordo com o rt . 8 
das Instruçoes do C. N. Tr balho , pelo pres dente foi pr rgunt do 

o ousado e o seu representante se h defez a apresentar , o 
que, respondendo afir tivamente , m cou o prazo de 5 d para o 
seu oferecimento , o qual ficará correndo desd já ; do que , p ra 
constar , lavro este termo , que lido e achado conforme , vai por 
todos ssin do. Eu , Juracy Castro , ecretario da nomiss "'o, o es -
crevi e assino. , 

PRESI DEN1.1E. J 

V- PRESIDEUTE 

SECRETA.RIO 

ACUSADO 

REPR . SIN!DnTO 

• 



JUNTADA 

Aos quinze dias do mês de ablll do ano de mil novecentoo e 

trinta e seis, nesta ctdade de são Paulo~ junto aos pre

sentes autos as razões de defesa apresentada pe~o S1nd1cato 

dos Ferrov1ar1os da g . F~ Sorocabana, dentro do prazo mar-

cado; d~ que, para constar , lavro este termo. ~ Juracy 

escrevi e subscrevo • 

• 
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São Paulo , 6 el e abril de 1936 Ref . S-5 / 83 

nr. Presidente e demais ~ embros da Commissão de Inque rito 

(Benedicto Messias Conferente 1andury) 

O aba xo- assignado , representando o SYNDIC TO DOS FERROVI IOS DA EST~DA 

DE FERqo SOROCAB A no inquerito administrativo acima referido , pede vé

nia á digna Commissão para of erecer as seguintes consideraçÕes em torno 

elo assumpto : -

O snr . João Miniussi , digno auxiliar da Contadoria , em suas declaraçÕes , 

depois de reprovar a pratica do chefe Heraclides Campos .~ello , que não fi s

calisava avidamente os serviços a cargo do accusado , declara 

" que o snr . Benedicto ~ssias gosava de toda confiança do agen

te e DEMAIS empregados da strada ; que o depoente mesmo o conhe

ce ha quatorze annos trabalhando sempre na estação de ~andury 

E O TINHA EM CONT DE BQ1, FUNCCIONARIO , HONESTO E TRABALHADOR ; 

~ue sempre qUe verificou ~ serviços de Benedicto Messias os 

achou em perfeita ordem •• o 

2a . t estemunha , Oswaldo Range l, tambem allega 

" ••• que o depoente yinha o denunciado em conta de funccionario HO-

NESTO E TRABALHADOR ••• " 

Por essas dua s vali6sas informações , nota-se claramente que o accusado 

sempre foi um funccionario honesto e trabalhador , sendo entretanto leva

do a commetter o deslise em apre ço por circumstancias que explica quando 

diz 

• .... que em novembro do anno proximo findo , POR M<YriVO DE MOLESTIA em 

sua espoza, precisou da importancia de cento e poucos mil reis ••• 

segunda testemunha já citada , tambem confirma essa situação do accusa-

clo , 
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II 

quando affinna que 

" ••• ouviu dizer que a esposa do denunciado se achava doente ••• " 

Estamos assim inclinados a suppor que esse optimo e antigo funccionario 

da Estrada se tenha envolvido em tão lamentavel situação , levado pela 

necessidade de soccorrer as necessidades de sua espoza enferma. 

Ainda mostrou seus principies de homem correcto quando confessou com 
.. 

sinceridade os detalhes da occurencia, com a repos çao da importancia 

desviada. 

Isso anima-nos a appellar á digna Commissão de Inquerito para que nos 
.. 

ajude a conservar em seu lugar, sem outra penalidade que nao seja a de 

suspensão em que se acha, um antigo e correcto funccionario da Estra

da que aguarda tão sómente essa opportunidade para continuar a demons

trar que é merecedor de toda a confiança de seus superiores hierarchi-

cos. 

ttenciosas SaudaçÕes -

• 



N 

CONCLUSAO 

Aos quf:(e dtas do mes de abri~ do ano de mil novecentos e 

trinta e seis, nesta cidade de são Paulo. faço estes autos 

conclusos ao snr. Presidente da Comissão; do que, para cons

tar~ lavro este termo. Eu. Juracy castro, secretar o da 

comissão , o escrevi e subscre 



JUNTADA 

Aos sete dias do mês de rm1o do ano de mil novecentos e 

trinta e se1s, rest e1 cidade de são Paulo, faço juntada aos 

presentes autos do relatorio apresentado pelo snr. Presi

dente da Comissão, bem como a folha corrida do indiciado; 

do que , para constar, lavro 

secretario da Comissão , o escrevi e ass!no 

' 1 

• 

1' 



ESTRADA DE FERRO SOROCABANA 
REPARTIÇÁO DE PESSOAL 

-·-. 
FOLHA CORRIDA 

(Segundo os apontamentos dos Livros de Tombo de n.os 

Nome do empregado .. ........ ... BENE.D.I.CT .... m.SS.l ,... 

Ficha n. 0 
••....••... -:: ..... 

Filiação ...... ... ... .... J.o!;lqqi .J ~--~- s e~ --~---······· ........ .. 

D. Aaria Rita Rnbello . ........... ...... ... .... , .... . 

Data de nascimento ........ 4 .... 9-.ê ... Jt~ü Q .... Q.E? ..... l~.9.4. .. ~ .... ...... . 

Logar em que na.sceu .......... . ............ llandury . 

Repartição a que pertence 

Cargo actual... .. ............... ... ............ ~ ................... . .. . ..... Vencimentos .. 
Tip. Nolhmann, O !C. 14.301 • 1.000 • T·35 

Data il __ 
z=--

Discriminação Geral 

23-3- 1 
lo-5- 1 

17-8 - 1 

3o-9- 1 

31-3-
25-6-
24-7-

1- 1-
29-9-

3 - 1 -

Admittido como praticante sem venc.em Mandury . 
Promovido a praticante com 75 ~000 mensaes . 
Removido para Regente Feij6 . 
Ficou neru~feito a remoçao acima . 
Exoner'\do a pedi do. 
Readmittido co1no Conf . de 3a . classe em Osusco . 
Remov do para Mandury . 
Elevados neus venc . a 200 OG mensaes . 
Removido para Chavantes . 
Licenciado em 3 d as sem venc . pura tratur seus 
interesses . 
Remov do para Pirejd. 
~t~ esta data foi punido 7 vezes com pequenos multa 
e censuras,por diversas irree . praticadas em servi~o 

6 - Promovido a Enca de Posto com 270 ·oo mensaes , com 
exercicio no kln .297. 

6- Durante o mez foi censurado or a iversaa irreg.pra
ticadas no serviço . 
Censurado severamente por irreg.no seletivo . 
Idem, idem , 1 de :n . 
E~onerado a pedido . 
Roadmittido co~o Conf.de 3a . classe po r portar a des 
ta data sob nr .3595 ,c om venc. de 206~20 ,com exer -
c cio em Mandury . 

9 - Elevados seus vencimentos a 275 ~ OO , a titulo .rov. 
Licenc ado em 3 dios sem venc.para tru ar seus in
teresses. 

3- Em gozo de 15 dias de fórias , no pl riodo de 24-11 a 
11-12-32. 

4- L cenclado em 8 dirs com abono int . por motivo nojo . 
4- Em gozo de 15 dias de féries . 
5- Multado em 1 aia por fal ta de &ttenç~o no serviço . 
6- Suspenso do serviço até 2a . ord em , aguardando resul -

t ado da Commi s~o de Inquerito Administ rativo • 

• 

11-5-936 . 



HELATOR.LO 

Exmo. snr. Dr. Diretor, 

Procedeu-se ao presente 1nquerito para apurar a responsabi

lidade do conferente B~~EDITO ~ffiSSlAS no desfalque de 3:262 900, 

(tres contos duzentos e sessenta e dois mil e novecentos reis), 
... 

verificado na renda da estaçao de Mandur • 

uonfonne esclarecem as testemunhas do prece so, e o proprio 

indiciado o confinna, BENEDI 'lO MESSIAS tinha a seu careo o rece

bimento de frétes da estação de Mandurí e aproveitando-se da 
... 

falta de fiscalizaçao por parte do chefe, snr. Heraclides de cam-
pos Melo, apropriou-se de importancias relativas a rrétes num 

montante de 3:262'9~0 t tres contos duzentos e sessenta e dois mil 

e novecentos r éis), cuj as turas ardava em sua gaveta sem li

quidar. 

~stá assim perfeitamente caracterizada a falta grave capi

tulada no art 0 54, letra~ do decreto 20.465, de 1° de Outubro 

de 1931. 

Não queremos, porém, encerrar este relator1o, sem pedir a 
N 

atençao de v. Excia. para a defesa apresentada pelo representante 
N 

do S1n cato, por nos parecerem dignas de pondêraçao as. circuns-

tancias a invocadas em favor do acusado. 

N 

Atenciosas saudaçoes 

PHESIDJ&'4~. -+--~~ ciêka&~· 
·v-PRESIDENTE -~:::· :....;..:~1d...J~~:=::::~~~~----

SECRETARIO --~~--~-,~------~r-------

cc:chp-ds-crp- caixa. 



REMESSA 

Aos sete dias do mês de maio do ano de mil novecentos e 
N 

trinta e seis, nesta cidade de sao Paulo , !aço r emessa 

destes autos de nquerito ao snr. Diretor da E. F. Soro-

cabana, para finsde direito ; do que, para constar, lavro 

este tenno. ~ ~ ' 

~~ecretar o da Comissão de lnquerito o~screvi e assino. 

são Paulo, ? de Maio de 1936 • 

• 



INFORM~ÃO 

A Directoria da Estrada de Ferro Sorocabana, com o 

officio de f~s. 2, submette á consideração deste Conselho o in

querito administrativo instaurado contra o conferente daquella 

Estrada, Benedicto Messias, accusado de haver dado um desfalque 

de rs. 3:259$600 na renda da estação de Manduty. 

No inquerito, regularmente processado,notam-se ape

nas duas irregularidades que, no emtanto não alteram, a meu vêr, 

o julgamento do processo. 

A primeira é o facto de haver o Secretario da Commi~ 

são intimado verbalmente as testemunhas que deviam depôr no pre

sente inquerito, quando o art. 2~ das Instrucções baixadas por 

este Conselho em 5 de Junho de 1933, na sua parte final, deter

mina que as intimações serão feitas por "carta, mandado ~- edi-

tal". 

A segunda irregularidade consiste na ausencia de um 

officio do Syndicato dos Ferroviarios da Estrada de Ferro Soroc~ 

bana, apresentando á Commissão de Inquerito o advogado do mesmo 

Syndicato que deveria assistir o accusado no decorrer do inque

rito administrativo. No emtanto, essa falta está sanada em vis-

ta de haver sido a defeza de fls. , apresentada em papel tim-

brado com o nome do referido S~dicato. 

Oonfo~e se verifica das diversas peças do inquerito, 

ficou sabalmente provada a veracidade da denuncia levada á Dire

ctoria da Sorocabana pelo auxiliar da Contadoria, Sr. João Miniu~ 

si, de que, ao proceder ao balanço geral e exame de escripta da 

Estação de Mandury, verificou haver o conferente da mesma, s~. 

Benedicto Messias, dado um des~alque de rs. 3:259$6oo. • 

Ap~oveitando-se da confiança de que era merecedor por 

parte do Chefe da Estação, Sr. Heraclydes Campos de Mello e de 



ter sob a sua responsabilidade a cobrança de fretes e demais se,r 

viços de fiscalisação da estação, o accusado apropriou-se indebi

tamente das quantias provenientes de transportes de frétes, quan

tias essas que attingiram o total de rs. 3:259$600. 

O pr0prio accueado, no depoimento de :fls. 41 , confes-

sa a falta que lhe é attribuida, procurando attenual-a com a al

legação de que só pra,ticou a referida falta, em virtude de enfer

midade de sua senhora, facto este confirmado por duas testemunhas 

(depoimentos de fls. 14/15 e 16). 

Na verdade, mi~ita em favôr do accusado o seu passa

do de "bom trabalhador, honesto e cumpridos dos seus deveres", 

con:forme depoimentos unanirnea das testemunhas, accrescendo ainda 

a circumstancia de ter elle, lÓgo após a verificação d~ desfalque, 

reposto a quantia pela qual era responsavel • 
.... 

Nesse ponto, existe, a meu ver, uma pequena contra-

dicção do accusado: emquanto, ao declarar que r.epôz a quantia de 

rs. 3:259$600, informa havel-a obtido,por emprestimo,de alguns 

amigos, mais abaixo afflrrna "que .. quando teve que repôr a 1mpor-

tanc1a total do desfalque, hypothecou uma casa que possuia em 

Mandury". 

Apezar da diver~encia acima alludida, a propria com

~issão, não obstante julgar perfeitamente caracterizada a falta 

grave prevista na alinea ~do art. 54 do Decreto 20.465, de lQ 

de Outubro de 1931, termina o seu relatorio "chamando a attenção 

da Directoria da Estrada para a defeza apresentada pelo represen-

tante do Syndicato, por parecerem dignas de ponderação as circum~ 

tancias invocadas em favôr do accusado". 

Achando-se o presente inquerito em condições de subir 

á consideração da douta Procuradoria Geral, passo-o ás mãos do 

sr. Director desta Secção, pera os fins convenientes. 



• 



11fU. 

• 
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LHO 

cd.~sECÇAO) 

o ;:r.6369 

ASS UMPTO 

~ .. dL~~J&r~~~---
. :X..9, ~-- ~LJU•(AJdM;L;J 

.... eaulie.. _~dtdí; rJn.u.. <"e K ........ . 

RELATOR 

. _/o-_ I? /J ~ 
•• • ·• ~~ , , .' .• • • •••·•· •""" ·• ~~--~••••••••••••u•••••• •· ••••• ••••••• ••••••••••••• 

"DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

·- ------------ --------------------···---------------·-------- ................... a.s.---1%/..~--fr -..... ___________ .. _____ .... ---- --
DATA DA SESSÃO 

.. ········································-······· ·-·· ·········f:l/c!Uz.. ..................................................... . 
RESlJL TADO DO JULGAMENTO 



Mlnlsterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commerclo 

..................... Secção 

C. N. T.-25 

CON S ELHO NACIONAL DO T RABALHO 
- I 

Proc. 6.369/36. 

ACCORDÃO 
/SSBF • 

19 ... ª~· · ····· · · 

Vistos e relatados os autos do processo em que cons

ta inquerito administrativo instaurado pela Estrada de Ferro Soro

cabana contra o tunccionario Benedicto Messias& 

CONSIDERANDO que o inquerito, instaurado com obser

vancia das InstrucçOes deste Conselho, accusa o referido funccio

nario como o autor de um desfalque na importancia de Rs. 3a262 900 

(treis contos duzentos e sessenta e dois mil e novecentos reis),na 

estaç&o de Mandury, onde exercia as funcç8es de conferente1 

CONSIDERANDO que, nos autos ficou perfeitamente pro

vada a falta grave arguida, nAo s~ pelas d claraçOes das testemu

nhas arroladas, como tambem pelo qu conf ssou o accusado; 

CON IDERANDO, entretanto, que a defesa offerecida 

pelo Syndicato da Classe em favor do ac~usado mereceu acolhida pe

la CommissAo de Inquerito, como se v do seu el torio d fls. 23, 

sendo, Em verdade, dignas de ponderaçlo as circumstancias ahi in

vocadas f 

RE OLVEIII os membros da Terceira Camara do Conselho 

Nacional do TrabaJ.ho julgar procedente o inqueri to, para autorizar 

a demiss!o do accusado, cabendo á Estrada apreciar o assumpto ob 

o aspecto da confiança e da generosidade. 

no impedi-



17 Dezem 6 

l-1.690/36 - 6. 69/3 

r . ir ctor d •, br d d P rro oroc1-b n 

P 9 G n r 1 O crio 

r n mitto-vo , n o evitlo in , 

1 th nti do e .. 
ri <lo 1 Te ce:!, co or ao 

r o r d t e Con lho, em d a e S embro 

• P•' no o d nroee o e on t in 1 ri to 

in i t r ati o, 1nst o r c . tr contr o 

:run ion rio B n 1 to iR • 

tt neto u çõe 

ff~ 
(o wn ldo So r s) 

Direotor e1 1 d o cr t ri • 
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