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EXMO. SR. PRESIDEWrE E MAIS MEMBROS DO CONSELHO NACIONAL DO TRABA

LHO. 

HO r AOIONAL DO TR.~BALHO 
e/f;p_4·- 2 rr~-

, < ~ (À.AA___L.,t 'r o • 

v 

JOSÉ DIOGO JUNI OR, ex-ajudante de Almoxarife da E. F. 

Goyaz, actualmente residente na cidade de Goyandira (Goyaz), de-
, 

mittido sem justa causa, apos contar mais de dez annos de serviços 

"' effectivos, quer expor a este Egregio Conselho a inexistencia de 

motivos e reclamar contra o acto,illegal e injusto, de sua demis-
... 

sao, para que seja o mesmo declarado nullo e, consequentemente, 

~eintegrado ou readmittido o reclamante ao serviço da Empreza que 

o demittiu, no mesmo lugar que então occupava, ou em outro de igual 

categoria, bem como indemnizado dos salarios que deixou de receber, 

durant e o tempo que esteve · afastado do serviço, nos termos seguin-

tes: 

- I -

Que, conf orme fazem certo as certidÕes de liquidação de 

serviço, juntas, o reclamante prestou mais de dez annos 

4 mezes e 18 dias ás antigas E. F. Oeste de Minas, hoje da 

Rêde Mineira de Viação, Companhia Goyaz e E. F. Goyaz. 

- II -

Que estava no exercicio do cargo de ajudante de Almoxa

rife da E. F. Goyaz, para o qual fÔra nomeado por acto do Governo 

Provisorio, quando, em Agosto de 1931, foi surprehendido com o 

acto de sua demissão, sem justa causa nem inquerito ' regular, dada 
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a absoluta inexistencia de qualquer motivo que a pudesse deter

minar, mediante um simples communicado, sem Portaria de demissão 

ou outro qualquer documento escripto, pelo qual pudesse conhecer 

o motivo allegado para a sua demissão e com o qual pudesse hoje 

instruir a presente reclamação a este Conselho. 

- III -

Que, assim sendo, ex-vi do que dispÕe a lei (~t. 53 do 

Dec. 20.465 de 1° de Outubro de 1931), repetindo aliás igual dis

positivo da lei anterior (art. is do Dec. 17.941 de 1927) e con

forme, em casos identicos, têm uniformemente decidido innumeros 

accordãos deste Conselho, é nullo o acto que demittiu o reclaman

te do lugar de ajudante de Almoxarife da E. F. Goyaz, po~ não sÓ 

contar mais de dez annos de serviço, como não ter commettido ne

nhuma falta grave, das que estão taxativamente enumeradas no art . 

54 do cit . Dec. 20.465. 

- IV -

Que nulla sendo a sua demissão, por inexistencia de cau

sa ou falta grave, apurada em inquerito regular que a pudesse 

motivar, irretorquivel é o direito que assiste ao Supplicante de 

reclamar, como incontestavel é a obrigação correlacta que é im

posta á Empreza de o readmittir a seu serviço, no lugar que então 

occupava, ou em outro de igual categoria, bem como a indemnizal-o 

dos salarios durante o período que, por acto de força, injusto e 

illegal, esteve afastado do serviço, contra a sua vontade • 

- v -
Que nestes, pois, e nos melhores, á vista das certidÕes 

juntas e da inexistencia de causa justa para sua demissão, deve 

o Conselho Nacional do Trabalho, com as informaçÕes que entender 
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, 
necessarias e apos o parecer do Gabinete da Procuradoria Geral , 

julgar nullo o acto de sua demissão, determinando seja o recla

mante readmittido ao serviço da Empreza que o demittiu, com direi

to a indemnização dos salarios que deixou de receber, durante o 
• 

tempo que esteve afastado do serviço e todas as demais pronuncia

çÕe s de direi to. 

Nestes termos, com 

a) Procuração 

b) Tres certidÕes, 

• 
P. Deferimento. 

Rio de 
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lhe concedem, para em seu ............. nome ............. , corno se presente ....... ... fosse ............. , requerer ............. , 
allegar ...... c defender ....... seus direitos em qualquer juizo ou Tribunal, podendo propor, a quem 
de direito tiver, as acções competente , cíveis, crimes ou commcrciacs, proseguir em seus 
termos a té sentenças c suas execuções, assignar os respectivos articulados, offerecer 

. em juizo o que fôr necessario nos incidentes que appar cerem, interpor recursos de appel-

l
laçõcs ou aggravos, prestar em sua alma qualquer licito juramento; requerer inventa
rios, partilhas, embargos, arrestos, sequestros e cartas precatorias; fazer justificações, habi

~ litações, louvações, composições, confissões, desistencias, transacções, reconvenções, 
~ " arbitramento, arrecadações, protestos e contra-protestos; outorgar, acceitar e assignar 
~ ~ escripturas de vendas, compras, cessão, penhor, hypothecas, sobre-hypothecns, de dação 
\ "in solutum" c outras quaesquer; fazer registrar taes títulos onde convier, assignar 
K \ para isso os respectivos extractos; assim como lhe ...... concede ............. poderes para transigir ............ . 

. ) em juizo ou fóra delle, dar quitação do que receber ................... , substábelecer esta, se 
'"'~ convier, e os substabelecidos em outros, relevando-os do encargo de satisfação que o 

direito outorga. E de como assim disse ........... , do que dou fé, lavrei este instrumento 
que, sendo-lhe ....... lido, acceita..c. .. .JL.. assigno-. ~····~·· ......... ~... . ......................... . 
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P.l-975/34. 

28 everelro 

Sr. Dl:retor <1a ·strad· <L ··erro 001 z • 

• 

ns 1t to 

~ue re.,.u reu 
,.. 

,oes, le · t d 

,... 
vls · · recl ~ao u tez este 

rês~, Josê 10 o Junior. 

re1n egra'â""o no exl3rc!c1o s suas fun

de 10 anos d serv1 ·~ ras ta dos 

n ... o só essa !<'r~ , c o · b I à ·s t ~: e e ·ro 

e ..... ~" e '. nas e t:1a . ·otaz, sollc1to-vow as necessar1as 

1 fOrr.ta·Õe.;, oObr O CObre O .ue e O or Cera espe1to. 

D1' to · dn decretarl • 
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NIMISTERIO OI YIICAO 
E OBRAS PÚBLICAS 

/l\-

rt7 a 
Gl Estrada de Ferro de G · ~ 

Inspetoria Federal das Estradas 

Araguar1, 28 d.e JDa.r(jO de 1934 

l\1.:' I '::t o 1 r:::--······· ....... , ........................... . ..- / 

Sr. Dr. Diret.or da eareta.ria da. c:. ciooal 

OON r 
T.raba:lho. .. 

~ jo, M·'( X 
CJJ. • 1 1 C)~ Em 

# d.e 28 de rever e ~ d.e J1111r90 4o: carrent ;passo aa "Yossas - , , maos, para. os n.na OOD"Yenientea, oopiaa d&s -.. de Ot'i.oio , cloa 

u-tuncionári.oa d.êata:. Estrada, Sr • JOII" lliOOO JU.NXaa. • .mio na;.. 

• 

Diretor 

P. laõ-934 /D 



Gt 

Estrada de FerrO de 
Inspetoria Federal 

Araguar1 , 

COPIA 

I! DE OFICIO DO EX-AJUDAl~TE DE ALMOXARil"E 

REGISTADA AS J'OLRA3 173 E 174 DO LIVRO OOMPETEHTE H, 1 

Josó Diogo do ~ouza .JUnior 

Em li do Abril do 1929, foi admitido no sorviQO da Estra
da, co~o tolografista~diarista, com a diaria do ti$000 a qual poroe-
bou ato 30 do moamo moa. . 

Bomoaqão: O Presidente da Ro8Pbl1ca dos Estados Unidos do 
Brasil, resolvo nomear o diarista da Estrada do Horro do Goiaz, 
José Diogo do Souza Junior, para o cargo do agente do 4a. claaso 
da mesma Estrada, oom os vencimentos que lhe c o~potirem. Rio do Ja
no iro, 5 do Abril do 1.9213, 108! da Indopondcmc ia o 41'! da Hepublioa. 
a) ashtngton L. P. do Souaa • a) Victor Konder. - Tomou posso o 
antro~ om oxoroicio om l! do WSio do 1929. 

Conformo dospscho do Sr. Diretor, exarado no processo 22-
17-19~9, foi suaponso do aorviqo por um dia, Gm Sotombro do 192~, 
por nao ter dado cumprimento a circular nl 67, do 22 do Uaio, do 
Sr. Contador~ . 

Segundo despacho dó Sr. Diretor, exarado no prooosao ll/9-
1929t toi suspenso do sorviqo por dois dias om Novembro do 1929, 
por ter-ao enganado no aorvi%o do ~s*aff"• 

Por Dooroto do Sr. ~ rosidont o da Ropublica, do 2 do Uaio 
do 1930, foi exonerado por abandono do omprogo. (Processo 2~/7- 1 
1930 ). 

Por Dooroto do 31 do Jenoiro do 1931, d.o Sr. Oho:f'o d.o Go
verno Prov1sor1o• foi nomeado para oxorcar o oargo do aJud6llto de 
almoxarifo desta Estrada• José Diogo Junior. Tomou posso o ontrou 
om oxoroioto em 1: do Fovaroiro do moamo 6DO• (2rocosao 2~-6-1931). 

Por portaria do Sr. Diretor, do 6 do Maio do 1931, fo1 sus
p~so de suas funqõos por 5 dias. por indisciplina. (Proo.ll/4-1931). 

Em 8 do Julho do 193l. por despacho do Sr. Diretor• exara
do no proooaso n.!. 79•19:31. foi reproondido sol"eramon to por 1ntcrTir
so indobitamonto o atentando contra a ordem a disciplina da Estra.
da. om caso oomplotamonto &lhoio a sua oompotenoia. 

~or despacho de lU de Julho do 1931• do Sr. Dr. Diretor. 
exarado no processo 80-1931, foi ro~roondido polo fato de ventilar 
assw1tos dolicadoso quo dizem ~om a honorabilidade do funoionarios 
o peculiares a Estrada, com mombroa do partido politico partidario• 
agindo nessa qualidade; o polo fato do procurar dit,~ normas áDiro• 
tor~a. · 

?or gortaria do Sr. Dirotor, no 3 do Agosto do 1931, foi 
suspenso por doia dias, por tor conservado om seu poder por mais do 
oito dias o processo n- 81-1931. 

Em 14 do Agosto da 1931 por Decreto do Chofo do Governo 
irovisorio. publicado no ~iario Ôticial do 21 do roferido mês. foi 
dispensado. (~rooesao 20/3-l~31). 

Conforo oom o original. 
Araguari. 24 do UarQO do 1934. 
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:.~ .no CJ?b/34 

.L .fl. 

sr. Diretor 

• 

Estrada de ~erro d Golaz, 

rowr1 

tnas era1s • . 

vendo Jos D1ogp Junior avresenta-
N 

do a este Instituto uma cert1d o de que t 1 m1t1do como 

empregado d1ar1sta dessa straéla em 25 de .. 1arc.;o de 1 1 , 

transferido em Jane1 ro de 1920 para a t.strado. de .Ferro oes

te d inas, sol1c1 to-vos, e ordem do r. Presidente e na 

conformtd .. de do rcquerlcto Y .lê ~t·ocurooorla Geral nos res

pectivos aut-os de rocesso,lnforma·"'es so re esse tempo de 

servi(• prcs ta do elo :r.eclama.nte e , uem asslm, a causa de 

su- trons!crencla para a Estrada de Ferro oeste de lnas • 

.... 
Atenctosas sauàa~oes . 

Diretor d secretarla . 
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MIIISTtRIO DA YIACAD 
OBRAS PÚBLICAS 

G 1 

Estrada cje Ferro de Goia 
Inspetoria Federal das E stradas 

!f\-

)§ .......... ~ ..................... . 
Araguarí, 29 de maio de 1934. 

• 

Sr. Diretor-Secretario do Conselho Nacional 

do Trabalho 

RI O DE J A.NEIBO 

LHO 

~~~--
Xs at/ 

Respondendo o ofíc o nQ 1-670, de 17 do corrente mês, 

em que solicitais informaçÕes sôbre o tempo de servi9o ~res

tado a esta Estrada pelo sr. JOSE' DIOGO JID~IOR no Deriodo 

de 25 de março de 1912 a j~neiro de 1920, bem como a causa 

de sua transferência para a E. F. Oéste de Minas, -cabe-me 

informar-vos ~ue esta Estrada não possue arquivo anterior 

a 1920 por ter sido, nêsse ano, emcampada pelo Govêrno Fe

deral. 

Informo-vos, outrosim, que o sr. José Diogo Junior 

serviu nesta Estrada nos ~eriodos de 1 de abril de 1929 a 

2 de maio de 1930 e de 1 de fevereiro de 1931 a 14 de agos

to do mesmo ano. 

SaÚde e fraternidade 

ra Diretor 

oi~· __ g,:~ .~-~.4.;?<1<"-~--
h..-··········.·,··········· i: ;C, dez9 ............ . 

d 
~~ ............... . Em e ..... ,.,.................... " 

.J;il;~ ~ ~:.c4s .. :.<L.-
_ ...... _ ........... ... D. . 1~llfr;, . 11: • 8 8ee1cção 

'i /' (;I(} ' 11 • 

P. 125-1934 

• JUN. 1934 
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. L . R. 

23 Julho 4 

1-1 . 001 

• 
Junior , 

A/C do Dr . Uonrique iogas 

u d lfnndego. n 1.31 

Di ·trlto edcra.1 

De o r de o Sr . J.1ret:.<1dcnt. c llJ. con-

f'O.t11lidldC do r 'QUcri o elo JJr • 1~ ju4 to do .t'rocu-

r dor G., 1, no• · UvOI ( o ) r. ,, . 
o.;; Cll qu _c ol~ i3 

oo:ntr·. e.tn t lC 1 J:CI U l: c ::;o '!.cl o-v in-

!' ll ir' qtt.cc..l .. ..... Ct.U . , ... ., ,_ 

·,fitr ... f c t11 C ·ro o o te do .in.tJ , l,;l.i J· uciro d) 1920 

e o .• : tto 4. (UC • 1.1 o ri ctcr,.i .. ~ . ... . 
b U1 li 01 , qual u. CUUGU h .. VOl' 00 ,J,' t~ o d ... ·o-

trt... • do •'c r ro otc t.C L· a , ~rn .Jul. o dL 9 ... 5 . 

toncioo. o .oa d. c;õco . 

Di ctor d ocr t ri·· . 





Requerimento de José 
. r1 

ogo JUnior, :pedindo sua rein• 

Proc. nQ 1•975/934. 

.. 
tegraçeo na Estrad de erro de Goiaz. 

, 
INFOR ÇAO 

Pelo exam das cert dões relativas ao tem:po de serviço d.o re

usrente cumpre-nos apresentar o seguinte 

calculo: 

Tempo de serviço prestado á Estrada 

de Ferro Oeste de Mina • 

( certidão á f1a. 6) 

Tempo de serviço pre rtado ! 
ompanhia strada de Ferro' de 

Goiaz (cert. á f1a. 7) 

Tempo de serviço prestado á 

Estrada de Ferro de Goiaz 

certidão á f1a. 8 ) 

em 19 9 

.. 1910 

" 1911 
.. 1920 

" 1921 

" 1922 

" 1923 

• 1924 

• 1925 

de 25-III-1912 

a 1-I-1920 . 

em IV-929 

de 1-V 

a 5-XII-929 

e de 1-II 

• 

35 dia 

134 .. 
228 " 
326 .. 
359 .. 
354 .. 
365 " 
351 .. 
197 

2.349 d. (•) 

2.835 d . 

30 

a 17•VIII -931 403 

Total 

ou seJam 15 a 4 m. e 22 d . 

_ _..43~f3 dias 

5 . 617 dias 



., ~ 
-A certidao a folha 6 a~rasenta um engano na soma dos di~p~ra a 

qual dá o valor de 2. 152, talvez,devido á omissão d ultima ~arce-

la. 

Serviço Atuarial, Rlo de Janeiro 4 de p,zgosto cb 1934. 

_k!;, CÜ ;il~,..o...~-~· ......__ __ _ 
uxiliar do Atu,rio contratado • 

• 

Concordando com a informação do Auxiliar do Atuário acima ssi• 

ado e, ratificando a exatidão d mos , submeto-a á apreciação do Sr. D1 
reto~para os devidos fins. 

• 

Serviço Atuari 

Atuário Adjunto , 

na ausencia do r . Atuário 

~-~t/i/t 

r ,. .. 1 1 
' • -l"t 
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iXllO. SNR. PRESIDENTE 00 CONSELHO NACIONAL 00 TR!BALHOo 

• Jost DIOGO JUNIO!, • ro••• • nuaere 

975 / a., 1ati1fa ••io xi,e•eia io Dr. 1: aijunt i Pr eu-

rai r Geral, T • ieelarar se,ui te: 

a) Qu a tra••fere•eia i reelama•te ia 

Compaahia i. J. G yas para a 1. l. Oéste ie Mi•aa, e• Ja•ei~ 

re i 1920, se ieu p r terça io DeevetG i G T. Feieral que 

••eaapou aqu lla Cempaihia, ainexaaio-a ao patriaoni ia iita 

I. F. Oéste ie Mi•aao 

~) Que a ie•i sã eu afa•t~e•t • reel• 

.aate ia E. l. OÍste ie Yi•a•, em Julho ie 1925, eaar ie 

já e ntar mais ie iez aaaos ie aerTiçe, •• ieu se• justa eau~ 

sa que ~ a tiTaase, por aeto, exelusiT , ie f rça, tão •••

•ua •aquella epoea, •aquella Tiaferrea, se,unio i.torma o re-

ela an.te, e, 

e). Tanto e seu afasta ento f i sem justa 

ausa, que, em abril ie 1929, por iee. io G To Feieral, r -

~, · ela ellte e r~ • aeaio, •oTa•e•te, para o ~arco ie a,e.te i 4:a. 

~ .. e1asse ia E.F. G yaa, e, e• 31 ie Jaieir ie 1931, ttor Dee. 

io GeT. ProTisorio, ra noaeaio, ffeetiTa ente, para ear,e 

ie .A.juia.•te ie !li xarife ia Jtesaa Estraia Goyas,' io qual p r 

ter, fiaa.1 eate, aiio ie~ttii se motiTo, apresentou sua re

•la•aç&o a este Ec. C •aelho 9 proeesso 975 I 3~. 

Nestes termos, junta 



P . n~ 975/ 34 
C. N.T, j 

A • .L .R. 

MINISTERIO DO TRABALHO 
INDUSTRlA E COM ERCIO 

END• TEL.EGR. 
" AGRILADOR" 

N.o ... l ::-1. OQl. 

~w ale ~neáoJ .. ..... 2.3 .... a/e ............ J.ulho .... .. .......... ... a!e /.9J ... 4 .... .. 

• 
Sr . José Diogo Junior , 

A/C do Dr . Henrique Viegas 

Rua da Alfandega nt 131 

Distrito Federal • 

De ordem do Sr . Presidente e na con-

formidade do requerido pelo Dr. 12 Adjunto do Procu-

radar Geral , nos autos do processo em que reclamais 

contra a E trada de i erro de Goiaz , solicito- vos in-

f ormeis qu~l a causa da vossa transferencia par a a 

Estrada de 'erro Oe~te de Minas , em Janeiro de 1920 
/ 

e por áto de que a~toridade foi ela determinada , e , 

bem assim , qual a causa de haverdes afastado da Es-

trada de Ferro ID este de Minas , em Julho de 1925 . 

' Atenciosas saud~;R Õ es . 

Diretor da Secretaria . 

,.I' 
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Mlnlsterlo do Trabalho, 
lndustrla e CommercJo 

. ... Secçê.q 

C. N. T. -25 

Dl./E/B• 
CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO, _,gJ' 

ACCORDAO I 
Proc. 976/34 N"~ 

, 
' I 

,.,.-
~· 19 ..... ~ ....... 

• 

VIS'IDS E REIÃTADOS os autos deste :tr acesso, 

em q ue José D1ogo Junior reclama contra sua demissão da 
N 

EStrada de Ferro de Goyaz, p1e1 teando sua re:1ntegra.çao no 

cargo anteriormente ocrupado: 

consideramo que provado está nos autos 

oontar o reclamante na:ls de dez amos de effectivo serviço, . 
, assimJ lhe assiste ctl_re1 to á estabi11dade funccional, 

prev:lsta no art. 43 da Lei n9 6.109, de 20 de Dezenbro de 

1926, an Cllja v1gmd.a se deu a dispensa do supplicante 

(14/8/931; 

conslderando, porem,que anbora não tenha 

sido precedida de 1nquerito administrativo, a demissão do 

reclamante foi lavrada por decreto do Chefe do GOverno Pro-, 

Vis:> rio,, de 14 de agosto de 1931; 

ReSJlvem os membros da 3a. carm.ra do con• 

selho Nacional dO Trabalho jul~r procedente a tresente re

clamação, J:Rra o effe1to de sc:r r~onhecldo a José Diogo Ju

nior o direito á reintegração no cargo pretendido, off1cian

do-se, porem, ao sr. MiniStro da Viação e Obras PUblicas no 

sentido de encarecer a necessidade de sEr re:t:arado o acto da 

admin1st»ação da Estrada de Ferro de Goyaz. 

Rio de Janeiro 18 de Dezembro de 1934. 

~,c;'~ r Presidente 
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p , R'liS/34 

I 
vero1ro 
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nr . D1rector e rr d Goyaz · 
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e or o ~r . Pr s e ta , tto-vos 

uthent1c do ccor '"'o proterl o por .;t con:elho , 
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Rio de Janeiro , 7 de Março de 1935 
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r. D1rector 
I 

.s t rada de rro Go z 

• 

add1tamonto aos tenos do o! t1c1o n 1•381, 

de 26 d v retro do oorr nt anno, oor un1co-vos, ar o 

devi os :!'1 , que n c . Es t da no 1t1cad a c prlr o 
,. 

ccor o e te Conselho, de 18 e Janeiro corrente no; 

q aete ou re1nte ção d José D1o · Jun1or, oob pena 

de incorrer nas sancções que se re! .. rem os art • 32 e 37 

o Dec ft0 24.748, de 14 de Julho UltimO. 

ttenc1o 
N 

s udaçoe 



.. 

.. 



G t 

- strada de Ferrg de Go 
lnspectoria Federal das Estradas 

lll.Joo. Sllr • 

.. 

Direotoria da Estrada de Fer.ro de Goyazt tomaDào conheoim.en

to do accordÃo em que a 3a. oamara do Conselba Nacional do ~abalho, 

em essão de 16 de Dezembro ul t1mo, e :face do :processo 97 5/34-H 

3/271, Julgc:n ~cedente a reclamação, para o effeito de ser reco-
• I N 

nhecido ~ JOSB•· DIOGO JUNIOR o direito a reintegDkçao no cargo ~e-

temido•, vem, pelo :presente instrumento e na forma do art. 70, do . . 

decreto nG al.465, de 1 de outubro de 1931, recorrer dA. decisão su

pracitada. 
, 

aminaDdo todos os elementos relativos ao Sr. Jose ;Diogo JU-

nior, reoonheo a. Direc~oria ser a :propria listrada a culpada da de

cisão que ora. contesta, :porque não instruiu devidamente as res::postas 

que deu ás consultas do Oonsellla Nacional do Trab lho. 

DeoorrerXJ.:o, entretanto, desta decisão, srave :preJuiso para a 

Estrada e para a União, e ]alossu.indo a . actual . J.dmms tração el~ntos 

que Julga liquidos e eeguros »ara pro11ooar uma ~orma, vem a:presen

tal-os á consideração do Oonselho. 

E' ma teria :paoit"ioa e• sobre o assUDI..Pto o Conselho t• dado 

numerosos accordão,, que o f'unocionar1o, :por abandono ou por pedi

do de demissão, deixando o logar por sua oonvenienoia, •aeDdo read-
... 

mittido, volta como em:pregado novo sem direito a contar o tempo an-

\erior, :para o ef"feito da estabilidade :preVista, quer no art. 4~ 

da lei 5.109, quer no art. 53 do decreto nQ oo. 6.• 

O Sr. José Diogo Junior, por decreto de 2 

a 



(Junto por copia.), fbi exonerado 4o oarso de agente de 4&. classe 

da Estrada, ~r abandono de ~rego, como incurso no art. 37 do 

regu1amento approvado :pelo decreto nG 15.157, de 5 de dezembro de 

1921.. 

demissão :por abandono d emwrego era reg14a !)elo artigo 

citado, do regulamento da lnspeotoria :Federal das Estradas, a Clual 

s.tava está suJei.ta a Estrada d Ferro de Go.ya~, -•será. emner&

d.o :por bandono de e~ego o ttmcoionario C1Ue se ausentar da re,par

tição por mais de trinta d1p san Just~icação das :!'altas•. Kas, 
- .. - tJIItl administraçao de entao foi . tol8Dante e nao demittiu tao loso se 

sgo taram os trinta dias; env:lou ainda uma carta. ao f\mcoionario 

rgunta.ndo se tencionava legalizar as :faltas ou não :m.a.i.a voltar 

o trabaJ.llo e este passou o re61bo. na oo:p1a da propria carta, não . . 
dando, entretanto, resposta alguma, nem voltando o serviço. :BDl 5 

, , 
de dezembro de 1929 começo':~ a :faltar e so a 14 de abril de 1930 e 

ClU o Director pediu ao Governo a sua exoneração, f e i ta a 2 do mea 

seguinte. Está annexo o processo 10/79-1929 d.eata Estrada, em or1-
, 

g1Dal, C1Ue elluc1dara melhor o egregio Oonselho. 

OonolUe•ae Q..Ue O Sr • José Diogo Junior teve uma demissão 

perfeitamente legal e esta demissão foi :feita, logicamente, ~ 
... 

sua conveniencia•, tendo voltado como ~egado novo não tem direi• 

to a contar o tempo anterior • 

.&ssim, com estes mot1 vos e documentos, fica 1nval1dad& a ra-, . . - . 
zao pela qual teve o t'unocionario ganho de ce.usa :perante esse Con-

selho: •considerando que :provado está ooa autos contar o reclaman

te mais de dez annos de et.reotivo serviço• ••••• 
._ 

.llem do abamono 4o em:prego, ha um outro t'aoto cU.sno da ooo-.. 
ideraçao do aonaelbo • 

.Asaum1 ntlo que seJa legitimo o documento a;presentado pelo ar. 
-Tosé Diogo Jun1or ao Conselho, provando ter trabalhado na GaJas de 
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25 de março de 1912 a Janeiro de 1920 (não t'o1 reo1a&da. a data) e, 
, 

ajUJ& contando o tem:PO registrado em sua fe de otno1,o, oorrea;poo.-

d ate aos dois :»eQ.uenos p riodos que :pertenceu ao quadro da :Batra· 

da ·lO de abril de 1929 a 2 d maio de 1930 e de 31 de janeiro de .. ... 
1931 a 14 de agosto de 1931· mesmo se descontar as uspensoea, nao 

tem o runcoionario dez anno de servi.ço. Soma,ntto esse tempo ao 

contado na E. r. Oeste de lU.nas, os dez ax10os f'ara.m, reallnente, su-
, ... 

:perado , mas a e:pooa d& sua ultima demisaao desta via•terrea esta-. . 

vam em vilOr o decreto nca 17.941, de 11 de outubro de 192?, e o i 
3R, do art. 69, do seu regulamento tabelece que: 

•Para o terroviar1o que, tendo dez annos . de serviço am uma ou 
mais euq>reaas,. :passar da. d.ata ciO presente regul.aJilento, a 
servis em outra, o ,tempo de serviço »ara os etteitos de ,'f:1-
tallc1edade, isto e, para a contasem dos dez annos, ... eera o 
qu for aJustado en.~re a em:p.resa • o :terroviario, nao att1n
g1ndo esta d1s:pos1çao a contagem de tem:po reita ::pelas Cai· 
xaa para a:posenta.doria, para qual, em qualq_uer caso, dev• 
se:r contados tantos annos quantos forem os verificados de 
conformidade com o art. 19 e § 6Q do art. 70. (lei citada, 
art. 43, § lQ)tt . . 
ão t~ havido aJuste algum, a vitalici.edade t&Di>EIIl não 

exi~t~, uma vez que o ~ccionario não com;pletou os dez annos de 

ervi.ço na mesma estrada. 
, 

CUJD:p;re abrir um :parenthesis :para extranbar que o ar. Jose 

Diogo Junior tenha apresent$do {o:r:r. 1·6'10, de l'l de maio de 1934, 

do Director da Secretaria do Conselho a esta Estrada) •UIII& certi

dão ele que foi a(lm1tt1do como empregado diarista dessa Estra4a • 

25 de marÇo de 1912, e . tr~nsrerido em Janeiro d~ 1920 })ara a. Estra-~ . . . lh 
da. d~ Ferro Oeste de Jlinas~~ .A. Goyaz, actualmente de :p:ro:priedade 

da União, ~ possue archi vo anterior a 1920, do t&ll(pO da. Com:P&· 

nhia, mas nunca :toi visto aquJ. documento do genero desse e muito 

menos o a]Ontado. trans:rereno1a citada é duvidosa que se tenha 

f ito. Como taz r transferencia de uma estrada :para outn.. cOJI{Ple

tamente di!'.reren~e? Sabiu de uma e entrou e outra via-:f'errea., de

'fe ser este o f'&oto • 

.Acoreaoe ainda a oirCUJIStanci.a notavel ela sua :ré de cio 



~ -0e dar a admisaao como :f"eita em 28 4e pio ~ contrqosiçao 

ao ue allesa: ~ Oonaelllo .7 -Trapsterido • JaneirO de 1920•. 
' ~ 

Bx18tem outros clarecimentos qu.e subm ttemos ao elevado 

or1t rio d Conselho e que nos parec •nmnamente 1nteressan-

t a. • 

que José Diogo Junior all~a ter 81.- . 

do 1\lnocio':l~o d antiga Coça~ Goyaz, OC?JIO· dissemos, não pos-

mms documento algwa. Dà ta;po qu serviu na Oéste (annexa-

ari~al da fé de ofri.oio), 28 de maio de 1920 a 4 de agosto -de 1925, co~etteu elle exaotam~nte 28 int.raoçoes de todos os ma-

tizes, sendo algwaas Dllito graves, 4a8 quae , resultaram: quatro . . -

faltas suJeitas a 1Ddemn1mação, ete ad:verteno1aa, treze reprehen-· . . . 
Õe , tres S\lSl)enSÕes e, a ult ; 4a1asáo a be do serviço :publi

co, -não s6 :por 1Ddisc11ÜiD&, aggredind.o o armueni.sta da 5a. Di· . . - - , 
~· no recinto da estaçao d-e ~ia, na ;presença. ela MJ•inistra-

ção, como tambem. por ser ~:ponaavel p lo de~alq,\le d 1.646 ae

tros cubioos . 4.e lenba extraviadOs, contprme se conolu do 1no.uer1-

to instaurado em :processo administrativo nsa 2l43/5-2J.5l/5-76l/2-

?:107/l2·1920/25. 21•3/5 lll5/25 •• .. 
Goyaz, de 10 de abril de 1929 a 2 de maio de 1930 (SÓ 
, -erviu ate 5 de de_zeabro, ~o oo~ceud.o dah1 dean te ao ser-

viço, . COJJO vimos ante~iora nte), :to:l suspenso duas vez s e acabou 

abandonando o elll.Preso. 
~ . 

Benoaeaclo • 31 de J&J181ro de 1931, f'oi demi t tido em 14 

.de agosto ~o me•o anno, bendo Bielo nesse curto l)&riodo rçrehen

dido duas vezes e suspenso igual DUJUro. . . . 
Senhores Juiseaa -Qual o adm1nistrldor capas de readm1tt1r 

um tunccionario com o passado desse , __ _.. o conhecessem? ~eato 

vindo de outra Estrada, não precisaria o D1reotor da çooa tomar 
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maiores ou1CJ84oa com o tunooionario, uma vez que não ~1Dba dez an

uo d a niço nesta e P,er1~ ser demi.t tido a q,ualquer momento. 

·o temo J'oaé Diogo Junior det annoa de s iço nesta :Sstra-

-; o tflldo aJustado cont~ o t811lll0 »res ta4o outra. estrada, 

e o porque llingu , oomo vimos, lK)deria aoce1tal-o . em lib rdade 

lb oluta, Julgamos :Pod r ubmetter es arsum ntos ao elevado ori

terio d sse gr io Conselho, certos que serão levados na devid& 

nta. 

J4mittindo, aliá , ~ue se contasse o t~o de erY.lço pres

tado em out~ esttadas e qu~ não tive e .abandonado o ~rego, & 

equencia ininter.rupta. de faltas e conaequentes penalidades reoe-. . . 
,., -

bidaa em . es~as di~ rentes e de . aiJm1n1atraçoes varias, nao se• 

- -r1 motivo para a aoceita.~o como val14a .. .. sua ~tima demissao? 

-o ates a elementos Q.Ue, e t , deveriam ter 14o 

miados ao Con elllo. llo cumprimento de 1D.declinavel d ver, a ao

tual a4JD:ln1 tração ago;,;a os apresenta., ~ grau de recurao, l*'inõo 

-d culpas pelo precioso tempo flUe, ao conseq,uencia das ommieaoea 

r&rerida , va s~ roubado ~ essa egregia Instituição. 

aude e f'ra ternidad.e 

.................. ~~~~----··-········ 
nlreotor 

&DTJlmo. Ser. Presidente elo Conselho Jraoional do Trabal.llo. 

oç.z 
~o. 10/79-1929 4a ,.F.Goyaz, em or:Lginal.. 
Ft de ottioio de .Tost Diogo Junior -li•F.O.lUnas 
J'e de o:tticio de .Tose D1ogo J'Uhigr -E.F.Goraz 
Copias de 2 decretos de exoneraçao. 

Proc. 231-1935. 



STJW?A DE FEBRO DE GOYAI 

QOPU 

O PRESIDENTE DA REPUBLICll. IX>S ESTADOS UNIDOS DO :BIWD:Lt 

Besolve exonerar, :por abandono de em.prego, José Dio· 

go de Souza Junior, do cargo de ~ente de 4a. classe da Estrada 

de Ferro de Goyaz (Inspectoria das Estradas) como incurso no art. 

37, do regulamento ap~ovado pelo decreto ng 15.157 de 5 de deZBm

bro de 1921. 

Rio de Janeiro f a de Maio de 1930' 109Q da Independen

cia e 42g da Bepublica. 

Washington Luiz Pereira de Souza 

Vi c to r Konder. 

-



EST!W)A DE FimlP DE GOUZ 

CQPU 

• 

O CHE.D DO GOVEBNO P.BOVISO:BIO DA REPUBLICA DOS ESt 

TÃD()S UNIDOS DO BBASIL, tendo em vista o que dis;pÕe o art. 1Q, :pa• 

rag:rafo unico, combinado com o art. ag do decreto n. 11.398, . de 

11 de novembro de 1930: 

Besolve demitir José Diogo Junior do cargo de aju

dante de alJOOxarife da Estrada de Ferro de Goiás (Inspetoria 

Federal das Estradas). 

Bio de Janeiro, 14 de agosto de 1931, l10Q da Inde

pendencia e 43Q da Bepublica. 

Getulio Vargas 
, 

Jose Amerioo de Almeida. 

(Diario Offic1a1 de 21 de agosto de 1931). 

Vj o 



GOY.A~ 

Qo,pia 

FE • DE O]]'J_.!Q_Q_ X- AJUJMNI';E . DE_M_MOXARIF.E_lQ__~_j2JQGO_JUNIOR 

REGISTRAD AS J?OI.J:.iAS 173 e 1'74 DQJJYRO CO!.U:JETENI'E N. ~ 

José _ ~ioeQ_Qe sou~a JuniQ! 

Em lC d~ Abril de 1929 , foi admittido no serviçm da Estrada , 
como telegraphista diarista , com diari de 8$000 tUal :percebeu 
até 30 do m smo m~z . 

Nomeç -o : o Pres,i!id nte d Re:publica dos ~stados Unidos do .Br
sil, resolve nomear o diaris t a da Estrada de Ferro de Goyaz , José Di 
go de Sousa Jun~or, :par o cro. go de agente de 4a . classe da mesma l!ls
trada , com os vetJc imentos que lhe competirem. Rio de Janc irb 5 de A
br i l de l.S::!~, loac da Independe ncia ~ 412 d ne:publica . a) washingt 
L. • de sous - a; Viutor Konder .- Tomou posse entrou em exercício 

m 12 de ~io dt: 1~~9 . 
Conform~.:; de SJ:JaCllO do Sl' . D.1.reu to r , xarado no J:)rpoe sso ~2/17 

1.9G9, foi sus~enso do strvi9o ~or um u~a , ~lli setemoro de 1.~G9 , por I 

não ter dado cumyrimtnto cl.rcu .t.ar n2 57 , de ~:d d iV.Ltüo , do sr. con
tador. 

segundo des1>acnv do lolL• .Vl.rt;;etor, exarado no J)rocesso 11/9/ 
1.9~'-.J , foi SUS.Qenso 0.0 SE::.L'V.l.ÇO .i:JO ' UO.l.S U.l.éiS t:llll !OV~mbro dt:: 1 . ':1~~ , 
por te r- s.: e n~anado ao s .l.:s a.ü •• s a.l "' • 

.to uec t.Jt o ol' . 1resl.dtmt da- .B J:'ubli , de G de Muio u.e 
1 30, foi txontrado .i:JOr ab ndono de tJlll11r'tgo . ( rocesso 'G9/'l/.l . ';i.3u ; . 

~Or a.~cret de 31 de Janeiro d~ 1931 , do Sr . Cll~fe Uü Gov~r-
110 Irovl.so io , foi nomeado .vara ex rcer o cargo de ajud·nt~ d~ al 
xarife desl..a I.st-rada, José Diogo Junior . Tomou J.JOsse t. entrou em ex 
cic i o em 1Q de Fevereiro do mesmo nno . (Proc;<:Jsso G9/6/931) . 

or, po taria do Sr . Director, de 6 do Maio de 1931, f'oi sus
.P nso de suas funcções J:lOr 5 dias , IJOr indisciplin • (processo11/4/3 

Em 8 de Julno de 1931 , .JOr es})acho do sr . Dinwtor , exarado 
no .:;;recesso nQ 7 - 1931 , :foi re})reendido severamente _por int rvir- se 
indebitamente e a.tentauo contra ordem e disciylJ.na d Estrada, em 
c so com_p.l.~ta.mente alheio a sua com~etenci • · 

. Por desJ,Jachi) de lO de Julho de 1931, do Sr . Dr . Dltrector, ex 
rado no J.Jrocesso 80- 1931, foi repreendido })elo facto de ventilar as-
suntos de 1icados e que dizem com a honora ilidade de funccionarios e 
:peculiares a Estrada , co!!'. membros de :partido politico partidario , a 
eindo ne·ssa qualidade; e ..Qt:lo f'acto d :procurar ditar nonnas á Direc
toria . 

or J.JOrtar·ia do sr . Director, de 3 de Agosto de 193l. , foi sus 
.Qe nso :POr uois uias , or ter conse :-vado t:-m seu _poder yor mais de oitÕ 
c.iias o _processo nQ ol-1931 . 

m l4 de gosto de 1.~01 , ..t;!OI' uecreto do C.ut:f do Goven o ro
vl ôOl'io , ~uollcado no Diario Oflt.:lal de Gl uo re.J.'cr.J..do mês , foi dis-
1>ensaa.o . ~ Processo~0/3-1~3 • 

camfe1·e com o or .Lginal 

1aguary , 1~ dt ar~o e 1..~35 · 

/ / v...--- / 

j1éí }-S'cripturario . 

/ / 



• 

Rêde Mineira de Viação 
F.:. F. OESTE DE MINAS 

E CRI'l'ORIO CENTRAL 

aopi da r6 de of'cio do e~- ~o~ntd - ~r . Jo ~ io~o Jllnior , 

x b.r ida 
; 

o Livro re i'e de Oficio oxi~tente no Es l'itorio 

central desta Estrnd . 

- 1920 -
• 

or no1·to.r ia do i I· . :)r . Dil" ~c tor , a t c a d ·2G de raio do 

-corx·onta uno , u no toe. o Dqra exercer em co .1111 sss.o o cargo 

e ele raphio.ta de 3 • clP. 'S.e. , cor.1 oc ver ... llOJltos ue com-

pc tiron , toma. do pos"'e e entr n o e n e ..... e .• :cic·· o na esma: 

• Em 26 de ·Junho o s_r • ....-. • c e e do Trafewo concede-

1 e licenç pru> v r a 13. !lorizonte . E 1 19 do Julho p ,c1iu e 

obteve 5 dian o l ce.ga •• 1 . 109 . 1 . . 1;. de OuL.ubro 

foi r sponsabili zs.do ela importa.nc a de 13 "·600 , referente 

de SE p · cevid ~1te . r . 13B J . ~m 25 de ~ o-

vembro fo:i reprehe r id o de :ido irre..:;ula:r•idadc:.:s A. )Qntad s p -

-lo r . C)ub - Inspector das eclan oe~ . P . . 997/R . Em 3 de 

De~em o o po' 'rro 111 I·1l· der no Gerviço 

tclagr aphico . n . ; . 523 B. 

- 1921 -

EM 6 de Ja.ne o foi res ons bilizu o pela L .p or t ncia de 

22J500 , relativa. ~ taxa de tele rru~m pacoado in evid men-

te . r . '.) . 627 I'l , ];.T . Em G de Fevereiro solicitou tr nsferen-

cia pa. 

n 9 de r.ia!'~o foi reprehcndido por i 1 reu 1 ri ser-

viço te l e raphico . P . 25 0 T. L. E~ 4 de bril , p or p ort ria 

::Jirecto_r-·IJ , o i nomcA.d o n ente qe 5n . e l a". e , tomand o 

• 



osse e ent ando em exercício nest t . p . 666-S/21-of . 316jl . 

de qaio foi reprehe~di o por f 1t ce fiscaliznrno em 

,st ç.ão . P. ~85 rr .. r. . Em 16 de Julho foi suspenso por um 

irregularidades no se vigo telegraplüco . r . 3 . 812 

de utubro· foi .ad.vertiio oor máo carl ... egumcnto do carro 

0 57 . E. 7-91B/R . 

- 1922 -

, 
25 de Mar-ço fo advertido por mao servi~o n cornposiç o 

de boletins de t~em . P. 2!5/ 7 ~J de abril 'oi advel ... tido 

por máo serviço na compo iç-o de boletins de trem . .P • ..->;. /17 . 

29 .ele abril 'oi desi nudo par.a servir em · buh .• .• .P . l072/5 · 

• 13 de ull1o foi. r.eprebond.i.do pelo . .r1o ser v .Qo de r e .es "'a 

feria àn esta,so {)e nnmb1 b,t • • J -333)1 . h'n 22 de A, osto 

foi reprehend .. do severamente or ser em p r te re..s )Onsavel 

s irre ';Ulll'id de telee7 phic. s ver .... ·· cad s cst .çno 

, 
a distribuição de ca -. o -"'CCÇ O de "e .!..lamhuh,.r , rela ... ivas 

e outr: s mais . 2 . 77/2) . '~'ia mesma nt :f;'oi remo -

:r:-tbuhy pc., ... a Alto da ~err . J 953/c- En1 15 r~e . ... . . . ) . . 
'"'tcmbro foi ,c'\lerticlo por irre:J Dlridades eri'icad s J. 

o mesmo mez .t'o~ r eprehenàj do por i 'e ularidndes no ser riço 
I 

tele T phico relativo ' circ laçio de trens . 07/16 . 

, 
1 29 ainda do ~e~o mez foi suspen o ate co .leta ~lucida-

su r~c;.~.o s·:tbil. nde reln. ... ;Lvn. o inquet·lto proce ic'lo 

em mbuh;r sobre 'spec;LnJ}R elo bovino· ruguisi t· do., p~lo Sr . 



. , 

..um tr.oly ,P8.nhado no Kll.l . J1 37 o lo V .r:l _, q11e pm' Giu de }"ar-

tinho Campoa &eL1 li.e ça •• 2. 089/14 . }l.lL 29 .de Abril foi 

• co tr·ario · < boa ::I normo s de d..isc.ip.l,:i.n , procur do çensur~ r 
• 

o..cto~ da Adml.nistra.s ':o . r . 8. 812/5 · Em 6 de maio foi r ~on-

sa.b.i1iza.do pela i~po~t: cio.. de r1'.600, rete de 1ercurso inu-

li. r . 12 .430/12 .. 234 c . c • ..:lln 12 do Julho .. f'oi ;removi,.do, ~ 

-Ped~do p~n a e~taçao de Arantas . P . 9851/5 · ~m 5 de ·os to 

-foi ropl"c cnd.ido pov irret.;ula:r'iclades no serviço d.e vcndà de 

bilha tes . P . 11 . 91;/18• 968 c . Em 5 de I: o Je.mbro foi u ve!•t ·-

_do 

- l925 -

-n 20 de J·an<2iro f o· r.wrehendido .se.:vc.ramen ·c por .l'1.0 s tar 

-acomoanb.ando o fl.erviço de sua es.t C:GO , .un.n. o se ve....,·r·cou 

o ahalroamento dou trens C 3 e Er 2 , em 4-11-24 . p.251/5 . 

_Em 5 de •'e.ve.r'eiro .r.oi. d.c.stituido o lo ar de itinol;' nte que 

vinha oc.cupa.ndo em conunis.o..ão , vo1 tando a sru:vir o .10 a.~en te 

na .estação "e Iln·'. • 251/5 c P . jOI!/.5 · Em 12 de ... •everoiro 

ío eprehend..ido severu.uente 1-'ela .Jiractoriu , por proposta 

he.fia cl O r(',t·afc 'O, pelo .... c to de te ' BidO re.sp.onsa.ve1 em 

par te pelo aeci lento o kilon,.tro l168 , em 29-1 -2)+ . Col.isuo 

do crom \í8 com o carro V l.83" co ormo in ueJ:•ito dminifltrcl-

l~vo. P • '- • 734/14=--161,0/H Em 29 de l' rço foi suspenso até 

que c:unpris.se u. clete,rmj na(·Ões da Çhef.:i n. do ~'rafeLo, fazendo 

, 
Jo::..c biá o pr ticante - 8r . {' hello 



_Antonio cumillo . " · 1 . 3)3/ 21. Em 5 ue outubr· o recebeu ordem 

para volt r ao se vic;o , ticn.ndo l;i ~·itadn. a. · sun. nuspensão flté 

e"to. dat3. . P . 1.353/21 . 'n 12 e Novem ro foi annota·l· a suu 

habilitação em te1eer pho . r . . 940/5 . Em 27 de )}ezem1)ro foi 
• 

.advertido p.or irrer;u1 rid des em sm~v:iço dJ~ occur ~eucia sobre 

acc dentes . ,., . 589/14 Bis . Em 29 elo masmo mez foi deoic;nrldo 

-proviso"riamente pa-ra chc o de V or . P- . 3 · 1~89/5' · 

- 1923 -

Em 13. de Janeir· o foi subs t :i. tu ido na Chefia elo V8.por , pelo 

sr . car1os ll'i1 ·ueiras , pas 'lndo a ~·Qrvir na e stacÕ o e Jarlos 

Bernardes . P . 36 8/5 . Em 24 ue 'ever.eiro , o.pr.eaent..audo u.s -

tir·· ação pediu rale v ~ -:- o da on 1id de ln . us ta q te s 'freu 

em 29/9/22 , 1:0 'e "ente ao P' pel 1353/21 . :" . 4050/5 . Em 25 ele 

abril foi r e. avido p r a Gon al ves • erreira. . P . 573/5 . ,, r 13 

de unho foi re..,ponsabilizado em 3 ~ 00 , ~u:3 to de c·det..do . 

P . 535/25 . ~;m_ 20 de '1.wo to foi r eprehendido or irregulari-

rl~des praticada~ DO serviço do co posiçio ( transporte de en-

rermos) . P. 10~31/18 . 

- 1921. -

-Em 11 de t•'ever•eiro ... 'oi des.i ·n· do p· ra servir no. est çao de 

do s vera.mente por ..;ro.vef· irrogu arid 'lO" v r·· fie, aP no 

serviqo de ·~ov i.m nto de tre11s , .ando causa ao i nqueri t o no -

bre .a communica<(Ô:o co sta -1te do SU á Xil n~ u , de 5 do mesmo 

7 
m~z , procedente de EitrLJl8 y , fiO re o n ;eidente oçcorr·id o com 



E'ilho, p·tr 1 all · d iGnaclo . P . 863/5 . Em de Mio t'o ctve .... t· -

do por não h• v.er fi c li:; c o sex·v i qo de co 1pos , - o dP. c~J.r -

o .... . F . 225/1}1. ~o de ~TlJ ll ... o o prc .. end.ido "ever.runcnte 

pelo acto de ter infr~~sido ~e isposiçÕes do a t . 85 das .. 

.rnstrucçoes Heuuln.mentare.s P . 1940/18. F.m 26 de ulho foi 

, . 
:us.pe o ate 1 te; · or clelibe ç o , po a ,hofin. do 'l1rafego , 

conforme conclusoes do proccsco n 2 143/5=2151/5 · 

.Por portar..1a da ,:)ir c tori , de de · 'Q to , 'oi do 

se vi<;o da · strad , a be 1 o servi r.; o publico , n - o , Ó ... )or -tn-

dis , · pli11' , 0.0 .odindo o rm ze_rü t da ~· . no e -

, 
Q I a , a presª-l1 a da co -

t .1bem po ser respon vel o os 'alque e 1.6 5 P-tros 

m1 cos ele lenha extrnvi' OP ~con 'or e so co c..l e do · nquer ·-

to inst u,...ado c .. processo admi illl:rativo ~2 .11.,_3/5- . 151/5·-

, ; 

•' o que co ... C!ta do Livro de ·e rlQ i'icio-Titulados , 2n. .Div·-

.scritorio ce1tral da ~strada de ~erro ocstA de i~" , em 

.. lo HorizQnte , FiO C 19 H a.., o mê"' "'P '\.._,o~ to o Puo de 1931. 

-·~ ;,-<_ /~ ~-__....., 

a-
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Estrada de Ferro de Goyaz 
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Ministerie da Viação 
e 

Obras Publicas 

~- 4~_, 
Jl·~' 11 Estrada de ferro de Ooyaz 

~SPECTORIA FEDERAL DAS ESTRADAS 

Araguary, ·3d ovembro de 1929 .. 

N • .. ~.! ..... ~ ...... /.. .................. . ... 

IllmQ ~nr. Dr. Dir ctor 

. 
O ag nte de · oyatidila, José Diogo de oousa Junior, 

não out<i ec. condiçÕes d.e d.eseUII>enhar os serviços daquell esta

ção, a; conten o, :por faltar-J.b.e a energi precisa a um gent 

de stação. 

,tJa.ra sarnnar os conJtantes embara~os . que alli surgem, l)rO.fJOnho

vos transferoncia d.aquellc agente ara o tj!::JC.L'i:,Ptorio 

go, em J.'agua.17, e :Para substi -:..u11- o, e Goyandira, o gen 

~ ·ancisco ,... mes • 

?ara as pr~videnciG~ p ço vossás o1uens a respeita. 



.. J#·lf3-e 
.D.J'I'· 

Tl/1 · Aragua..ry-, 6 de Janeiro de 1930 

Sr. Agente José Diogo Souza Junior 

Goyandira 

Desde o dia cinco de dezembro ultimo o 

ponto 'vem acL--usando vosSás falta de comparecimento 

oouo não esteja legalisada vossa ausencia por 

·_s de trinta dias, pergunto si pretende legal1-

-a ou pretende não mais voltar ao trabalho nes-

· Estrhd.a. 

: · 

Ajuu.&nto do Trafego 

r-2-<!~t:· ~---- lq-/t/...1-v. 
I ' 

/-::íz I 
( ;Z( 
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ente u 4a. c Uw~ J V~ J.JJ.VW .J.U:; ' U U J u.N.Lv~·, ' a <1 s .i. to o avi-

junto ia , -o dcr.L:,vto :.1.0 a.o t a1' eo, I.J co no no.o e ta 

at rvlço,- c J,Jre- w o l' usun xoncx 
.. 

"'0 r 
.. 

no ec.. ·ao .Par Soa V'· llO t .l.l.St u.ia-

iat J -..v J;'.:.U . J.'J.'V W iJ l'tl.V~> , LLKl lla mu to , V I OUI.>Stl.t l.n<lO OS D. lQ-

-t s d e ·taçao, uan o 11 n ,ia os. 

o;,)aud. e "ratexn:ldu e 
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Go:pia 

o presidente da Republioa dos Estados Unid s do Hrasilt 

.. 

Reso.Lve exonerar, .Por abandouo de emprego, José 

Diogo de Souza Junior, do cargo de Agente de 4a. classe 

da Estrada de :B'erro de Goyaa (Ins:pectoria das Estradas) 

como incurso no art . 37, do regulamento ap:provados pel 

decreto nQ 1515? de 5 de nesembro de 1921. 

Rio de • .laneiro, 2 de .lllaio a e l93u, l09a da In

dependencia e 42a da Re:pub1ica. 

(a) Washington Luz Pereira de Souza 

(ai Victon Konder . 
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R cebido na ta Secçao em 25.AP.R.1GJ5 
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EXMO. SNR .. PRESilliNTE 00 CONSEIJIO NACIONAL 00 TRABALHO. 

O abaixo a uignado, adTo~ado de JOS~ DIOGO 

JUNIOR, o Jrocela • 975 / 34, r quer que V. Ex. e di~ e de 

ma dar ju t r ao auto do alludido pro es o a i lu1a CONTES

TAÇÃO offere ida aoa embargos o'posto ao aecordão da E~. 3a. 

Camara dê te dónaelho, que julgou JrO ede te a re Iamação do 

o.B.te ta te -para mandar rei tegral ... o, no ar!:O que oc u aTa, 

quando domittido, na Estrada de Ferro de Goyaz. 

Tr•ata-se de uma auto-CONTESTAÇÃO, f ita e as.., 

sig ada elo proprio c.o te ta~te, a qual; tod.a mat ria sobr 
, 

que versam os embar!:o , e o testada om brilho, si•oeridade e 

ple o •onhe ime to de au a, por ter sido ded~sida pelo propria 

ooJlt sta•te. 
Realmente, toda materia ae faoto allegada 

· •os embargos, é T lha, já do oru1ecimento a Camara jul~adora, 

amo e poder~ Terifi•ar da fé-de offi io do oo testa»te á f • 

fa.l2, te-.do, de resto, sido noYame te coordenada nos embargos, 

desa ompanhada de quaesquer do umentos ovoa., 

I~ualmente, a mataria de direito arti ulada, 

ver a sobre a liquidação do tempo de serTiço do o testa te, o 

i:lttui to de lhe et;ar o direi to á estabilidade f·1n oi anal, pelo 

lap o de tempo legal de dez annos de serTiço., 

Entreta t , o que resulta i• o testaTel, E~. 

c bldo n 



• I' 

E~. Conselho, é que a embargante não provou, omo lhe um

pria( juntando o processo ori~inal ou uma ertidão), que o 

aba1doao, eomo ausa grave determi ante da demissão, houYes-

se sido processado mediante inquerito regular, om respeito 

ao direito de defesa, pres ripto nas nossas leiso 

Por outro lado, além da iaexi .ten ia de i -

quer i e de a demil!são do oontesta te ter ido em eomple-
t 

to de accordo on a lei, a••re soe que o aleulo do seu tem-

po de serviço, levantado pelo Serviço Aotuarial , de accordo 

oom o documentos juntos, é de 15 a., 4 m. e 22 dias( f3.2l), 

mais que suffiaiente para garantir a estabilidade funccio-
, 

al, •os termos das leis em vigôr e de accordo com a juris

p~ude• ia, unifÓrme e indiscrepante, deste Eg . Co selho a 

respeito o 

Assim, espera-se seja recebida a CONTESTA

ÇÃO, para se não tomar conhecimento dos embareos, collfir

mado, em tocos os seus termos, o accor:lão enbar~ado , por 

ser de 
JUST]ÇAo 

ERIMF.JlTOo 

.. 



Pelo contestante:-

Diz José Diogo Junior, como contestante, que tomando conhe
cimento dos embargos interpostos pela Estrada de Ferro de Goiaz, 
por seu·Diretor, ao aocrdão da Egregia 3a Câmara do Conselho Na
cional, que, em sessão de 18 de dezembro de 1934, deu provimen
to ao seu justo recurso, para lhe reconhecer o direito á reinte
gração no cargo de Ajudante de Almoxarife, da mesma Estrada, do 
qual fOra demitido por força, vem, pelo pr esente, na forma da le~ 
contestar, como de fáto contesta, os embargos de fls., que, lon
ge de articularem a verdade dos fátos, exprimem mais o desejo do 
embargante de violar o seu direito adquirido, por metodos soler
tes, do que o interêsse logico e juridico de defender, realmente, 
a Estrada que administra, como pas sa a expOr de modo concludente 
e i rreiutavel:-

.lu - Quanto ao item lu dos embargos:- A sua demissão do car
go de agente de 4a classe, da E. F. de Goiaz, »por abandono de 
emprego», se deu a 2 de maio de 1930, por proposta do então Dire
tor dáquela ferro-via - Oton Alvares de Araujo Lima, por questões 
de ordem politica; pois, como bem o sabe o Egregio Conselho, na 
republica velha, os funcionários publicos que não comungassem nos 
mesmos sentimentos politicos dos seus chefes hieearquicos, sofri
am toda a sorte de humilhações e perseguições. E foi esse o maso 
do contestante. Logo que irrompeu a Aliança Liberal no Brasil, 
1m olgado pelo movimento civico chefiado pelos grandes brasilei
ros - drs. Getulio Vargas e Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, a 
ele se incorporou o contestante de corpo e alma, tendo, nessa 
ocasião, telegrafado ao Presidente Antonio Carlos, hipotecando
lhe a sua solidariedade poltico-revolucionária. 

A atitude des 8ambrada do contestante, náquela época de cor
rupções e de servilismos, agitou o nucleo "prestista" da E. F. 
de Goiaz, nucleo es se chefiado pelo Diretor da Estrada, que pas
sou, em represalia, a exercer contra o contestante fórte pressão, 
chegando, até, a o suspender do serviço,sem causa justa, por àu
ns vêses, e, finalmente, a o transferir, repentinamente, para o 
Escritório do Trafego, em Araguarí. 

Diante de exposto, o contestante se viu forçado a pedir uma 
longa licença ao sr. Ministro da Viação, a 10 de dezembro de 29, 
sem vencimentos, para tratar dos seus interêsses particulares, 
afim de esperar por melhores dias. 

Como, porém, a solução da licença que pediu já estava demo
rando, o contestante, a 5 de janeiro de 1930, apresentou-se a 
serviço, sendo verba~ente informado, nessa ocasião, pelo então 
Ajudante do Trafego - sr. Carlos di Tano, que o Diretor havia en
caminhado o seu pedido de licença, o que tranquilizou o contestaa 
te. 

Em dias de fevereiro, o contestante veio a saber que o Di
retor da Goiaz, ao invés de encaminhar o seu pedido de licença 
ao sr. Ministra da Viação, havia, pelo contrario, proposto a sua 
exoneração ipor abandono de emprego". 

O processo lOQ79/1929, da E. F. de Goiaz, que, em original, 
foi anexado aos autos eplo embargante, além de não exprimir a ve~ 
dade, não veio ás mãos do contestante para falar sobre o assunto 
da sua apreciaçao, sendo apocrif'a qualquer iní'ormação ou assina
tura mim atribuida ao contestante, que nele se contenha. 

ConsOante ao que acima fica explanado, se vê que o "abando
no do emprego" largament focalizado pelo malevolo embargante, 
não foi processado regular e legalmente, como prescreve o citado 
Dec. 20. 465, art. 53, tendo corrido, como se vê, á revelia do 
contestante, como correu tambem a sua demissão do cargo de Ajuda& 
te de Almoxarií'e. 

-segue-
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A verdade do que assevera o contestante é confirmada pe a 

falta de processo legal, instaurado pela E. F. de Goiaz contra 
o contestante para se apurar juridicamente o "abandono". 

Não basta processos de mestificações para ocasiões oportu-
nas. 

Ora, o art. citado é claro e não deixa duvidas. 
E dentre as faltas graves enumeradas pelo art. 54, do mes

mo Dec., letra f, se encontra o "abandono do serviço sem causa 
justificada." 

A lei,nesse particular, não é ta&ativa, admite a justific& 
çao da causa que levou o empregado a abandonar o emprego. 

Portanto, éra dever imperioso da dministração da Estrada, 
pro~over inquerito regular, com audiencia do contestante ou de 
alguem por ele, para se provar o "abandono". 

Não basta alegar, precisa ser provado de modo positivo. 
A E.F.de Goiaz, é a exmpresa ferro-viária mais desorgani

zada do Brasil, por excelencia, onde não se promove processos 
administrativos regulares e dignos de fé; onde o serviço é fei
to quasi que verbalmente, por recados; onde o direito dos funci
onários é uma questão de ordem secundária, a mercê da simpatia 
dos seus dirigentes; e onde os átos dos seus administradores se 
salientam pelas arbitrariedades e vilencia, dependendo o exito 
dos funcionários dos seus c6gotes doceis á canga dos mesmos, 
como esse Egregio Conselho já deve ter constatado atravez dos 
inumeros casos submetidos á sua apreciação. 

O respeito ao direito adquirido pelos funcionários da 
Goiaz, que reverte no bem coletivo das suas familias, é um prin
cipio de direito e de sociologia desconhecido pelos dirigentes 
da Goiaz. 

O negativismo social e humanitário do embargante, resal
ta do texto dos embargos de fls., solertes, malevolos e ante-so
ciass, onde o embargante, com mataria velha, liquidada e morta, 
procura destruir o direito do contestante, já bastante ferido 
p~~~s vicias do regime velho, o que importa na destruição cal
culada e friamente preparada da felicidade da sua numerosa fa
milia. 

2Q - Quanto ao item 2Q dos embargos:- A certidão de li
quidação do tempo de serviço do contestante, prestada pela Com
panhia Estrada de Ferro de Goiaz, com séde na cidade do Rio de 
Janeiro, foi extraida dos arquivos dos escritórios da mesma Com
panhia, pelo Contador sr. Teotimo Silva, com o visto do Diretor
dr. Alvaro de Oliveira Castro, cujas firmas foram legalmente re
conhecidas por notário publico, do l8Q 6ficio, á rua do Rosario, 
100, deixado de ser averbada na fé de oficio do contestante, po~ 
que, quando a isso se dispunha a fazer, foi inopinadamente afas
tado do cargo de Ajudante de Almoxarife; pois, como se verifica, 
a certidão referida de fls. foi fornecida ao contestante, pela 
referida Companhia, a 8 de abril de 1931. 

O ajuste a que se refere o embargante, não se deu em vi~ 
tude da demissão, por força, do contestante, que, por essa razãq 
ficou privado de exercer qualquer ato legal, perante a Estrada, 
em prol dos seus direitos. 

A vitaliciedade existe, entretanto, porque, é o Dec. ng 
4. 544, de 16 de fevererio de 1922, quem nO-la vem positivar no 
seu artigo 2Q:-

"Aos funcionários e operarias, DIARISTAS e mensalistas, 
"que contarem mais de dez anos de serviço em estradasde 
"ferro, que, por qualquer motivo, foram transferidos á 
"administração da União, será adicionado esse tempo ao 
"SERVIÇO FEDERAL, para todos os efeitos." 
Não é, pois, a jurisprudencia iiogica e obstrusa do em

bargante, que venha destruir um precetto legal. 
Ademais, na falta do ajuste referido, por motivo do a

fastamento ilegal do contestante do cargo que ocupava na Estra
da, promoveu ele o registro da liquidação do seu tempo de ser
viço na extinta Companhia Estrada de Ferro de Goiaz, transcre
vendo-a no Registro de Titulas e Documentos., no livro B, sob o 
nQ de ordem 29, a 16 de janeiro de 1934, no 20 Oficio, da~ Vila 
de Goiandira, Estado de Goiaz, para valer contra terceiros, na 
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na í'orma estatuida no direi to civil brasileiro. 
o embargante chega ao cumulo de duvidar, maliciosamen

te, de um instrumento perfeito, fornecido por pessOa juridica, 
como s6e acontecer com a Companhia Estrada de Ferro de Goiaz, 
que faz prova plena, por estar revestido das formalidades lega
is. 

fl/2 

A certidão é, pois, instrumento habil e perfeito. 
3Q - Quanto ao item õQ dos embargos:- Extranha o erudi

to embargante, que "José Diogo Junior, tenha apresentado (of. 
1.670, de 17 de maio de 1934, do Diretor da Secretaria do Conse
lho a esta Estrada) uma certidão de que foi admitido como empre
gado diarista dessa Estrada em 25 de março de 1912, e transfeni
do em janeiro de 1920 para a Estrada de Ferro Oeste de Minas", 
afirmando ser duvidosa a transferencia. 

Duvida ainda o insigne embargante da certidão que atraz 
foi tratada. 

Duvidosa é, porém, a atitude do embargante nos presen
tes embargos; pois, a "transferencia de uam Estrada para outra 
completamente diferente", deu-se da seguinte forma:-

A 25 de março de 1912, o contestante foi admitido como 
diarista da Companhia Estrada de Ferro de Goiaz - (note-se bem) 
Secção de FORMIGA A PATROCINIO - Minas, onde trabalhou como tal 
até janeiro de 1920, ocasião na qual a União encampou, por Dec. 
Federal dáquela época, a referida Estrada, que éra constituida 
de duas secçOes:- uma de Formiga a Patrocinio e outra de Aragua
ri a Roncador, esta que constitu• a atual E. F. de Goiaz e áque
la que foi •ncorporada na E. F. Oéste de Minas, que, náquela é
poca, estava subordinada ao Ministério da Viação, diretamente. 

Pela razão da encampação das dmas secções da E. F. de 
Goiaz, os empregados da secçao de Formiga a Patrocinio ficaram 
pertencendo a E. F. Oéste de Minas, e os da secção de Araguari 
a Roncador ficaram pertencendo a mesma Estrada, que passou a ser 
administrada pela Inspetoria Federal das Estradas. 

Assim, não existe duvida nenhuma no caso, tão simples 
e explicavel. 

Acha o erudito embargante, "notavel" a circunstancia 
da fé de oficio do contestante, na Oéste, dar a sua "admissão 
como felta em 28 de maio em contraposição ao que alega ao Con
selho - "Transferido em janeiro de 19S0 11 • 

Não existe nisso nenhuma notabilidade, e o caso resume 
mui simplesmente no seguinte:- feita a encampação da E. F. de 
Goiaz - Secção de Formiga a Patrocinio - pelo Governo, este a 
transferiu á E. F. Oéste de Minas, e os empregados da Companhia 
passaram, automaticamente, a pertencer a dita Estrada, perceben
do, dai em diante, dos cofres da Oéste de Minas sàà.ários como 
extranumerários, até que, em Maio de 1920, foram difinitivamen
te nomeados por portaria do Diretor da Estrada, que junto se 
vê. 

O preclaro embargante tudo vê com cOres fabulosas, é 
o caso de se lembrar do velho adagio, muito comum no Brasil,:
"0 gato ruivo do qae usa, cuida." 

Depois da encampação de diversas Estrada pelo Governo 
Epitacio PessOa, em 1923, veio o Dec. nQ 4. 544, de 16 de fe-· 
vereiro, do citado ano, que mandou, no seu art. 2g, adicionar 
o tempo de serviço dos empregados em geral, das Estradas trans
feridas á União, ao tempo de serviço federal, PARA TODOS OS 
EFEITOS. 

O embargante não póde mesmo possuir nenhum documento 
a respeito nos arquivos da Estrada que admiaistra, porque, to
dos os documentos referentes a já extinta Companhia Estrada de 
Ferro de Goiaz, até 1931, estavam no Rio, nos seus arquivos. 

O interêssante é que o notavel embargante, por inte
rêsses ocultos, desconfia de tudo e da certidão de liquidação 
do tempo de serviço do contestante na Cia. E. F. de Goiaz, ape
sar de todos os empregados da Estrada que dirige, que pertence
ram a referida Companhia, possuem certidões identicas a mtua 
do contestante, e alguns deles, atéi já se aposentaram com elas~ 

Para eles: ne quid nimis; ~ara o contestante:non lique• 

- Segue-
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4Q - Quanto ao item 4Q dos embargos:- O notavel em
bargante, focalizou no augusto templo do Conselho Nacional a 
quetão do constestante na Oéste de Minas, com cOres negras. 

Si se não tratas se de uma questão já morta, o con
testante pulverizaria, nos seus devidos têrmos, as malevolas 
insinuações do embargante; mas, para não tomar o precioso tem
po dos ilustres e honrados Conselheiros, limita o contestante 
a remeter o embargante á apreciação das suas nomeações, por Dec. 
Federal, a lQ de abril de 1929 e a 31 de janeiro de 1931, para 
ocupar os cargos de Agente de 4a classe e Ajudante de Almoxari
fe, da E. F. de Goiaz, respetivamente. 

Es sas nomeações, por si s6s, destr6em as aleivosida
des do embargante assacadas ao contestante. 

Porém, a bem da dignidade do contestante, para que, 
sobre ela, não paire duvidas no espirito dos ilustres julgadora~ 
passa a explicar os motivos que originaram a sua demissão da 0-
éste de Minas, na bem do serviço publico", muito embora seja is
so, como já disse, mataria morta eplas nomeações do contestante, 
posteriormente feitas a sua saída da Oéste de Minas. 

Assim, na Oéste de Minas, onde existem mais de treze& 
tos deposites de lenha, a céu aberto, sem vigias diurnos e notu~ 
nos, náquela época, os desfalques de lenha éram comuns em todos 
os deposites de lenha: já por serem os deposites nas condições 
citadas, já por ser a lenha recebida em montes, sem conferencia 
por parte do agente, já por a mesma transporta de grandes dista& 
cias e já por ser o agente, apenas, o confeccionador do balanço 
da lenha entrada e saída. 

Na Oéste de Minas, sendo comuns e inevitais os des
t·alq~es de lenha, em todas as estações-deposi tos, nunca funcio
nário algum foi punido por tal fáto, com excessão unica do con
testante, que se viu envolvido nessa questão por motivos perso
nalisticos e todo especial. 

O que as severa a esse Egregio Tribunal, poderá ser 
verificado náquela Estrada a qualquer momento, pelos arquivos 
lá existentes. 

O merito fundamental da sua demissão da Oéste de Mi
nas, não foi nenhum desfalque de lenha, cujo processo já se 
achava arquivado com muitos outros de outras estações-deposites. 

O que motivou a demissão do contestante foi o f'áto 
de ter ele, em desafronta da sua dignidade pessoal, ultrajada 
pelo aamazenista da sa Divisão, agredido o mesmo armazenista, 
na presença da Administração da Oéste, na plata-forma da estaÇão 
de Ibiá, onde éra agente. 

Isso, provocou contra ele a ira de Jupiter - o então 
Diretor Campos Junior, parente e protetor do referido armazenis
ta, o qual Diretor, por exigmidade de culpa para firmar a demis
são do euntestante, retirou dos arquivos da Estrada um proces
so ha muito arquivado, de desfalque de lenha, pelo qual,durante 
a sua vigencia,nenhuma pena sofrêna. 

O que interêssa ao aludido Diretor éra encontrar um 
contra-pezo para equilibrar a àemissão do contestante, pouco o 
interêssando os meios: silicitos ou ilicitos. 

Não vale a pena apreciar o cariz juridico dessa demi& 
são, lavrada por .um Diretor talvês mais atrabiliário do que o 
proprio embargante. 

~ preciso que fique bem esclarecido, que a ~•~a de
missão da Oéste de Minas foi lavrada pelo Diretor da Estrada e 
não por Decreto do Governo. 

Por ocasião da nomeação do contestante ao cargo de 
Ajudante de Almoxarife, em 1931, essas mesmas denuncias apresem
tadas pelo embargante, foram levadas ao conhecimento do sr. Mi
nistro da Viação - dr. José Americo de Almeida, qqe, tendo requ~ 
sitado da Oeste de Minas o processo que originou a demissão do 
contestante "a bem do serviço publicon, teve oportunidade de co:a 
templar um amontoado de injustiças e violencias praticadas con
tra o contestante, não tendo duvidas, por isso, de mandar nome
ar o contestante para o cargo de Ajudante de Almoxarife, da E. 
de Ferro de Goiaz, por Decreto Federal de 31 de janeiro de 1931. 

- Segue-



Não acha os ilus::: e honrados Coselheiros, que o ex-Mi-1~() 
nistro José Americo de Almeida, honrado e escrupuloso por exce . 
lencia, tendo diante de si provas concludentes e postivas contra 
o contestante, o nomearia para tão elevado eargo e tanta tespon
sabilidade? 

Certo que não o faria. 
Si o contestante tivesse culpa provada e tivesse os predi

cados do ultra-escrupuloso embargante, certamente o ilustre e ia 
clito ex-Ministro da Viação, não o nomearia para o cargo de Aju
dante de Almoxarife • . 

Quanto ao restante das acusações do embargante, diante do 
uqe acima ficou exclarecido, deixo ao nobre critério dos ilus~ 
tres e probos Conselheiros, para darem o merecimento que elas 
tiverem ante a destruição do ha de mais importante nas articula
ções apaixonadas e facciosas do embargante. 

Resta ao embargante, em resposta ao que o contestante adu
ziu linhas acima, explicar o motivo pelo qual, sendo tão escru
loso, mantem em serviço o celebre João Barata Ribeiro, guarda
livros da E. F. de Goiaz, e Antero Sá, chefe ou mestre das ofi
cinas, e outros elementos,conhecidos na Goiaz pelo passado ne
gro que envolve as suas personalidades? 

~ curioso o procedimento e a atitude do embragante com re
lação ao contestante. 

Entretanto, Egregio Conselho,"o funcionário com um passa
do desse", como diz o embargante nos seus embargos, é o mesmo 
que, em 1930, a 3 de outubro, teve o dessassombro de transpOr 
as fronteiras de Goiaz, onde sempre rezidiu, deixando a sua fa
mília e o seu estabelecimento comercial ao revel da s6rte, para 
combater de armas nas mãos em prol dos postulados da Aliança Li
beral, em Araguari - Minas, onde ~ foi entregue, pelas autorida
des mieniras, a direção da Estrada de Ferr o de Goiaz, a qual di
gigiu de 5 de outubro a 4 de novembro de 1930. 

~ainda o "funcionário com um passado desse", que guarda 
e vigia o material da Estrada,durante o longo periodo da revo
lução, não tendo faltado um s6 prego ou parafuso, não tendo de
saparecido uma s6 féria, como ficou exeberantemente provado no 
balanço mandado proceder pelo Diretor nomeado post revolução. 

~ainda mais no funcionário com um passado desse", que, 
terminada a revolução, e restabelcido por ele o trafego da E. 
F. de Goiaz, que faz entrega ao Tesoureiro da Estrada de férias 
para mais de 100:000$000 (Cem contos de réis). 

Talvês o notavel e escrupuloso embargante desconheça esses 
pormenores, porque, isso, não interéssa o fim que tem em mira. 

Talvês tambem o mesmo embargante desconheça que, em 1932, 
quando a segurança do Governo Provisório estava em perigo, foi 
no funcionário com um passado desse" que tornou a pegar no fu
sível e, com ele, partiu para o front paulista para defender o 
regime revolucionário, pelo qual se batêra em 1930, tendo ser
vido como lQ tenente comis51onado do Exercito, no Destacamento 
tenente Hoche Monteiro Aché, no setor de Frutal - Minas, sob 
o comando do Gal. Manoel Râbele, conforme documentos que junta. 

Onde andava, por essa ocasião, o notavel embargante? 

Terminando, honrados Conselheiros, o contestante, data ve
nia, solicita de todos v6s vista para o ante-penultimo texto dos 
embargos de fls., no qual o embargante provurar insinuar es se 
Egregio Conselho com uma jurisprudencia de sua lavra, na qual 
ele pede o seguinte:-

iAdmitindo, aléás, que se contasse o tempo 
de serviço psestado em outras estradas e que não tivesse abando
nado o emprego, a sequencia initerrupta de faltas e consequentes 
penalidades recebidas em estradas diferentes e de administrações 
varias, N~O SERIA MOTIVO PARA ACEITAÇlO COMO VALIDA A SUA ULTIMA 
DEMISSlO? " 

O embargante quer que o Egregio Conselho aplique ao con
testante penalidades sobre penalidades. Isso é monumental. 

A penalidade, segundo é concebida pelo contestante, é um 
castigo que repara uma falta. Agora, o monumental embargante, 
quer exigir do Egregio Conselho penalidades sobre penalidades, 

-Segue-
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~ o mesmo que se admitir no direito civil, recurso sobre re- ·1íf 

cursos. 
E, agora, Egregio Conselho, como ultima pá de cal atirada so

bre os embargados do atual Diretor da Estrada de Ferro de Goiaz, 
junta o contestante u 1a publica-forma do oficio nQ 237 - A, de 11 
de julho de 1926, do sr. dr. Chefe da 2a Divisão, da E. F. Oeáte 
de Minas, convidando-o para requerer a sua reintegração no cargo 
de agente de 4a, da mesma Estrada, mas, em têrmos inquisit6riais, 
;' proibindo-o de cogitar ou comentar no fáto que se passou por 
ocasião" da sua demissão da Estrada de Ferro Oéste de Minas. 

ora, o mesmo funcionário ncom um passado desse", que, a 4 de 
agosto de 1925, foi demitido da E. F.O.de ~ Minai,pelo PROPRIO DI
RETOR DA ESTRADA, "a bem do serviço publico 11 , éra, a 11 de julho 
do ano de 1926, convidado, por ordem do mesmo Diretor, a requerer 
a sua readmissão! ••• 

O contestante, entretanto, não poude aceitar, na ocasião, o 
convite que lhe !ês a administração dáquela Estrada, por se achar 
negociando em Ibi( - antigo São Pedro de Alcantara, ao tempo da 
Cia. E. F. de Goiaz, e, por isso mesmo, cheio de compromissos co
merciais que o obrigavam a permanecer á testa do seu estabelici
m nto comercial. 

Existe outro !áto que precisa o contestante submeter á douta 
apreciação desse Egeegio Conselho, que vem evidenciar a verdade 
dos !átos.~rticulados pelo contestante e positivar a nenhuma im
portancia~ão debatido desfalque de lenha, cuja responsabilidade 
foi descarregada, por interasse pessoal do então Diretor da Oéste, 
sobre os ombros do contestante, o qual é o seguinte:-

Depois de instaurado o processo da falta de lenha,veri!icada 
na estação-deposito onde o contestante exerciaa o cargo de agente, 
por cujo resultado nenhuma pena so!rêra, bem como todos os seus 
colegas das demais estações-depositas de lenha, foi ele destaca-
do para exercer, em comissão, o cargo de ITINEfiANTE (Fiscal de 
estações e de trens), que éra e é, até hoje, naquéla listrada, exer
cido por pessoal de absoluta CONFIANÇA da administração, o que de
ve constar da sua !é de oficio junta aos autos. 

Um funcionário que havia dado, de í'áto, um desfalque de lenha, 
propositadamente ou criminosamente, não p6dia ser nomeado pela ad
ministração para exercer um cargo de confiança. 

Esse funcionário, nesse caso, éra passivel de suspensão,duran
te a vigencia de tal processo, e apurada a sua responsabilidade, 
de demissão. 

Entretanto, nada disso aconteceu: não foi suspenso, nem demi
tido e, pelo contrario, convidado e designado a exercer o cargo de 
Itinerante, sendo o processo arquivado como o foram to os os outros 
a mesma $peQ~ ~ -

'l'ão pandega é a materia articulada pelo solerte e aleivoso em
bargante, que não vale a pena argumenta-la largamente, roubando, 
assim, o precioso tempo dos ilustres e integértimos Conselheiros, 
com uma questão já apreciada pelo Conselho. 

Diante de tudo isso, o contestante péde ao Egregio Conselho Na
cional do Trabalho, por seus ilustres membros, que regeitem os em
bargos para ser confirmada o acccdão proferido, que deu ganho de 
causa ao contestante, por ser tudo isso de inteira, 

· JUSTITIA. 

Goiandira, lO de maio de 1935. 
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or acordão da 3a . camara, de 18 de dezembro de 

1934 (fls . 28) foi reconhecido o direito de José Diogo Junior 

ser readmitido na · .F . Goyaz, de cujo serviço fôra demitido 

por decreto do Governo Provisorio , em 14 de agosto de 1931 . 

O Bgregio Conselho não dete~inou a reintegra

ção :porg_ue o á to da dispensa í'oi do Governo , mas opinou 

g_ue fosse ~sita a reparação do recorrente , oficiando- se 

esse fim o Sr . 1!inistro da Viação e Obras Publicas (fls . 31 ~ 

A Diretoria da .F. Goyaz não se conformou com 
• -essa decisao e apresentou o recurso de embargos que consta á 

f'ls . 33 . 

O recurso está dentro do :praso legal , :porg_ue 
-foi interposto em 12 de março de 1935 e o acordao embargado 

foi publicado no Diario Oficial de 15 de fevereiro d& 1935 

(fls . 28) . 

rocede inteiramente o recurso invocado. 
-· ~ m verdade o reclam·nte José Dio·o Juninr nao 

provou g_ue tivesse ao tempo da demi ssão Pais de lO anos de 

serviço , condição essencial para ser garantido no serviço ex" 

vi o art . 43 da lei 5. 109 , de 20 de dezembro de 1926 . 
-Da documentaçao ar:>resentada p·ra prova de tempo 

de serviço são aceitaveis apenas as certidÕPs de fls . 6 e 8 , 

cujos períodos somados não dão os lC anos da lei . 

o documento a f'ls . 7 é inaceitavel e inoperante ; 

:primeiro :porq_ue é uma sim:pl € s :publica !'Órma , g_ue não faz :pro

va sem o nri6inal; segundo , é uma certid~o :passada apenas :pe

lo contador Theotimo Silva , sem visto, nem autenticidade da 

iretoria da •• Goyaz; terceiro, essa certidão n~o precisa 

se ó serviço foi efetivo dentro dos per iodos ne l a referidas 



... 
e essa é uma condiçao indis::pc;.msavel :pelo art . 43 da lei 5. 109; 

QUarto , a Diretoria da E.F . Goyaz declara á fls. 16 e o confirma - , -nç ::petiçao de embargos a fls . 35, ~ue a Cia. Goyaz nao :possue ar-

chivos anteriores a 1920, logo o Contador não :podia certificar o 

tem::po de 1911 a 1920 sem confronto das folhas de :pagamento , e de 

ordem da diretoria . 

uando, :pois , o embargado tivesse o decenio le

gal, ainda não :pode o hgregio Conselho entrar no conhecimento d6 

merit o da q_uestão , :para opinar :pela justiça ou injustiça da deci

são1porQue esta decorreu do decreto do Governo Provisorio , de 

14 de agosto de 1931, :publicado no Diario Oficial de 21 do mesmo 

m z, sem motiva.t~dis::pensa . ! 
-Ora o Egregio Conselho nao pode alterar um de -

creto do Governo :pela natureza pro::pria de orgão subordinado ao 

governo , tanto mais no caso em apreço , ::porq_ue a decisão emana dos 

:poderes do Governo Provisorio , cujos átos foram confirmados ::p la 

"' -Constituiçao , art . 18 das Dis::posiçoes Transitarias, excluida a 
-apreciaçao judiciaria a esse respeito . 

Atual mente só compete conhecer do caso a comis

são revisora nomeada para reparação dos átos atentatorios aos di

reitos individuaes, por ventura lezados :por átos do Governo Provi

sorio , a cuja :porta ::podérá o embargado José Diogo Junior ir ba

ter, si assim julgar comzeniente . 

Nessa conformidade opino pel a inteira ::proceden

cia do recurso de embargos á f ls. 33. 

JF/ 
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Pro c. 975/34.. 

ACCOROÃO 

Ag/SSBF· 

19 ... 3..6!t. .. 

• 

• Vistos e relatados os autos do processo em que 

é embarg~te - a Estrada de Ferro de Goyaz; e embargado - José 

Diogo Junior: 

CONSIDERANDO que a Terceira Camara, em sessão de 18 de 

Dezembro de 193~ - accordão publicado no Diario Otf icial de 15 de 

Fevereiro de 1935 - conhecendo da reclamação offerecida pelo cita

do ferroviario contra a Estrada de b'erro de Goyaz, que o demi ttiu 

do serviço, resolveu julgar a mesma p r ocedente, para o effeito de 

reconhecer ao reclamante o direito á eeintegração no cargp que oc 

cupava, dete rminando fosse, outrosim, officiado ao Sr. Ministro da 

Viação e Obras Publicas, pedindo providencias para a reparação do 

acto da administração da Estrada, por i s so que este Conselho não 

tinha attribuições para determinar a reintegração do reclamante, 

pois o ac t o demissorio foi lavrado por decreto do Chefe do Governo 

Provisorio, de 1~ de Agosto de 1931; 

CONSIDERANDO que a esse julgado oppoz a Estrada os emba 

gos de fls. 33, os quaes, preliminarmente, foram apresentados den-

tro do prazo regulamentar; 

CONSIDERANDO, de meritis, que a argumentação sustentada 

pela embargante é procedente, pois, em verdade, o embargado não p 

vou, de forma habil, que tivesse mais de 10 annos de serviço, con

dição essencial para ser mantido no serviço, ex-vi do art. ~ da 

Lei nQ 5.109, de 20 de Dezembro de 1926; com effeito 

CONSIDERANDO que, da documentação apresentada para a pro-
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va de tempo de serviço são accei t aveis apenas as certidÕes de 

fls. 6 e 8 dos autos - cert i dÕes da Rêde Mineira de Viação e ~ 

Estrada de ~·erro de Goyaz, ambas devidamente l egalizadas; quan

to ao doc. de f l s. 7, é inacceitavel e inoperante, pelas seguin 

te a razões: porque é uma simples publ ica f Ôrma, que não faz pro1 

va sem o original; segundo, é uma certidão passada apenas pelo 

Contador Theotonio Silva, s em visto, nem authenticidade da Dire1 

ctoria da Estrada de Ferro de Goyaz; terceiro, a mesma não pre

cisa si o serviço foi eff ectivo dentro dos periodos nella refe

ridos e essa é uma condição indi spensavel, em face do citado ar 

43 da Lei nQ 5.109; finalmente, a embargante declara a fls. 16 

e o confirma nas razões de embargos, a fls. 35, que a Estrada 

não po s sue archivos anterioree a 1920, logo o Contador menciona~ 

do não podiaaert ifi car o .tempo de 1911 a 1920, sem confronto da 

folhas de pagamento, e de ordem da Directoria; por outro lado 

CONSIDERANDO que, mesmo assistisse ao embargante di

reito á estabilidade funocional, ainda assim não pÓde este Con

se l ho tomar conhecimento da questão, para opinar pela justiça, 

ej ou não da decisão, porque esta decorreu do deo~to do Governo 

Provisorio, app rovado pelo art. 18 das "Disposições Transitoriae 

da Constituição ~·ederal. Isto posto 

Resolvem os membros do Conselho Nacional do Tra

àalho, reunidos em sessão plena, pelos fundamentos expostos, jul 

gar procedentes os emba rgos, para, reformando a decisão embarga

da, declarar que sómente n Commissão Revisora, de que trata o c! 

tado dispositivo constitucional, poderá conhecer da reclamação. 

de José Diogo Junior. 

Fui 

de 1936 

~-~~~ Presidente em 
exercico. 

ela to r 

Procurado r Geral 
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l esta d ta, junto aos presentes autos os documentb$ 

que se seguem, de ordem do Snr. Director dest~ 
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MINISTÉRIO OA VIAÇÃO 

GABINETE DO MINISTRO 

.lt.~) 

!~/) 
r. Secretario da Presidencia da Republica • 
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I 

tnclusa carta, protocol

lada nessa Secretaria sob o n. 1.689/35 (processo n. 

5.598/35, desta Secretaria de Estado), na qual José ·--, 
Diogo Junior solicita providencias quanto a sua re-

integração no cargo de ajudante de almoxarife da Es

trada de Ferro de Goyaz, de accordo com resolução 

do Cônselho Nacional do Trabalho, junto vos remetto, 

por copia, de ordem do Sr. Ministro, as informaçÕes 

a respeito prestadas pela Inspeotoria Federal das Es

tradas e pela directoria daquella via-ferrea, bem co

mo o recurso interpo.sto pela mesma Estrada perante o 

alludido Conselho. 

SaudaçÕes. 

Q~.d]~ ~ t ~~·M-:. 
l Secretario. 
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CÓPIA E.F.de Goyaz - INSPECTORIA FEDERAL DAS ESTRADAH 

N~ 578/S. 

Sr. Ministro 

Secção de Estatística e Relatorio 

Demissão José Diogo Junior. 

Rio de Janeiro, 29 de Maio de 1935. 

Restituindo a V. Ex. os documentos protocollados 

sob numeras 5479,5598 e 6232, todos do corrente anno,e que 

foram .transmittidos a esta Inspectoria para serem informados, 

de accÔrdo com as papeletas de 8,9 e 16 de março ultimo,des

se Ministerio, - tenho a honra de remetter a V.Ex.,transcri

pta, na integra, a informação que, a respeito do assumpto, 

foi prestada pelo Director da Estrada de Ferro de Goyaz, no 

processo 0726-32,e com a qual estou de accÔrdo: -

"Sr. Chefe do Gabinete 

O Sr.José Diogo Junior,ex-ajudante de almoxarife 
desta Estrada,obteve realmente ganho de causa no 
Conselho Nacional do Trabalho,segundo se depre
hende do accordão,publicado em o Diario Official 
de 15 de fevereiro do corrente anno, onde se lê
"Considerando, porém que embora não tenha sido pre 
cedida de inquerito administrativo,a demissão do
reclamante foi lavrada por decreto do Chefe do Go 
v~rno Provisorio,de 14 de agosto de 1931. -
Resolvem os membros da 3a. Camara do Conselho Na
cional do Trabalho julgar procedente a presente 
reclamação,para o effeito de ser reconhecido a Jo 
sé Diogo Junior o direito de reintegração no cargo 
pretendido,officiando-se ,porém,ao Sr . ~inistro da 
Viação e Obras Publicas no sentido de encarecer a 
n~cessidade de ser reparado o acto da admin1stra-
çao da Estrada de Ferro de Goyazh . 
Cumpre reiterar que esta Directoria não se confor 
mando com o accordão absolutivo, recorreu desse -
acto para o p~oprio Conselho,na maneira indicada 
em a informaçao e annexos que em 12-3-35 addicio 
n~os ao processo 4823/33. Juntamos novamente põr 
copia,esses elementos. 
Deve , pensamos, ser mantida a actual situação até 
o novo pronunciamento da alta côrte trabalhista. 
a) Eudoro Lemos". 

Sau e fraternidade 

J 



"' 

Ao Exm. Sr. Dr. João Marques dos Reis 

M.D. Ministro da Viação e Obras Publicas 

• 

(a) Alvaro Crespo de Oliveira 

Inspector. • 

Acom. documentos sob ns. 5479, 5598 
e 6232, desse Ministerio, copia do 
officio 132 da E. F. de Goyaz, ao 
Conselho Nacional do Trabalho e an
nexos. 

Pr. 726-932. 

• 

,. 
Confere com o original. 

t 
3° official. 

ecr trri de st~do 

b:r: ~-ub'ic , 
da 
2! 

' Geral ll 1 I . C OI l i • 

• 

.. . 

• 



C~PIA : 

COPIA da informação prestada pelo Sr. Director 

Estrada de Ferro de Goyaz, Eng~ Eudoro Lemos de Oliveira,no 

processo n~ 4823/1933 da Inspectoria Federal das Estradas. 

~nr. Chefe do•Gabinete. A vaga refer ida no telegramma annexo 

ainda não se deu, está prestes a se dar. Os logare,s não 
... 

sao 

·equivalentes". O cargo de ajudante de almoxarife, hoje extiE 
, 

cto, que occupava o Sr. Jose Diogo Junior, rendia 9:600$000, 

-contra 12:000$000 que sao os vencimentos do sub-chefe da Con 

tabilidade. Realmente o sr. José Diogo Junior obteve ganho de 

causa junto ao Conselho Nacional do Trabalho. Esta Directo-, 

ria entretanto, cumprindo um indeclinavel dever, recorreu des 

sa decisão, na forma dos documentos que a este junta, por co

pia. Pela leitura desses elementos podereis aquilatar da bn 

possibilidade do aproveitamento pleiteado. O illustre deputa 

do Nero de Macedo, a personificação do dynrumismo, exemplar e 

dedicadissimo como é á causa publica, desconhece, por certo,o 

verdadeiro José Diogo Junior. De outra forma não pode ser e~ 

tendido o seu pedido. 12/3/36. a) Eudoro Lemos. 

Copiado por : 

CONFtRE : 
· ~.,~}$..,~ 

~~-k 



CÓPIA 

N~ 132 

MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICA~ 
IN~PECTORIA FEDERAL DAS ESTRADA~ 

ESTRADA DE lP1!RRO DE GOYALI 

Araguary, 12 de março de 1935 

Illmo. Snr . 
.. 

A Directoria da Estrada de Ferro de Goyaz, tomando 
conhecimento do accordão em que a 3a. Garoara do Conselho Na 
cional do Trabalho ,em sessão de 18 de Dezembro ultimo, em fã 
cedo processo 975/34-N 3/27l,julgou "procedente a reclamação, 
para o effeito de ser reconhecido a JOS~ DIOGO JUNIOR o di 
reito á. reintegração no cargo pretendido" , vem, pelo presente 
instrumento· e na forma do art. 70, do aecreto n~ 20.465, de 
1 de outubro de 1931, recorrer da decisão supracitada. 

Examinando todos os alern..e.ntà.s . relativos ao sr.José 
Diogo Junior, reconhece a Directoria ser a propria Estrada a 
culpada da decisão que ora contesta, porque não instruiu devi 
damente as respostas que deu ás consultas do Conselho Nacionãl 
do Trabalho. 

Decorrendo, entretanto, desta decisão, grave prejui 
zo para a Estrada e para a União, e possuindo a actual Adminis 
tração elementos que julga líquidos e seguros para provocar 
uma. reforma, vem apresentai-os á c.onsideração do Conselho. 

É mataria pacifica e sobre o assumpto o Conselho tem 
dado numerosos accordãos, que o funccio nario, por abandono ou 
por pedido de demissão, deixando o logar por sua conveniencia, 
"sendo readmittido, volta como empregado novo sem direito a 
contar o tempo anterior, para o effeito da estabilidade previa 
ta, quer no art. 43 da lei 5109, quer no art. 53 do decreto n~ 
20.465. " 

O Sr . José Diogo Junior, por decreto de 2 de Maio de 
1930,(junto por copia), foi exonerado do cargo de agente de 4a. 
classe da Estrada, por abandono de emprego, como incurso no art. 
37 do regulamento approvado pelo decreto n~ 15.157, de 5 de d! 
zembro de 1921. 

A demissão por abandono de emprego era regida pelo ar 
tigo citado, do regulamento da Inspectoria Federal das Estradas, 
a qual estava e está sujeita a Estrada de Ferro de Goyaz, -
"~erá exonerado por abandono de emprego o funccionario que se 
ausentar da repartição por mais de trinta dias sem justifica2ão 
das faltas". Mas , a administraçao de en'fáo foi tolerante e nao 
demittiu tão logo se esgotaram os trinta dias; enviou ainda 
uma carta ao funcc ionario perguntando se tencionava legalizar 
as faltas ou não mais voltar ao trabalho e este passou o reci
bo na copia da propria carta, não dando entretanto, resposta al 
guma, nem voltando ao serviço. Em 5 de dezembro de 1929 começoü 
a faltar e sÓ a 14 de abril de 1930 é que o Director pediu ao 
Governo a sua exoneração, feita a 2 do mez seguinte. Está an
nexo o processol0/~1929 desta Estrada, em original, que ellu 
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cidará melhor o egregio Conselho. 

Conclue-se que 
tamente legal e esta 
encia, tendo voltado 
tempo anterior. 

o Sr.José Diogo Junior teve uma demissão 
demissão foi feita,logicamente,por sua conve 
como empregado novo na o tem direi to a contar.~··9.'· .. 

... \ . 

Assim, com estes motivos e documentos, fica invalidada a razão 
pela ~ual teve o funccionario ganho de causa perante esse Conselho: 
~Gons1derando que provado está nos autos contar o reclamante mais de 
dez annos de effectivo serviço~ •• 

N Alem do abandono do emprego,ha um outro facto digno da conside 
raçao do Conselho. 

Assumindo que seja legitimo o documento apresentado pelo Sr.Jo 
sé Diogo Junior ao Conselho, provando ter· trabalhado na Goyaz de 2o 
de março de 1912 a janeiro de 1920 (não foi precisada a data) e,ain 
da contando o tempo registrado em sua fé de officio,correspondente
aos dois pequenos períodos que pertenceu ao quadro da Estrada- lvde 
abril de 1929 a 2 de maio de 1930 e de 31 de Janeiro de 1931 a 14 de 
agosto de 1931 - mesmo sem descontar as suspensões,não tem o funccio 
nario dez annos de serviço. Sommando esse tempo ao contado na E.F. -
Oeste de Minas, os dez annos foram, realmente, superados,mas á epoca 
da sua ultima demissão desta via-ferrea estava em vigor o decreto n~ 
17.941, de 11 de outubro de 1927,e o § 3~,do art. 69, do seu regul! 
manto estabelece que: 

"Para o ferroviario que,tendo dez annos de serviço em uma ou 
mais empresas,passar da data do presente regulamento,a servir 
em outra,o tempo de serviço para os effeitos de vitalicieda
de, isto é, para a contagem dos dez annos, será o que for 
ajustado entre a empresa e o ferroviario, não attingindo es
ta disposição a contagem de tempo feita pelas Caixas para apo 
sentadoria,para a qual ,em qualquer caso, devem ser contados 
tantos annos quantos forem os verificados de conformidade com 
o art. 19 e§ 5~ do art. 70.(lei citada,art.43, § lv)". 

Não tendo havido ajuste algum,a vitaliciedade tamhem não existe, . 
uma vez que o funccionario não completou os dez annos de serviço na 
mesma estrada. 

Cumpre abrir um parenthesis para extranhar que o Sr.José Dio 
go Junior tenha apresentado(off.l-670,de 17 de maio ae 1934,do Dire~ 
ctor da Secretaria do Conselho a esta Estrada) 11 uma certidão de que foi 
admittido como empregado diarista dessa Estrada em 25 de março de 1912, 
e transferido em janeiro de 1920 para a Estrada de Ferro Oeste de Minas~ 
A Goyaz,act~almente de propriedade da União,não possue archivo anteri
or a 1920,do tempo da Companhia, mas nunca foi visto aqui documento do 
genero desse e muito menos o apontado. A transferencia citada é duvido 
sa que se tenha feito. Como fazer transferencia de uma estrada para oü 
tra completamente differente? Sahiu de uma e entrou em outra via-ferrea, 
deve ser este o facto. 

Accresce ainda a circumstancia notavel da sua fé de officio 
na Oeste dar a admissão como feita em 28 de maio em contra~osição ao 
que allega ao Conselho - uTransferido em Jane1ro de 1920. 

Existem outros esclarecimentos que submettemos ao elevado 
criterio desse Conselho e que nos parecem summamente interessantes. 
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Do primeiro período em que José Diogo Junior al 
ter sido funccionario da antiga Companhia Goyaz, como dissem 
não possuímos documento algum. Do tempo em que serviu na Oés 
{annexrumos original da lé de officio), 28 de maio de 1920 a 4 
de agosto de 1925, cometteu elle exactamente 28 infracçÕes de 
todos os matizes , sendo algumas muito graves, das quaes, resul 
taram: quatro faltas sujeitas a indemnização, sete advertencias, 
treze reprehensões, tres suspensões e, a ultima, demissão a 
bem do sérviço publico, unão só por indisciplina, aggredindo o 
armazenista da 5a. divisão, no recinto da estação de Ibiá,na pre 
sença da Administração, como tambem por ser responsavel pelo des 
falque de 1.645 metros cubicos de lenha extraviados, conforme sã 
conclue do inquerito instaurado em processo administrativo nu 
2143/5-2151/5-761/2-2707/12-1920/25-2143/5-1115/25. 

Na Goyaz, de 1~ de abril de 1929 a 2 de maio de 1930 
(só serviu até 5 de dezembro, não comparecendo dahi em deante 
ao serviço , como vimos anteriormente), foi suspenso duas vezes 
e acabou abandonando o emprego. 

Renomeado em 31 de janeiro de 193l,foi demittido em 
14 de agosto do mesmo anno,tendo sido nesse curto período repre 
hendido duas vezes e suspenso igual numero. -

Senhores Juizes: - Qual o administrador capaz de read 
mittir um funccionario com o pa~sado desse, caso o conhecessem~ 
Tendo vindo de outra Estrada, nao •. precisaria o Director da epo
ca tomar maiores cuidados com o funccionario, uma vez que não ti 
nha dez annos de serviço nesta e poderia ser demittido a qualquer 
momento . 

Não tendo José Diogo Junior dez annos de serviço nes
ta Estrada;não tendo ajustado contagem do tempo prestado em ou
tra estrada,mesmo porque ninguem,como vimos,poderia acceital-o 
sem liberdade absoluta, julgamos poder submetter taes arg~entos 
ao elevado criterio desse egregio Conselho, certos que serao le
vados na devida conta. 

Admittindo , aliás,que se contasse o tempo de serviço 
prestado em outras estradas e que não tivesse abandonado o em
prego, a sequencia ininterrupta ae faltas e consequentes penali 
dadas recebidas em estradas differentes e de administraçÕes va~ 
rias, não seria motivo para a acceitação como valida da sua ul
tima demissão ? 

são estes os elementos que, em tempo, deveriam ter 
sido enviados ao Conselho. No cumprimento de indeclinavel dever, 
a actual administração agora os apresenta, em grau de recurso, 
pedi~do desculpas pelo precioso tempo que,em consequencia das om 
missoes referidas,vae ser roubado a essa egregia Instituição. 

, 
Saude e fraternidade 
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a) Eudoro Lemos 
Director 

Ao Illmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 

• 

Acomp: Proc. 10/79/1929 da E. F. Goyaz , em original. 
Fé de officio de José Diogo Junior - E.F.O.Minas 
Fé de officio de José Diogo Junior - E.F.Goyaz 
Copias de 2 decretos de exoneração. 

P. 231-1935. 

Copiado por : 

CONFIDtE : 

~~ 
3~ official 

,· t I Í UClOfld 

e 

• 



snr, Dir ct r la . s CÇjã 

O r c n o 975/ 34 ao qual ev s r junt· do s r -

s nt 
' r t c s b nc ntr 

i tribui n 1 bril fin • 
ocum nt s ' qu 1-

1 funccicm ri , para s 

i d J · n ir ,,5 19 6 

lri 

~ \ o - L>-~ 
f 

~ '/tJ ,f .,{;z, dti ~ /órc. ~.._. 
/ {P~ :eur- . 6 

---. ~Q?-d~(} ~~~ &~/' 
U CCltV 1. 1 'CÇU.U 



I H F O fi M A Ç~ 
A Secretari de Estado dos N gocio do Trabalho, In-

dustria. e Commercio ncaminha este Conselho a carta Ilêi 

qual Jos6 Diogo Junior solicita providencias quanto a sua 

reintegraç o no cargo de ajudant de almoxarif da Eatr d 
de Ferro Goyaz, com as copias das intormaço s pr st d s a 

respeito pela Inspectoria Fed ral de Estr d s, bem cano co

pi do recurso interposto pela referida Eatrada contra 

d cis:to da Te1•c ir Qamarra do Conselho N cion l do Tr lho 
..... ~ferid• ·pno accord·o de fls. 28. 

Conforme poder& ser verificado pelos termos do c-

cordlo de fls. 61/621 o Conselho Nacional do Trabalho, apre-

ciando os embargos o:t'ferecidos p la Estrada de Ferro Goy z 

' j~ alludida decis o da Tere ~a Camar , or envi dos por 

copia, em sessão plena de 26 de arço do corrent anno, re

solveu, pelos fundamentos expostos do dito accordio; julgar 

procedentes os mencionados embareos para, reformando a de

cisão embargada, declarar que somente á Cammiss4o Reviàoru 

de que trata o art. 18 das "Disposições Transi tori s" da 

Constituiç·o F deral, poderá conhecer da reclamação d Jo 

s& Diogo Junior. 

Nessa coh:t'onnidad , proponho seja scientificado o 

interessado da resolução acima, e bem ssim sejam prestados 

ao snr. Ministro do Trabalho, Industria e Commercio os ne-

cessarias esclarecimentos sobre o 
I 

lhor juizo da autorid de superior a sub-

metto o presente pDocesso. '· 



YIS'TO-Ao Snr. (})r. PrC'Cttr , 'cr Geral, 
. ., d8 ordem do Exmo. Snr. !P~,. ~'l l/ente . 

• 

----
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1-1.628/36- 975/~4. 

• 

• 

EA/SSBF. 

Sr. Jos D1ogo Junior 

A/C ~o Jr. Henrique V1e 

26 Novembro 

.. 

. . 
da Al!nndeg n: 131 

6 

• 
~s ternos do re~uer1do pe1n 'rocurador1 Ge

ral deste ~on e1lo , no autos do processo em ue recl -

a1 contrr n --:s trnda d "' ~erro de GOynz. co muni co-vos , 

pura ot· devidos fins , (:uc o conselho Nac1onol. do Tr b -

lho resol v u, p~.;;1~ s r< zõe'' consu'u t r c i 0.1 no 
... 

ccor o 

,1uHto por copia cut .. cntlcad , de 26 de ço do corrent~ 

armo e publ1c ao no " 1ar1o Ofr1c1nl" em 22 de Agosto d1 

193p, julgar nrocouentes os embor os orrerec1dos por a-

quGll ~strad, , p ra, reformando 
,., 

dec1 no e b rgad , d1 
,., 

c1 -rar-voo que sómente á comn1s~ o -vt:)orn d .u r-

ta o art. 18 dns ''Dispo 'lçóes Tr lo1 tor1 s '' da Const1 tu~ 
N ~ 

çao Federal odcr conh cer da vossn recl nmaç o. 

#W ttenclo s saud çoea 

(OS/ALD 

D1r .ctor Geral da Secr et 1a 
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