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e Commercio da 

Francisco Ferreira,antigo f'unccionRrio da Estrada de l!.,er 

ro borocabana,brasileiro,casado,residente em Botucatú,no ~stado 

de ão Paulo,assistido por seu advogado infra assignado,vem á 

presença de V.Excia. afim de expor e req_uerer o seg~inte : 

Em fins de 1923,houve um desf alq_ue na caixa de um che

fe de trem da Estrada de Ferro orocabana,da q_ual desappareceu 

a quantia de 4:000 · 000 (q_uatro conôos de réis). 

Esse desf'alq_ue f'oi a ttribuido a José Ferreira, -filho do 

sup'Qlicante,-q_ue então contava a idade de dezoito annos. Esse 

menor,devido a um simples inq,uerito policial em q_ue f'oi apurada, 

aliás itre8ularmente,sua culpabilidade,pois,sua"confiss-o• foi 

extorq_uida por coacçã'o,f'oi demittido do cargo de ajudante de cbe .. 

f'e de trem q_ue exercia na mencionada Estrada. 

c~mpre notar ·q_ue essa demis8ão de José Ferreira se deu 

após o julgamento deste pelo Jury de Botucatú,q_ue o absolve~ da 

acc~sação movida contra sua pessoa. 

Mas,não és;, A directoria da straàa àe Ferro Sorocabana, 

sob simples suspeita de cumplicidade do supplicante no delicto 

attribuiào,injustamente,a seu filho referido,tambem o demittiu 

do cargo de chef'e de trem de primeira classe,em que percebia , 

na é~oca da demissão,-Dezembro de 1923-,a importancia de 350 000 

( tresentos e cincoenta mil réis) mensaes. 

~ note-se q,~e essa demissão do supplicante,além de ela-
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clamorosamente inj~sta,foi attentatoria de ~riocipios legaes então 

vigentes,pois não se procedeu ao inq~erito administra tivo ordenad o 
" 

pelo ecreto no. 4682,de 24 de Janeiro de l923,que dis~õe,de modo 

terminante 

•Depois de dez annos de serviço etfectivo,(o supplican

te então contava vinte annos de serviços prestados á 

E.F.Sorocabana),os empregados das empresas a que se 

retere a presente Lei s6 ~oderão ser demittidos no ca

so de falta grave constatada em inquerito administra

tivo presidido por um engenheiro da fisc alização das 

estradas de ferro.• 

É bem de ver que o supplicante,e~ista desse acto ~repeten

te da Direcção da E . .l! ... . Sorocabana,que o af·as tou de suas funcções sem

pre exercitadas com a maxima correcção,cahiu em estado de grande po

breza,ficando assim impossibilitado de prover as despesas com a ma

nutenção de sua f amilia,composta de esposa e dez filhos menores,que 

hoje curtem as aspereaas de uma vida miseravel,victimas indirectas, 

~~e tambem são,da tremenda e ignominiosa inj~stiça ~erpetrada con

tra o supplicante,pela t6rma acima expressa. 

Em tace do ex::posto,o s~pplioante re~uer a V.Excia. que se 

digne ordenar as providencias necessaria~ á abertura do inquerito 

administrativo,determinaão pelo Decr.no 4.682 citado,vigente na é

poca em q_ue se verificou o f'ac to ora ques tiooado,de modo q_ue a

purada a veracidade do que foi acima allegado,seja aquelle reinte

grado no cargo alludido,oom as vantagens decorrentes dos acorescimos 

posteriores havidos nos respectivos vencimentos,devendo ser-lhe pa 

ga a importancia corres.~,>ondente aos ordenados que deixou de perce

ber,devido ao seu afast menta do cargo em apreço, - e o f'az,tiado 

na elevada cultura de V.Exoia. e nos nobres poopositos de realiza

ção da verdadeira justiça social , que tem caracterizado sua aaminis

tração no inisterio do Trabalho ,em nosso paiz. • 
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Proponho que o presente processo seja appen ado 

ao de nQ 5239; de 1936 , visto o assumpto a que se referem estea 

auto ser o mesmo daquelle preces o . 
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SECRETARIA D.l;l ESTADO DOJ! NEGOOIOB DO TRABALHO, INDÚSTRIA E OOMÉROIO 

DIRETORIA GERAL DE EXPEDIENTE 

Em 28 de dezembro de 193 7. 

Sr. Diretor da Secretaria da Presi
dência da RepÚblica. 

Cumprido, que foi, o respeitavel des
pacho exarado à fl. 24 pelo Sr. Presidente da 
RepÚblica, passo novamente, de ordem do Sr. Mi 
nistro, às vossas mãos, ligado aos de ns. DGE 
2255-937 e 7962 e 8089-936, o incluso processo 
DGE 5431-937, iniciado pelo requerimento regi~ 
tado nessa Secretaria sob o n. 25173, em que 
Francisco Ferreira, de Botucatú, Sao Paulo, pe 
de a S. Ex. se digne de ordenar a revisão do 
~rimeiro processo acima citadoJ cujo número no 
Conselho Nac~onal do T~abalho e CNT 6239-936 , 
concernente a reclamaçao que apresentou ao mes 
mo instituto, em 20 de maio de 1936, contra a
sua dispensa, a 15 de dezembro de 1923, do ser 
viço da Estrada de Ferro Sorocabana. -

SaÜdaçÕes atenciosas. 

~~~~~ 
V - Diretor. 
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