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.. xmo. r. D • P es ·dente e tl mais 

do r b 1 o, 

I B A I A oz o, b :J il 

casad , ferrovi rio, ~m uel nresente rec rrer ~a a este , 

1A d ConAel .o do neto v'olento · 1 J e r; 0 Com anhi Leopol-

dina nailw y , demittindo-o em 1ev reiro de 1 26 do c ,r go de 1-

x i l' [!,r do almoxarife.do, :Lue e ercia 2 nn COUl cut VOS, 

n , e tR ~o de C choeira dd r~c~c • 

.. Q • 

recorrente exerceu , su func"qo de .s uxiliar . 
do lmoxari do, sem ue j i , nes e 12 annos de serviços 

restados á Com anhia, tivesse tido qualquer no~a que o e abo-

nasse, nemm mesmo uma sim le advertencia; 

~m Fevereiro de 1 26 teve o recorrent 

za de saber que havia sido suspenso do eerviç e ogo 

nensndo, s b 1 e ~ -o de ser o res on avel por uma certa um 

tidade de bronze que havia sido anrehendida em oder do machi -

ni. ta D ri no Coe ho, na estaç8.o de Haruhy, ~m Nictheroy; 

Que, orem, contra o recorrente não se nrocedau 

a qu .lquer inquerito regular )ara apuração e sua. es onsabili 

J.p.ade, tanto assim que, s s enso e de noi s di ens .elo, nunca f o· 

notificado ou intimado pa a se defender em u 1 u~ inquerito m 

par acomnanhar qualquer procedimento contra o mesmo; 

ue, em face da lei 4,682 de24 de Janeiro de 19~ 

e~a a lei vi ente ao tempo em ~ue foi desJedido, o rec rre 

te a noderia ser des edido no, caso de fal a ave constatada en 

in uerito administrativo, residido por um engenheiro da Ins e~ 

:r-J-Jr 



isc ... ' tra de 1'erro, ndo esta tu ido pelo ç s s se o . 
rt. 42 do cit do Decr., in verbis . • • 

11 Dep is de 10 annos de servi 08 effectivos, o em-

r e ado das em rezas ue e refere n. pre ente 

lei so poderá ser demittido no caso de falta gr -

v e constatad em inquerito dmini. trativo, ;eresi-

~ão das Estradas de 
I 

• erro • " 

vue, nessa conformid de, em 19 de Janeiro de 

933 o recorrente pediu á recorrida lhe >rnecesse a ua f de 

fficio, para o efeito de poder reclamar perante este regi o 

onselho contra o acto llegal de sua demissão; 

ue somente em Ma o de 1 33 e em 18 de No -

embro de 1933 é 1 que a recorrida. entendeu de responder ao seu 

edido, mas então já com o argumento ca cioso e mentiroso de 

ue o récorrente"havia sido demittido por falta grave apurada 

m inquerito a que ent"" o se rocedeu, o qual teria sido restau-

~do, visto o .eu desa arecimaato do arquivo da reparti lo"; 

?O. 

~ue, porem, em Maio tambem de 1933 o recor

ot havia pedido á Inspectoria .b'edera.l das . ~stradas certid"" o 

obre se a recorrida procedera a inqueri t o presidido uor um 

n~enheiro daquella Inspecto ia , o que foi certificado nega-

ivamente; 

~ue , assim sendo, nenhuma validade pode ter 

ualquer inquerito feit pela recorrida sem bservancia do di -

osto no art. 42 do Decr, 4 . 682 - vigente ao tempo da demi s "" o 

o recorrente; 

90. 

ue, t nto é certo qu não houve nenhum 

·1 



inquerito regular oarn anuração d~ reo onoabtlidade do rec~-, . 

rente, bem como do outro acusado Darin0 Coelho - que este, ~ 

ontado como res onsavel em i gualdade de condi ções, f i a)o

sent o no cargo de machinista da referida recorrida ; 

'r r ' 
1012 

' , ~ue o facto de Darino Coelho ter sido a osen-

tado constitue or si s a prov mais com)leta de ue n~o hru 

ve nenhum inquerito regul ~r, nor que então o acusado Darino -

que tambem teria commetti ~ o falta grave- teria sido demitti-

do dos servi ços da Comuanhia e não a>osentndo; 

1112 

ue, assim sendo e elos fun tllllentos ex:1 os-

tos, rotestando-se por todas as r0v s dmitti as em lei, e 

invoc ndo os aureos su rimentos deste 'gregio Conselho, se r& 

quer seja tornad sem effeito o acto illegal da demissão do 

recorrente, reintegrado o mesmo no cargo que sempre exerceu e 

que tem indiscutível direito, sendo -lhe ~agos tod >s os venc~ 

mentos atraz dos desde a daaa da sua demissão até a sua rein-

tegração e acsegurados os direitos qu lhe com;>ete 

t C ·x d pe v ao entad 

jj, rro , tudo como de rigo 

Pens es 

J.e itim 
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ADMINISTRAÇÃO 

DG. 011,223 ~~~23 àe Janeiro àe 

QI:aixat Jlj.~ 291 

... 
Ilmo. Snr. Dr. bel ssumpçao 

Ru Uruguaiana, 104 sala 105 

io de Janeiro 

933 

Para que esta Administração possa atender ao pedido contido 

n vosso re uerimento de 1 deste mês, é necessario que o vos~o consti

tuinte inf'orm~ em que Reparti ão trabalhou, catas de entrada e aiõ , 

cargc que exerceu e nome do Chefe ob cuja orden erviu. 

Coro toda a consideração e apreço, me subscrev 

Vos AtO e ObO 

~ 
'. 
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POLDINA RAILWAY COMPANY 
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6 do_.corr.ente . ., ..... ~.~.:::::: ... ... .... .de cujo conteúdo fico ciente de-
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Rio · o 

' 10 q • n~ractor :er .. te D 

c 1 ... ~3 

ulti mo , q te m .n/ 

19 ur:.m I o , a, 

d F ver~ir, ven~o tolici~ ~-l1e • Cl n 

O ~OI" .. cci>rl.tl,..,J r n: ,o mio na ti 

Sr . ;· r ~111 . ..., rro ..,, 1e i o n.{j_ ~ le .q'l .rt t . • TI i. .i t 

z a~ qte t nhn L1 i dn o. ' ~?te • J 

.. ~ s ~:ni fJc • .. 



e ~· neiru ,lO d A r i l de 1gs 

I l .r.1o . . .. e ~ ~ , . r~ > puu.li 1 . , o :1 1 1 

• 

Jal s umn. V \'I) Z venh o á sua ryre s ença r -

clamar c cntr·a a inj ua t ifi ,c da or.a. dE.1e aa C-lm. an ia. m or nev r o 

Janeiro do c rr nte nno. 

l'l: }6 • 
•ran~o me 10:..1 s .J ju:J~i fica. cao 

J ne l ro, aG ·endendo ao a/ pcdld u a · J o .m a • 

com uo:ri om 19 d 

c or a r>oia qu 26 

ez. oontid em c · o 

... Q . DG . 011 , 2.-:!3 , Gi v .... oe .jo lt. i . .fo.l'rua qu o m u c n ... ti t.tin e tr 11 

e.~..r d l J ..,ô, 

...-:olut:r va 1 tu o o o 1"V 1 t t.to · lmoxa.ri t'e.do de Cachoeira. de c c • .. 
1.'tmd jdo .Ja u suu. u .:.c·· unc ç ·o, c fi 

r. Pa. ter· J l, ão 111e p r ce q tl i3 j ... cego:1r io t an to te 1· 

buso que tem de e r >roc diüt . 

,...irvo- rne do t .. uej..., D-r' '=-'i Ai. i lo~ ·- lhe ~,.o r: i 

cons1dor çf! o 



mne lfreopoloinct tR~ib.u&n @ompan~ 1Uimil~o. mtah S ~\ 
ADMINISTRAÇÃO 

D. G. 011,223 ;;J{$~~ 9 de Maio de 1933 

c 

Ilmo.snr. r. A el de Assum ão 

Rua Uruguayana no 104 - 12 andar sAla 107 

, Rio de Janeiro 

Em re esta ao edido de • s. , formulado em requerimento 

de 19 de janeiro do corrente ano, acêrca da rova da :fun ão de ferro

viario do seu constituinte brahim Barros , tenho a informá-lo de 

que quêle senhor desde fevereiro de 1926 deixou de ser funcionaria 

da Estrada, quando foi demitido por falta grave a urada em inquerito 

a oue então se procedeu, o qual foi agora restaurado, visto o seu de

sa arecimento do arquivo da Repart i ção. 
' 

sta circunstancia que se verificou ao rocur r recesso 

a atender ao edido de certidão , objeto da presente resposta, ex

lica a sua demora, que rogo a V. s . relevar . 

Com toda a consideração e a reço , me subscrevo 

de v. S. At2 e ObQ 

Gerente 
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AbMINISTRAÇÃO 

D.'G.Ol1,23-(RL) 
-I.A.53-

Ilmo. Sr. Dr. Abel de Asaumpçio 

novembro, 19~3. 

Rua 7 de Setembro, 84 - 3Q andar - Salas 3 e 4. 

~ ~ Janeiro 

Em aeu poder eua carta de lO do corr nte mêa, que, 

coa prazer, respondo. 

Contorme toi dito na minha carta de 9 de maio do 

fluente ano, o oaao do terroviario Ibrahim Barroso teve 

eolU9Jo definitiva com a sua exoneração do serviço desta 

Estrada, mediante inquérito administrativo, na t6rma da 

legislação de Caixas de Aposentadorias e Pens8es. 

Assim, peço licença para confirmar aquela •inhã 

carta, crente de que a8bre o caso prestei a v.s. oa intor-

Valho-me da oportunidade para apresentar a v.s. 
minha a 

Cordiais saudaç6ea 

• 
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Proc • 3617/35 

1- 61 

16 lo 

r. Dlrector Gerente da "The Leopoldln 

L1m1 t <1'' 

t-tlo de J · c1ro 

11 ay co 

v r o br 1m :& rozo, u 111 r do 1 -
,.. 

o na st çao e c cloe1 o e acab~, recl r do 

e te conselho , lo cto de ter oldo de, 1tt1do do c o 

que exercia nessa Col pnnh1a,em ~evere1ro de 1928, nN 

t nte cont éls de dez nno de ervlço, solicito- vos os 

1n 1 ns ve1s e cl r cimentos a re~>eito a alludld reclA 
... 

ç o. 
A t n~; o · 

,., 
sau ço s 

Ger 1 
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ADMINISTRAÇAO 

D.G.Oll,23-{RL) 
-I.A.53-

Illmo. Sr. Dr. Direotor Geral da 

Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho 

Rio de ~aneiro 

De posse do seu officio no 1-661 (Proa. 3.617/35), datado 

de 16 de Maio ultimo, passo a prestar as informações solicitadas 

sobre o oocorrido com o servente do Almoxarifado, Ibrahim Barroso. 

Já em 24 de Junho de 1933, o Engenheiro Chefe do 30 Diatri· 

ato da Inspeotoria Federal das Estradas pediu identicoe det lhes, 

que lhe foram prestados no officio D.G.Oll,l6, de 30 do alludido 

mez. 

Em 12 de Fevereiro de 1926, ante uma denuncia lev da ao co

nhecimento do então Ajudante da Locomoção em Niotheroy, foi prooe

dida uma busca no tender da locomotiva que comboiava o trem x

pressa no 6 e da qual era machinista Darino Pere-ira Coelho, cons

tatando-se quê· era transportado um tarugo de bronze pertencente tl 

Companhia. 

Feito o inquerito indiapensavel, ficou poaitivado que Ibra

him Barroso, então servente do Deposito do Almoxarifado em Caoho

eiraa de Macaoú, era o autor de furtos de tarugos de bronze da 

Companhia, e, pela terceira vez, . entregava a Darino Pereir Coe-

lho egual objeoto para ser vendido em Nictheroy. 

Assim, devidamente apurada a falta grave praticada por Ibra-

him Barroso, foi elle exonerado do serviço desta Estrada. 

Em 1933, sete annos após a sua demissão, é que Ibrahim, por 

intermedio do seu advogado Abel A s\~pção, 

~ ~~~ 

se lembrou de reagir 



LEOPOLDINA RAILWAV 2 

~ontra um aoto do ~ual e~tava perfeitamente soiente e ~om o qual 

~onoordou durante tão longo tempo, oom uma oiroumstancia sobre· 

maneira significativa, qual fOra a de coincidir sua realamação aom 

o desappareoimento inexplicavel das peças do inquerito, do archivo 

do Almoxarifado, em Nictheroy. 

Em restauração do inquerito extraviado, a Commissão disto en

earrega.da ouviu quatro testemunhas, e, notificado o accusado, este 

se r~cusou a comparecer, consoante se vê doe documentos de fls., o 

que mais convence do concerto aimultaneo de sua reclamação oom o 

desa-ppareaimento do inquerito, procedido quando se apuraram os fur

tos de tarugos de bronze por elle levados a effeito no Deposito de 

~achoeiras. 

Tendo-se em vista que as faltas graves praticadas por Ibra· 

him Barroa-o foram processadas na vigencia da Lei no 4.682, de 24 

de janeiro de 1923, independia sua demissão da deliberação do Egre

gio Conselho Naoional do Trabalho, exigencia que só se consignou 

no Decreto 20.465, de 10 de Outubro de 1931. 

As&im, tomo a liberdade de passar ás suas mãos copia authen

ticada do inquerito feito em restauração ao deaapparecido, pelo 

qual esse, Collendo Conselho se aertifioará da que Ibrahim Barroso 

praticou actos de improbidade que o incompatibilizaram com o ser

viço desta Empresa, o que justifica plenamente sua demissão. 

Certo de que o Egregio Conselho, exatninando minuciosamente as 

peças do inquerito agora enviada~ por aopiaa, negará provimento á 

reclamação de Ib:rahim Barroso, de vez que lhe falta amparo legal, 

velho-me do ensejo para renovar-lhe meus protestos de elevado apre

ço e distinota consideração. 

Annexos:-14- Direator Gerente 

l \ 

• 



I 

LEOPOLDINA RAILWAV 

Trafego v The Leopoldina Railway Company Ld. 

Queira ~itar: 

-r.A.65- Rio de ~aneiro, 28-Abril-1933. 

Sr.Chefe do Almoxarifado 

Niteroi 

IN Q.l[ERITO ADMINISTRATIVO -SERVENTE IJ3RA TI~ BARROSO 

A.26.5., de 3/4/JJ ... "Irregularidades-Ibraim Barroso". 

De acOrdo com a determinação do ar. Diretor Gerente, a Comissão 

deu inicio á restauração do inquerito feito para apurar a acusação ar

ticulada contra o servente dessa Repartição, em Cachoeiras, de nome 

acima, de ser o autor de furtos de tarugos de bronze depositados na 

Secção d~eee Departamento, de cumplicidade com o maquinista Darino Pe

reira Coelho, sem que tenha concluido o mesmo inquerito, pelos motivos 

narrados no termo de encerramento que se verifica nos ·Autos. Assim, 

limitou-se a Comissão a ouvir testemunhas, que confirmaram a acusação 

já feita no inquerito administrativo por v.s. instaurado em tempo. 

Anéxos: dvs. (aa) Oscar Pinheiro Werneck. 

Francisco de Avila Tavares. 

David Lirio Corrêa Netto. 

aopia fiel por: ~~~~~-:.P,. 
Conferido por:~om:.~ 

'-=:-> 

I I 



Ilmo. Sr. 

IBRAN BARROSO 

aACHOEIRAS 

(Por intermedio do ar. Agente de Ca~hoeiras) 

26-4-33) 



LEOPOLDINA RAILWAY 

G. 549 
v 

Leopoldina Railway 

Rio de .Taneiro, 26 de abril de 1933. 

Ilmo.Sr. Ibraim Barroso 

Caahoeiras 

Em nome da Comissão de Inqueritos Administrativos da 

Leopoldina Railway, de que sou Presidente, pêla presente, convido-o 

a compareaer, no dia 28 (vinte e oito) do aorrente, ás 9 (nove) horae 

da manhã, na Ag~naia da Estação de ~achoeirae, perante á referida ao

missão, afim de prestar declarações no Inquerito Administrativo qu 

egtá sendo restaurado para apurar a responsabilidade de v.s. no furto 

de tarugos de bronze que estavam depositados na Seoção do Almoxarifado, 

em aaohoeiras, furto de que v.s. é acusado de aumplicidade com o ma

quinista Darino Pereira aoelho. 

SaudaçÕe& 

(a) Osaar Pinheiro Werneok 

Osaar Pinheiro erneak 

-~ Esoript. ·. · 



LEOPOLDINA RAILWAV 

Nome 

L. R. Sé de 

Remetente 

L.R. - 192 
Cachoeiras 

Destinatario 
Nome 

Sé de 

Minha Referencia Sua Referenaia 

Prefixo Data Prefixo Data 

27/4/33. 

Dealaro que as 12 oras do dia 27 de Abril, presentes as teetemu~ 

nhae abaixo~assignadas Convidei o Sr. Ibrahim Barroso para receber uma 

carta da Chefia, digo, do Presidente da Commiasão de inquerito Sr. 

Oscar Pinheiro Werneck e mesmo Ibrahitn Barroso recusou receber alegando 

ter advogado - Sr Dr. Abel Assumpção. 

Por ser verdade - firmo esta. 

Agente. Antonio da Rosa Pinheiro 

Testemunha (a) ~oão Francisco De Araujo. 

" (a) Henrique Rosa Filho 



LEOPOLDINA RAILWAV 

Leopoldina Railway. 

Termos de declarações. 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de mil novecentos e trinta e 

tres, na sala da Comissão de Inqueritos Administrativos da The Leopol

dina Railway Company, Limited, no Escritório Central, na Estação de 

Barão de Mauá, nesta Cidade do Rio de Janeiro, onde se achavam presen

tes os senhores Oscar Pinheiro Werneck, Francisco de Avila Tavares e 

David Lirio Corrêa Netto, membros da referida Comia~ão, comigo, Manoel 

Augusto Vaz ~unior, escrivão ad hoc, iniciou-se o inquerito em que é 

acusado o Servente do Almoxarifado, quando em exercicio em Cachoeiras, 

Ibraim Barroso, de ser o autor dos furtos de tarugos de bronze que es

tavam depositados na s·eação daquele Departamento, em Cachoeiras, de 

cumplicidade oom o maquinista Darino Pereira Coelho, com o depoimento 

da 

Primeira Testemunha 

Henry Hutchison Michell, inglês, solteiro, com quarenta e nove anos de 

idade, ferrov1ario, residente á Rua Figueira de Méio número oitenta e 

nove, em Petropolis, no Estado do Rio de ~aneiro, disse que o decla

rante, que gerve atualmente como Ajudante da Locomoção em Alto da Ser

ra, exercia, no ano de mil novecentos e vinte e seis, o mesmo cargo em 

Niteroi, tendo sob sua jurisdição os serviços da Repartição da Locomo

ção no trecho de Niteroi a Portela, no qual estão situadas as oficinas 

de Cachoeiras, em cujo lugar existe tambem um depósito de material do 

Almoxarifado; que no dia doze de fevereiro do referido ano, achando-se 

o de- dealarante em seu escritório, aérea de quinze horas, um torneiro, 

operario das oficinas de Niteroi, e cujo nome o dealarante não ae re

.corda, procurou o declarante para dizer que, se uma busca fosse dada 

na locomotiva a chegar com o trem expresso número seis naquela tarde, 

certamente seriam encontrados tarugos de bronze obtidos clandestinamen

te em Cachoeiras e pertencentes á Companhia; que a locomotiva em ques

tão era a de número noventa, a qual, dirigida pelo maquinista Darino 

Pereira C'O>elho, havia s-aido na manhã daquele mesmo dia com o trem nú

mero cinoo, devendo regressar de Cachoeiras rebocando o trem número 

·'· 



LEOPOLOINA RAILWAV 

seis; que o declarante aguardou, na estação de Niteroi, a chegada do 

trem número seis e, logo que a maquina parou, o declarante nela pene

trou e, com o fim de dar uma busca, pediu ao foguista que lhe forne

cesa·e a lamparina pertencente á maquina, não se lembrando, no momento, 

do nome dêsse empregado; que percebendo a intenção do declarante, o 

maquinista Darino Pereira Coelho imediatamente se dirigiu para os fun

dos do tender, onde existia uma caixa utilizada para depósito de areia; 

que o dec-larante, acompanhando com a vista o proaeder do maquinista, 

notou que o mesmo abriu a caixa já referida e dela retirou um objéto 

embrulhado em papel, que o citado maquinista lançou para f&ra da maqui

na, para o lado da entrelinha; que imediatamente o dec-larante desceu da 

maquina para ver que objéto era aquele tendo então ocasião de verificar 

que se tratava 

2. 

tratava de um tarugo de bronze, cujas dimensões eram, maia ou menos, de 

oito centimetros por t:n:inta, reconhecendo o declarante ser esae t rugo 

de bronze igual aos existentes no depósito do Almoxarifado em C choei

ras, da c-ompanhia Leopoldina, que habitualmente os fornecia. ás oficinas 

da Locomoção situadas na mesma localidade; que o declarante no mesmo mo

mento interrogou o ma.quini~ta Darino Pereira Coelho s~bre a prooedencia 

daquele tarugo de bronze, dizendo-lhe então o maquinista que o havia 

adquirido em Cachoeiras; que recolhendo-se em seguida a maQuina áe ofi

cinas de Niteroi, o declarante nela seguiu afim de providenciar e~bre 

a imediata suspemtão do serviço do maquinista Darino Pereira. Coelho, o 

que fez; que ainda na mesma noite, o declarante, em presença do encar

regado do depÓsito ~oão Gomes, hoje falecido, interrogou o maquinista 

Darino Pereira Coelho s~bre o que se passara em Cachoeira~ aom relação 

ao referido tarugo de bronze, sendo-lhe respondido por Darino Pereira 

Coelho que o mesmo lhe havia sido dado por Ibraim Barroso, servente do 

depÓsito do Almoxarifado em Cachoeiras, o qual, aomo já tinha procedido 

em outras ocasiõea, lhe dera o bronze no meio da est~pa que ele maqui

nista requisitara para o serviço da maquina; que das informações pres

tadas pelo maquinista, percebeu o dec·larante que ele iria negociar o 
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bronze de combinação com o servente do Almoxarifado Ibraim Barroso; 

que lembra-se ainda o de- declarante de ter assistido, dias depois de 

ocorridos os fátos que acaba de narrar, a acareação, feita em Niteroi, 

no Escritório d~moxarifado, do maquinista Darino Pereira Coelho com 

o servente d sae Departamento na Secção de Cachoeiras de nome Ibraim 

Barroso, na qual, em presença do Chefe do Almoxarifado J.S.Patterson 

e de um empregado daquela Repartição de nome Moreira, o maquin1et cu

sou o servente Ibraim Barroso de lhe haver ntregue o tarugo de bronze 

envolvido na est~pa fornecida, mediante requisição, pelo servente ao 

maquinista; que conquanto, como já diese, não se recorde do nome do 

operario torneiro que lhe deu a denúncia, o declarante lembra-se per

feitamente da fisionomia dêsse homem e sabe qu ele não é mai empre

gado da Companhia; que o foguista da locomotiva número noventa as ie

tiu a apreens-ão do tarugo de bronze feita pelo declarante. Nada mai 

dizendo nem lhe sendo perguntado, mandou a referida Comisaão encerr r 

ate termo, que assina em companhia do declarante e das testemunhas 

presentes. Eu, Manoel Augusto Vaz Junior, escrivão ad hoc, que o es-

crevi e assino. 

{aa) Henry Hutchieon Michell. 

Oscar .Pinheiro Werneck. 

Francisco de Avila Tavares. 

Da.vid Lirio Corr a Netto. 

Camillo P'res Salabert. 

Arnaldo Soares da Silva Riffald. 

Manoel Augusto Vaz Junior. 

Declaramos que terminamos, hoje, a. inquirição da 

J. -
da testemunha acima mencionada, devendo prosseguirmos amanh- o presen-

te inquerito. 

Rio de Janeiro, dezenove de abril de mil novecentos e trinta e tres. 

(aa) Oscar Pinheiro erneok. 

Francisco de Avila Tavares. 
avid Lirio Corra Netto. 

Manoel Augusto Vaz ~unior. 
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Em prosaeguin1ento ao presente inquerito, foi ouvida, no dia vinte de 

abril de mil novecentos e trinta e tree, na sala da ~omieeio de Inque

ritoe Administrativos da The Leopoldina Railway ~ompany, Limited, no 

Escritório Central, na Estação de Barão de Mauá, nesta Cidade do Rio de 

Janeiro, a 

Segunda Testemunha 

João Franaisco Moreira, brasileiro, casado, oom cinooenta e seis anos 

de idade, ferroviario, residente á Rua Mariz e Barros número onze, em 

Iaara!, Niteroi, ~apital do Estado do Rio de Janeiro, disse que o de

clarante é funcionaria da Companhia Leopoldina ha trinta e quatro anos, 

trabalhando na Repartição do Almoxarifado, oujo escritório é na Estação 

de Niteroi; que em um doa dias do mês de fevereiro do ano de mil nove

centos e vinte e seis, o declarante achando -s e no gabinete do ~efe do 

Almoxarifado, senhor J. S. Paterson, ouviu o senhor Henry Hutchieon 

Miohell, Ajudante da Locomoção em Niteroi, contar ao referido senhor J. 

S. Paterson haver surpreendido, na noite anterior, o maquinista Darino 

Pereira !Joelho retirar urn tarugo de bronze da locomotiva em em que o 

mesmo maquinista chegara a Niteroi; que o senhor J. S. Paterson mandou 

vir á sua presença o maquinista Darino Pereir~ Coelho, o qual, sendo in

terrogado, confessou o fáto, confissão essa a que assistiram o declaran

te e o senhor Henry B:utchison Miohell, acreaaentando ainda o referido 

maquinista haver recebido o tarugo de bronze das mãos de Ibraim Barroso 

em ~aohoeirae, não ignorando êle Darino Pereira Coelho tratar-se de um 

furto, pois sabia que Ibraim Barroso era servente no depósito do Almo

xarifado em ~achoeirae; que mais tarde, ainda na presença do dealaran

te, o senhor J. s. Paterson interpelou Ibraim Barroso s~bre o oaeo, 

tendo Ibraim Barroso procurado inocentar-se, não negando, porém, que 

houvesse entregue ao maquinista Darino Pereira ~oelho o tarugo de bron

ze e acrescentando que no stock do depósito do Almoxarifado em ~aohoei

~aa não havia falta d sse material; que ae declarações feitas naquela 

ocasião por Ibraim Barroso foram tambcm aasiatidaa pêlo maquinista Da

rino Pereira Coelho; que sabe o declarante haver sido dado um balanço 

no depósito do Almoxarifado em Caohoeiraa, logo em seguida, não tendo 
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sido encontrada qualquer falta no mesmo, parecendo, assim, que o tarugo 

de bronze em questão, tendo sido preparado nas oficinas da Looomoyão em 

~aohoeiraa, f~ra subtraido antes de dar entrada no depósito do Almoxa-

rifado, tambem em ~aohoeirae; que sabe o eclarante haver sido Ibraim 

Barroso dispensado 

dispensado do serviço da ~omparihia naquela época, em consequencia do 

que então ficou apurado pêlo senhor J. S. Paterson, Chefe do Almoxari

fado, no inquerito que foi instaurado s~bre o caso, segundo informação 

daquele ~hefe de serviço. Nada mais dizendo nem lhe sendo perguntado, 

mandou a referida ~omissão encerrar ate termo, que assina em companhia 

do declarante e das testemunhas presentes. Eu, l!anoel Augusto Vaz Junior 

escrivão ad hoc, que o escrevi e assino. 

(aa) João Franoisco Moreira. 

Oscar Pinheiro Werneck. 

Francisco de Avila Tavares. 

David Lirio Corra Netto. 

~amillo Péres Salabert. 

Manoel Joaquim da Rocha. 

Manoel Augusto Vaz Junior. 

Declaramos que terminamos, hoje, a inquirição da testemunha acima men

cionada, devendo prosseguirmos maia tarde o presente inquerito. 

Rio de Janeiro, vinte de abril de mil novecentos e trinta e tres. 

(aa) Oscar Pinheiro Werneck. 

Francisco de Avila Tavares. 

David Lirio ~orrêa Netto. 

Manoel Augusto Vaz Junior. 

Em prosseguimento ao presente inquerito, foi ouvida, no dia vinte e 

doia de abril de mil novecentos e trinta e trea, na sala da Comissão de 

Inqueritos Administrativos da The Leopoldina Railway ~omp ny, Limited, 

no Escritório Central, na Estação de Barão de Mauá, nesta ~idade ~idade 

do Rio de Janeiro, a 
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Terceira Testemunha 

arino Pereira ~oelho, brasileiro, casado, aom oincoenta e nove anos 

de idade, ferroviario, residente á Rua outor March número .uatrocen-
• 

toe e sessenta e dois, em Niteroi, ryapita do Estado do Rio de Janei

ro, disse que o declara nte, tendo servido na Reparti~ão da Locomoção , 

da Companhia Leopo dina, durante trinta e tres anos, acha-se apoeent -

do desde mil novecentos e vinte e seis; que ern um doa diaet do ma de 

feverei o do ano a que se referiu, o declarante, ao chegar á estação 

de Niteroi conduzindo a locomotiva número noventa, que puxava o trem 

número seis, expresso, desde ~achoei ae, viu, na plataforma da estação , 

o senhor Uiohell, Ajudante da Locomoção em Niteroi, o qual, logo que o 

trem parou, pediu ao foguista uma lanterna, no que foi atendido; que 

verificando, em seguida, que o senhor Michell iniciava uma busca n a 

caixas existentes no tender d locomotiva, o declarante retirou de uma 

délaa um tarugo de bronze, objéto esse que o declarante atirou fóra da 

maquina; que o tarugo de bronze a que o declarante se acaba de referir, 

foi por ale recebido em ryaohoeiras das mãos de Ibraim Barroso, em re

gado no depósito do Almoxarifado da ryompanhia Leopoldina, em ryachoei-

ras; que Ibraim Barroso entregou ao declarante o tarugo de bronze, que 

o declarante sabia pertencer á ryompanhia Leopoldina, envolvido em eet~-

pa que o mesmo Ibraitn Barroso teve de fornecer ao declarante, para ser

viço da maquina, mediante requisição em im-

impresso proprio, sendo essa a terceira vez que Ibraim Barroso entrego u 

ao de~larante tarugo de bronze pertencente á Companhia Leopoldina; qu 

nas duas primeiras vezes, o deolarante conduziu na maquina os tarugos 

de bronze recebidos e os vendeu a negociantes ambulantes que habitual

mente transitavam pêlas ruas de Nitero1, entregando, depois, quando 

voltava a ryachoeiraa, a Ibraim Barroso, as importanaiae apurad s nas 

vendas e reoebendo, nessa oca.sião, a gratificação que Ibr 1m :Barroso 

entendia de dar ao declarante; que quando pêla primeira vez Ibraim Bar-

roso lhe entregou tarugo de bronze em Cachoeiras para vender em Nite-

roi, o declarante perguntou a I~raim Barroso se êle não tinha oom isso 



r• 

LEOPOLOINA RAILWAY 

grande responsabilidade, obtendo a resposta de que o declarante não ti

vesse dúvida, pois, ale, Ibrai'm Barroso, sabia como estava. fazendo; que 

oe fátos que o declarante acaba de relatar foram tambem pélo declarante 

claramente narrados no Escritório do Almoxarifado em Niteroi em presen

ça do senhor Paterson, Chefe daquela Repartição, do senhor Michell, Aju

dante da Locomoção em Niteroi, e de um funcionaria do Almoxarifado cujo 

nome o declarante ignora, poucos dias depois do senhor Michell ter 

apreendido o tarugo de bronze; que depois de estar suspenso do servi~o 

durante algum tempo, o declarante pediu aposentadoria, a conaêlho do 

senhor Vogel, então Sub-Chefe da Locomoção, consêlho esse que veiu ao 

encontro do desejo do declarante; que a narrativa doe fátoe feit pêlo 

declarante no Escritório do do Almoxarifado, em presença da peee~as 

que já citou, foi tomada por escrito e assinada pêlo declarante; que 

não mais tendo voltado a Cachoeiras, o declarante deixou de ver Ibraim 

Barroso desde a sua Última viagem áquela localidade; que o declarante 

soube que, em virtude doa fátos que motivam o presente inquerito, Ibra

im Barroso foi dispensado dos serviços da Companhia Leopoldina, naquel 

época, e que, ultimamente, constituiu advogado para tratar da sua si

tuação perante a referida Companhia. Nada mais dizendo nem lhe sendo 

perguntado, mandou a referida Comissão encerrar ate termo, que assina 

em companhia do declarante e das testemunhas presentes. E, Manoel Au

gusto Vaz Junior, escrivão ad hoc, que o escrevi e assino. 

(aa) Darino Pereira Coelho. 

Oscar Pinheiro Werneak. 

Francisco de Avila Tavares. 

David Lirio Corrêa Netto. 

João Palmiro Peçanha. 

Octavio Medina. 

Manoel Augusto Vaz Junior. 

Declaramos que terminamos, hoje, a inquirição da testemunha acima men

cionada, devendo prosseguirmos mais tarde o presente inquerito. 

Rio de ~aneiro, vinte e doia de abril de mil novecentos e trinta e tree. 
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( aa) Oscar Pinheiro ,rrerneak. 

Francisco de Avila Tavares, 

David Lirio Corrêa Netto. 

Manoel Augusto Vaz ~unior. 

Em proeeeguimento ao presente inquerito, foi ou-

1f 

~ 
ouvida, no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e trinta e 

trea, na sala da ~omissão de Inqueritoa Administrativos, no Escritório 

Central, na Estação de Barão de Mauá, nesta Cidade do Rio de Janeiro , a 

~uarta Testemunha 

~ohn Sillars Pateraon, ingl~s, casado, com quarenta e quatro anos de 

idade, ferroviario, residente á Rua Barata Ribeiro número quinhentos e 

oitenta e sete, em Copacabana, nesta Capital, disse que o declarante 

exerce o cargo de Chefe do Almoxarifado, da Companhia Leopoldina, Re

partição essa auja séde é em Niteroi; que o declarante dispensou os ser

viços de Ibraim Barroso, empregado diarista no Depósito do Almoxarifado, 

na estação de Cachoeiras, pelos motivos que passa a expOr; que em feve

reiro do ano de mil novecentos e vinte e seis, em dia que não póde pre~ 

cisar, esteve no seu Escritório o senhor Henry Rutchison Michel!, Aju

dante da Locomoção, que tambem trabalhava em Niteroi, o qual lhe fOra 

comunicar haver surpreendido, na noite anterior, quando chegava ' esta

ção de Niteroi com um trem, o maquinista Darino Pereira Coelho retiran

do da maquina que havia chagado oom o dito trem, que procedia. de Ca

choeiras, e cuja maquina era dirigida pêlo referido maquinista, um ta

rugo de bronze; que o declarante determinou que fosse aberto inquerito 

administrativo, fazendo vir á sua presença o maquinista Darino Pereira 

0oelho, o qual, arguido p~lo dealarante, em presença do senhor Kenry 

Hutchison Michell e do se- senhor João :Franciaoo Moreira, funcionaria 

da Repartição do Almoxarifado, confirmou a comunioação verbal do senhor 

Michel! ao declarante, acrescentando haver recebido o tarugo de bronze 

das mãos de Ibrai1n Barroso em Cachoeiras, não ignorando que Ibraim ar. 

roso era servente do Almoxarifado ali e que, portanto, devia se tratar 
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de um furto; que as declarações do maquinista Darino Pereira Coelho 

foram feitas por escrito e assinadas não só p~lo referido maquiniet 

aomo tambem pelos senhores Miahell e Moreira, oom a aseistencia do de-

clarante; que prosseguindo no inquerito administrativo, o declarante 

fez vir ao seu Escritório Ibraim Barroso, a quem interrogou, ainda em 

presença doe senhores Miohell e Moreira, sObre a acusação que lhe era 

feita; que Ibraim Barroso procurou inocentar-se dizendo que não tinha 

roubado o tarugo de bronze do stock do Almoxarifado, mas o havia des

viado de um lote do mesmo material, por ocasião da passagem das Ofici~ 

nas da Locomoção em Cachoeiras para o Depósito do Almoxarifado, tambem 

localizado em Cachoeiras, dizendo, tambem, que não havia falta no stook 

do Almoxarifado; que Ibraim Barroso não poude, entretanto, negar que o 

tarugo de bronze, apreendido em poder do maquinista Darino Pereira Coe• 

lho, havia sido entregue ao referido maquinista por !le Ibraim Barroso; 

que os papeis relativos ao inquerito administrativo instaurado naquela 

época p~lo declarante, inquerito que deu em resultado a demis ão ime

diata imposta a Ibraim Barroso, foram extraviados, sem que o declarante 

z. 
declarante pudesse apurar responsabilidades; que o declarante, tendo 

examinado o tarugo de bronze, verificou pertencer o mesmo á Companh1 

Leopoldina; que o arquivista que trabalhava na Repartição do declaran

te na época em que foram mandados arquivar os documentos relativos ao 

inquerito então feito Já não é funcionaria da Companhia; que o maqui

nista Darino Pereira 0oelho assistiu tambem ao interrogatorio a que o 

declarante submeteu Ibraim Barroso em presença doa senhores Michell e 

Moreira; que o declarante, a pedido do Presidente da Comissão de Inque

ritoa, mandou convidar, em Cachoeiras, Ibraim Barroso a vir á presença 

da referida Comissão no dia vinte e quatro de abril corrente, facili

tando-lhe o transporte por meio de um passe livre de serviço, de ida e 

volta, fornecido a Ibraim Barroso por ordem do declarante. Nada mais 

dizendo nem lhe sendo perguntado, mandou a referida '::omissão encerrar 

ate termo, que assina em companhia do declarante e das testemunhas 

presentes. Eu, Manoel Augusto Vaz Junior, escrivão ad hoa, que o e are-
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vi e assino. 

(aa) ~ohn Sillars Paterson. 

Oscar Pinheiro Werneck. 

Francisco de Avila Tavares. 

David Lirio Corr~a Netto. 

Oota.vio Medina. 

~oão Palmiro Peçanha. 

Manoel Augusto Vaz ~unior. 

Declaramos que terminamos, hoje, a inquirição da testemunha acima men

cionada, devendo proeae- prosseguirmos mais tarde o presente inquerito, 

ouvindo o acusado. 

Rio de ~aneiro, vinte e quatro de abril de mil novecentos e trinta e 

tree. 

(aa) Oscar Pinheiro Werneck. 

Francisco de Avila Tavares. 

David Lirio Corrêa Netto. 

Manoel Augusto Vaz ~unior. 

Termo~ Encerramento. 

Encerrando, nesta data, o presente inquerito, sem que tenha tomado as 

declarações do acusado Ibraim Barroso, a Comissão certifica que, resi

dindo !braim Barroso na Estação de ~aohoei~as, pediu ao Chefe do Almo

xarifado para, facilitando o transporte, promover o comparecimento do 

acusado Ibraim Barroso á sala dos . trabalhos da Comissão, no Escritório 

Central, na Estação de Barão de Mauá, afim de ser interrogado; que no 

dia vinte e quatro do corrente, Ibraim Barroso compareceu, acompanhado 

do Doutor Abel Assunção, o qual, ciente de que a sua presença havia 

sido solicitada para prestar declarações aoêrca doe fátoa que motiv -

ramo presente inquerito, aoonse~ado p~lo Doutor Abel saunção, reou~ 

sou-se a prestar quaisquer declarações, sob o fundamento de não saber 

a razão do convite que lhe fOra feito; que ao se retirarem, o Advogado 

Abel Assunção comprometeu-se a dizer, por escrito, dentro do praso de 

quarenta e oito horas, os motivos por que Ibraim Barroso não podia de-
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p~r; que não tendo sido satisfeito esse compromisso, o Fresidente da 

Comissão endereçou a Ibraim Barroso, em Cachoeiras, no dia vinte e 

seis, uma oarta, convidando-o 

convidando-o a comparecer, no dia vinte e oito, ás nove horas da ma

nhã, na Aganoia da referida Estação, onde se acharia a Comissão de 

Inqueritoe, afim de tomar as suas declarações; que conforme se verifi

ca do documento anéxo aos Autos de deolaraçõe&, feito palo Agente da 

Estação de Cachoeiras e por duas testemunhas, o aousado reousou-se a 

reoeber a oarta a que já se referiu a Comissão, a qual segue ta.mbem 

anexa aos Autos do inquerito. 

Rio de Janeiro, vinte e oito de abril de mil noveoentoe e trinta e 

tres. 

(aa) Oscar Pinheiro Werneok. 

Franoiaoo de Avila Tavaros. 

David Lirio Corrêa Netto. 

Manoel Augusto Vaz Junior. 
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Bxmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 
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Diz 

na 3.617, de 27 de março de 

de r cla.maçlo 

Colleno Von-

"" eelho officiado & reclamada Leopoldin~~~away e 17 de Kaio 

ultimo para que ata ee defendesee,e , como esta, num evidente 

desrespeito, at& agora nenhuaa resposta deu, Tem requerer a v. 
Exia se digne determinar o proseguimento do processado l reTe

lia da reclamada, ou, ent&o seJam tomadas as proTidencias cab~ 

veia ao caso. 

Nest s termos, sendo esta J. aos respeotiToe 

autos 

P. Deferimento. 
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ADMINISTRAÇAO 
~o de ~nee.'-2-o, 25 de ~e t embro de · 1935. 

D. G. Oll, 23- (RL ) 
-I.A. 53-

Illmo . Sr . Dr .Dir actor Ge r al da 
ecre t ari a do 0onselho Nacional do Tr aba l ho 

"'lio de J aneiro 

Em attenção ao off i cio no 1-1 .091 (Proo . 3.617/35), de 

17 de Agosto p.findo e aqui recebido a 26 do alludido mez, junto as 

pe ·ae, em original, do inquerito administrativo instaurado parR apu-

~nr falta grave attribuida a Ibrahim Barroso. 

~uanto á segunda exigencia Jontida no nomeado officio, 

ocJnfirmo os termos da minha informa.çã o datada de 2 de Julho do cor

rente anno, oircums t anciando que na oooaaião em que foi feita ares

tauração do primitivo inquerito vigorava a lei no 5. 09, de 20 de 

ezembro de 1926, que facultava ás emprezas a ella subordinadas a 

instaura~ão dos in ueritos administrativos sem outra formalidade se-

não a da audienoia do imputado. 

~ f. Ora, no caso sub-judioe, Ibrahim BarroDo oi notifica

~ o, negando - se, entretanto, em receber a notificação ( ocumento ~e 
""i \ 

~: ls. ) e deixan o de comparecer perant e á ~ommiasão prucessante do 

/ • . uer to. 

:~/ ~ i!' o regimen da. lei ac i ma. oi ta da, conforrn j o dieae o 

~~-~Illust ~ ado Proo·urador Geral .desse r,onse ho, Dr. J. Leonel de Rezende 

Alvim, o inquerito não estava subordinado á apreciação desee In ti
~ ~ 

·~ N 

~ : tu to, apenas de le cabia o rec-urso voluntario, do qual nao e e valeu 

~ ~ o reclamante, em tempo opportuno. 

Além do mais, Ibrahim Barroso, sciente de sua exoner -

ção em Fevereiro de 1926, em virtude de furtos que praticou e ue 

foram convenientemente apurados , só em J aneiro de 1933 vetu reola-

c o 30-J-3t-. 
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mar, quando deeapparecido o primitivo inquerito, contra aquelle acto, 

com o qual, ali~s, concordou durante seis annos. 

Na verdade, não se encontra nem na Lei na 4.682, nem 

na de na 5.109, nem no ecreto na 17.941, o prazo dentro do qual de

veria o reclamante recorrer daque1la decisão,mae, presume-se, e acon

selha a interpretação por analogia que ee8e prazo seria o mesmo que o 

concedido para os recursos ao ~onse.lho Nacional do Traba ho e ao Ml

nistro, isto é, o de 30 dias, consoante determinou, mais tarde, o De-

ereto na 18.074, de 19 de Janeiro de 1928. Aliás, esta interpreta-

ção se ajusta perfeitamente aos termos do art. 127 do ~odigo Civil. 

Porém, mesmo que não procedente esta argumentação, es-

taria a Companhia impedida de prooessar o inquerito que agora se re-

mette em original, ou mesmo de mandar instaurai-o agora ? Parece 

que não, pois, si aos empregados exonerados tem sido facultado, pelo 

Egregio Conselho Nacional do Trabalho, o direito de reclamação em 

qualquer tempo, ás emprez-as não se póde tambem negar esse mesmo di

rei to, is.to é, o de instaurar o inqueri to na oocaaião em que se opera 

a reclamação, pois que proceder de modo diverso é estabelecer-se die

tincção de direitos, que a Constituição prohibe. 

Tanto é esta a b~a doutrina que o Egregio 'Jonaelho Na

cional do Trabalho, em copiosa e pacifica jurisprudencia, tem facul

tado ás emprezas o direito de processarem inqueritos administrativos 

para apurar faltas occorridas em datas anteriores • 

l)este modo, as faltas praticadas por Ibrahim Barrono 

foram devida e legalmente apuradas, não lhe aabendo direito á recla

mação que agora dirigiu a esse Collendo Instituto, depois de haver 

ficado todo esse tempo em collooaçõee alhures maia vantajosas. 

Na espeatativa de que estas informações serão devida

mente apreaiadas e acolhidas pelo Egregio Conselho, que dearetará a 

improcedencia da reclamação de Ibrahim Barroso, valho-me do ensejo 

para reiterar a v.s. meus protestos de alta estima e distinota oonei-

deração. 

Annexo:-1 proc.c/11 f1a. - Gerente 

• 



TRAFEGO V 

QUEIRA CITAR: 

.. r .; .65.-.......... l ........ ............... . dJ?.;, rk c:7neào, 28- bril-1933 · 

'r . Chefe do lmoxarifado 

l i tere i 

,26.~ ., de 3/4/33-"Irregularidadea-Ibraim Ba rroso 11 • 

e acÔrdo com a determinação do. sr . Diretctr Gerente, a o

r:liasi"o deu inicio á restauração do inquerito feito ... ra a:lurar 

acusuç-o articul da contra o servente dessa epartição , em Cacho -

eiras , de non1e acima , de ser o autor de furtos de tarugos de bronze 

depositados na ecçao dêsee cparthmento , de cur.'lplicidade com o ma

quinis~a. arino Pereira 'o elho , oer:1 ctue tenha concluído o mesmo in 

cu~rito, elos ativos narrados no termo de encerramento que se ve-

rificà nos utos . sai 1, limitiou- ae a ~omissão a ouvir testemu-

nlJ.as , q ue confirmaram a - ' cusaçao ju feita no · dministra-

tivo por V ' . i ne t ur do em tera)o . 

né:xo 9;. d VS . 
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1'. 25 000-3-0112. 

io de Janeiro , 26 de Qbril de 1933 . 

Ilno . Jr . Ibrailn Barroso 

\.!a CjJ..Q..e..i l'@,B 

!:rn nome ela Gomiaaüo de In(lU.eritoa J~dm.inietra 

tivoe da Leopoldina Railway , de quG sou Preuidcnte , pêla pre

sente , convido - o u coll)arecer , no dia 28 (vinte e oito) do 

corrente , ás 9 (nove) horas da manhã , na \gência da ..Jstação 

de Cachoeiras , perante ~ referida 'omissio , afim de prestar 

dec1c..ra9Õea no Inquerito ~duinistrativo que está sendo res

taurado ara a urar a resJonsabilidade de v •. no furto de 

tarugoo de bror ze Q.Ue estavma depositados na Secção do mo

xarifado , em Cachoeiras , furto de <1ue v.s . é acusauo de cum

plicidade co1n o m·-quinistt... Darino ercira oelho . 

Os car Pi nheiro Werneck . 
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o 2° Offic ial lli~ar1a. lcina , p r s expedlen-

tes nscessarios . 

W M)e1Jld 1° Off1c1al 

No impediment o do D1rector da S 

ONSELHO NACIONAL DO ABA O 

tafi!M,.st,.JLUJ~..J\O.~J.;..a.t ( f-/f J. 
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roc.3. 17/35. 
13 vero1ro • 

• 

sr. Insp c to r · d tr d • 

N' st • 

com raterenc.1 o uto do proce ao e u 

t r zo recl t con elho contra a sua de ls-
,.,. 
o.o 'L o old1na I ,.11 y co po.ny L 11 ted'', ollc to-vo , 

d ccordo co nromoç"'o ela. . curador a G r 1, I rov1denc s 

no s nt1do de er e ·tu Secretatrfa 1 tor a obr 1 a1 

o eus en nhe ros pr.s1d1u, e 1926, 1nquer1to dm1n1stra~ 

ttvo lnst u ado p.l upr citad t rrov1a, pa con tat r 

e.l t grave pr tlc elo r cl 1 nte. 

tt no1os 
... 

sa.ud ço • 

) 

D1rector 'e d ecre r1 • 



l-1 í3 

roo .s. l?/35. 
1'"'- F vere1ro 6 . 

s • 

Sr. D1reetor d "Leopold1n Uw COmpany L 1ted". 

N' esta. 

ccOrdo co o re uerldo pel Procurador! 

G ral, no utos do proaes o m qu Ibr h1m zo cl 

cont essa r rroV1 , sol clto-vos s gu1nte prov1denc1 : 

) - s J este conselho 1nro a o sobre s1 essaaE t a 

rez 1n taurnr synd1cnnc1a ou 1n u rito dm1n1 tr ttvo para 

urar o des ct ento o 1nqu rt to rel t1vo ao recl ante 

qua s o eus result dos; 

b) • J enviado a esta Secre r1 o o tt1t1ea o do te 

po d erv ' O e venci ntos do r cl ante, 

Attenc1osas sa 
N çoe • 

Dlr ctor Geral d ecret 1 • 
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ADMINISTRAÇÃO 

- D.G.Oll,23-(RL) 
-I.A.53-

Illmo.sr.Dr.Direotor Geral da 
ecretaria do Conselho Nacional do Trabalho 

Rio de Janeiro 

Accuaando seu o:ff'icio n\2 1-183, de 13 do corrente mez, informo, con-

:firmando os termos do meu o:f:ficio de egual prefixo, datado de 25 de. Setem-

bro do anno p.passado, como se segue. 

Quanto ao item â do seu predito o:f:ficio, já, em 2 de Junho de 1935, 

tive opportunidade de dizer que foi justamente quando Ibrahim Barroso, 

depois de sete annos de sua exoneração, apresentou uma reclamação, que se 

constatou o deaapparecimento inexplicavel, do escriptorio do Almoxarifado 

em Nictheroy, do processo instaurado em Fevereiro de 1926, dahi a razão de 

ter sido restaurado o inquerito, cuja copia authenticada :foi enviada com 

o meu o:fficio de 2 de Julho do anno :findo. 

Em attenção ao item b, segue o certificado de tempo de serviço do 

reclamante. 

Assim, attendido o requisitorio do seu o:f:fioio, e examinadas as ra

zões adduzidas no meu officio de 25 de Setembro de 1935, que, por serem 

de direito e de justiça, devém ser consideradas, aguardo o julgamento 

desse Egregio Conselho, que, certamente, decretará a improcedencia da 

reclamação de Ibrahim Barroso. 

Valho-me do ensejo para renovar a v.s. meus protestos de elevado 

apreço e distincta consideração. 

Annexo:-1-

' ......::;..----D4-r1!t-ot""a ...... r..-- eren te 





)LDINA RAI LWAV COMPANY, LIMITED 
~TIFICADO DE TE:b4:PO DE SERVIÇO 

t 
ldo as fôlhas de pagamento e assentamentos desta Companhia, d~s mesmos consta 

~.":·-·-::::.------------------:r J .. seu empregado, contando, COM 
!foi ou é) 

I N T E R R U P Ç Ã O, 

. -11- -10- -11nterruptamente, anos, .. . . ........ meses e -1- dias, conforme discriminação abaixo. 

Interrupções Licenças C!Vencimentos Licenças SfVencimentos Vencimentos 

De Até Anos I Mêses I Dias I Horas Mêses I Dias j Horas Mêses Dias Horas 

r ---

---1 ---

O 1\1 A --- 1 --- 1 -1- --- 1--- I ----1 - I --- I 
OBSERVAÇÓES 

- -----:--------Traba1h u como diarista e horarlsta, sendo a sua ultima categori~, em 
s:-Nao gosou licenças. C nsta na f~lha de pagamento do mez de Març de 1914, como 

-------------------------------------------------------------------------------------· ttido em 2/3/1914.---~--------------------------------------------------------------· 
------------------------------------------------------------------------------------· ente emittido.----------------------------------------------------------------------· 
------------------------------------------------------------------------------------

acima referido, cu, .. ............. J.erge .Be.z.e.rr.a ... da ... S.il.Ya ... . . ... . ... ..... . , Chefe da Secção de Certificados 
cr sido distribuida, a qual dato e assino . 

.. 6 de ...... J.unhQ. ..................... ................. de 193 ...... 5. .. .. 

VIS1'0: ........................................ . iretor Gerente. 



IID'CR ~AÇÃO 

Tendo em vi ta o off1cio d ta ecre taria, jlmto 

or copia a fla. 57, a Leo ldina Railway Co. Ltd. pre ta e cla

recimento relativa ente á reclúul4: ç-o d Ibrahim Barroso, envi ndo 

tambem o certificado do tempo de erviço do mesmo ferrovierio. 

NÃo tendo inda a In pectoria Federal d Estradas 

re pondid'o ao officio que lhe foi dirigido em 13 de Fevereiro ul-

timo, prononho que e aguarde o pronunciamento dauuella In pecto

ria, arim de que, devidamente inetruido , voltem o auto á con-

ideraç~o da douta Procuradoria Gera~. 

Ao 3r. Director deeta Secção,para o fina conve-

ni ntes. 

ÔJJ. ~io, 12 de Jo1arço de 193~. 

y10/uQ,_ ~ rw cf.lo.' 'l!f.itcudC{ 
20 Official · 

1do n 
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,_ 

Proc. 3. 17/35 
Abr11 6 

13 

CN/SSBF. 

Sr. Inspector t'e<1e~ de ..;!stradas. 

Relterando o o!t1c1o desta Secretaria n: 1-182, de 

13 de evore1ro Ultimo, sol1cLto-vos as neces~ar1as providen

cias no sentldo de ser esta Secretaria 1nto da, dentro do 

prazo de 15 dias, sobre si algum dos •n nhe1ros dessa Inspe

ctoria pres1d1u, em 1926, 1nr.uer1to adm1n1strat1vo instaurado 

pela "The Leopold1no. 11way company Ll lted'', para constatar 

r ltas gr, ves pratlc das elo rerro. 1nr.1o Ib~ Barrozo. 

N 

Attenc1osas saudaçoes. 

Francisco de Paula . atson. 

n1rector Geral da secretaria, 

Interino. 



I 
.. 



\lotl n. 1'1 

I nspectoria Federal das Estradas 

MINISlt:RIO DA VIAÇÃO 
f 

N. 
Rio de Joneiro, .. 

Snr. Dtrector 01ral da S cretart do Con elho 

Nacional do fra alho. 

de 19~6. ..... . 

Re pondendo os offtctos d~ssa Secretaria Geral de n• 

1-182 e 1-4071 respecttvam~nte1 àe 13 de fev retro ~ lJ de abril 

ultimo, cabe-me declarar1 ue conforme se uertftc da t~orma

ções prestadas pelo 3• tstrtct'o de ta In pectorta, junto por 

copta, não consta , que 4ngenhetro algum desta R1parttção tenha 

presidido a tnquertto administrativo para apurar falta grav

commettda por Ibratm Barrozo na Leopoldtna Ratlwav. 

Saude e fraterntàad• 

c ão 
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Remetta-se (J,J __ Q.zmara 

!.'~o de Janeiro, 2.)-d,e .19~ 

~~~~~- ~q-me. ~-~ 
dfkJ. c-r..o"":d;-

e. ,"·ecçâo t:.eo edi1.>a,, na, fot:.ma, 

J, r , à 'V~Ía-tnento em 1.>ictot-. 

: · ' o,~_êe___ êe 193-~ 
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" c b"d a .aS cç-o e \.\ ~ ~ 
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PROCESSO N ... 3.~ t 

1935 

ASSUNTO 

~~~Q .~ .. ~ ... o-. 

RELA OR 

.................. ~~ ............ . . . . 
• •• 4"'* -i "'" 

DATA DA DISTRIBUIÇAO 

... .... ····· ~ ~6/.Jb . 
' 

RESULTADO DO JULGAMENTO 
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Mlnlster lo do Trabalho, 

lndustria e Commerclo 

.................... .Secção 

C. N. T.-215 

-~~~~~~~~~~==========----41~0~ CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO r· 
Pro c . 3. 617/35 ACCORDÃO 

19 ...... 3.6. ....... 

vistos e relatados os autos do processo em que 

Ibrah1m Barroso reclama contra a sua demissão de The ~eopoldi

na Railway company, occorrida em 1926: 

CONSIDERANDO que ouvida a Empreza sobre a queixa dos 

autos, enviou a mesn~, em resposta , o 1n~uerito administrativo 

que foi instaurado contra o reclamante, accusado de haver fur

tado materiaes pertencentes á strada, em combinação com um 

companheiro de trabalho; 

CONSIDERANDO que o inquerito instaurado, em Fevereiro 
"' de 1926, nao obedeceu ao sisposto no art. 42 da Lei 4.682, de 

24 de Janeiro de 1923, então vigente , de vez que não foi ·presi

uido por um engenheiro da Inspectoria de Fiscalização das Estra

das de Ferro, conforme consta da informação prestada pela pro

pria Inspectoria - fls . 62; 

CONSIDERANDO , assim, que o acto demissorio imposto ao 

reclamante em l41everei:ro daquelle anno é nUllo, por falta de for

malidade expressamente prevista na lei; 

CONSIDERANDO, por outro lado, que o novo 1nquerito, 

processado em 1933, não provou de fórma inconteste a accusação 

feita ao reclamante ; com effeito 

CONSIDERANDO que a unica prova existente reside no 

depoimento de uma só pessOa, o mach1nista aposentado Darino ~e

reira coelho, aliás co- réo na .falta attribuida ao reclamante, 

cujas declarações , portanto, isoladas , não constituem prova sur-
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ficiente, porouanto os depoimentos das demais testemunhas, 

no que diz respeito a uma mencionada confissão do reclamante, 

di~ergem sobremodo ; 

N 

CONSIDERANDO, assim, que , verificado que a demissao 

do reclamante foi praticada em manifesto desaccOrdo com o uis

posto no art . 42 da Lei 4. 682 , citada, e que, mesmo posterior-
N mente, nao flCou caracterizada a falta de que foi accusado; 

Hesolvem os membros da 'l'erceira camara. do conse

lho Nacional do Trabalho julgar procedente a reclamação, para 

o fim de determinar a reintegração de Ibrah1m Barroso nos servi

ços de The Le~poldina Railway company. 

PUb cado no Diario Official em cQ. J cJ .o,.5_.__. ~~ ~J.-.. .... ? .eJ..o ; 7 ~<o 

• 



1 Outubro 

Sr. Di reotor~e ent da Tbe Leopolüin R 11 ay Oo. 

Av. r nci co 1c lho. 

RIO DB J A"W.IRO 

Tr n mitto-vo , n o devidos f1nR, coniA uth n-

ticade do accordeo pro:f,. rido nela Terceira Cem rn de s te Cona -

lho, m se e e .. o de 14 de Julho P• '•, no a utos do rnc -as em -

que a-o pa rte Ibr him Barroso, como recl.a nte, e eaa p 

z , como r clem de. 

Attencio a eaud qões. 

{0BWR1~o 

Director Ger 1 d Beor t ia • 

• 
• 



• 

m:q~ Ifl~opolúina ~aihua~ illompan~ Iflimit~o: 
vj 

AOMINISTRAÇAO ..%ck~ao. 21 de Dezembro de 19::16, 

D.G.Oll,23-(RL) 
-I.A.53-

Illmo.sr.Dr.Director Geral da 
Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho 
Rio de Janeiro 

De referencia ao seu officio ng l-1366/36-3617/35, de l de 

Outubro do corrente anno, aqui recebido no dia 9 do mesmo mez, cum

pre-me communicar-lhe, para os devidos fins, que esta Companhia 

procurou dar cumprimento integral ao respeitavel AccordAo de 14 de 

Julho deste anno, da Terceira Camara desse Collendo Conselho. 

Assim é que, e_m data de 25 de Novembro p.passado foi effe

ctuado ao Dr. Abel de Aasumpç!o, advogado de Ibrahim Barroso, por 

procuraç!o deste, o pagamento do que era devido por es t a Estrada, 

ao mesmo tempo que era o reclamante notificado a se apresentar ao 

serviço, com eguaes vencimentos aos que percebia quando de sua exo

neraç!o. Entretanto, Ibrahim Barroso recusou receber a carta em 

que lhe era feita alludida notificaçlo, conforme se verifica da de

claraç!o junta por copia fiel, não tendo se apresentado até esta 

data. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a v. s. meus protestos de 

alto apreço e distincta consideração. 

.Annexo:-1- ~ct . 
r Gerente 

I' 
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Snr. Chefe do Almoxarifado 

Nictheroy 

0arta. A.D.R.26-13, de 14 de Dezembro de 1936 

dirigida ao Snr. Ibrahim Barroso. 

Nesta data, e na presença das testemu= 

nhae abaixo assignada, declaro ter feito 

entrega da carta acima citada, ao 

9nr. Ibrahirn Barroso, que disse não poder 

acceitar a referida carta, sem primeira~ 

mente consultar ao seu Advogado. 

a) Alvaro Ribeiro 

Almoxarife 

Testemunhas: a) Sylvio Pinto 

a) Eugenio Victor Rebello 

Cachoeiras 16 de Dezembro de 1936 

Reconheço verdadeiras as firmas supras, de 
Alvaro Ribeiro, Sy]vio Pinto e Eugenio 
'lfictor Rebello. 

Em testa (signal publiao) da. verdade 
Caahoeiras, 16 de Dezembro de 1936 
a.) joaquim Alves, Tabellião interino 

(Sobre tres selloe de 1$000 cada um, do Estado do Rio de 
Janeiro-Imposto de Diversõee-Assietencia a Menores) 

COPIA FIEL POR: 

VIST0:4 

Direator Gerente 
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RA/OS 

v , iro 7 

1-161/37 - 3·617/35 

ar. Ibrah1m B rro o 

A/O do r. or. el As umpç-o 

RIO DF. J .IRO 

H ven o L opol in R 11 y Comp ny Li-

mited 1nfo o e e Cone lho qu , em d t 25 

ov ubro P• do, cu e t r ceb T' o v nc1 ntoa 

Q.U VO alludi tr d e, 1m 

d comp c e o ol1o1to-vo rov1d nele 

c OI' t r i s 1nfot· d d ntro do , no Lnti do d a r e t 

• to do ll o 1 u r c,!. 

Att nc1o nud ç-

Di ator Q r 1 d Gear t ria. 





MINISTERIO DO TRABALHO 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

E NO. TELEG. 
" AGRILABOR " 

=-"="'= ----====================== 

EA/CS 

N.0 .... l::-:.l.6. .l/.~ .7 ..... :: .... J3 • 617/35 

-

Sr. Ibrahim Barroso 

A/C do Sr. Dr. Abel Assumpção 

Rua da Conceição, 2 - sob . 

RIO DE JANEIRO 

Havendo a Leopoldina Railway Company Li

mited informado e este Conselho que , em data de 25 de 

Novembro P • passado, recusastes receber os vencimentos 

que vos erandevidos pela alludida Estrada e , b( m assim 

de compa r·ecerdes ao serviço , solicito-vos providencias 

no sentido de ser esta Sec retaria informada , dentro do 

prazo de 10 d.ias , a respeito do allegado pela supra ci 

ta da Emp reza. 

Attenciosas saudações 

(Oswaldo Soares ) 

Director Geral da Secretaria . 
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Hr• vc .. n o r ,, he Leo 01<1111 r:. tl ( y comp y 
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. oluçi:o lho , sul (!1to- vos WOV1<1 nc1 s no 

~G t <lo· d .3er'e1.1 · pr ~ nt· tio .... m, t Sec etarl· , n-
u 1os e cl r c1 en-
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(J. • r r ~~1ns c :;tiL ) 

lrcctot de 
... 

ocç .o , no 1. p ~ 1. 01 to do 

D1rector Gcr 1 





Exmo . nr. Dr . Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 

" c::l 
, L 

Diz IB.d.AHIM BARROBO, 1liiB-~ 

que, tendo somente hoje ti do conhecimento da comrnunicação desse 

Conselho , relativa á representa~ão da The Leopoldina Railway, em 

que esta allega que o Supplicante se recusa a ser reintegrado , vem 

esclarecer ue , devido ao seu estado de saude , pois se acha enfer

mo , como poderá provar se necessario , bem assim ao facto de ter 

famí lia numerosa , ainda não lhe foi possível acquiescer aos dese

jos da Companhia , tanto mais que esta não lhe offereceu o mesmo 

cargo , de almoxar.ife , em Cachoeira de M.a cacú, onde reside , mas o 

de escripturario , em Nictheroy, e, como isto signifique uma mudan

ça , já pediu á Companhia que o admitta a retomar as suas funcçÕes 

.~e as exercia quando foi demittido , dando- lhe praso para sua 

apresentação no novo cargo designado . 

Isto posto pede a V. Exa . se digne consultar a Companhia 

se ella acquiesce na proposta do Supplicante , dando-lhe o praso 

de 30 dias , para mudar , se para Nictheroy, ou, então , que lhe seja 

dado um praso maior para o fim em vista . 

Nestes termos , 

P. Deferimento . 

I 
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M. T , I, C.- CONSELHO NACIONAL 00 TRABAL ~iO 

cs 
3 a osto 7 

1-1.293/37 - 3.617/3r 

Sr.. D1rec or da e eo oldina 1way Co. Ltd. 

Av. c1 co 1calho 

RIO DE JANEIRO 

JUnto vor'! remetto co a dev t'! nt authent1c a 
,.. 

d s decl raçoes re t d s or Ibr hi rroso nos uto do -

nrocesso em u o smo rec1 ma cont e ~ em reza, sol1c1-

tando, outrostm, vossas rov1denc1 s no s n 1~0 d ser sta 

Secretar1 , dentro do r zo de 10 d1as, tnrormad sobr o que 

s offer.cer rel t1va nte .s lle "" o s d r c1 man e • 

saud 
.., 
oes 

... D1r tor de s c~ao. no impedimento do 

D r ctor r 1. 





ijl~e JAAqpolOiua ~aihua~ OJompau~ IfiimiteO. 

ADM INISTRAÇAO 

Ç)7f. /_ ~ . 
;:::/l -e-o a~aneao., 5 de Agosto de 1937. 

D. G.Oll,23-(RL) 
-I.A.53-

Illmo.Sr. Dr.Director Geral da 
Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho 
Rio de Janeiro 

Em additamento ao meu officio de igual prefixo ao 

deste, dat )do de 21 de Dezembro de 1936, em que fiz referen

cia ao de v. s. sob n~ 1-1366/36-3617/35, de 1 de Outubro do 

mesmo anno, communico-lhe que a situação permanece mesma , 

ois Ibrahim Barroso at ag6ra não se apresentou ao serviço, 

emborA estej pago , desde 25 de Noveml1ro de 1936, de seus ven-

cimentos atrazados. 

Agradecendo sua valiosa interferencia afim de que 

seja o essumpto resolvido com a possivel brevidAde, valho-me 

do ensejo para reiterar a v.s. meus protestos de alta estima 

e distincta consideração. 

L 
Director Geren~ 

. 
/ )· 
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MA/OS 

28 S •t 'O 'O 7 

1-1. ·e· /~7 - 3. 17/36 

Sr. Di r e to r de The L o oldln Reilw 7 Co any !.1m1 ted. 

Av. Fr nclseo Alv 

RIO 

P• findo, no 

no senti o 

t-o r 1 t1v 

·d B 

co 1 

.ref r cl o vo ao o flcio de 6 de :.gosto 

u 1 o 1c1teee nter.rer nci de te Cone lho, 

a r · re o v1do, com a po 1v 1 b v1dede, que~ 

1nt Ibr h1. rroeo no e rv1ço 

t na itto-vo , d 

nte auth nticad ao 
ord do r. Pr e1d nte, 

ar cer prof rido '1 Pr2 

cur do .ia G · 1 d t Cone lh sob o to e reço. 

Attencloeae e u çõ 

{O ALDO SO R .S ) ( 

Director Oe d s cr tBr1a. 
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AOMINISTRAÇAO 
~;, ~neit-o. 26 de Agost o de 1937, 

D.G. OlÍ , 23-(RL) 
-I . A. 53-

Illmo. Sr. Director Geral da 

l 

Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho 
Rio de Janeiro 

De posse do seu officio nQ 1-1. 293/37-3. 617/35, de 3 do fluen

te , aqui recebido em 14, informo que a Companhia desde ha muito , con

forme meus officios anteriores , cumpriu a decisão desse Egregio Con

selho. 

A a llegação de Ibrahim Barroso, por intermedio do seu advogado , 

não tem a menor procedencia , pois que são decorridos varios mezes e 

até o momento não se apresentou ainda em serviço. 

Ibrahim occupava as funcções de servente no Deposito do Almoxa. 

rifado em Cachoeiras , porém, não havendo qualqu r vaga naquelle De

posito , foi convidado a assumir o cargo de escrevente em Nictheroy , 

portanto em melhor categoria. 

Todavia , convém ~sclarecer que Ibrahim apenas deseja que o seu 

nome conste das folhas de pagamento desta ,strada para o fim de em 

seguida se exonerar , com direito de continuar a contribuir para a Cai

xa de Aposentadoria e Pensões, é o que se infere da carta que seu 

advogado dirigiu a esta Administração em 15-1-37 , consoante copia 

que vae annexa ao presente. 

Crente de que os esclarecimentos aqui prestados ponham termo á 

' questão , valho-me do ensejo para r novar a V. Sia. meus protestos de 

alta estima e distincta consideração. 

~-~~ 
~irector Oe~~ 



. . . . . 

. . 



LEOPOLDINA RAILWAY 

Abel de Asa m ·io 
Advogado 

uenoe Ayres,62 20.Andar 
Salas 14 - 17 

· Rio de Janeiro, Janeiro, 15, 

Exmo. Sr. Dr. irector Gerente da 

Phone 23-5358 The Leopoldina Railw y ~y. Ldta. 

(fi 

Nesta. 

Tendo a ~hefia do Almoxarifado deses 

~ompanhia offerecido em carta de 2 de Dezembro ultimo o le

gar de escrevente de 2a. classe em Nictheroy ao m/constitu~ 

inte Ibrahim Barroso, para o fim de sua reintegra(tão, venhc 

solicitar de v. Exi • seja permittido o referido Ibrahim 

narroeo assumir ess fun~ ão ou outra equivalente ezn ,acho 4 

eira fixado um prazo de 15 ou 20 di s para apresentar-se 

em Nictheroy. 

u ndo tive ensejo de conversar so-

bre eese caso nessa ,ompanhia salientei que o meu constitu

inte devido á sua numerosa farnilia seguramente não poderia 

manter-se om os ven imentos ue percebia quando do seu 

affastamento e assim tinha principalmente o objectivo de 

reingressar como contribuinte da ~aixa e exonerar-se em 

seguida. 

Neetas condições peço lhe seja per

mittido reassumir em ~achoeira, marcado um prazo ara apre

senta( ão em Nictheroy, para eer poesivel uma solu~ão com-

pleta do assumpto. 
.. ti' • , • 

em outro, subscrevo-me att.o obr.o 

a) Abel de ssumpção 

~onfere com o original-

Visto- ~ 
}~irector 

<:-
Gerente..._ 
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diaixa Jastal ~;' 291, 
ADMINISTRAÇÃO ~ia àe Waueira. 

D • G .• O 11 , 16 - (R • P. 92) 10 de ~unho de 193 . 

Illmo. r.Dr.Director Geral da 
ecretaria do Conselho cional do Trabalho 

Rio de ~ neiro ~~Y'/L 
4~ ~ 

f. 

Referindo-me ao seu officio no 
;í;~$jJ 

1-1.581/37, de 28 de ete bro 

do anno p.passa~o, ~umpre~me informar·lhe que, na fo~~ do parec r ro~ 

ferido p~lo Sr. 10 djuncto do Procurador Geral deese ~onselho , em 

9-9-1937, a fl • 84 v. dos autos o Proa aeo _ o 3.617/35, e ta rygm 

nhia notificou I rahim 1\arroso para nsaumir o cargo que lhe vi si o 

esignaco, de E~crcvente de 2a. ~1 s~e, e~ ictheroy, om oa vencim n

tod rnons s e lls.?l 000, superiores, aliás, ao que elle r.er ebia 

uando de seu afastamento do serviço e que e am e $65 or or , ou 

.... ej~m R .130 000 por mez e 25 ias, de vez qu diarista 
, 
que empo. 

~ rotifi~a~rro, a ada de 9 de o brote 1937 e oneignando 

o )r,.''o 'e 30 ias para . r hirn 'Barroeo voltar ao novo c rgo, foi en-

o~ inh~da por interm dio ~ ~ fatura e Policia do Estado do o de 

Janeiro, po~isso que m nciona o erro i rio e er~i· func"Õ de e-

do de olicia do unici_io e ~~c oeiras, e ~r el c u ad~ em 

de eze o e 937, como f z ovrto o of ioio no 4 /2, de 1 de . -

do luente ·nno, da Terceira el acia u~iliar o i i "ivil 

9t o, junto por co ia fi 1. 
~ 

o t ndo, por m. o notificando se a reeent~do r o r 

nem justifica o o motivo por qu n- o o fa ia, in t urou-se 

adm1nistr~t1vo pura positiv r a f~lta grave pr vi n 

f) o art. 54 o Decreto no 2 .465, e de Outubro e 931, 

o comm ttida. 

ae1m, com e e, im er >r ent 



LEOPOLOINA RAILWAY ( .G .Oll,~6- (R •• 892.), de 1Q ... 6-19J8 ) 

- 2 -

ao gregio ryonee l ho, preenchidas as formaltdadea legaes, alludido in 

querito, ao qual agradeço a juntada deete offiaio e do documento que 

o acompanha, para delle ficarem fa~endo parte integrante. 

E C'Omo está cumpridamente provado o abandono de aervi , ~ o , em 

causa justificada., pratioado por Ibrahim Barroso, espe.ra-se seja auto

rizada por esse ryolendo Instituto a sua exoneração do ~ ro do a

aoal desta ryompanhia. 

Valho-me do ensejo para reiterar a v •. os protestos de mi-

nha alta estima e dietincta oon ideração. 

~nnexoe: 1 proa. o/33 fls. 
1 offiC'io, por copia. 

,. 
'J 

W))M, 
Director Gerente 
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LEOPOLDINA RAILWAY 

(Armas da Republioa} 

Policia Civil 

do 

Estado do Rio de Janeiro 

Terceira elegaoia ~uxiliar 

Niteroi, 11 de Janeiro de 1938 

NO, 40/2. 

Il1mo. Snr. Dr. Direotor Gerente da The Leopoldina Rail • 

Em resposta ao officio D.G.Oll,2}-(RL) •I.A.53- in-

formo que o Snr. IBRAH~ FERNANDES BARROSO, aoousou a reoep ão 

da notificação dessa Companhia, em 10 de Dezembro ultimo, con· 

forme offioio datado de 17 do mesmo mez, dirigido 

liar. 

Cordeaee audações 

a} José Picorelli 

(José Pioorelli) 
30, elegado Auxiliar 

COPIA FIEL POR: 

eeta Aurl-



LEOPOLOINA 
RAILWAV c.• 

COMMISSÃO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

ACCUSADO: IBRAHIM BARROSO, 

ESCREVENTE DE 2a. CLASSE 

ALMOXARIFADO. 

_____ ...__,._ 

AOS VINTE DIAS DO MEZ DE MAIO DO ANNO DE MIL 

NOVECENTOS E TRINTA E OITO, AUTÚO A FORTARIA E 

DOmD~~TOS ~UE ADIANTE SE v!EM. DO QUE, PARA 

CONSTAR, EU, MANOR~ AUGUSTO VAZ JUNIOR, SECRETA

RIO DA COMMISSIÃO, SERVINDO DE ES0RIVÃO, DAI1TYLO ... 

GRAPHEI ESTE TERMO EM TREIS VIAS 

'tUE SUBSCREVO, ~7/,-
Db IGUAL ~OR, 

~~· (I 
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L OPOLOINA RAILWAY 

, 
Rio de Janeiro, 19 de Maio de 193 

PORTAR TA 

Tendo a Terceira Camara do Egregio Qonselho Nacional do 

Tra.balho, em Accordã.o de 14 de Julho de 1936, e publi~ado no 

'tDtario Offiaial" de 21 de Setembro de 1936, determinado a re-

integração, nos serviços desta Com~anhia, de Ibrahim Barroso, 

servente com exer~iaio na Superintendencia do Almoxarifado, 

foi este convidado a reassumir o serviço, ao qual, entretanto, 

não retornou, embora lhe houvessem sido pagos, em 25 de Novem

bro de 1936, por intermedio de seu advogado Dr. Abel de Aaaum-

pção, a quem outorgara procuração bastante, os vencimentos, 

atrazados. Não attendeu tambem referido empregado á Notifica

ção que, ainda uma ve~, lhe foi feita em 9 de Novembro de 1937 

para assumir o aargo, que lhe fera designado, de Escrevente de 

2a. ~lasse, na mesma Superintendencia, em Nictheroy, com os 

vencimentos mensaes de Rs.2lo$ooo, dentro do prazo de 30 dias, 

de cuja Notificação aaausou elle recebimento em data de 10 de 

Dezembro de 1937. Assim, o a~to do alludido empregado consti

tue abandono de serviço sem aausa justificada, falta grave · pre 

vista na alinea f) do art. 54 do Decreto n2 20.465, de 12 de 

outubro de 1931. Pelo que, DETERMINO se instaure inquerito 

administrativo para apurar mencionada falta, ouvindo-se o ao

~usado, si não revel, as pess~as que dos factos tenham oonhe-

cimento e as testemunhas: Faustino Machado, Candido da Cunha 

Valle e João Antonio de Freitas, todos ferroviarios e residen-

tes em Nictheroy, Capital do Estado do Rio de Janeiro, raspe

ativamente, á Travessa Dalva no 16, Rua Mario Vianna n2 337 e 

Rua Visconde de Itaborahy na 280, Casa 5. NOMEIO para aonsti-

tuirem a Qommissão de Inquerito os senhores: Dr. João Pereira 

Netto, Manoel Cordeiro Muniz e Manoel Augusto Vaz Junior, o 

primeiro e o terceiro funcoionario~ da Repartição Pessoal e 

segundo da Contadoria, os quaes servirão, respectivamente, 



I 
L OPOLOINA RAILWAY 

~omo Presidente, Vice-Presidente e Secretario. D~-ee-lh 

eoienoia, remettendo-ee a presente Portaria, lavrada em tr 

vias de igual teor, ao senhor Presidente da Commissão, para 

os fine convenientes. 

CUMPRA-SE. 

Director Gerente 



L OPOLDINA RAILWAY 

A. a Portaria de fls., dê-se sciencia aos 

mais membros da para installação desta no dia 23 

do corrente mez. 

Rio 20 de Maio de 1938. 

CERTIDÃO 

Aos 20 dias do mez de Maio do anno de 1938, certifico e 

dou fé que dei scien~ia aos demais membros da Commieeão dos 

termos da Portaria de fls. 2 e do despacho supra. Do que, 

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da 

~ommissão, servindo de escrivão, dactylographei esta em treis 

vi.as de igual teor,; subsarev.o, ~~~ 
~~b ~· · 



L OPOLDINA RAILWAY 

COMMISSÃO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

ACTA DE INSTALLAQÃO 

Aos 23 dias do mez de Maio do anno de 1938, na sala no 9 

do primeiro andar do Escriptorio Central da The Leopoldina 

Railway Company, Limited, em Barão de Mauá, á Avenida Francis

co Bicalho, nesta Capital Federal, reuniu·se a Commissão de 

Inquerito Administrativo nomeada pela Portaria do senhor Dire

ctor erente, datada de 19 do fluente mez, constituida dos in

fra-assignadoa: Dr. ~oão Pereira Netto, Manoel ryordeiro Muniz 

e Manoel Augusto Vaz ~unior, respectivamente, como Presidente, 

Vice-Presidente e Secretario, em obediencia ás Instrucçõe do 

Conselho Nacional do Trabalho, com o fim de instaurar inqueri

to administrativo para apurar os factos descriptoa na referid 

Portaria, consoante a qual, " tendo a Terceira Camara do Egre

gio Conselho Nacional do Trabalho, em Accordão de 14 de Julho 

de 1936, e publicado no "Diario Official" de 21 de Setembro de 

1936, determinado a reintegração, nos serviços desta. Companhi , 

de Ibrahim Barroso, servente com exer~icio na Superintendenci 

do Almoxarifado, foi este convidado a reassumir o serviço, ao 

qual, entretanto, não retornou, embora lhe houvessem sido pa

gos, em 25 de Novembro de 1936, por intermedio de seu advogado 

Dr. Abel de Aasumpção, a quem outorgara procuração bastante, 

os vencimentos atrazados. Não attendeu tambem referido empre

gado á Notificação que, ainda uma vez, lhe foi feita em 9 de 

Novembro de 1937, para assumir o cargo, que lhe f~ra designa

do, de Escrevente de 2a . Classe, na mesma Superintendencia, e 

Niotheroy, com os vencimentos mensaes de Rs.21o$ooo, dentro d 

prazo de 30 dias, de cuja Notificação accusou elle recebimen

to em data de 10 de Dezembro de 1937. Assim, o acto do alludi 

do empregado constitue abandono de serviço sem causa justifi

cada, falta grave prevista na alinea f) do art. 54 do Decreto 

nO 20,465, de 112 de Outubro de 1931". Declarando installada 
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~;. 
Commieaão, o senhor Presidente designa o dia 12 {prime 

Junho p.futuro, ás 9 horas e 30 minutos a.m., na sala 

de ~-

missão, para ser ouvido o accusado, ai não revel, por ou 

assistido por seu advogado ou pelo advogado ou pelo repreeen-
• 

tante do ayndiC'ato da class·e a que pertenC'er, e serem tambem 

ouvida~ as testemunhas arroladas na Portaria de fls. 2, orde-

nando a expedição de todas as intimações neces~ariae. Do que 

para constar, eu, Manoel Secretario da 

Comrniseão, da,ctylographe ta em treie vias de igual 

teor, que e demais membros da Com-

E 
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CERTID.XO 

Aos 23 dias do me~ de Maio ào 

dou fé que expedi intimação ao 

testemunhas para comparecerem perante a Commissão no à 

de Junho p.futuro, ás 9 horas e 30 minutos a.m., na. sua sal , 

afim de prestarem suas declarações e seus depoimentoa. Do 

que, para constar, eu, Manoel Augusto Va~ Junior, Secretario 

da Commieaão, servindo de escrivão, dactylographei esta cer

tidão em treie. vias de igua~l ::or, que subscrevo, 

~rh!>_ ~-
1 I 

JUNTADA 

Aos 28 dias do me~ de Maio do anno ~e 1938, junto a estes 

autos as segundas vias da intimação e notificações dirigidas 

ao accusado e testemunhas, que adiante se v!em. Do que, para 

constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da crommie-

são, servindo 

vias 
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COWISSXO DE INQUERITO ADlliNISTMTIVO \ 

)/1' 
I!ITI1!.AÇXO -~~ 

Felo presente instrumento, fica o enhor 

intimado, sob pen de revelia, comp recer no dia lO (pr1 i 

ro) de Junho p.futuro, ás 9 horas e 30 minutos a.m., n sala 

no 9 do primsiro andar do Esoriptorio Central da The Leopol-

din Railway Co p ny, Limited, em Barão de uá, á Avenida 

Francisco Bicalho, nesta Capital Federal, podendo acompanhar-

se de eu dvogado ou s r aietido pelo advogado ou lo re -

presentante do syndic to d ola e qu pertencer, para , pe -

r ante Commis ão de Inquertto Admin atr tivo da r f'erid Co 

pa.nhi , prestar deol ... no inquerito àdministr tivo inet r çoes 

r do e virtude d Portar i de 19 deste mez, do senhor 

Gerente, oonso nte a qu l, "Tendo a Teroeir c r do 

Con alho ao tonal do Tr b lho, m Aooord ... o de 14 de Jülho de 

1936, e publio do no "Diario Offioial., de 21 de Setembro de 

1936, determinado a reintegração, nos serviços desta Co pa

nhi , de Ibrahim B rroso, servente oom exeroioio na Superin

tendenoi do Almoxarifado, foi este convidado a reassu ir o 

serviço, o qual, entretanto, n·o retornou, embora lhe houvea 

sem sido pagoa, em 25 de Novembro de 1936, por intermedio de 1 

seu advog do Dr. Abel de Assump9ão, quem outorgar procura- I 
ç ... o b stante, os vencimentos tr zados. N ... o attend u tambem 

referido empregado á Notifio ç·o que, inda u vez, lhe foi 

feit em 9 de Novembro de 1937, para saumir o o rgo, que lhe 

ter designado, de Escrevente de 2a. Claes , n e e uperin 

tendenci , em Niotheroy, com os vencimentos ensaee de ••••••• 

Re.210$000, dentro do prazo de 30 dias, de cuja otifioaç·o 

aooueou elle reo bim nto e d t de 10 de Dezembro de 1937• 

\ Assim, o ato do alludido empreg do constitue ab ndono de aer 
I 

viço sem oau a ju tifio d , falt grave prevista na alinea f) 

do art. 54 do Decreto no 20.465, de lO de Outubro de 1931". 
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Ficando, t mbem, intimado, sob oommin ç-o da es 

para assistir, nos mesmos di e loo 1, ao depoim nto d 

temurih es F uatino l oh do, Candido d Cunh Valle e An ... 

tonto de r 1t s, todos ferrovi rio e residentes m tothe

roy, C pital do Estado do Rio de Janeiro, reepeativ mente, á 

Traves a Dalv no 16, Rua ario Vianna na 337 e Ru Vtsoond 

de Itaborahy na 28o, Ca a 5. 
Fio ndo, outrostm, citado par todos os termos e otos at 

oonolusão do inqu rito, debaixo da pena oo inada. 

Lavr do em quatro vi s de 1gu l teor por mi , noel Au-

gueto V z Junior, Seoret rio da Co ia ão, que o aubsor To, 

Oommi a-o tf...!:::::J;;;:::~~.,;,t;~~-

Rio de 1938. 
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CO lSS!O DE INQUERITO ~MINISTRATIVO ~\ 

NOTIFICAQ!O \ . ~ 

Pelo presente 1netrumento, a Oommiaaão de I~q~erit~ 
nietr tivo da The Leopoldina Railway Company, Limited, ro a o 

comparecimento do senhor F USTINO CHADO 'e 9 horas e 30 1· 

nutos do dia 10 (primeiro) de Junho p.futuro, n sal no 9 do 

primeiro andar do Eeortptorio Centr 1 d referida Companhi , 

em Barão de Mauá, á Avenida Francisco Bioalho, nesta Capit 1 

Feder 1, afim de, bem da verdad , preet r depoim nto no in-

querito administrativo instaurado em virtude da Portar1 de 19 

deete mez, do senhor Director Ger nte, consoante qu Tendo 

a Tero ira Camara do Egregio Conselho Nacional do Trabalho, e 

Acoordão de 14 de Julho de 1936, e publicado no "Diario Offt-

oial" de 21 de Setembro de 1936, determin1.1.do reintegr ção, 

no eorviçoe do ta Oompanhi , de Ibrahim B rroso, servent ao 

exeroioio na Super1ntendeno1 do Almoxarifado, foi este oonvl

d do a re esumir o serviço, o qual, entretanto, não retornou, 

embora lhe houvessem sido pago , em 25 de ovembro de 1936, 

por 1ntermedio de seu dvogado Dr. bel de Aseumpç~o, a que 

outorg ra proouraçMo bastante, oe vencimentos atraz dos. ... 
o 

ttendeu tambem referido empregado á Notificação que, inda 

uma v z, lhe foi feita em 9 de ovembro de 1937, para as umir 

o cargo, que lhe f~r designado, de Escrevente de 2 • ~lasse, 

n mesma Superintend enoi , em Ntotheroy, com o vencimentos 

menaae de Rs.210 000, dentro do pr zo de 30 di , de cuja No

ttfic ção acou ou elle recebimento em d t de 10 de Dezembro 

de 1937. A tm, o acto do alludido empregado con titue bandon 

de serviço sem causa juetific d , f lt gr ve previ ta na alt

nea f) do rt • 54 do Decreto nQ 20.46 5', de lQ de outubro de 19 1". 

Lavr do em quatro vias do tgu l teor por mim, noel Au-

gueto Vaz Junior, Secretario da Oommissio, que o subscrevo, 

indo a sign do pelo Pre idente da Oommio ão, ~~ 

,. 

' ' 



L OPOLDINA RAILWAY 

19)8. 

-



LEOPOLDINA RAILWAY .!> f. 
f'Jd. Vtã 

OOMMISSlO DE IN~UERITO 

NOTIFICA CIO 

Pelo present instrumento, a Commieeão 

nistrativo da The Leopoldina Rail y Oompany, 

compar cimento do senhor CANDIDO DA CUNHA V LE ás 9 h 

30 minutos a.m. do dia 1a (primeiro) de Junho p.futuro, n sa 

la na 9 do primeiro andar do Escriptorio O ntr 1 da r ferid 

Companhi , em Barão de Uauá, á Avenida Franoisoo Bioalho, nea 

ta C pital Federal, afim de, a bem da verdade, prest r depoi

mento no inquerito administrativo lnstau~ado em virtud d 

Portaria de 19 deste mez, do senhor Director Gerente, oonso-

ante a qual, "Tendo a Terceira Oamara do Egregio Conselho 

atonal do Trabalho, em Aocordão de 14 de Julho de 1936, e pu

blicado no "Diario Offioial'' de 21 de Setembro de 1936, 

minado a reintegração, nos serviços desta Companhia, de Ibr -

hi Barroso, serv nte com exeroicio n Superintendencia 

mox rifado, foi este convidado a reassumir o serviço, ao qual 

entretanto, não retornou, embora lhe houveee m sido pagos, e 

25 de Novembro de 1936, por intermedio de seu advogado Dr. 

Ab 1 d As umpção, a quem outorgara procuração bastante, os 

vencimentos atrazados. Não ttendeu tambem referido empregado 

á Notif1caç~o que, ainda uma vez, lhe foi feita em 9 de Nove 

bro de 1937, para saumir o cargo, que lhe f~ra deeign do, de 

Escrevente de 2 • Classe, na mesma Superintend nota, em Nl

otheroy, com os vencimentos mensaes de Rs.2lo$ooo, dentro do 

prazo de 30 dias, de auja Notifioa9ão aoou ou elle recebimen

to em dat de 10 de Dezembro de 1937. esim, o aoto do lludi 

do empregado constitue bandono de servi9o sem causa justifi

cada, falta gr ve prevista na aline f) do art. 54 do Decreto 

nD 20.465, de lQ de Outubro de 1931". 

Lavrado m quatro vias de igual teor por mim, noel Au-

gu to V z Junior, Secretario da Co isaão, que o sub crevo. 
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00 !SS.lO DE INOUERITO 

NOTIFICAÇll.O '-~~ 
.Pelo presente instru nto, a Oommiesã.o de~ Inque dm1-

nietrativo da The Leopoldina R 11wa.y Company, L1m1ted, rog o 

comparecimento do senhor JOXO ANTONIO DE FREITAS ás 9 hor e 

30 minutos .m. do dia 10 (primeiro) de Junho p.futuro, n 8&-

la no 9 do primeiro andar do E oriptorio nentral da referid 

Companhia, em :Barão de Mauá, 
, 

Avenida Pranoisoo Bioalho, nes-a 

ta Capital Federal, afim de, bem da verdade, prestar depoi-

m nto no inquerito administrativo inst urado em virtud d 

Portaria de 19 deste ez, do enhor Direator Gerente, oonso

nte a qual, "Tendo a Terceira Camara do Egregio Conselho Na

cional do Trabalho, m Aooordão de 14 de Julho de 1936, e PU• 

blioado no ttDiario Off"1oia.l" de 21 de setembr,o de 1936, d ter-

minado reintegração, nos serviços deet Companhia, de Ibr -

him Barroso, servente com exoroioio na Superintendenoia do 

Almoxarifado, foi este convidado a reaa umir o serviço, ao 

qual, entretanto, não retornou, embora lhe houvessem sido p -

gos, em 2 5' de Novembro de 19 36, por 1nte:rmed 1o d seu advoga

do Dr. Abel de Aasump ~o, a quem outorg ra proour qão b etan• 

te, os vencimentos atrazados. ·o attendeu t mbem referido e

pregado 'NotifioaQão que, aind uma vez, lhe foi feit em 9 

àe Novembro de 1937, para assumir o cargo, que lhe ter doei-

gnado, de Escrevente de 2a. Cle. se, na mesma Superintendenoia, 

em Nioth roy, com os vencimentos men aes de Rs .210 00'0, d ntro 

do prazo de 30 dias, de cuja Notificação aocusou lle recebi

mento em data de 10 de Dezembro de 1937· A sim, o acto do al

luAdido empregado oonstitu abandono de serviço sem oau a jus

tificada, falta grave prevista na alinea f) do art. 5'4 do De

creto na 20,46,, d 10 de outubro de 1931". 

Lavrado em quatro vi a de tg~al teor por mim, anoel Au-

gu to Vaz Junior, Secretario da Commi s o, que o subscrevo, 
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CONCLUS!O 

Na mesma data retro, faço estes· autos conclusos 

Presidente da Commiusão. Do que, para constar, 

A.ugueto Vaz .Tunior, Secretario da c·ommies-ão, servindo d 

crivão, daotylographei este termo 

Tendo em vista a certidão passada pelo Encarregado 

da diligencia, em 26 do fluente mez, na segunda via da Inti

mação de fls., offioie-se ao Sr. Presidente da Caixa de Apo

sentadoria e Pensões doe Ferroviarios da Leopoldina Railway, 

para effeito do que determina o Art. 40 das Instruoções de 5 

de Junho de Sr. Presidente do Conselho 

Nacional do Tra 

Rio d 28 de Maio de 1938. 

Na mesma data acima, foram-me entregues este~ autos. Do 

que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Seoretarto 

da Commiasão, servindo de escrivão, dactylographei este termo 

em treio vias de igual teo~r que subs~revo, ~ 
~~<j!~- ~. ( 7 

CERTID!O 

Na mesma data acima, oertifiao e dou fé que foi dado cum

primento ao despacho supra, do Sr. Presidente da crommiesão, 

conforme copia que adiante se vê. Do que, para constar, eu, 

Manoel Augusto Vaz .Tunior, Secretario da Commiss-ão, servindo 

de escrivão, daotylographei esta em tre~iaa de igual teor, 

que subactrevo,~ T/.t: ~. 
' I 

• 
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I11mo. r.Pr idente d 
Junt Ad 1n1 trativ da 
C ixa de po ent dori e en õea 
doa F rrovi rio d Leopoldina atl 
Rio de Janeiro 

Levo o conhecimento d v.s., para effeito do que d ter 

ina o rt. 40 da In truoçõee de 5 d Junho de 1933, b ix da 

pelo Sr. eeidente do Con lho atonal do Tr b lho, p ra o 

inquerito administrativo de que tr t o art. 53 doe Decreto 

na. 20.465, d 1 de outubro d 1931, e 21.081, de 24 d eva

retro de 1932, oom as moditiaações pprov d a pelo Aooordão d 

8 de rço d 1934, que foi entregue, em 26 do corrente, e 

eu r atdenota, ' rua 24 de Outubro no 15, r.laohoetras, Ee-

tado do Rio de 1 neiro, o acou do Ibrah1 Barroso, pri 1 

r vi d Inti ção de 23 d ate z; par oo parecer no di 

10 de Junho p.tuturo, ás 9.30' •• , n sala no 9 do pri eiro 

andar do E crtptorio Central da The Leopoldin 1lway Comp -

ny, Limtted, em rão de auá, á Avenid r noisoo Bio lho, 

ne t Capit 1 Feder 1, afi de prestar deolara9~es no inqueri 

to administrativo in taurado em virtude da Portari de 19 do 

fluent , do senhor Direotor Gerente da mesm Companhia, para 

apurar o ab ndono de serviço,sem oauo ju titicad ,por e1le 

pr tia do, tendo, poré , se reous do o esmo dar o "eotent 

na segund vi , por não querer t zel-o se consultar pr1 ir 

mente o e u advogado, consoante oertifioou o Eno rregado d 

diligenota, n referida d ta d 26 do corrente, n predtt 

egund via. 

audaçõ 
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.JUNTADA 

Aos 31 dias do mez de Maio do anno de 1938, junto a estes 

autos a copia da carta CAP de 30 do corrente, dirigida pelo 

Sr. Presidente da .Junta Administrativa da Caixa de poaenta

doria e Pensões doa Ferroviarios da Leopoldina Railway ao ao-

ousado Ibrahi'tn Barroso, que adiante se vê. Do que, para 

constar, eu, Manoel Augusto Vaz .Junior, Secretario da Commis

são, aervindo de escrivão, dactylographei este termo em treis 

vias de igual teor, que eu;bs rev~/.?--
t«a_.._j! rk- ~ . . 

I I 
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~O MINis,_~ 
~~ 4l~J-. 

~+ - ·- ~ 
"S ST. 1' ~~~o-v.e;au:O.::t da .SZ:,cyzo.~?-, a . 

IYERIDI MEl DE SA, 14 - A 1." e 2.' andares ---·--

J • I0 .000·1·9t8 

J:lUa 24 da 

O OHO&I S 

o - e o sr. Pr sid nt co 
L 

Inquerlto 

Ad.m1n1st tivo La o • u v • • se reou-

sou a lançar o seu •aaiente• na 2 • vi · Int · çllo oUja la. via 

lhe 1'o1 entr .gue 26 de bril i entido a v.s. 
raoer ~s 9, O hor da lO , na • la no 9 o 10 an-

dar do -Jscrii>torio Central ila Leo· oldin Rail ay, m Bar e ,.........,,_ 

tivo 

a Por taria d 19 do c o J. ente, dO sr . Dir ctor Gar n 

a tr , a a r · alt· ave im:put a v.s. 
~ fao o osto e foxma do art. o a In truc-

çae b ixa' a 

lho, venho oonvi 

5 Junho de 9 3 lo oonselhu Nacional o Tr -
' 

o arece:c ás 9 , 30 hor s da ...-..M<KOI 

dia la e J\mho :p. turo, ala na 9 o Vl an ar o 

Cent da The eo a 11 ay com o.ny L1m1 tad, m 

' Av. Fr oisoo Dia lho , n ta Ca:pi tal deral, 1m 

cl ações 1n uerito 

taria d..a 19 e io oor.cent o r. lJi actor Gerente da 

tr ' ra a:pm··U' o b ono de I viço m oaus ju tii'io 

tica o lOl' V. • , de, n!o ttQn ando v.s. a esta lnti 

ser continua o o 1nquer1to co o s u advogado ou oo o a vo 

e~)sentent do Syndic to, ou á r v li si este t b m 

o 
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11, 10.000•11 •Sb 

Caixa de Aposentadorias e Pensões para os Empregados de Leopoldine Railwey 

-2-

cer ~ . 

Valho-ma do enseJo r apresentar-lha 

a çGas 

Oopia o anr • Presidente v a 
Admini t rativo 

TIVA. 

ss!o da Inquarito 
La o:poldina 11 ay. 
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LE POLOINA RAILWAY 

ASSENTADA 

Ao primeiro dia do mez de Junho do anno de 1938, ás 9 ho'-

ra.s e 30 minutos a.m., na· ea.la n!:l 9 do primeiro andar do Ee-

criptorio Central de The Leopoldina Railway Company, Limited, 

em Barão de Mauá, á Avenida Francisco Bicalho, nesta Capital 

Federal, onde se achavam presentes os membro~ da Commie~ão de 

In~uerito nomeada pela Portaria de fls. 2, mandou o senhor 

Presidente fossem apregoados o acousado Ibrahim Barroso e as 

testemunhas arroladas na referida Portaria, o que feito, dei

xou de acudir ao pregão o ac~usado, respondendo a elle apenas 

as testemunhas Fauetino Ma~hado, Candido rrunha Valle e ~oão 

Antonio de Freitas. Em seguida, o senhor Presidente declarou 

que ia ser tomado o depoimento da primeira testemunha, pelo 

que deviam as demais aguardar, fÓra do recinto, a sua vez de 

depor. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, 

Secretario da crommissio, servindo de escrivão, dactylographei 

este termo em treis vias teor, ~ue subscrevo e assi-

gno aom oe demais membrotr não,~ ~/..9-
~-~~k~~-~ I 

PR !ME IRA T.ES TEMUNl! 

Em seguida, compareceu FAUSTINO MACHADO, brasileiro, com 

36 annos de idade~ casado, residente á Travessa Dalva no 16, 

em Nictheroy, Capital do Estado do Rio de Janeiro, ferrovia

rio, com 19 annos de serviço na Companhia Leopoldina, abend 

ler e escrever, aos costumes disse nada, e, sob o compromisso 

de só dizer a verdade do que souber e lhe f~r perguntado a 

reepeito dos factos aonatantes da Portari a de fls. 2, que 

lhe foi lida, respondeu, quando inquerido, na aueenaia do ac 

ousado, que não ~omparec-eu, s.pez:ar de devidamente intimado: 
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I intimado 1 que a testemunha exeroe aé func:çõee de CJheJ l ~ 
I Secção na Superintendencia do Al~xarifado, em Nicthero , 

vem trabalhando desde quando ingressou na Companhia Leopo 

na; que a te~temunha conhece o accueado superficialmente 

tretanto, pÓde depor sobre os factos constantes da Portaria 

de fls. 2, de vez que &abedor de tudo quanto tem oocorrido co 

o referido accuaado; que anterior~nte ao presente inquerito, 

foi o accuErado envolvido em outro inquerito, em virtude de te 

sido imputado de desvio de materiaee da C'ompa.nhia; que eeee 

inquerito foi julgado improcedente pelo Conselho Nacional do 

Trabalho, razão por que a Companhia, havendo pago, por inter-

media do advogado do accusado, os vencimento& que lhe cabiam, 

ordenou sua reintegração no serviço, no cargo de escrevente d 

2a. class-e, em Niatheroy; que o accusado, apeza.r de perfeita .. 

mente soiente da ordem de reintegração, não assumiu o serviço 

para o qual tinha sido designado, nem mesmo depois que a Com

panhia voltou a notifioal•o por intermedio da fJhefatura de :Po 

licia do Estado do Rio de xaneiro; que a notificação feita po 

intermedio da Chefatura de :Policia do menaionado Estado foi 

em razão de exercer naquella. oooasião o acauaa.do o aargo de 

Delegado de policia ~m Cachoeira ; que a testemunha sabe que 

o accusado, de·sde quando vem sendo notificado para voltar ao 

serviço, exerce a profissão de oommeroiante estabelecido em 

Cachoeiras; que o aooueado apenas quando foi notificado pela 

primeira vez para voltar ao serviço, allegou que desejava per 

manecer em Caahoeiras, porém, respondido lhe foi não ser isgo 

poseivel; de vez que ali não havia vaga, e, dahi por diante 

nenhuma justificativa. aprea,entou para deixar de comparecer ao 

serviço; ~ue o oargo no qual foi mandado effe~tuar a reinte

gração do accuaado é superior ao que elle exercia quando en

volvido no primeiro inquerito; que até a presente data oonti

núa o aocusado, sem justa aausa, ausente do serviço. Nada mai 

havendo nem sendo dito, mandou o senhor Presidente encerrar o 
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o presente depoimento, que, depois de lido e achado 

vae aeeignado pel testemunha e pelos membros da Commis 

Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz junior, 

rio da crommiseão, servindo de escrivão, dactylographei este 

em t:L/~ 

SEGUNDA TESTEMUNRA 

Em seguida, compareceu CANDIDO D':A. CUNHA V.ALLE, brasileiro 

com 44 annos de idade, casado, residente á rua Mario Vianna 

nQ 337, em Nictheroy, crapital do Estado do Rio de ~aneiro, 

ferroviario, oom 25 annos de serviço na Companhia Leopoldina, 

sabendo ler e escrever, aos costumes disse nada, e, eob o oom 

promisso de eó dizer a verdade do que souber e lhe f~r pergun 

tado a respeito doe factos constantes da Portaria de fls. 2, 

que lhe foi lida, respondeu, quando inquerido, na aueencia do 

aooueado, que não compareceu, apezar de devidamente intimado: 

que a testemunha tem as funcçõee de primeiro eecripturario na 

Superintendenoia do Almoxarifado, em Nictheroy, e nesta depen 

dencia da Leopoldina vem trabalhando desde que entrou para os 

seus serviços; que a testemunha não conhece o accueado !bra

him Barroso, porém, sabe de todos os factos que com elle se 

têm pasBado; que o accus do, ha tempos, foi submettido a um 

inquerito administrativo em virtude de pesar contra elle a ao 

cus ção de desvio de materiaee da Companhia (bronze ), quando 

o mesmo exercia o cargo de servente do Almoxarifado, em cracho-

eiras; que havendo o Conselho Nacional do Trabalho julgado im 

procedente aquelle inquerito, a Companhia, cumprindo o accor

dão daquelle Instituto, determinou a reintegra.ção do accusa.do; 
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accuaado; que antes de tal ordem, foi o 

medio de seu advogado Dr. Abel de Aaaumpção, eatisfei 

pagamento de ven<:imentoa atrazados; que reintegraçã 

ousado foi determinada no cargo de escrevente de 2a. al 

na Superintendencia do Almoxarifado, em Niotheroy, de vez que 

em Cachoeiras não havia vagaJ que o cargo de escrevente de 

2a. claeure é superior ao que exercia o aoousado em Cachoeiras

sendo que desde 1934 não existe mais, na Superintendenoia do 

Almoxarifado, o cargo de servente; que o aocusado foi a pri

meira vez notificado, recusando-se dar aoiente na notificação 

que determinava sua reintegração; que em virtude do aocusado 

exercer naquella occaaião o cargo de Delegado de policia, em 

Cachoeiras, o representante do Almoxarif do informou não ter 

meios para notifiaal-o, razão por que a Companhia fez uma ou

tra notificação por intermedio da Chefatura de Policia do Es

tado do Rio de J'aneiror que mesmo aom todas eeaa.a notifica

ções, o acoueado jámaie se a.preaentou ao serviço; que o aoou

eado é estabelecido com casa commercial em Cachoeiras; que a 

testemunha sabe ter aido o accusado intimado para eate inque

rito, recusando-se a dar o sciente na segunda via da intima

ção, com a allegação de que ia entregar a intimação ao seu 

advogado. Nada maia havendo nem sendo dito, mandou o senhor 

Presidente encerrar o presente depoimento, que, depois de lid 

e achado conforme, vae aesignado pela testemunha e pelos mem

bros da Commisa;o. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto 

Vaz junior, Secretario da Commissão, servindo de esarivão, 

igual teor, que subscre-

-------- ---
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Ai9f TERCEIRA TESTEMUNHA 

Em seguida, compareceu JOJ.O ANTONIO DE FREITAS, b 

ro, com 38 annos de idade, aaEJado, residente á rua 

de Itaborahy na 280, Casa 5, em Nictheroy, Capital do 

do Rio de Janeiro, ferr? iario, com cerca de 20 annos 

viço na cromp nhia Leopoldina, sabendo ler e escrever, os coe 

tumes diEae nada, e, sob o compromisso de só dizer a verdade 

do que souber e lhe f~r perguntado a respeito doa factos 

constantes da Portaria de fls. 2, que lhe foi lida, respondeu 

quando inquerido, na ausenoia do acousado, que não compareceu 

apez r de devidamente intimado: que a testemunha exerce o car 

go de eecripturario de 2a. classe na Superintedenoia do Almo-

xarifado, em Nictheroy, B'endo que desde q_uando entrou para a 

Companhia trabalha neee- dependencia da Compa,nh.ia; que a. tes

temunha conhece oe factos occorridos oom o accueado Ibrahim 

Barroeo, apezar de não o conhecer pessoalmente; QUe o aaausa-

do, anteriormente a este inquerito, esteve afae:tado do eerviç 

em virtude de inquerito administrativo instaurado para apurar 

deevio de materiaee da Companhia (tarugos de bronze}, quando 

elle exercia o cargo de servente em Cachoeiras; ue julgado 

improcedente aquelle inquerito pelo Con~elho Nacional do Tra-

balho, a Companhia, depois de haver pago os vencimentoa atra- ~ 

zadog ao aocu~ado, por intermedio de seu advogado Dr . Abel de 

aaumpção, determinou a reintegração do mesmo no cargo de es

crevente de 2a. ola~~e, na Superintendencia do Almoxarifado, 

em Nictheroy; que o cargo offereaido ao accusado é superior 

ao que elle exercia em Cachoeiras, uma vez ~ue ali era elle 

um trabalhador diarista, exeroendo as f uboçÕea de servente, 

emquanto o aatual aargo é de mensalista com melhores vencimen 

tos; que o aoaueado notificado da primeira vez, não quiz ac

aeitar a notificação, havendo poriato, uma vez que o accusado 

era Delegado de policia em Cachoeiras, o representante do Al

moxarifado se sentido sem forças para voltar á presença do ao 

ausador que em virtude do facto ac i ma, a Companhi voltou a 
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do Estado do Rio de ~aneiro; que mesmo oom essas noti 

e de perfeitamente sciente o acousado de que a aompa 

minára sua reintegração no serviço, elle jámaia comp 

trabalho, o que contint.Ía a acontecer até a data 

ao 

o a~oueado é ~ommer~iante estabelecido em Cachoeir e, segundo 

a testemunha foi seguramente informada; que a testemunha sabe 

ter sido o accusado intimado para o presente inquerito, entre-

tanto, quando lhe foi apresentada intimação, disse ao encar-

regado da diligencia que aquillo não lhe interees va, pelo que 

ia entregar referida intimação ao seu advogado, recusando-se 

dar o a ciente na respectiva segunda via. Nada mais havendo ne 

sendo dito, mandou o senhor Presidente encerrar o presente de-

poimento, que, depois de lido e achado conforme, vae assignado 

pela testemunha e pelos membros da Commissão. Do que, para 

constar, eu, Manoel Augusto Vaz junior, Secretario da Commis

são, servindo de escrivão, daotylographei este em treis ~as 

de igual teor, que eubsor vo, ~ rr/.,- 7 
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TERM:O DE ENCERRAMENTO 

Em seguida, tendo sido ouvida a ultima 

o senhor Presidente fosse encerrado o presente inquerito, o 

qual, entretanto, deverá ficar pelo espaço de cinco dias, a 

contar desta data, na Secretaria da Commissão, aguardando que 

o acusado, apezar de revel, apresente, querendo, defesa ee-

cripta. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, 

Secretario da CommiaS'ão, servindo de escrivão, daatylographei 

este ter~ em treia vias teor, que subscrevo e sai· 

CERTIDJt.O 

Aos 7 dias do mez de Junho do anno de 1938, certifico e 

dou fé que decorreu o prazo regulamentar sem oue o accusado 

apresentasse defesa eacript • Do que, para constar, eu, 

Manoel Augusto Vaz Junior, Searetario da Jormnissão, servindo 

de escrivão, dactylographei esta certidão em tr~ia vias de 

igual teor, que subsorevo, tt/~rt.,. _,.i ~-
/ (/ 
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I 

I 

~ONCLUSÃO 

Na mesma data retro, faço eetee autos conalueoe ao 

. -residente da CommisEao. Do que, para c-onstar, eu, Mano Au-

gueto Vaz ~unior, Secretario da Commiesão, servindo de eecri-

vão, dactylographei este termo em tre1~ vias de igual 

que subsorevo.~r~ r, ~' 
I I 

teor, 

~unte-se aos autos o relatorio da Commieaão de 

Inqu~rito Administrativ. • 

9 de ~unho de 1938. 

DA TIA 

Na mesma data acima, foram-me entregues estes autos. Do 

que, para oonstar, eu, Manoel Augueto Vaz ~unior, Sec-retario 

da Commiesão, servindo de escrivão, dactylographei este termo 

em treie vias de igual teor, que subsc-revo,~~~ 

~ ?6&11,. ~ ~ ' ( I 
JUNTADA 

Em seguida, junto a estes autos o relatorio da Commiaeão 

de Inquerito Administrativo, que adiante se vê. Do que, para 

constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Sec-retario da ~ommis-

são, servindo de eEcrivão, dactylographei este termo em treie 

ubscrevo,@ • ....../ ?"*""/.!~-
. I 

vias 

• 
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AT'\1\JI"INIST'D ,.A TT"fi':Q' ' j i 1 ~À -C~OMM==IS=-S~~=O--DE~IN=-g~UE--R=IT_o~~=-~~~~~~-=~~~v·, ~~~ ~-
-I .A.l28- Rio de Ja.ne iro, 9 de J't.,..nho· ~de l~ 

Illmo.Sr.Director Gerente 

Presente 

INqUERITO ADMINISTRATIVO/IBRAHIM BARROSO/ABANDONO DE SERVIÇO 
EM CAUSA JUSTIFICADA 

RELATORIO 

Na conformidade das Instrucçõee do Conselho acional do 

Trabalho, a Commissão infra-aaeignada, deeinoumbindo-ee da 

missão que lhe'foi confiada pela Portaria de fls. 2, apresen

ta-lhe este relatorio, que circumstancia euscintamente o obje 

cto do presente inquerito administrativo. 

Ibrahim Barroso, contra quem foi instaurado processo ad 

ministrativo para apuração de desvios de material da Compa

nhia a elle attribuddos, teve ganho de causa com a decis~o do 

Conselho Nacional do Trabalho julgando o referido processo im 

procedente. Satisfeito do pagamento correspondente aos venci 

mentoe atrazados, por intermedio do seu advogado Dr. Abel de 

Aeaumpção, não procurou o serviço, nem mesmo depois de ter si 

do para tanto notificado. 

Assim procedendo, praticou Ibrahim nova falta qual seja 

a de ab ndono de serviço sem causa justificada, motivo por qu 

foi determinada a instauração deste inquerito. 

O imputado, apezar de intimado (certidão de fls. 9· e de 

poimentos de fls. 21, 23 e 25), não compareceu, deixando o 

processado correr á revelia. Forwn ouvidas treis testemunhas, 

todas maiores de qualquer suspeit • Seus depoimentos mostram 

á saoiedade a falta imputada ao aoousado, positivando o aban-

dono de serviço sem causa justificada. 

Apezar de s.er o indiciado revel, permaneceram os autos 

na Secretaria da Commieeão pelo prazo de oinco dias, entretan 
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to, este lapso de tempo decorreu sem que o 

zesse se valer para apresentação de qualquer defesa, 

aliás, que demonstra, por ~i eó, o desinteresse do i 

em retornar ao serviço da Estrada. 

Foram cumpridas todas as formalidades traçadas 

truoções de 5 de Junho de 1933, do Conselho Nacional do Traba

lho. 

Annex ndo a este relatorio o certificado de tempo de ser 

viço e a folha de antecedentes do imputado, julga a Commiasão 

que ·duvida não existe de haver Ibrahim Barroso commettido a 

falta grave prevista na 

20.465, de 1 õe Outubro de 

o art. 54 do Decreto na 

TE 
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L. R. 

~o ·-
CONTABILIDADE 

E 

CONTADORIA 
Companhia, dos mesmos cons a 

quel U PÇÃO, .... t .. lt ....... .. ~ •. ~ .~ .• t.l':. ~ .. t .. t:.!U!' .. ~ .!! .. 

S ecção de Certificados de 
tempo de serviço e 

v encimentos 

ann111 mezes e .... Utn. .... .. t .. t .. t: . !lt. A.• .. • ...... III .. t .. « .lll .~ 

PER IODO 
--------~-----~~----~ 

De j Até 

----~--~--~--~--~~----_. 
.. 3 91~ 31 -8 917 
- 9 91 31 - 5 919 

- 2 
-1 
-1 
-1 

16 
-1 
- 1 

-6 . 919 30 -9 919 
10 919 15 -6 923 

so:w.!.A:
-6 923 31 12 923 
-1 924 28 -2 925 
-3 925 20 -2 926 

S MMA: 

I 

-11- - ---- ---- ~- ...... -.... -
SAHIDAS: 

Dia Mez 

-- ---- ---- --
20 -2 -- --- ---- ----- ---- --

Anno 

---------
926 ------------...... _ 

~ARTICAO:~Fevereiro de 1926, Servente em Cacho
eiras.- LDnmo Ibra~F.Barroso.- •••••••••••••••• -•·•········ ···-··································· 
Demittido.-1•••••··~······························· 
Em cumprimenblicado no "Diario Official• de 21L9/36 
foi-lhe e:çt~ o serviço, ao qual, entretanto, nao ret-
tornou ate a••••••••••••••••••••••••••••••••••·····~· 
•......•... ~.- ••·•••···•····•···················• •........ ~ ........................................• 

Nada mais constancf.e da Secção de Certificados de tempo de serviço e 

vencimentos, passei a presente certidão, 

w 2.000-12·937 

CONFERE, ...................... VISTO, .. ~ ... !! ..... --qrector Gerente 
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L. R. IH~ L~OPOLDIHA RAILWAY ~OMPAHY, LIMil 

FOLHA DE ANTECEDENTES 

Su erintendenvia do Almoxarifado • .. 
( HPpnrtiç~o l 

ER'I'IFJC qu· rvnmdo os a fi< 

individnal do Sr. lbrah1m B rroso • 

-: Servente :-
, Cal !'goria l 

dos mesmo;; on;;ta o H ruinte : 

Dia. 

2 .. 

20 

2 

DA. TA 
li I S '.I' O R I 

1\iez Anuo 

3 914 . . .. 

~ .. ~-~-§ 
, 

Demi_ssao . 

12 .. 9.ª .P Convidado para retem r o crvi~o oomo 

.............. _ se em Niotheroy oom o ord~nado da _ 210~000 J?or mez. _ _ _ 

................ _ m ou rimf:J~t_o ao oq_ordão de 14/7/1936 , da Terceira C a r 

.......... _ do Cons_olho :truoiona1 do Trab~lho , _pub11oe.do rio "Dia.r1o O f 

......... _ fioia1" de 21/9/1936 , _fo~-lhe effeotuado o p~amento 1 em 2 

ll/1936 , dos vencimentos atr,ados e convidado a ree.~su~ir 

servi~o , ao q~nl , entretanto, não rotormou at~ á presente 

data._ ... na __ f~ do offioio nada ha que abone ou desabone o r< 

_ ........ __ ferido servente .... 

. f) "da m•i• <·o n: tnnd •oh>· '" ant t·Nl nt ' <lo ,. •ft•>·ido mpr ga 

~f~tr~.!:. • .~.t...-lc .t4 lU-_,;-~......_.., P~"~' 
a pr s nte c· r tidão. a q na I 

ON11'ERE : ~~~ 

( 

N. G00-3- 9:37. 

dato e assigno. 
lTiotheroy, 

~al 29~~1!13 E 
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CONf'!LUSÃO 

Na mesma data retro, faço e~tes autos conclusos ao 

Presidente da Commissão. Do que, para constar, eu, Manoel Au

gusto Vaz Junior, Secretario da 0ommissão, servindo de escri-

vão, dactylographei este termo em treis vias de igual teor, 

que subscrevo,~rk ,, r . 
Remetta o senhor Secretario os autos deste in-

querito ao senhor Di 

Rio de 

Gerente da Companhia Leopoldina. 

de Junho de 1938. 

Na mesma data acima, foram-me entregues estes autos. Do 

que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Jun1 Ar, Secretario 

da 0ommisaão, servindo de escrivão, dactylographei este te~o 

em tre ie vias de igual t •; que s u be crevo , 

t4{y_,,.~ ?vnk ~. 
I I 

REMESSA 

Em seguida, faço remessa destes autos de inquerito ao se-

nhor Director Gerente da Companhia Leopoldina. Do que, para 

constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da Commis-

são, servindo de escrivão, dactylographei este termo em treis 

vias de igual teor, que suz;evo~~,4.... 
~7& . . " 

I I 



M INISTÉRIO DO T RABALHO, IND Ú ST RIA E C OMÉRC IO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

... 
I n r o r m a ç a o 

_________ ConsQante o l!recer d~ f ls.84-verso 1_ a Leop_q 

dina__Ra..ilway Compeny. Limlied_:remet ~ julg.ament.O- dee±e- Co.nse-J.ho 

_s.> inquer_i:to _a_dmJni.Bt.rat1Y__o q ç_ong 

r.:e gedo Ibr.:aim,_marr..oso, _af'im de a-purar f alt .a grav. - abandono 

/\ ______________ .De acord__o com o __art. 42 das Inetruçpes bai- _ 

xadaS--pol!....eate_ C.onse l ho o acusada__ foi n otif.icado a comparecer 

perante-a Comissão de inquerito, p ara prestar esclarecimentos 

respeito dQ abandono de serviço, vide f ls. 8 . 

" _____ -------- _llegando-s_e o falto'o de apor o "cie~te" na 

2a• via da intimação, eonforme se verifica a fls. , o Preside -

t e da Comiasão, em consequenci!4 o~i c i ou á ~aixa para que 

denciaese eob~e o~asD, 

A eaixa atendendo aquela diligencie 

ao seu associado Ibrehim Barroso, afim de que comparecesse á 

Comissão de inquerito, para os devidos fins, não tendo, 

o acusado tomado conhecimento da notificação. 

Pelo exposto, proponho seja f acultado ao 

acusado .o dil"eito d.e oferecer as suas razões de defesa, salvo 

melhor juizo da -autoridade superior,- e cu j a .consideração subme 

to_ o.s p resentea ..au toe. 

• Dire tor, pa r a os devidos fins. 

Secção, 
~ 

.;11 /~~ ~V'AU ;?eu:a . ~D ~ /~~{ ~ 
d!tt/Jdb~~ . %:-: rf} /~1 . é 

~~- a?t:- ~tr/ 
t;<;' 
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l -1.342/38-3.617/35. 19 de osto de 1.938. 

sr. Ibra.hin Barroso. 

A/C. do Dr. Abel Assum ão. 

RU enos Ayres, 62 - 2° Andar - salas nos.l4/17. 

Rio de Janeiro. 

!6 
,., 

d promoçao <1 rocuradorta 

Geral, comunico vos será racultado, nest Secretarta 

pelo prazo de 15 <11 s, vista t:'Jos autos do processo 

reter nte a recla ção flue formulastes contra a "1'le 

·Leopold1na Ra1lw y Co any L1m1ted", a!lm t:'Je nue a

resente1s s razões de de!êsa ue entenderdes no 1n -
ouer1to administra 1vo a ue respondestes na rerertdE 

rêsa. 

-Atenciosas Sauda<:oes 

• de 

Diretor da Secretar! , Interino. 



MINISTÉRIO DO TRABAL.HO, INDÚSTf~IA E COMIÕRCJO 

CONSELHO NACION AL 00 TRABA L H O 

C, T/1 .P. /}. 
'f-1· R IO DE .JANEIRO, O. F. 

1-.l .• 342/38-3.617/35 . 19 de Agosto de 1. 938. 

Sr . Ibrahin Barroso. 

A/C . do Dr . Abel Assum~ão . 

RUa Buenos Ayres , 62 - 2° Andar - Salas nos . l4/17 . 

Rio de Janej ro . 

"" Na f6rma da promoçao da Procuradoria 

Geral , comunico vos será facultaGo , nesta Secretaria 

pelo prazo de l J dias, vista dos autos do processo 
"' referente a reclamaçao rue formulastes contra a "The 

Leopoldina Railway Compan_y Limited" , afim de rue a

nresenteis as razões de defêsa rue entenderdes no in 

ouerito administrativo a rue respondestes na referid 

Emprêsa . 

Atenciosas sauda .ões 

Castilho ) 

Diretor da Secretaria , J.nter:l.no. 



CONS 
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, 



MINISTÉRIO 00 TRABA L. H O. INDÚST RIA E. CO MÉRCIO 

CONS E LHO NACIONAL D O TRABA L HO 

..................... ..... ..... ......... ................ A.9 ..... Q:t.Jç~·ªl ... Mª.r.+ª····A+..ç.+.m: ... M1~4.ª· "--... ... ·ª· .P... J>a.~ 

..... ra.r. o .. e.xP~.~u~m.t.e .. ª .\l@.f.1:4.Q .. L ................................................................................................. . 

lf.'rllllt!~rª s.mm· ~:~~~ ~~!&? .......... ª ············ 
~}Ml'!{~Af rP~L -fV!Y (WIV ....... _ ..................... . 

"" ....... .............. ............. ...... . ........................................... s. c~- .D1re.to.r .. o.a ... la., .... S.e..cçao ................. . ......... . 

"'·•••••••••·•· •••OdoO O•ooooooooooo oo••••• 00 •o O ••-h•·•o~-..•••••• ooooooo ooo oooou•••••••••••••o•• •• •••••••• O••O•oo oooooo o•o.,ooo·• •••noooooohooo oU ••• •••••••••o ·•••uoo.'ooooo Uo o• ·••••• O ••• .. ·• nO o 

...... ................................................. ......... ..... • .. •... -.............. .............. ........... .... ....... ..... . ........................................... oc;; ···"·· ....................... . 

.......... h···················································-··············· ············ -·········· ....... ,.,_ ......... - .. ····· ········~· ················-········ · ···································· ···· ··· ·· ··· · ····· ···· ·· ···~-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . .. .... .......... .............. .................... ................. *4 ................... .. ............... ~ ........................ .. .......... ................. ............ ~' ..... . ... ...... .. . 



............ .......................... ! 

o uo~o•· • Oooooooo o-oo o o-o o ooooooooOOOoooooooooo o ooooooooooooooo•o • •••••O oo o o o oOooooo ooo ooo ooooooooo o ooo ooo••• •••••••• O.• • ••• • • • •• •••• • • • 

'"''''noo•o•o•o•o•OOoOOOOO •oO o o o•~o..oooooo • uo o o• O•o o oo o~ Oooo~ • •• • •-•• • • • • " ''' "' oo o o o ooooooo o ooo o oo•o~••• • •••~•••• •-••-•- • o ooooooo.ooonooooooooo•ooooooo oooo OooooOo 

..... t. ....... ............................... , ............. ................................... .. 

oou o ~•••••o•••• ••OO O•Ooouo•UO•oooo o.oo oooofo o o o O oOO ooooooOoooo~oooo o o. O o o oooOo • oo oooo oo••oo o o oou o oA•ou oo't'oo O '' 

....... 1.. .... .. ......................... .. ....... ....................... ........ ................... .......................................... ~ 

..... ........................................................................................... ........ ....... 



M . T . I. C . - CONSEL..HO NACIONAL.. 00 TRABAL..HO 

1-1.981/38-3.617/35. 1 e ov bro e 1938. 

. 
' 

nr. Ibrahim Barro o. 

/C C ixa de posentadori e Pen ~ a dos rrovi rioa 

da Leopoldina ail • 

em de Sá n' 14- . 

Rio de Janeiro. 

ral, 

cret· la, p lo ;r zo 

o ra~er n~e r cl 

Leopoldin i 

o 

om nyLimit. 

vi ta os 

ulaates 

" -r ' 

uerido p la 

do, nesta SJ 

utos o proce! 

contr The 

de qu presen 

teia as razOes e etes ue entenderdes no ·inq 'rito d-

ministr tive a que re ponde tes c i t.ad prr,a • 

tencio u ;l) s. 

( J. B. de st.ilho ) 

Diretor , Interino. 
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~c-J_G}-.cW ~ O ~ ~ 4 '6 ~ o;X 1. 

"'' -S~~ ~4 \lt !~ ~ 

: 

·' ·: 



n. 

ADMINISTAAÇAO 

~ 

• 

Olabm Josfal ~.o 291, 

~io b~ Wutt~irn. 

; de Abril de 1939 · -

Ilmo . Snr . 
Dr . Oswaldo Soares . 
D. D. Diretor da Secret r!a do 
Eeregio Conselho Nac onal do Trabalho . 
Pal acio do Ministerio do Trabalho- 9A andar . 
Rio de Janeiro . 

Atendendo a que 
~ 

to a pre~ente d t ainda nRo fÔra 
A 

.. 

,. 

submetido dout decisão d Colend~ Crumara do Egregio Conselho Nacional 

do Trabalho o pedido de eutorização pera demitir Ibrru1fm Barroso, a que 

e re~ere o process o 9 · 5 7/38, junto ao processo n° ; . 617/;5 , encareço 
~ 

de v.s. a fineza de infor.mnr qu 1 e presentemente 
... 

e1 'L"Uag ao do predito 

processo . 
, 

Certo da solicitude com que v.s. ecolher esta solici-

tação , com os meus eeradecimentos antecipados , subscrevo-me com todo a 

conaiaeraç~o e ~lto apreço 

De v . s . 

• 



MINIST~RIO DO TRABAL..HO, INDÚSTRIA E COM~RCIO 

/ 



.................. ......... ................. 
.......................... .. .......................... . 

.............................................................. 
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c 1 se 
1-l.G 7/39-3.617/ 31 d 1o de 1 39 

"" e Pensoe o ~ rroV1 rios d Leopold1 

:11 • 

m d Sá no 14 A. 

e1ro 

r6r d 
N ro. oc p ocu ort '"'st con -

lho, no proc sso e Ib rroso recl cont L opold1-

n 11 y com te , l1c1to vos s tov1dênc1 s no en-

t1do de s r 1nto o st seeret , dentro do p zo de lO 

d1 , s1 ro1 ntr e ore! rido terrov1 1o octíc1o no 11-981, 

de 1 d ov bro do o p s do, en nhado os cu1d dos d sa 

• ' 
m o f1 tlvo, 

tenc1o -ud oe 
• 

(O ldo so r s) 

Diretor Ge 1 cret r1 





C, A, 545 

~eza de ~u?:Je?z-~ado~ea e 

~ovea-'1.-eo:J. da ~,!í-oá'm.a 
ST. 23 

CODIGO: 14/02 

CAP. 1 

JUNTA Al)MJNJSTUATIVA 

I1mo. Snr. ~. Oswaldo ~oares 

DD. Diretor r~ l da secretaria do conselho Nacional 

do Trabalho 

.Atend.tmdo ao solicitado :por V .s. em seu oficio •••••••• 

1-1067/39-3617/35, de 31 d o mâs transacto, aqui recebido a 5 u.o corr en

te, cw~ J ·mo inrormar-lhe QU~ o oficio nQ 11-981, de 14 de Novembro do 

ano p,~assado, encaminhado aos cuidados desta Inst1tu1ç~o, loi entre

gue ao destinatario a 23 do mesmo m§s, conforme r ecibo em nosso .Qoder. 

Sirvo-me d o ens jo :para reafirmar a V. S. os p.cotastos do 

meu e levado al'Jreço e subida Clms i d.erac%o. 

P~SI.UENT.t: DAJÜNl'A i~DMINIST.rtATIVA. 
;.--. 

3 .000 • 20 • 3 • 37 
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PROCESSO N. J-'"".0.' 

193. d.- )I ~ Q--

ASSUNTO 

~/L~e:·~- ~~:C.~V.~ 
á~-~~~~ - -~~ 

RELATOR 

· ·······-········-········~- d:lfew&l ... .. ---- ----
DATA DA DISTRIBUIÇAO 

............................................................... ~ .. 7...--::::: .. Y~ .. -d 2 ............................................................................... .. 
DATA DA SESSAO 

f) - rJ .1' ............................................................. -................................ ·=···· ......... ,.,) ....... 1. ................ .. ....... ......................................... .. 

RESULTADO DO JULGAMENTO 



{ 30-422/39) ALHO, INOlJSTRIA E COMeRCIO 

NACIONAL DO TRABALHO 

ACÓRDÃO Proc, 3617/35~ 

AG/ZMo 

VISTOS E RELA.TADOS os autos do presente pro

cesso em que são partes litigantes: o ferroviario Ibrahim 
,.. 

Barroso e a empresa The Leopoldina Railway Company: 

CONSIDERANDO que,por força de decisão desta Ca

mara, de li~ de julho de 1936 - publicada no Diario Oficial 

de 21 de setembro do mesmo ano -,o ferroviario Ibrahim Barro

so obteve o recoriheoimento de seu direito de ser readmitido 

"' nos serviços da referida empresa, com as vantagens legais; 

CONSIDERANDO, entretanto, que o mesmo ferro-, 
v1ario, apos conseguir o pagamento dos vencimentos atrazados, 

' ~ deixou de atender as notificaçoes que lhe foram dirigidas pe-

la administração da emprêsa para reassumir as respectivas 

funções; 

CONSIDERA1IDO que, em cansequencia, foi aberto 

o competente inquerito administrativo para positivar a infra

çio da alinea! do art. 54 do Dec. 20.465, de 1931, infraçio 
; 

essa que esta perfeita e irretorquivelmente provada, justifi-

cando-se assim o pedido de autorização formulado pela Leopol• 

dina Railway para lavrar a demissão do emprêgado em questio; 

RESOLVE a Terceira Camara do Conselho Nacio-

nal do Trabalho, por maioria de votos, aprovando o inquerito 

constante dos autos, autorizar a demissão do ferroviario 



M. T. I, C.- CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Ibrahim Barroso. 

Rio 5 de setembro de 1939• 

Fui presente-w~ a.L. 

Publicado no Diario Oficial em A ~ I A O I ' Oj 

Presidente 

Relator 

Adj . do Proco Ge
ral intQ 



MINIS T ÉR IO 00 TRABALHO. INOlJSTRIA E COMÉRCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

.n.c •• 
RIO CE JANEIR0 1 C , F , 

1-2.114/39- ~.617"5 27 Ou bro d 1939 

Sr . Ib Barroso 
i/C d Dr. !bel .l s -9A 

Rua Buenos lir s n• 62 - 2• Andar • Sala n•s. 14/17 

ir o 

Levo ao vosso conhecimento, de ordem do Se-

nal do Trabalho, apreciando o processo referente à reclama-

ção que formulastes contra a--~ 

em sessão de 

, pelos fundamentos do acórdão publicado 

no cDiãrio Oficial » de 

, 
-Y.V--.&.ülquaill o dmi iatrat i v~~.av 

Atenciosas saudações. 

retaria. 
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• CONSELH O NACIONAL 00 TRABALHO 

F .n.c • • 

1-2.115/39- /3 .617"5 

Sr. Diretor Gerent da Leopoldina Rail y Company Limited 

Avenida Fr ncisco Bicalho 

Eataqão Bar·o de uá 
Rio d J &n iro 

Incluso vos remeto, de ordem do Sr. Presiden-

te~ cópia, devidamente autenticada, do acórdão proferido 

sessão de 

em que 

reclama contra essa Emprêsa. 

Atenciosas Saudações. 

Diretor Geral da Secretaria. 



MINIST~RIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COM~RCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
1:.:::.?... 114/39 

Snr. Ibraim Barroso 

A/C do Dr. Abel Assunção 

Rua Buenos Aires no 62-2°a-salas nos. 14/17. 

Rio de Janeiro . . 



? l 

MINIST&'õAIO 00 TRABALHO, INOlJSTAIA E. CO M S:RCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

b'.D.C.N. 
RIO OE ..JANEIR 0 1 O , F , 

1-2.114/9·- 13.617/35 27 Outubro de 1939 

Sr . Ibra!m Barroso 

A/C do Dr . Abel Assunção 

Rua Buenos Aires n° 62 - 2u Andar -Salas nus. 14/17 

Rio de Janeiro 

Levo ao vosso conhecimento, de ordem do Se-

nhor Presidente, que a Terceira Câmara do Conselho Nacio-

nal do Trabalho, apreciando o processo referente à reclama-

ção que formulastes contra a poldina Rajlway Company 

-=L=i=m=i-"'t=e=d~-----------------~- resolveu, 

em sessão de 5 de Setembro Últjroo 

____________ , pelos fundamentos do acórdão publicado 
,.. 

no «Diário Oficial :. de 1 ao corrente mas, autorizar a 

~===-~~~~ dQs serviços da re!arida Emprêsa, em vista 

dministrativo a que respondestes . 

Atenciosas saudações. 

! 
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