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M. T. 1. C,-V / HO NACIONAL 00 TRABALHO 

VISTOS E RELtTADOB os autos do recurso I nterpos-

to por Uariana Pires Lesl da decíngodEL Junta Ad ministrati-

va da Caixa de Aposentadoria o ?ons ae doa Forroviarios da 

So Luis Teresina advertindois por falta praticada no czorci 

cio de suas f102;ca de escrituraria da mesma Cai xas 

CONSIDERA DO que a alines o) do art. 6 do Re-

gint.nto $dr o, mandado adotar pela Portaria de 12 de a-

brl.l do 1937, diep e, enumerando as atribuiç8es da Junta 

Miiiniatrativa, que lhe cabes 

"o) admitir, licenciar, punir o doai-

ti' o pessoal, de acordo com o estabele-

o34o neste Regimento, mediante proposta 

do Presidento" 

CONSIDERANDO que, pai'  sua vez, a situes b) do 

art. 11, referindo-se as atribuigoes do Presidente, esta.' 

tu.: "b) aplicar as penalidades do a ~-

do com o estabelecido neste Regimento"; 

CONS IDERANDO que, finalmente, o art. 22 rosa: 

"Arte 22 As faltas disciplina res e 

as irregularidades no serviQo serro puni-

das, segundo a sua gravidade,  com es se-

guintes penalidades: 

a) advertenois 

b) censura 

o) suapensEo 

d) demiesgo";  ora, 
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CON8IDRA?WO que, a 12 de Julho de 1938, Alberto Saulo, 

nier de Pierre1ivo, presidente da Junta Administrativa da Caixa 

de Aposentadoria a Pensos doe Forroviarios da do t*ds-Teruina, 

"tndo em vista que a Junta Adm.ftietrativa aprovou o pedido de 

informages formulado polo ombro da referida Junta, Si'. Manoel 

!1ieodoro Pinto da Costa, para  que a escrituraria Mariana Pires 

LsL1 esclareça accnferenoia demorada havida oca o Sr. inspetor 

Ilha l3rasil, fra da Secretarie, contrariando u m deterndnaq o 

da Junta", resolveu determi nar que a "referida funcionaria" 

prestasse "oon urgência as 1nformaç es solicitadas"; 

CONSIDERANDO que ciente a 12 de agasto, um mó* í n'srio 
o 

te, salvo engano da o copia autenticada, Mariana Pires Leal, cin-

co dias aps, a 17, dirigiu-lhe a seguinte petiçZos 

"Para o fim de responder a dOtertfl&Q O dessa 

Junta, contida na vossa ooiiwntoaç o, portaria, ou o 

que possa ser, datada de 12 do oorrento,preaisa V.8* 

informo qual e de que data é a determinaqao dessa 

Junta que eu teria contrariado num in g1nariae "de' 

morada" conferencia tida on o Si'. Inspetor Ilha l3ra 

au  "fz'a da Secretarie" •  Sendo de carater urgeno 
te a determ1naqo dseaa Junta, espero V.S. dará 

pronta resposta ao meu pedido.  Sauda es"; 

CONSIDERANDO que, antro, o presidente Sau3nier de Piar. 

re1eve baixou a portaria de 8 de setembro de 1938. ordenando* 

"O Presidente da Junta Administrativa de Caixa 

de Aposentadoria e Pene es dos Forroviarios da 8* 

tu.ts..Toreelna, usando das atribui9 ee que no ato 

conferidas por lei, tendo em vista o que deliberou 

a mesma Junta, em soneto de 25 de agasto ultimo, rei 

solve advertir a escrituraria de la. classe Mariana 

Pires Leal, em virtude da forma deeatono.osa da sua 

pottç o de 17 do m8 citado e mandar que a mesma 
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pronto a 1nrormag o que lho foi ordenada.  Doe-as 

cienoiLL  interoanada"j 

COW&IDERMDO que deia,reoorre guriana Pires Leal para 

iate OoneaIbo, alegondot 

k) que a ttadvortenata é Injusta e representa 

penas 'ma etapa no sistema de poreeuiçZo arquite-

tado o denonvolvido polo ar. Manoel Lbeodero Pinto 

da Cont*, membro designado, por motivos meramente 

peneoatø" 

b) que "o ar. 2onoo1 Theodoro Pinto da Conta tem. 

rensonttxnontoe do poonSa da famiU* da eupliosntee 

dela proprias do ha muito no a vi com bonn o1ioa"; 

o) que "é intetf amente falso que tivosne havi-

do enes comterenot& 

e pleiteando: 

- ner'lho usuoguredo o direito de defesa, 

com inolun o do teor de nua petiq ó do 13-6.1938 

(doo. 2) em ata do nenn&o da Junta A6inietratis 

da Caixa do Aponentadonta e Pene es dos Ferrovia-

rios da So Luin-Teresina 

ser apurada a autoria da impute o que lii* 

o feita, no intuito manifesto de  como autona 

do intriga., e isto é# de ter tido a "conforenota 

demorada" a quo na refere o documento 3 para o fim 

de ser punido o oulpadoj 

39 -  que soja caseada a pena de advertenota que 

Uie foi lmpoata, porque £ injueta o prejudicial soe 
seus interesses, no cano o seu bom nome, como fim-

ctonari&'; 

COSIDPMDO que a douta Procuradoria, fala ndo polo Dl. 

J 
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T5dØ100 Junici', opina que os, "fatos artieuladoa pela denuncia de 

tl.a. 5 no se acham provados", raa o por que se manifesta 'pelo 

indeferimento do recurso"1 oriterio &ise que o. lapSo indubitab 

velmentej  e porque 

CCUSIDRLNDO que a or1am inicial., franqueando a expla. 

naço do osso, possibilitava a Mariana Pires Leal. a oportunid Me 

para produsir a defesa, ei o que lhe moviam tm&s aauaag o o uo a 

solicitavam apenas para aclarar um uptoodio do ex1.st noia duvidosaj 

CONSIDERANDO que no ha hierarquia sem obedienøta e a 

obedisnois cobra o respeito mutuo em que a autoridade se fortalece 

e a tunçao se dIgo acal 

OONSXDERANDO que o visivel a falta de prcprtde4la, si 

no a rudeza, que, golpeando a natural polidos em que devem po ~ 

nocer se re1aq30s entre chefes e subordinados, exibe o corpo da pc's 

tig h incriminada pela Junta Admi nistrativo; 

CONSIDERANDO que a adverteneis o penalidode &taeipli. 

mar da eanp,tinoia administrativa das Caixas e Institutos de Apo 

sentadepia e PensEes; 

RESOLVA o Conselho Nacional do Trabalho, em assolo 

plena, negar provimento ao recurso para confirmar a deeie o r. 

corrida. 

Rio de Janeiro, 4d* maio d 1939. 

a)  Pranoteco Barbosa de flesende  Presidente 

a)  Costa Miranda  Relator 

Fui presente. a) 3.Leonol de RoZendo Alvia  Prol. Geral 
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