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~ ... 3~10653 ....... Exmo. Snr. Dr . Presidente do 
l8~B . 

conselho Nacional do Trabalho, 

RIO DE J 

0 3 

annexo, os autos do inquerito administrativo 1nstaUFado·· median

te portaria de 5 do corrente, contra o electricista desta Estra

da, F~ancisco Fernandes Olive1râ. 

verifica-se, desse processo, que em melados de ou

tubro ultimo, o indiciado, por volta da meia noite, entrou sor

rateiramente no almoxarifado desta via ferrea, dall1 subtrahindo 

uma barra de chumbo de cerca de 45 kgs . surprehendido pelo seu 
N A collega, Joao de Oliveira Souza, repos o objecto furtado em seu 

logar, deixando assim de perpetrar o crime de furto, por motivos 

independentes de sua vontade. 
N 

Conforme relatorio apresentado pela Commissao que 
N 

procedeu a esse inquerito e consta da prova colhida e confissao 

do accusado, o facto ficou devidamente provado, donde resulta 

que esse empregado commetteu a falta grave capitulada no art . 54, 

letra a), do Decreto n~ 20 .465, de 1/10/1931. 

Diante disso, nos termos do art . 53, §§ lQ e 2Q, 

desse Decreto, modificado pelo sob nQ 21.081, de 24/2/1932, sub-
N 

mettemos esse 1nquer1to a esse E. Conselho, para a resoluçao que 

fôr de estricta justiça. 

Valemo-nos do ensejo .Excia. os 

protestos N 

de nossa distincta consideraçao . 

n -~-~~~ 





cifl(JJ()k , nos termos do ::.xt . 3, do 

D . 15 

1129 

ecret o 20465\, 

l Q de out lbM e 1 31 , .. od 1c do elo decret o 1081, e 24 

de evereiro de 1932, c m imdo com o r t . 1- d s B tru't ÕP.s 

do Conse . o r: cion 1 do Tr· b o, 

t o ad. n str~t vo par 

t r1c1st a, •. 1.4• JC 

nd~r proceder ~ 1nqueri

t ~rave ~tr 1d~ a ele-

me c rt~ 15 . 3309 .1 , de 6 de novembro lt o, o r . c efe s 

Tr· nsportes, no f~~to de mater1 1s d o i - ~a de el tr1c· d~

de , - norne ..... ndo "'ara cons l t re.rn ..... com ... c: () e 1n uerit o , o 

Srs. Dr . • dro t on o de live rça. TZ eiro I·e t o, r. L 1z Del. 

no , Jur .... cy d c ..... tro , ue serv1r:o, 

s dAnte , v ce-~ s nnt e Secret~r o. 
,... N tl &0 ... ""L O, de deze.br de 193 

.. 
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REF ERENCIA 

5~5. 33o9 . 

Em, •ua r.oepos ta roga ;nos 
dar a re ferencla acima . 

.L . r 

Sr. Di-rector....- · , ( t 
(~ I 

Ob.j eçto: Roubo de materiaes nas Officinas 
de Electricidade . 

,;1'/ 
11, Confirmando minha conununicação ver bal, rogo-vos a f ineza 

ep~ecer a seguinte carta do sr.Inspector dos Telegraphos e I l -

prov ide nc :ia r .i unto Policia . 

"Ha dois mêses mais ou menos o sr • .Amaral, Mestre das Offi 
cinas, deu por falta de diversos materiaes que estão em deposito 
junto do seu escriptorio . No domingo cedo , dia 25 , o artifice des• 
sa , João de Oliveira Souza , fez entrega ao encarre _ado Pedro Brides 
de uma chave , fazendo o seguinte relato : 

Fazendo parte da tur.ma noctUl~na que traba~hou na vespera 
(dia 24) das 17 hs at a 1 hora na inspecção c reparação das insta 
lações e~ectr icas dos carros , estando na officina , ao lado , no es
criptorio percebeu barulho . I ndo verificar o que havia encontrou o 
seu companheiro de serviço o artifice de 3a. classe , f ancisco Ferns 
des Oliveira que estava fechando a porta do escr iptorio . 

Perguntado pelo que fazia este declarou que estava faz end 
um "desaperto". Chamando o seu companheir o á r azão c ons e guio que 
confe1sasse o que tinha feito . Fo~Dtão , levado pelo implicado Fra 
cisco Oliveira , a UI:l monte de terra no pateo onde havia escondido 
uma barra de chumbo de 45 kgs o ma :ia ou menos . s sa barra de chumbo 
foi co~locada novamente no escr iptorio e fechada a porta . 

Na 2a . feira, Francisco O~iveira mandou trazer um attestad 
medico para 10 dias de ~icençu , não comparecendo ~essoaunente o 

Como a falta verificada pelo sr.Amaral nao ~a somente 
de uma barra de chumbo , aguardamos a volta de Francisco Oliveira 
a o se1"Vi~o para verificarmos a possibilidade de cum1>liceso 

Isso se deu hoje e interrogado por mim aqui no esc:r.'ipto
rio confessou o roubo , allegando que não sabia o que havia feito 
por estar embriagado na occasião . 

Feita a verificação nas officinas continuou faltando : 
~ barra de chumbo de 45 kgs a 2$400 o • 
~ collector novo para dynamo stone , valor 800$000 

20 kgso de bronze velho 
~ev~8b$Õõ8~r para cabine de ca 1~o dormitorio no valÔr 



CAIXA POSTA L N.o 2 " 0" 

End. Tel. SOROCABÀN A 

SÃO PAU LO 
ESTRADA DE FERRO SOROCABANA 

ESCRIPTORIO CENTRAL 

o . c. 1~.007 

z. 3 
621 

: 

Sã o Paulo . ....... ~ ..... . d e .... ...... ... ... ............ ... . ~~~1feb1.~ s ... ... 6 

-2.., 

REFER ENCIA 

Em sua respos ta rogamos 
dar a referencla acim a. 

Portanto, tendo sido reposta a barra escondida por Francis 
co Oliveira ainda faltam os materiaes acima o 

O sroFrancisco Oliveira nega que tenha c umplice , declarando 
que fi i a la . vez que roubou. 

Ao seu companheiro de trabalho , quarxio descoberto o roubo , 
declarou que a chave com a qual abrio a porta do escriptorio tinha 
sido encontrada na porta. 

mim elle declarou que abrio a porta com uma penca de cha 
ves encontrada no pateo . Ha, portanto , contradições no seu relato . 

Diz o sr. Mestre das Officinas que esse Sr. Francisco sempre 
portou-se bem , sendo considerado como empregado de confiança , mas 
que este anno deu em se embriagar , faltando constantemente a o serviç 

Ao fazer o interrogatorio do sr . Francisco , aqui no escripto 
rio, na presença do sr .Amaral e do sr .João Oliveira Souza , fil- o as
signar a sua oonfissão na presença de na is os empregados deste es
friptorio , sr .Luiz Alves , Luiz Midaglia e ~urerio Brugnara , para fi
car bem patente que nãa houve coação de minha parte . Essa declaração 
junto vos envio o 

Suspendi do serviço o sr .Francisco Fernandes Oliveira at~ 
essa Chefia resolver o caso . 

Como a st..a licença de 10 dias ainda não est~ vencida, sou 
de opinião que seja annulada, pois a sua ausencia ao serviço foi 
por medo de comparecer na Estrada , bem como informou o sr .Amaral q1e 
o encontrou na rua em p erfeito estado de saude . 

O vigia nocturno que poucos momentos antes de ser descober ... 
to o roubo esteve junto das officinas de electricidade declaro~ eva
sivamente que nada vio . 

· J u)+;o que seria de grande proveito, para a descoberta dos 
cumplices ou dos outros l adroes, que o caso seja entregue Policia 
para uma busca nas casas de Frana isco , do vigia e nas casas de 
"ferro velho"• 

LMJ' .-
6 . 

Saudações 

~:-dos Transportesr--__,.-.......-
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A'l'A D~ lNSTALAÇÃO 

Aos cinco d as do res de dezcm ro do ano de mll novecentos e 
tr t'"' e s~is, ::s 14 11oras, nest'"' cidade de Sao Paulo, na sa a 
dos 1n1 e ri tos administr~.tivos, reuniu-se a omiss o encarrera
d deftc in U0 1 to, d8t'"'rf1in;-'.dO cr1 rort· ria dQ snr. Din tor da 
E. F. Soroc'l.bana, d 1.t'ld:1 de 5-12-36, p·1r:J. c-_ r ,rar:ao da :f'al ta r;t"J.Ve 
que é atr bu:i.da ao snr. B'fW\Jt.:l!Jt.:ü B'ffiNANDE::> Ol,Jli0'..J.RA~ qua.L a de 
furto de mater ais. 'l'omando conhec menta do fato narrado na re
fer ida por ar a, pelo pres dente foi dito ~c f c~vqm nstalGdos 
os tro.b:...lhO§ deste inq erito; e, conforme determina o art ..... ~ 
dcl.S rnstruçoes do c; . Nacion:ll do '1Tablho, por1. constar , mandou a
vrar est~ a , 1ue lida e ach~da conforme, ~~ )Or t dos assinR-
da . ~u , JuracJ ca~tro, secrPtar o da com ss~o, :J. escrevi e dss1no . 

PRESIDENTE ili,iJw--~ 
VICE PHE3IJJEN'l'E -..,L~~~~~~~::-

Aos c n~o J 1.s do mes cre dezem rQ do ano de mil novecentos e 
tr nta e Jeis, ~ect~ cidade de vaQ P1.ulo, na sala dos in uer tos 
o.d'Tlin strat vos, reunido :J. corn ssao encarrep:ada deste nq11~r to, 
lidos e ex8.1111nados os doc1 r1entos in ciais de acusGJ;:ao, fJ.Ue servem 
de b~se ao ~rPsPntc 1nqucr1 to e acomrnnham a port·~r a rcf,.., · :nte , 
elo pres dente f co de i er do ue o local p:..;.ra as cJ. dienc as 
o ac sndo seja a snl· dos inq er tos adm nistrativos, no dia 

lu ,_,de dez,mbro do correntn ano, mar cado p· ... ra 1" cio d1.s inq Iiri
ç oes, dev~"'ndo '11 tamb~m ser 01 v das as testem mhas nQ.ic1.das . 
u secrctorio da comissao lavr r á as"'resprtivas intimaçoes,na 
conform11 de do ar t. 2 ~ d s 1nstruçoes dQ c.r .do ·1rabL.lho, combi-
nado com o o..rt. 3? das"'ref~"'r d'l.S instm ço s,fazendo const do 

nstrumento de int imaçao ao ae sa Q nao s 'l falta a ap,J.rcr A. como 
os nomes das testemunhq.s de ac saçao ind cad 1.s e a declaraçao de 
que o r tando se poder a fazer acor1pruü1ar de seu advogado ou ser 
assistido pelo advoga~o o represPnt·mte do ~indicato de sua clasêe , 
bem assim a notificaç. o de que o destinatario deverá lançar o 

1C ente" no.. la. via., d .tando-a e assinando-a, fornecendo-lhe 2a. 
via . l:!1l1 segu da , mandou o presidente que , ps.r'l constar, lavrl:lsse 
este termo que , 1 do e achado con orme, "'vai por todos assinado. 
~ , Juracy castro , secr8tar1o da comissao, o escreVi e a sino • 

.PHESIUEN'l'E ~ se::(fd;:Q '~ r ~ . 
V lU:&; PH~IDEN'l'~ 

SEGH..::TARJ.ü 

I 
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CER'l'.lDÃO 

CEH'l'l:B,lc;u, em cumprimento ao que ficou estahelecido no termo 

de deliber ação de fls . ~que, ne' ta d~ta , expedi carta de inti

mação ao acusado, e intimei por telegrama as testemtmhas de 

acusação ; do que , para constar, l avro este t~=;rrno. l:!..U, Jur!lcy 

(.;astro, secretario da comissão, o escrevi e assino. 

~.Pa~o, 7 de dezembro de 1936 • 

• 

• 



D. 7 

1 143 

JUN'l'ADA 

Aos nove dias do mes de dezembro do ano de mil novecentos e 

trinta e se s, nesta cid ade de ~ão Paulo, faço juntada aos 

presentes autos da carta de intimação dirigida ao acus~ o, 

devidamente assinada pelo mesmo; do que, par a constar, lavro 

este termo. ~u, Juracy uastro, Secretario da ~omissão , o 

escr evi 

, • 

I 

I 
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~r. Fr ncisco Fern~rdPS de Oliveir 

- =letricist~ 1e 3a. 
Rua C~~erlno, n2 21 -

De conformidade com as Instru,;re s do C.N. do '.rr .... -

t ·lho , comunico-vo~ a abertu.ru de inquerito o..d111nistr ..... t vo deter-

m nu.do :'elo Sr • .JirP.tor, ern portu.rl~ de !J d orrcnte mes , ... r::. 
, 

..... ur-..~.r ...t. f ...:L t ..... ...,rave que vos e ..1tr b'.. du., quW. u. de v s h ...... verdes 

pro riado de dj versos matcrlm s das oficinas de eletricid de des-

to. Es t 1·;...d 3.. 

s in~ uir "Ões t r:0 nlcio no dia 10 d f) cc.rrtnte I 
. ( tf"rrrc. ~ 

mes, na sa [ do Escritor o ~d Cons lltoriu Jur djca, . ~s ~ hor~~, 

pe 0 q 1c f c:: s :r r:;..~.do a coq u.rP.c~r, l1esee dia , loc .... e a- c.1' 

par"" • r s ...t.r oec 2.r:J/ Ões e ::1ss st r :Ís iny_u r1 ,..Õ0s de tcs rr.unh~s , 
I 

podendo vo f8.zerdes ::1co~pc.nrar de vos:n advo_:::'""do ou serdes ::.sis-

t do 1 e o advo.::;.::..do ou re presentu YJ.tP r1 1"\ Si·~d cu. to. 

r:est e 1 y q "e r t0 est:t0 desde ..,á. ind .c~ .J.S ~ se-

._;u nt s tnstemu11r ..... s: Jo: o de 01 ve· ru Sol za, .n.lbertinho do .c.r ..... J, 

~ui:.; ... lves , ~ui"' .11d::l_:::li:::.., e .n.urerio "1r1enar ...... 

Deveis devolver ...... a . via dest:::.. cu.rt~ com o vosso 

''c .ente" , d .... t:....ndo- :::.. e ast nando -a, no di c. errque a r;ceb~ des, 

fi'J::.ndo ::. se_::1ncJa vL::. ew vosso :ro1er . 

~u, Jura.cy de Cu.c;tro, secrP.ts..ri.. o d:.... c o.ni c C" : o r1e 

i n uerito, ~ escrevi e v ..... i a:r1n d~ pelo ~rçs11cnte .::.. Co~i~s:o. 

7 de dezernbrn de 19~,6 



JUNTADA 

Aos nove dias do mes de dé.zembro do ano de mil novecentos 

e trinta e seis, nesta cidade desão Paulo , faço juntada aos 

presentes autos da confissão feita pelo acusado, no dia 30 

de outubro do corrente ano, perante os seus chefes Dr . Paulo 

Moraes Barros Filho , Inspetor dos Telegrafes e Albertina do 

Amaral, Mestre de Oficinas; do que , para constar, latlro o 

presente termo·. Eu , J'Uracy castro, secretario da comissão, 

o escreve e assino . 



erante os meus chefes, Dr. Paulo Moraes Barros Filho e f o ~~ 
Albertina do Amaral, confesso que no dia 24 de Outubro, tendo 
passado um pouco da meia n0ite{de sabado para domingo) estando 
eu de_serviço de inspec~ao e reparação da s installaçÕes de illu
minaçao dos carros, ret' r "'i do escrptorio das offinas de electri 
cidade uma barra de chuuoo , pesiando approximadamente 45kgs . 
·ara entrar no escnptorio ut ilisei -me de uma chave falsa , digo 

uma chave que fasia parte de uma penca de chaves que achei no 
pateo . 
Levei a barra para o pateo junto de um monte de terra onde fu~ 
novamente buscal-a por causa do meu companheiro de s.erviço J'oao 
de Oliveira Souza que tendo , pres énto a minha entrada no escrip
torio , digo,tendo preséntido a minha entrada no escriptorio me o
brigou a repor a barra . 
Como ' e a prim'ei r a vez que commetti essa irregularidade , declaro 
que o fiz por estar embr i agado . 

Assino a presente declaração ~a minha livre expontanea 
vontade na presença das testemunhas s Joao Oliveir~ Souza, . lber
tido Amaral, Paulo Moraes Barros Filho , Luiz lves , Luiz kidaglia 
e urelio Brugnara . 

30 de Outubro de 1936 • 

.. 
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AUTO DE Q.UALJFIC ÇÃO 

Aos dez dias do mes de dezembro do ano de mil novecentos e trinta 
e seis, nesta cidade de são Paulo, na ~ala dos 1nqueritos adminis
trativos, ás 9 horas, reunida a comissao encarregada deste inque
r1to, ai compareceu o acusado~ acompanhado do· representante do Sin
dicato. snr . Vicente Paula Silva, ao que o snr. Presidente da 
Cgmissao fez ao acusado as seguintes perguntas para sua qualifica
çao: Francisco Fernandes Oliveira, 4o anos de idade, brasileiro, 
casado, eletricista, com treze anos de serviços na Estrada. Inqui
rido~ respondeu: que ha cerca de treze anos que o depoente traba
lha como eletricista nas oficinas da Estrada! neste predio,varian
do o seu horari~,sendo ás vezes durante á no te e outras de dia; 
quer de fáto , ha cerca de dois mêses, á noite,o depoente que esta
va ~ragalhando,ret1rou da oficina uma barra de Chumbo grande,cujoN 
peso nao sabe,e po-la do lado de f6ra d porta,mas como o snr. Joao 
de souza,companheiro do declarante lhe disséss& que esse fáto nao 
estava direito, o declarante recolocou a barra na oficina dé onde 
tinha tirado,; que o senhor Joao percebeu que o depoente tinha tira
do a barra referida porque ouViu o barulho da porta da foci,digo, 
da oficina que o depoente: abriu e- que já estava fechada:,isto é, e 
que fica sempre fechada; que o declarante abriu a porta com uma 
cha d& uma penca que encontrou no pat!g,ha dois dias e que o 
depoente guardara;que confirma a confissao feita perante os Drs. 
Moraes Barros e Albertina do Amaral, que ~este momento lhe fo1 li
da,modif1cando apenas no ponto em que dia que poz a barra junto 
dum monte de terrarpois apenas a colocou encostada á porta, do la
do de f6ra da oficina; que quanto aos objetos a que se refere a 
carta 515-33o9, do snr. Chefe dos Transportes isto é, um coletor 
novo para dinamo,2o quilos de bronze e um ventilador,o depeot,digo 
o depoente nada tem a. ver com eles e nem mesmo soube que eles 
tenham sido f\lrtados,sendo agora a primeira vez que ouve falar dis
so. Nada mais disse nem lhe fot perguntado. Lido e achado conforme, 
mandou oNpresidente encerar este auto, que va1 assinada por toda 
a comissao. pelo acusado e por seu representant&. EU, Juracy cas
tro~ secretario, da comissao. o escrevi. 

PRESIDENTE ..l;;;;é::~4.\.~~.L.::~====:J_;. 

REPRESENTANTE SI 

r, .. _ .. 
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ASSENTADA 

Aos dez dias do mes de: dezembro. ~o ana de mil novecentos e 
trinta e seis, nesta cidade de sao Paulo. ás 10 horas, reunida a 
Comissão encarregada dest inqueri to, presentes o acusado l snr. 
Francisco Fernandes Oli~eira e o representante do Slndica~o, foi 
dado inicio ás inquir1ço~es de testemunhaS da scusaçao, como adian
te se vê do que para const~r, lavro este termo. EU• Juracy 
castro,. -~ecretarlo da com1ssao , o escrevi e assino e vai por od 
a coWtssao assinada. 

PR&SIDENTE ~Wc;. \J):L_ -:s~ ~ 
VICE PRESIDENTE I 

SECRETARIO yt_~~~:!f}~:::::-!Jir---;-t-
ACUSADO 

REPRES.SINDICATO 

la. Testemunha 

Luiz. Gonzaga Alves, brasileiro , maior, solteiro , residente nest 
Capital~ amanuense~ com cinco anos de. serviuos na Estrada. Aos 
costumes disse nada. Inquirida~ respondeu:- que ha algum tempo 
atraz quandg o depoente chegou para trabalhar·tcerca de meio dia, 
na repartiçao , digo~ na Inspetoria dos Telegraros~Viu que o Dro 
Paulo Moraes Barros escrevia á maquina depois de interrogar o 
aausado q~e ali estava de pé;Nque quando o depoente chegou já 

tava eomeçad essa de araçao e o depoente poude perceber que 
se tratava duma confissão a respeito de desvio deNmaterial da 
Estftada.lembrando-se que o acusado a fez sem coaçao alguma e que 
dizia que repuzera no lugar ce~ o o objeto retirado por tet sido 
aconselhado ,digo,. impedido· por um companheiro; que na ocasiao o. 
acusado disse ainda que estava embriagado quando tentou se apode
r~ do referido objetai· que o depoente assinou a referida confis
sao.que neste momento he é ex!bida ,.como· testemunha,e nada mais 
sabe a respeito das circunstancias em que se teria dado o fáto, 
nem tampouco se ouve desvio de outros objetos. Nada mais disse 
nem foi requerido. Lido e achado conforme , iai por todos assina
do. EU,. Juracy Castro., secretario da comissao• o escrevi e 
assino . 

PRESID~NTE ~wo,W 

ACUS 

REPRESENT. SINDICATO 

~~ I . 
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za.. TESTEMUNHA 

JOÃO OLIVEIRA SOUZA, brasileiro,. maior. casato 1 reSdente nes
ta capital. eletricista, com oito anos de serVlços na Estra
da. Aos costumes disse nada. Inquirida, respondeu:- que no 
d1a 17 de outubro~p~co depois da meia noite,estava o depoente 
trabalhando com o acusado, nas oficinas da Estrada, neste pre
dio, quando o acusado l he disse que ia trgcar a roupa; que 
pouco depois o depoente ouviu que batiam a porta do almoxari
fado e viu que ali entrava um vulto; que o depoente foi ver 
quem era e encontrou o acusado fechando a porta;que perguntou 
ao acusado o que estava fazendo e este..,U~e respondeu que fazia 
"uma defesa"; que o· depoente disse entao ao acusado que,se 
tinha retirado alguma cousa~a puzésse nQvamente no local e 
imediatamente o acusa o oi buscar uma barra de chumbo que 
estava do lado de fÓra da porta da oficina~colocando-a nóva
mente no almoxarifado, depois do que g depoente fechou a por
ta e retirou a chave; que o acusado nao relutou em ir buscar 
a barra de chumbo,sendo esse o ünico objeto que o depoenteNv1u 
que foi retirado; que o acusado estava embriagado na ocasiao 
sabendo o depoente que naquela semana o acusado estivera muito 
embriagado; que o acusado costuma embriagar-se,.sendo certo, 
entretanto, que aquela fo1 a unica vez,digo, que aquela semana 
fo1 a un1ca vez que o depoente o viu bebado; que mesmo embriaga
do como estava o acusado era bom empregado.obediente e traba
lha4or; que a chave com que o acusado abriu a porta tinha sido 
esquecid~na fechadura pelo encar.digo, pelo mestre da oficina, 
snr. Amaral;..,que ouviu dizer que desapareceram out os objetos 
da oficina,nao sabendo entretanto, quem os teria fllrtado.Dada. 
a palavra ao acusado,por ele foi dito que a chave,.como decla
rou,foi achada no patio e n~o estava na fechadura. Pela teste
munha fo1 dito que na ocasiao foi o ~~prio acusado quem lhe 
disse que a chave pertencia ao snr. ral. Nada mais disse 
nem foi requerido. Lido e achado conforme, v~i por todos assi
nado. Eu, Juracy castro~ secretario dacomissao, o escrevi. 

PRESIDENTE Ç)~ :> ~ 
V/ .PR~SIJENTE --=~!....._:~~~~!::.::::.::::-.._ 

TESTEMU 

ACUSADO 

REPRESENTANTE SINDIC ·-~~So/-~~~r-
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3a. TESTEMUNHA 

ALB~RTINO AMARAL~ brasileiro, maior. casado , residente em s .Paulo, 
mestre de oficinas com trinta anos de serviços na Estrada. Aos 
costumes disse nada. Inquirida, respondeu:- que o depoente é mes~ 
tre das oficinas da Estrada~ das quais é eletricista o acusado 
presente; que na deite de dezesete deoutubro o acusado trabalha
va nas of .cinas em companhia do snr . Joao de Souza~quando este 
presentiu que o acusado tentava tirar do almoxarifado uma barra 
de chumbo, de cerca de 45 quilos;que o depoen$e soube desse táto 
porque o snr . Souza lhe comunicou no dia seguinte , tendo entao 
o depoente comunicado o fáto ao snr. Inspeotr , digo , Inspetor dos 
Telegrafes; que o snr . Souza contou ao depoente que ao ser pres
sentido o acusado já tinha retirado a barra de chumbo do almoxa
rifado . de1xando do lado de !6ra da porta da oficina,e que quando 
o snr. Souza o man~ou recolocar a barra dO lugar de onde havia 
tirado o acusado nao re tou em faze-lo , tendo entretanto inisis
tido ,digo , insistido , a .qu parece, para que o snr . Souza fosse 
seu companheiro.deix do-se real zar o seu intentg; que a chave 
cQm que o acusado abr u a porta no almoxarifado nao era sua,digop 
nao pertencia ao depoente ,e ao que parece ,foi achada pelo acusado 
no patio , com outras chaves , segdndo diz o acusado ;que de um ano 
para cá tem sumido outros objetos do patio dos carros e das ofi
cinas,sendo: em 2o de novembro de 1936, cerca de 2o quilos de 
bronze velho e um coletor de dinamo novo ; em 1~ de maio deste 
ano um ventilador retirado do carro dormitorio D. l6; em 16 de 
digo , em 28 de aàtemtro deste ano uma b~rra de chumbo tirada das 
oficinas; que ,entretanto . o de~oente nao p6de atribuir ao acusa
do o furto dess~s objétos por nao haver provas e nem desconfianças 
anteriores ao fato de que trata este processo; que o acusado era 
um dos melhores empr3gados das oficinas ,merecedor de toda a con
fiança ; que apezar do acusado se embriagar ás vezes, sempre foi 
bom t.r. \. balha or , sendo ce to qae t balha com o depoente ha perto 
de doze anos . Nada mais disse nem foi requerido. Lido e achado 
conforme, vai o presente ter o por todos assinado. Eu , Juracy 
Castro, secretario da comissao , o escrevi e assino. 

ACUSADO 

REP/SI DICATO 
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AUTO DE PERGUNTA AO ACUSADO 

Aos dez dias do mes de dezembro de mil novecentos e trinta 
... 

e seist nesta cidade de sao Paulo. na sala dos inqueritos 

administrativos, ás 12 horas~ reunida a comissão encarregada 

deste inquerito, a! presentes o acusado e seu ~resentante, 

de acordo com o art. 8 das InstruçÕes do conselho Nacional 

do T~abalho, pelo presidenta ficou per·guntado ao acusado e ao 

seu representante se ha defeza a apresentar, ao que, respon

dendo afinnativamente.marcou o prazo de 5 dias para o seu 

orerecimento~ o qual ficará correndo desde já; do que, para 

constar, lavro este 

por todos assinado. 

lido e achado conforme, vai 

comts-

são,. o escrevi e assinvc_~~ ""'--~~~, ~~._....,... • ..._..'""" 

V/ 

ACUSADO 

REPRES .SINDICATO ------....o..::::::-"~..;._--i':~or----

., 



JUNT . 

AOS quatorze dias do mes de dezembro ·do ano de mil novecentos 

e trinta e seist nesta cidade ãe São Paulo; junto aos presen

tes autos as razões de defeza apresentadas pelo acusado~ p~r 

intermedio do Sindicato dos errovlarlos da Sorocabana; dentro 

do prazo marca o; do ue, para constar~· lavro este termo. , 

ar1o da comissão, o escrevi e subscre o; 

.. 
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SYNDICATO DOS FERROVIARIOS DA ESTRADA DE FERRO SOROCABANA 

• 
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• 

" • 

• 

Mod. S- I 

llua General 01orlo N, 164 • Sobrado 

S. PAULO BRASIL 

São Paulo, 14 de dezembro de 1936 Ref. S-9/43 

nr. 448 

E:xmo. Snr .Rresidente e demais Membros da Commissão de Inqueri to 

(Francisco ~ ernandes Oliveira - Electrécista) 

Com relação ao inquetito administrativo instaurado par~ apurar 

falta grave attribuida ao electrecista Francisco Fernandes Oli-

veira, toma o SYNDIC ' TO DOS, FE'1RO IARIOS DA ESTRADA DE FERRO SO-

ROCABANA a liberdade de appellar ao elevado espirito de justi ;a 

de Vv. Excias . no sentido de ser sugerido ao .snr. Director da Es

trada o archivaroento do processo , tendo em vista não s6 o facto 

de não se ter consumado o furto, de vez que o objecto em causa 

foi reposto em seu lugar, como ainda em virtude de ser o indiciado 

um antigo e optimo trabalhador, como informam as testemunhas arro-

ladas. 

Esperando , assim, o bom acolhimento de v. Excias. a este nosso 

pedido, antecipamos nossos agradecimentos e nos subscrevemos 

- Attenciosgment 

Jar • ~ . 



• 

• 

• 

CONCLUSÂ O 

Aos quatorze dias do mes de dez mbro do ano de il novecentos 

e trinta e seis~ nesta cidade de são Paulo~ em cumprimento ao 

disposto o art. 9 das Instruções do Conselho Nacional do Tra

balho~ faço estes autos conclusos ao snr. Presidente da Comis

são; o que~ para constar~ lavro este t rmo. ~ Juracy Cas-

tro~ 

• 

.. 

' 
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JUNTADA 

Aos dezoito dias do mes de dezembro do ano de mil novecentos 

e trinta e seis, nesta c:1dade de são Paulo, junto aos J;resen

tes autos o relatorio organiZado pelo presidente e assinado 
~ . 

por toda a comissao , bem como a !olha corrida do acusado; do 

que, para cons1ar, lavro Elte termo. EU, JtRACY CAS'IRO; secre

tario da cam1s * , o escrevi e subscrevo. 



R.P. 2 

ESTRADA DE FERRO SOROCABANA 774 

REPARTIÇAO DE PESSOAL 

FOLHA CORRIDA · . ~y 
(Segundo os apontamentos dos livros de Tombo de n.0

" ........... 42 pags . ....... 16.5) 

Nome do empregado_............. . . . DES ... D.E. .. QL:I:.VJ};J;:_ .... • , ... p. ... • • -· ............ .. 

Ficha 1'1,. ~ ............. ~..................... ~- ~~ R~[; ~;I 1 A 
. . - i Repart!çao do Fe.soal 

Ftlwçao .............. .Rranc.isc.o_ .. Ee.mandes .. d.e. ... .Ol.1ve ... .r.ª ... ª ....... !... ~----- -- -±-· ........ 1 ......... ............ . 

.............. Le.o.po.ldlna ....... .e. nJé!..n.~e.$. .... 9-.~ ...... J. J .Y.~ ~!9.-.!........ ... ~ 0 
N ~~ co~~~;~~~~a /2:/.--~'" 1 ~-

Data de nascimento ....... ........ 16 .... cie ... no.v.emb.ro .... de ... l.8.95 .• _ ........ ............... ---~-~!.:·.~·''· ... ~~ 
Logar em que nasceu .... ............ 5anta .... O..r.uz ... O..ªS. ... ~-ª-~·mª_:l,._r~~ Est •. !.~~-J9.! ............... .... . 

Repartição a qu.e pertenceDepa:r.t . ..... de .... .ran$..P.OJ'.t.e.~ ................................................ .. ................. .. 
Cargo atual .... ..J. rt.ifi.c.e. de -2a. ... . .. . .. ...... Vencimentos ........ 40.0 QQ-0_, ................................... . 
0/0 N .• !-81!0 

DATA DlSCRIMlNA.Çii\.0 GE RA l 

17- 12-925- dmittido como truckeiro em Barra ·unda~ 
4- 2- 926- ' bandonou o serviço . 

19- 6- 926- Readmittido nas Officinas de Eletricidade,como Of1'iciaili de 
5a. classe,com 7 ·ooo d1arios . 

9-12- 93o- bonado com 50%,7 dias em que esteve licenciado para. tra-
tamento . 

18- 3- 932- Licenciado em 6 dias com 50% para tratamento. 
16- 6-· 932- · removido a Official de 4a~classe com 9411000 diarios . 
17- 6- 932- l''icou sem effei to a promoçao acima, aguardando opportunidad • 
15-12- 932- Entrou em férias t endo aproveitado 15 dias uteis. 

1- 1- 933- ProiOO vi do a Official de 4a .classe, com 9 000 diarios. 
2- 1- 934- Gozou 15 dias uteis de férias,referentes a 1933. 
1- 2- 934- Foi-llle concedido abono fixo para aluguel, de casa . 

28- 3- 934- l.!onsi derado como férias o dia 26 em que nao trabalhou. 
1- 6- 934- Considerado como férias 1 falta do mez pp . 

16- 6- 934- considerado como férias 2 faltas do mez cor1ente . 
1- 7- 934- removido a ~letricista de 3a.classe,com 12 -300 d1arios. 
14-12- 934- ccidenta o no trabalho em 3o-9-34, tendo voltado ao servi-

~o em 25-11-34 .. 
31-12- 934- ~OZQU ll dias restantes de férias. 

2- 2- ~35- lo)erao considerados como férias os dias 9-21-22-25 e 26-1 
que esteve ausente do serviço. 

lo- 8- 935- Serão contados como férias os dias 6,7 e 8 do corrente,em 
que faltou ao serviço • 

. 28- 8- 935- Os dias 14 a 17 do corrente em que faltou ao serVi ç , 
serão considerados como férias. 

· 3o- 9- 935- os dias 5,6 e 9 do corrente em que taltou ao serviço,toram 
apontados com e; férias. 

19-lo- 935- icenciado em 6 dias com 60;o para tratar-s e . 
18- 1- 936- icenciado em 18 dias,l/ 2 , com 6~/o para tratar-se. 
3o- 3- 936- Gozou 15 dias de féri as . 

6-11- 936- ~u$penso ,do serviço até se ~unda orgem, por ·desvio de mate
rial da .u;strada. 

,• 

19-12-36. 
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Exmo. snr. Dr. Diretor 

Do processo se ver1!ica que em melados 

de OUtubro p. passado o eletricista Francisco Fernandes Oli

veira; quando trabalh.ava nas o!ic1nas desta Estrada; cerca de 

meia noite, entrando sorrateiramente no almoxarl[ado; dali 

subtraiu uma barra de chumbo de cerca de 45 quilos; sendo então 

present1do pelo seu colega João de Oliveira Souza· que o tez 

repôr no devido lugar o objéto em questão. Estando esse táto 

devidamente pr~ado pela confissão do acusado e depoimentos das 

testemunhas; e const1 tu1ndo isso uma tenra. ti va de rurto; que a 

lei qualifica de crime~ pois se o furto não se consumou !oi por 

motivo independente da vontade do acusado, - parece a esta 

Comissão que; apesar dos bons precedentes do mesmo, cometeu ele 

a falta grave capitulada no artigo 54~ letra ã do decreto 2o465, 

devendo por isso o processo ser remetido ao Conselho Nacional 

do Trabalho; para que o julgue; na !orma do artigo 53. 

Quanto ao ráto de estar o acusado embria

gado por ocasião da !alta que lhe é imputada, não pÔde just1!1-

car o seu ato; pois; segundo o depoimento das testemunhas; era 

comum no acusado esse estado de embriaguez, o que, nas leis pe

nais modernas~ oonst1tue mesmo uma agravante. 
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REMESSA 

Aos dezoito dias domes de dezembro do ano de mil novecentos 

e trinta e seis, por detenninação dosn: Presidente da COmissão; 

remeto os presentes autos de inquerito ao Exmo. snr. Dr. Dire

tor da Estrada, :p1.ra os fins de direl..to; do que, para constar, 

lavro este termo. EU, JURACY CAS'IRO, secretario da canissão; 

o escrevi e s 





\ 

\ 



• 

• 

12 7 

l -175/.7-17.3ti2/36 

sr. F c1~co F'err · nde 011 v 1 

A/C do Synd c to do 
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SYNDICATO DOS FERROVIARIOS DA ESTRADA DE FERRO SORO ABANA 

~ . {;Pi 

Mod,S·2 

Rua General 01orla N, 164- Soluado 

5, PAULO BRASIL 

... 
e o Paulo , 24 de mo.rç o de 1937 

enhor Presidente :-

O 3YIIDIC TO DOS :'E ROVI RIOS D 'STtAD E 1E"IZRO so 

tando os interesses do seu seu associado FR! ror CO 'FE1~:q J OLI"' ]IR 

e attendendo ao que vem e facultar o of cio 1-175/37 -17 . 3~2/'6 , de 

12 ele rever iro ultimo , da di gna Secretaria desse Egregio jonsell o , :pe· 

de vênia ara offerecer as seguintes 

:..ÕES JE 

Da leitura das pe a do processo , constituiclo.. de depoimentos de três 

tes temunhas chamadas de accusa ão , ressalta antes a afir 1açio de que 

o indiciado sempre foi funccionnrio de optimos precedentes , l o c ue a 

prova da falt grave que se lhe preten e imputar . 

Com effeito , a nenhum dos depoimentos constanyes do processo se ~o e 

rá attribuir tanta signi ~icação , quanto ao do mestre da officinas , 

em que se teria dado o deslise imputado ao indiciado . 

Essa testemunha , a principal , snr . bertino 2 n.aral , chefe do accusa-

do , conhecedor dos seus serviços , declara 

" ••• que , entretanto , não p6de attribuir ao accusado o furto 
desse~ objectos por não haver nrovas ~ ~ des confianças 
anter1ores -ª2. facto de que treta este pro cesso ••• " 

... 
e, nao deixando duvida alguma quanto aos antecedentes do indiciado , 

afirma 

" ... . que o accusado era ~ dos nelhore s empregados das offi
cinas , merecedor de toda~ confiança ••• " 

Ora , sem duvida alguma, que o inquer i to não produziu prova em face 

da qual se possa attribuir intenção dolosa ao indiciado • 
• 

1.a 
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E t segundo a sabia jurisprudencia desse Colendo Conselho , não 

provado o dÔlo , não se pode concluir pela falta grave do accu-

sado o 

Nestes ter os, espera o yndicato dos Ferroviar·os da Estrada de 

Ferro Sor ocabana 

P-

Cam. 

Exmo , Snr . Dr . Francisco Borboza de Rezende 

DD . Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 

Mod.S·3 
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MINISTERIO DO TRABALHO , 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc . 17 •. 352/36 

ACCORDÂO 

C. N. T .• 25 

........... 1.ª·•· .. Seoçào h;?/ SF • • 

19 ... 37. ..... . 

VD3TOS :':!: R...:I.J.:r.~JJOS os autos do processo em que con§ 

ta inquerito administrativo instaurado pela · ,strada de Ferro Joro-

cabana contra o funccionario i'rancisco l•,ernandes Oliveira : 

cor-r 'llJ""RAl.DO que ao accusado é attribuida f'alta ·r a ..... -
ve ca1Jitulaúa na letra ª do art . 54 elo Dec . ~0 . 465 , de 1931 , e CO!J 

sistente , se-..unao a denuncia de fls . b , no í"urto de materiaes da 

officina de electricidadc , on e servia o r feriao ferroviario; 

CON 'ID"i! .. _roo , , eliminarmente , que o inqueri to foi 

organizado com ,t)erí'ei ta observanciu. das Instruc~<Ses deste Consell o 

ele 5 ue Junho de 19J3, ten o sido facultado ao accust do pleno c'l.ire 

to de def'esa ; 

cto de 1ue 

COITt>I.J'!:~ ·mo , de meritis , ue a materialidade do f2 

obj ecto o inqueri to está provada por confiss8.o do pr.Q 

prio t. ccusado , corrobor·ada !)elos depoime tos de seus companheiros 

de servis;o; 

COlJ'JIJY<:!Ilt~ mo L1Ue a ernbria[;uez alle[iada pelo accusa-

do, em su·. defesa , n· o modifica a coní'i__;ur:;t~~.o le._;al da faltéJ..; an

tes, esta11do elle em servis;o , coo.1o declara , a!;; ·rava a sua respons.s. 

biliaaa.e pri .lOrclial , en face do que dispõe a alinea Q do art . 54 

do )e c . '~o . 4.·35, citado; 

COIJSID··~R,.umo, assim, que o inqueri to é )rocedente , 

visto esto..r caractel'izad:t :1 imputas~.o feita ao accusado ; 

RE JOLV :.: os nembros da la. Ca.Il18.ra do ConseltlO Haci.Q 

nal do Trabalho autorLmr a demissão do f'errovi::..rio ~·rv.ncic.co /e~ . 



M. T, I. C.- CONSEL.HO NACIONAL DO TRABAL.HO 

oc . 17 . 352/36 - 2 -

andes Olivei ·a , nos termos do ' 2 do art . 53 do ec . 20 . 465 , de 

19 1. 

Rio de Janeiro , 17 de Laio d.e 1c07 • 

... 'ublicado no "DL ... rio Oí'i'i ci 1" e1 ~ ~ - C1 - Ci a r 

.. 
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M . T. I, C.- C O NSE LHO N ACIONAL 00 TRABALI-10 

SS JF . 4 outubro 

l-1.60õ/~7-17 . 3~~/36 

r. Director da .,.,::;tr~.da ,e Ferro oroc:;..b n 

authentic d o 

t to-vos , par .... os deV1<1os .r1n.: , copi 

ccor<1::o r rofer1<1o pela r1me1rc. · m. r· 

7 

do conselho!~ 1 1 Jo r· balho , er sess:o de 17 de ·1o 

do corr nte ·· ~o , nos · utos d.o proce so em c ue cona in-

cue ·1 to 1 11n1 ·tr· ti vo lns t·1u o por essa Er-tr· d·· cont. 

o funcc1orn:-.r1o ,,r nc1 co ern' nd 011ve1r • 

,.. 
ttencjos r s~u<1a oes 

Dir ctor da Secret · ria 
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o vo ·so on lec 1" t o cu 

on·.l \ o · b l h o, p n-

onst 1 o r in ctr -

a: d e r o oroc b .. , 
nno, - "' cora· o ubl1c -

t . ro ul o - olv u u-

o o lf ( o rt. 3 .o 

,., 
nc1o · ud ~OP. 

ir ctor d cr t· r 

• 



• 



.._F.'...~s.~.lC.o.o.0 ...... . ... ... ,x~1o • . ' 1r . Jr . re~idcn te do 
1G- B. 

f 

OllSelrlO L CiODt; 1 do rr" balho, 

N 

~1ui to a.;rc..:..deceric...Jtos a gentileza de u ,1a soluc;:·-w 

ao ~ss~ pto de nosso officio 3- 1065b- l8-B . , de 23 de De

ze 1bro do a 1no p . findo, do qual to 1a.no s a li berdcLde de 

juntar CÓ.i_)i:J. . 

Co 1 esses nossos ;radec11en tos, renova 10S a r. 
xci · • os protestos de no ·sa distincta co.1side.1 L ,Y.o . 

.. 

D 
11 



• 

• 
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~ 23 de Dezembro .de 1936 .~ 
3-10653 Exmo. Snr. Dr. Presidente do 
]8-B. . 

Ccanselho Nac:tonal do Trabalho , 

RIO DE JANEIRO. 

Pedimos licença para transm1tt1r a V.EXc1a., em annexo os 

autoz do 1nquer1to administrativo instaurado mediante yortarla de 5 do 

corrente, c.ontra o electr1c.1sta desta Estrada, J:t'ranc1sco ltlernanctes 11-

veira.. 

er1!1ca-se, desse processo, que em melados de outubro ul

t1roo , o indiciado, J20r volta m meia no i t e, entrou serra te1ramnte no 

almoxar1!ado desta via ferrea, dall1 subtrahlndo uma barra de chumbo 

de eerca de 45 kgs. SUrprehend1do pelo seu collega, João de ul1ve1ra 

Souza, repoz o objecto turtado em seu logar, deixando assim de perpe

trar o crime de fUrto, por motivos independentes de sua vontade. 

on:forme relator1o apzresentado pela Commissão que proce

deu a esse 1nquer1to e consta da prova colhida e confissão do accusado, 

o !acto ~1cóú devidamente provado, donde resulta que esse empregado eom 

metteu a !alta gr.ave capitulada no art0 54, letra a), do uecreto no 

20.46~, de 1/lu/1931. 
• • 

ú1ante disso, nos termos do art. 53, ' 1° e 2°, desse 

ecreto, od1!1cado pelo sob n°2l .08l, de 24/2/1932, submette os esse 
... "' 1nquer1to a essre D. vonselbo, para a resoluçao que for de estr1cta 

justiça. 

alemo-nos do ensejo para apresentar a IJ • .e,XC1a. os pro-
.., 

testos de nossa d1st1ncta cons1deraçao. 

cc:~hp/Cha/Orp/Cj. 

N • 

DIRECTOR . 
• 
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