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;%(;,~~ 20 do Fevereiro de 1936. 
D.G.Oll,23-(RL) 

-I.A.l02-

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

Com o presente, passo ás mlos de v.s., para que seja submettido 4 

apreciaçlo desse Conselho, o inquerito administrativo instaurado para 

apurar faltas graves praticadas por Valentim Jos4 de Souza. 

Dispenso-me de additar aqui qualquer esclarecimento, porque o in

querito diz bem das faltas imputadas ao accusado, cuja vida pregressa, 

consoante sua folha de antecedentes, ' peasima. 

O indiciado é o mesmo sobre o qual esse Egregio Instituto j6 teve 

opportun1dade do se manifestar no accordlo de 28 de Janeiro de 1932, pro

ferido em gráo de recurso, do qual tomo a liberdade de juntar uma copia 

:f'iel. 

A Cammisslo, no seu relatorio, analyaou, em linguagem serena, todaa 

as faltas graves pr ticadas, apoiando-se no depoimento insuspeito de seia 

testemunhas para julgar cabalmente provadas aquellas faltas. 

Asstm, espera esta Estrada que, examinadas todas as peças do inque

rito annexo, seja, na :f'6rma do que diapOe o § 1~ do art. 53 do Decreto n~ 

20.465, de 1 de Outubro de 1931, autorizada a exoneraçlo de Valentim Joa4 

de souz • 

Valenda-me do ensejo, renovo a v.s. meus protestos de elevado apreço 

e distincta consideraçlo. 

Annexos:-

Gerente 
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c O PIA 

Republioa dos Estados Unidos do Brasil 

(Emblema da Republica) Proa. no 8.186/1930 
Ministerio do Trabalho, 
Induetria e Commercio 

2a. Secção 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

A C C O R D Ã O 

1 9 3 2 

C.N.T. 25 

:M. 

Vistos e relatados os autos do processo em que Valentim josé de 

Souza tendo sido dispensado do cargo que exercia na "The Leopoldina 

Railway Company, recorre este Conselho pedindo a sua reintegração: 

Considerando que o facto de que é accusado o reco~rente Valentim 

josé de Souza, e que determinou a sua condemnação a perda do lugar de 

agente da Estrada de Ferro Leopoldina Railway, está plenamente provado 

e até mesmo por elle confessado; 

Considerando que não ha que considerar sob o ponto de vista da 

irresponsabilidade allegada, por se tratar de um impaludado, hypotbeae 

rarissima, e no caso afa~tado, não só pela ciroumstancias em que se deu 

como pelo laudo de pericia medica procedida; 

Considerando, porem, que a decisão recorrida se apoiou no dispo

sitivo da letra h), § 10, do art. 69, do Dec. 17.941, de 10 de Outubro 

de 1927, que não se applica á hypothese, pois isso que evidentemente 

nenhuma offensa physica e moral praticou o recorrente, no serviço ou 

no recinto da Estrada, contra qualquer pessoa, comprehendidas essas 

expressões no verdadeiro sentido; 

Considerando, ainda, que no caso não houve nem offenaas phyei

cas, nem offensas moraes, nenhuma lesão corporal se deu contra qual-

quer possOa, por meio physico ou por meio moral; 

Considerando que si se recorrer á nova lei, ao D~c. no 20.465, 

de 10 de Outubro de 1931, menos applicavel ainda será o seu disposi

tivo, correspondente áquelle em que se apoiou a decisão recorrida, 

isto é, o da letra K), do art. 54, porque ahi se trata de actos lesi-
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voa de honra e bOa fama praticados-, em s-erviços, contra qualquer pes

soa, ou offensas physicaa, e no caso, nenhum aoto houve lesivo da hon-

ra de bOa fama do reclamante, praticado pelo recorrente em serviço, ou 

qualquer offenaa physioa, visto que o recorrente se achava de folga, 

e não em serviço; 

Considerando que o que se deu foi um ultrage publico ao pudor, 

o que constitua procedimento mais do que máu, acto da maior improbida-

de, que tornara o empregado imcompativel oom o serviço da empresa e, 

conforme a letra~), do§ 10 do art. 69, do Dec. na 17.941, e as letras 

s e ~· do art. 54, do Deo. na 20.465, o sujeita a demissão, pois o art, 

54 do Deo. 20465 prescreve: "Considera-se falta grave: a) qualquer 

acto de improbidade, que torne o empregado imcompativel com o serviço 

da empresa; o) máu procedimento." E o Dec. 17.941, art. 69 § lOJ 

"Será oons-iderado falta grave máu procedimento;" 

Considerando que o máu procedimento, ou o máu comportamento, 

assim como o vicio de jogos prohibidoa, de embriaguez repetida, de de

eidia habitual pune tambem o Codigo Penal, com a perda do emprego, e 

foi elle, sem duvida, a fonte doe diapositivos em apreço desses doia 

decretos de 1927 e 1931; 

Considerando que na phrase "qualquer acto de improbidade," de 

que usa a letra~) do art. 54, não se pode deixar de oomprehender o 

acto praticado pelo recorrente, que passou muito desse limite, sendo 

mesmo criminoso; pois improbo não é só o que não tem probidade, que 
... , , 

nao e honrado, e tambem o audaz, ousado, lascivo, obsceno; 

Considerando que o recorrente offendeu os bons costumes com 

exhibições impudicas, actoe obscenos, attentatorioe do pudor, prati

cados em logar publico ou freque tado pelo publioo, e que, sem offen

sa a honestidade individual de pessoa, ultrajaram e escandalizaram a 

sociedade presente, o que pune o art. 282 do Codigo Penal com a pri-

são cellular por 1 a 6 mezes; 
lt 

Considerando que os dois elementos deste crime: la) exhibição 
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impudica ou aotoa abacenos1 20) oommettidoa em lugar publico, concor

reram no caso, pois quanto á obscenidade do aoto, a prova é completa; 

quanto a publicidade do logar em que elle se deu, num carro do trem 

para Petropolie, não precisa de~nstração, pois os trens de Petropolia 

são frequentados pelo publico, a cuja disposição se encontram; 

Considerando, finalmente, que ai o recorrente teve esse máu 

comportamento ou máu procedimento, se praticou acto de tamanha impro-

bidade, como esse, que o torna incompativel com o serviço da empresa, 

o que está plenamente demonstrado, incorreu em falta grave, não na de 

que cogitam a letra h) do decreto 17.941 e a letra~) do Dec. 20.465, 

mas de que cogitam a letra~. do ~ 10 do art. 69 daquelle Dea. e as 

letras 2) e~) do art. 54 do Dec. 20.465, de 10 de Outubro de 1931; 

Resolvem os membros do Conselho Nacional do Trabalho negar pro

vimento ao recurso para confirmar a decisão recorrida, não com apoio 

no diapositivo por ella invocado, mas nesses outros, que ficam indi-

cados, da letra d) - 10 do art. 69 do Deo. na 17.941 e letras~ e~), 

do art. 54 do Dec. no 20.465, de 10 de Outubro de 1931. 

Rio de Janeiro, 28 de Janeiro de 1932. 

Maio de A. Ramos Presidente 

Oliveira Passos 
Relator 

Fui presente - J.Leonel de Resende A1vim Procurador Geral 

Publicado no Diario Official de 12 de Fevereiro de 1932 

Confere. 

Visto -

Martinho Duniense da Silva 

20 Off. 

Rio de Janeiro, 17 de Fev. de 1932, 

Beatriz Sofia Mineiro, 

Dir. de Seação. 
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Expediente sobre .. -~ -~~~~? ... -~~~N~-~~~-~.Y.9 .... ~AftA .... ~~ .. . ~!J-.:1!~ 

GRAVES DE EMBRIAGUEZ E INDISCilJI.INA, EM SERVI .o, ATTRI-

BUIDAS O AG • TE DA REPARTI ~O DO TRAFEGO , VALENTIM JOSE' 

DE SOUZA. 

Data de começo ........................ .?. ..... ?.~ ...... :!~.~~~- .. P.~ ... .. !..~.?.?. .. ~ ................................................. .. 

• 17 DE FEVEREIRO DE 19 36 • Data de term1oaçlo ................................................................... -......... . . . .. 

.. 

......... . .. ~-- -~······························································ ··· ···························..,· ........ . ... .. ...... . . -

' ........... ·········· .. ;.·· - - ........... . 

!~======~========~~~~=-=-- =~==~~-=~~======~====~~ l i F. 10.000- 9-934 
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COMMISSÃO DE INQ.UERITO ADMINISTRATIVO 

A C C U S A D O: VALENTIM .TOSt DE SOUZA, 

GENTE NA REPARTIÇÃO DO 

TRAFEGO. 

AOS SETE DIAS DO MEZ DE JANEIRO DO ANNO DE 
, 

MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS, AUTUO A POR-

TARIA E DOCUMENTOS QUE ADIANTE SE SEGUEM. DO 

QUE, PARA CONSTAR, EU, MANOEL AUGUSTO VAZ 

JUNIOR, SECRETARIO DA COMMISSÃO, SERVINDO DE 

ESCRIVJ.O, . DACTYLOGRAPHEI ESTE TERMO EM QUATRO 

VIAS DE EGUAL TEOR, , tç/~ 

" 
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D.G.Ol1,23-(RL) 

-I .A.l02--
Rio de ~aneiro, 6 de ~aneiro de 

PORTARIA 

Chegando ao conhecimento desta Administração que no dia 

22 de Novembro de l935, o Agente Valentim José de Souza, da 

estação de Mundéos, por ocaasião da chegada ali do trem de 

passageiros numero 57, que havia partido de Macahé com um 

atraso de 35 minutos, mais ou menos, e oom licença de te1e

grapho interrompido (T.505) em virtude de não haver Yundéoa 

attendido aos insistentes chamados de Macahé pelo apparelho 

telegraphioo, foi encontrado em estado de embriaguez, no que 

já é reincidente, e, sendo interrogado pelo Inspector-Ajudan

te do Trafego, Aureliano Canaio, seu superior hierarchico e 

que viajou no referido trem, o qual constatou achar-se 

funcaionando bem a linha telegraphioa, desrespeitou-o, DETER

MINO se instaure o neoessario inquerito . adminiatrativo, ob

servadas as Instruoçõea do Conselho Nacional do Trabalho, ou

vindo-se o acousado, as peaa~as que doe factos tenham so1en

cia e as testemunhas: Aureliano Oanoio, Inspeotor-Ajudante do 

Trafego, residente em Maaahé; Antonio Luiz da Costa, viajante 

oommeroial, residente em Niotheroy; Manoel Garcia, viajante 

oommeroial, residente em Niotheroy; ·Arthur Carlos c. Barroso, 

Engenheiro- judante dos Serviços Industriaes do Estado do Rio 

de Janeiro, residente em Macahé; Ernesto Vae-concellos, com

meroiante, residente em Maoahé; e ~oaqu~ Ferreira Coelho, 

representante oommeroial, residente nesta Capital. NOMEIO 

para constituirem a Commissão de Inquerito Administrativo os 

senhores: Oscar Pinheiro Werneck, David Lirio Corrêa Netto e 

Manoel Augusto Vaz ~unior, o primeiro funoaionario da Repar

tição do Trafego, o segundo da Contadoria e o terceiro daRe

parti ão Legal, os quaea servirão, respectivamente, como Pre

sidente, Vioe-Presiàente e Secretario. DA+se-lhea scienc1a, 

remettendo-ee a presente Portaria, lavrada em qua.tro viu de 

egual teor, ao senhor Presidente da Commisaão, para os fins 
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convenientea, acompanhada do abaixo-assignado datado de ~2 

Novembro do a.nno p.pasaado, em que foram pedidas urgentes 

providencias a esta Administração sobre os ~actoe attribuidos 

ao Agente Valentim ~oaé de Souza, e encaminhado pela Reparti

ção do Trafegot da folha de antecedentes e do certificado de 

tempo de serviço do imputado. 

C1JMllftA-SE. 

reator Gerente 

.. 
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THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITED 

L. R. 
FÔLHA DE AN TECEDENTES 

........... T .r ... a ... f ... e ... g ... o ....... . 
(Rcpartiçi'io) 

CERTIFICO que revendo os assentamento de ta Repartiçã 

e a ficha individual do Snr ....... Y.~.T.I.M. ... J.O.SÉ .. .D.E .. S.O.U:ZA .. :::.-::.-::::·:.-:: .-::.':" .. ':". ::-.::-.. ~::-.~.~- ~-~- :":'.~.~.~-~-~-~ -~--

Agente de 6a.classe ...................................................................................................... ' -----~----~~--------------------~----....... ~ .................... , ~ ....... _. ............... ___________________ ~-----·-········---···--· ....................... , 
( atcgoría) 

dos mesm s consta o seguinte: 

1----.0-A-~_11 :a: I s T ó R I c o 

~ia l Mê~~A=n=o~~========================================~==========~==== 
..... 20 ...... 8 ...... 9.1. . Admi.s.s ão ........................................................................................................................................................... .. 

........ .. .... 7 ....... 9.3.. ...D.i.spen;;u~.do............ .. ..................................... ............................................................................................................... . 

........ l ...... Z ...... 9.3. . .. n~ua.dmi .t .tido...................................... ..... .... .. ........................................... .. ........ .. .................................................. . 

..... ;;.4 .... JL ... 9.~.. ··ª :q._l;I.P.~n~.º- .. a ... 9.1J~ª-.. ··-.P.QJ' .... t. .~.r .... P..~.l. .ª .... ª.1Jª .... f..ªl.t .ª ... 4~ .... 9.Q:mP..Q~ .t.~-ª-•·· .Q.9.m.9. . 

........... ............ ........... ..J~K~P..t.~ ..... 9Jt ... B.9.ª·ªr.~.9.J ...... ª.~-lm~n.~ .ª9:º .... 4.:t .. ~ .. <:?.~.~ .. ~-ªº· ... 2.9.~ .. ·-º-- .. ~-~-~P-~-~-~~.Y.g ............. .. 

........... ........... ............ __ g'hi,~-ª-ª-·:: ·~-~ª"-Y·~-~-~ .... M.~g~~~ ... J?.A+ y_a., ... c;~~~? .... ?.~~~-~---~ ... g~~ .. --~-~ ~-~ .... ~ .... ~~g;~~-: .. 

........... ............ ........... .. Qi$.s.e.,. Q..ent;r.Q q,JL.PJ.'.Q.P.:rJ.ª .... ~B~nç_tJb .... t.~nª-º· .. .Q ... $)~-ª.r·ª-ª::: .<:?JJ.ayE;l_ª .. · .. ª-~-ª9 . 

........... ........... ........... .. dis.pens.ad.o .. ......................................................................................................................................................... ............ . 

... Q.~nªur..ªª-·º- ·····.......................................................................................... .. ................. ........................................................... ............ .. 

.. Mult.ad.o .... em ... l .O .. O.O.O .... .. J .... P.or ... irr.egu~arida.de..s .... em.. .. li c. enç ~s Q.·ª · .tr.ª;n_s 

............. ~ ~ ................. ~ .1 ........ 2.$.QO.O .... J ..... ~ .. J~&ª .. 9.P.~Q.J .~A .Q.;i. .ªê ..... ªª· .. 9.r.çl~.n.-ª ... 4.9. ... 9 .9.A.~;r..9.+...t .... . 

........... !! ................ !! ....... 5.$000 ... ... ) ..... d.o .... ,q uª .... r..ê. .~t~l.t.Q:u.. ... ª.t r.J!e.9.§ ...................................................... .. 

.. C..e.ns.JJr.aÕ...Q .... Q..~.v.1Q..Q .... Q ... 4~Ht9.J~.r~.:\..l..~.~-n.tg_ .9:.9 ..... ~-ª;r.E .C?. .. ).J~-ª-ª·-::~. '- __ pg~----~~m..~~--

.................................. Xl9.P.:r..~ ·ª -~ -~-~ -ª-~~ - '- .... ~m .. J1.9.~ .. ~-~-q, ~- s~_ª"vª dorm_+.ndo 1 :t~.~ª-~ ... ~-~~-~-~.e!~~- .. 9. .... 

........... ........... .... ...... . Jte.r..vi.ç.o ... ~o . t.~legr~i~,ph1J~.:tta ., 

........ 3. .. ~º ....... 9.?.. ..Q.~_nê.!!r..ª=ª.9 ... ~n.~~g_~-~~~~~-~ .... Po~ .. J~.f3.~----ª-~9:~ .... ~~-gn_~~ .... 9:.~ ... }.~~-~ .... f.~-~-~~ .. 
........... ........... ........... ..aQ .... ªu.t.Q ... 6. ....... ~.m ... R9.ª 'ª"~J q ,_ qu_apd 9. .. Jl,_ .. ~h~Y..~ ..... ~. ~-~-~ Y.ª .. A~_a!l9:.t?.P.: .~9:~ .. ~- ... ~~ 

........................ 
1 
............ -~~~~~~~Q ...... :t.~t>:~9. ... q~ª ~.+. ..... ~.~ .. ~la9:.~ .... ? ... d.~~- <?.~rr ~-~-~-~~-~-~ .. -~ .~ ... !!':l:1:~.9 ....... ~~ 

Nada mais constando sôbrc os antecedente d referido cmprc.:-

gado, eu, ................................................................................................................................................................................................... , pa · c i 

a presente certidão a qual dato c a sino. 

Rio de Janeiro, .............. de .................................................................... de 

(a) ............................................................................... . .............................. 

CONFERE: (a) ............................................................................................. , C h f da R parti\:{to. 

VISTO: (a) ... .. ......................................................................... , Diretor G r nt . 
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THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITED 

I L. R. 
FÔLHA DE ANTECEDENTES ..Y 

........... T .. r . a ... f' .... e ... g ... o ....... . 
(Reparti ç< o 

CERTIFICO que rcvcnd o. as cntamento de ta Repartição 

c n ftcha individual do Snr .................... V.ALENT.IM. ... J.O.SEÉ ... P.E ... S.QU.ZA ... ~-~-~-":": ::-: ':": ~ :~ .'!': .'!': .'!': .":': .-:o::':'. :::.":". ::o:~ ..•. 

.... ~.~ .:'~~-~- ~. -; ~':.~. ~~~ .. -:-: .::.~--~ -~. :: .:" . .'~.~--:--~.~-~-=-::: --~-~. :-:-~ -:'.~ ~.:-:., ............. u.M.~n-~.~ ----~~---·º-~-~.-~-~-.!~ ~-~u·····••H ............. , 
( at gorio) 

dos mesmos consta seguinte : 
- 2 -

DA-TA 11 - HISTÓRICO 
~iaj_~ê~~~=A=n~~~==~-=-=-==~~~,============================== 
... l.5 ... l2 ...... 9.2'1.. O ~ns.u:r ad o p o.r ... n.ã.a ... t~.r. . v.e.ri.!i.c.ad.o .... q:u.Q ..... a .... oha.v.e .... da ..... ª.~--t. ~ç i. o ... 4~ .... R. o-

................................... .s.ar.i.o .. nãQ ... e s.t .a.va .... em .... or.d.em. .. :r;u~ .. r.ª .. Q. . .ar .... entr.a.d.a .. a.Q ... trJ~m ... ~ ..•. lJ. .,_ _q\1.~ ..... -

.................................. t.~.~t.JL .. ~·ªº·· .. Qn9.9.!?:r..~·-ª -~--.J~.9m 9 .... :t.r..~m. ... ;f .. ,J~ ..•. ?.6. .... 9J;t~ ... J!.l11 .... !?:g_~ª'-r..4.ªY.·ª-···- ~.r.~.~- . 

........... ............ ....... .... -~-~A~n.t..º· '·····ª -~ ·-· ;g-ªg)P.g;r.ªª· ;;~ ·~ ·-·-~-m ... t. ~!"P.-.P.-º· ·'································ .. ·· ............................................................. . 

... ?4 ... l-.g ______ 9_g7._ R.e.m.o.v..1.d..o ... de .... .Ros.a.r.i.o .... d.~.v..l4.9 ..... ª-·ª··· ·.1.;r_;r_~gqJ..ª.:r..:t.4.-ª4.~.ª-···tu:.·.ª :tL..9.ªª-ª·ª··--···JJ.-º .. . 

··~~··~ ~~· ·;;~. ::::::~~:e~:::: .·:~~: ·~~ ···~~~~~i~ ~~ .;~~~;.~;i~ ~;··~:;~~ ;:·.····· 
................................. En.tr..onc.wn~.nt.9 .. ............ ................................................................................................................................................ . 

...... 7 .... l .l. ..... 9.~9- Q. su:u;~ _u;r. _ªª·º···· P. .Q;r.q~~-.. ..... Y..1.ª.j -~9:Q .... P..9. .... ~.r.-~m .... ~ .. ~ .l.. 3. ... ·ª·º ····l.-ª9:.9 .... 9& ... ~.B: .... ê.~009::':. 

........... ........... ........... r .. a.,. .... P. .Q;r..t.. QJJ.~ .. ~ .. ~--- .. l.P.Ç .. QDY~A~--ª.P..t~m--~m.~.~-~-···.a.e.nd Q ... .P.r..~.Q.1.f!.Q ___ g 1,1.~ ----~ .. r.~X ~-r. 1~ 

.................... .............. da ... s.enhor..a .. p.edi.s.s.e .... e. .... in.t~.:r.Y.~.:o. .~ -ª' -º····ª·º···· º- -ºn9:v.9.t.9J? .... AP..1liJL .M.~.tin.f! ... 

... 1.0 .... ..5. ..... 9.3-Q. V.i.aj!.l.nd.Q ... nQ .... t.:r.~m .. f. ... l4 ........ 9.Q~~~-t..~.~-~--- -ª"-··*-ªl.·~--ª-···q~~----ª-~-~---·º·ª-~ª-ª···ª····ª~ª-·· 

................................... Q.J~mi~U~.i.P .. t .................................................................................................................................................................. . ... . 

... ?.9 ...... 9 ..... .9.3.3. C.~n~.ur? ª-çl·º· .P.~.l.P ... mª1+ .... $.~r..Y1..~ .9 .. q~-~ - -~--~- :!;;-~v.~ .. f'_~z~np. o. nª·--~·ª·t-ªç·ª--º· ... A.~. 
, 

........... .......... : ..... ...... Maua......... ....... ... .......... . .......................... .................................. ................. ..... ... . . .................................. . 

... J:.J .. !9 ...... 9.3.3.. QJ:t.ª-~~.Y-ª·ª-º·· P.º.r. ... Q.:t .Y.f?.;t;: .?. .~ª ..... t.r..r.~~J:-ªr.Aª·ªq·~-~ .... -~o~_ad~-~- .. P.~----~-~E.Y.~.Ç-~ .... 1?. .~:-:-. 

........... ........... ........... l.9.~ .... I.n.~.~~:r~g-~g~~-~---·9--~ .. C~!?:~ ad.orJ.~. !' ................................. . 

... 2.7 ... ~2 .... l9.3., .. ·f:~~;i~~ã~.a~~:·D.r. ... L9.r.~ t .t .1 .... P º*' .. i. .r.r~g~_ª;r.;i_daÇt~-~---n-º····~ -~~Y.~~9. ... ~ .... ~~-~ 
=- --- -·--======================-

r ada mais constando subrc os antecedentes do referido cmpre-

gt~.do, eu, .............................................................................................................. ················································-·· .. -· .............................. ' passei 

a presente certidão, a qual dato c a sino. 

Rio de Janeir , .............. de ................................................................... de 1 3. ........... . 
11ft 

(a) ......................................................................... ......................................... . 

CONFERE: (ú) .............................................................................................. , Chefe da Repartic,:üo. 

VISTO: (1-1) ............................................................................ ....... , Diretor G rente. 

'f. l .OOO·ft-084. 
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THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITED 

L. R. 

............ T .r ... a ... í ... e .. g. ... o ...... 
tRc[>arliçflo) 

FÔLHA DE ANTECEDENTES YJt 
/1g 

ERTIFI O que revendo os as cntament desta Rcpartlçã 

c n ficha individual do Sm ......... Y.Ãl,l.l?.NT.~M .... J.Q.~.J?.~ ... ªQV.~A .. ::.:-: .:-: .-::::.-:: .-:: ::::~. :7.:::::-. ::-.. -:-.::·.::-.::-.:-:-.::-.:-:-.::.:: ~ 

-~-~ .. ~-~.::o:::o:.~.':":-~.~-~-~-~. ::- ~-~ .. ~ --=-=-~~-.-=~-=.:-:.-:.::.::. =.:-:::-. :-. :-:-. :- ~.- .":: ."::, ................. As.~g ~-~ .. .9:~ .... ~-~-! .. C?..~.~~-~-~ ...................... , 
( ntegoria) 

dos mesmos consta o seguinte: 

:HISTÓRICO 

.2.6 .......... ) ... :?4.. ..C en.s ur ad o s.e.v.e.r.a.m.en.t e .. p.or ... t .e.r. .. s.e .... p.or..t.ado .... in.c.on.v..e.nient.e ... c . .om ........ . 

........... ........................ :uma .Sanhor.i.ta. ... d.a ... l.ac.alidade .. , .... .s.e.nd.o .... at.é .... pedida .... a ... s:ua .. r..emaçio ... _ 

........... ............ ........... ..de. ... D.r. .• L.or.a.t .t.i ... p el.a ... D.el.eg.ado .. da ... .P.oli.c.ia .... e .... d.i:u-.e.r.s.os .... c. o1l1l1l.e.r..c.1.'!'! ... .. 

........... ........... ........... ..P..n.t.e.a .. ................................................................................................................................................................................ .. 

........... .. 12. .... 34.. ..S.usp.e.ns.o .... l .5 .... dia.a .. .. p.o.r. .... .f..al.t.a.a ..... v.e.r .1f.iç.ad.a.s .... p e~o ... R.e.p.r..e.a.ªnt.tm.t .e .... 4..a 

.•••.....• [:••:• ..•.•.••... ~::::l'i: -n:~: :~::•: ª.: : ~ª taç·~·~· ~e .. :~·~~~·~ t:~····~···· :: •• ·~.~ •• ~~~· 

.25 ..... ~1.. . -~4 .... .S:u.s;p.en.so ... 5 ... 0.1as .. .... a.tr.~z..Q ..... de ..... t.r..en.s ................... .................................................................... ........... . 

. 1.0 ......... l ... .3!,5... ..S.usp.e.ns.o .... l5 ..... d1.as .. ,. .... ir.:r .. e.gul.ar.iCl.aBs .. s.e.r.v..1.ç..os... ......................................... ...... . ............ . 

.... ~ ......... 9 ..... . 3.5... ··ª·\l§I.P.. .~.P.-.ª .9 ... J.O ..... ª.~ ·ª-~· -'·- .... ~P.;r.~_ggJ... ªrJ9:.ª~~-~L. .~~~YlÇ.9.ê ..... (P..~.Q.~_Q_+..+./l5. ... .Cfi.!.?. .. ~ _ 

....... .... ............ .. ......... .~.341 ... 4.~ .. ..5.-:.9.~3.5. .... CP.:YP.~.~P.~ ª·· ·ª-º .... P.~·ª ·ê.9..~;l..::.Yª.+. .~r::t;.~~ ... !!.9.~.~ .... 4.~ .... ª·º~~-ª- >- .... . 

........... ........... ............ ··ª .. -~ ... E .•. ;:> •. 3.l .3.4. ... 9..~ .... 9..":: .l.9.-.3.5. ~ ..... _..................................................................................... . .. ....................... . 

. 2.3 ..... . .l.l... .3.5... ..S.:wl.P en.s.o ...... I:r.r. .e,g:ul.~r.i<lªº-·ª s .J1,.9 .. ·ª~~v.:~ ç o., .... A .. 9..1-:\~ ... ª-~1l: ... m.9.:t;;.;\_Y.9 .... 9. .. .P.ê.":: .. 

........... ........... ......... .. . Q.14.o de .. i.nqP.e.t>.1.t.Q ... aº-m1.P..;i..ªt:rat'-vp__, .............................................. ....................... . 

--- --- --- ------------------------------------------------------------···~·-·· ··· oooooo oooo o• o Oo • ooo ooo oOoO•OUOO•ooooooooo•ooo 0000 oooo •••••• •••••••• • ••••••••••• •••• •• O •H• O•ooooohOo•o. ooo oouoooooooooo oooooooooooo o ••oooooooooooooo 0000000000000 0000000000000 00 , 0000000 00000000 ,,,.,,,., 0000000 00 

. . . . . .. ... . . . . . . . . . . .• . .. . . . .• ... . ..... -· ~ ~ ~ -~~ ~---·- 6-- ........ -- .... ~---.--.- ....... -. .... ....... • .... -- ............ ~. . • . . . . ..•. --------. --... . .. .. ... . . . .. ... . . .. • • • . .• . . • . . ........... ......... -......................... .. . 

....................... r .......... ................................................................................................................................................................................... . 

Nada mais constando sobre os antecedentes elo referido emprc-

gado eu, ........... Alb.er.t .ino .... Ri beir.o .de .... S.ant.a. .. Ri.ta ... ~.~-=-!'!': ."":: .~.~-!':" .. -: .-:.!':". ::o..~.~-~-::o.::'.::~::-=.~-=:~.~ pas c i 

a presente certidão, a qual dato e a sino. 



DINA RAILWAY COMPANY, LIMITED 
JADO DE TE~FO DE SERVIÇO 

folhas de pagamento e assentamentos desta Companhia, dos mesmos consta 
~ 

.~:::.:::::.::.::.::::::::.:: .-:-.. ::::-.::-.~.::-.:-:-.:-:-.:::::.:: .:-::::::::::~. seu em pregado, contando, COM IN TER R U PÇÃO, 
( foi ou é ) 

RUPTAMENTE, ... ::-.~::-.... annos, .. ::.4:.:-: ..... mezes e -.~.5::-: . dias, conforme discriminação abaixo. 

S/Vencimentos Faltas injust ificad as FORA DO SERVIÇO DA COMPANHIA 

Dias Horas Mezes Dias Horas De I Annos Mezes Dias 

_ '7 _ -14-
-1~ -

- 9-
-7-

- 21-
-9-

-r - -1 -

-9- - 8 -
f -- - ~ 

Venci mentos 

-------
-------

- 2- 1.127;;p70 
52,:5 

12 wZvu 
17 7 v 
1 7 Dvv 
144'11' u 
44'1 Lvu 
544 9uu 

--3 114 bvv 
147'1!'90 
1 6 '!Pl 

-6- C) 

-19- ON.l:.JM:A 

-E s E R v A ç o E s 

----
-

referido, u, ........... Y ... ~ ......... ~~~ ............. A-. t .... ~ ........................................................ .. .. , Chefe da ecção de Certificado 
aver ido distribuída, a qual dato e a igno. 

o, 2v de ... ~.~ -~-~.1 •.PtO. ........ ..... .. .......... de 193 5 • 

~~~_. ........................ .. 
V[ T O: ........................ ~ .. ·~· ~.....,~ ............ .......... / irector Gerente. 



.. -
THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, L 

CERTIFICADO DE TE:tY.rFO DE SER V 

CERTIFICO que, revendo as folhas de pagamento e assentamentos desta Compa 

l • I a. I o Sr .......... a .e.n.1:i .. J.ID., ... 9. .9. .. .. ..... e ...... .9.1J.~.' . :-: .-:-: .::::: :~ ::.:-:-::: ::-.::.::.::.::::: .:::::.:-::::.-:-: .:-:::-.. -:-:::-. ::-. ::. ::-. ::. :: .:: .:: .:: .:-:::: .:-: .-:-: ~. seu em pregado, contar 
(foi ou 6) 

L1 nnos, .. -:-:6.7 mezes e-1 ' - dias, e, ININTERRUPTAMENTE, ... :-:-.i?.:: .... annos, .:-.4::: .. mezes e -.~.ó - . dias, con 

Liquido Trabalhado Licenças CfVencimentos Licenças S1Vencimentos Faltas injustificadas FORA DO SERVIÇO 

ezes Dias Horas Mezes Dias Horas Mezes Dias I Horas Mezes Dias Horas De Até 

-5- - 4 -
--- -11-

--- - 1-
--- -1 ,;:;. -
--- -14 -
- 1- - 1 -
-1- - 4-
- 7 - - 15 -
- 6- -24 -
--- - 16-
-7- ---
-7 - - 4 -

- 7- -1 -
- 9-

- 2. -
- 29 -
- 2 -
- 24 -

- ~ - - 2 -
-1-

- 21-
- 25 -
- 2 -

.-1- - 6 -

'".:; - -7 - I 

· bre o temp 
mtos, pas ei 

~~ 
~ .... ~ .. ...... ft 

1---

- -- I --

I ~- -

I 
1,-

-3-

r 

- ~ -

- 9 -

- 9-

- 14- ---
-1::: - ---

- 9 - ---
- 7- ---

- 21 - ---
- 9- - - -

- 1 - - --

- 8 - ---

- 2- - --

--3- --

- 6 - ---

- 19 - - --

-OESERVAÇOES 

------------

1: 

-----

mço d empr gado acima referido, u, ............... ............. -t.: .... .... .. ...... .:.\ .... .... .... ,:4 ..... ~ .. ........... .. ...... .. ... ...... . 
pre ente certidão, p r me haver id di, tribuida, a qual dato e a ·igno. 

d 
a 

Ri 1 Jan "iro, 2v dc ... +? .. .. ~.~.':.!Jr9 ............ ....... de 193 .:; . 

ral. (a) ;:)4~~- ..................... V [ T 
C ntador 
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L. R. 

CONTADORIA 

Secção de Certificados 
de tempo de serviço e 

vencimentos. 

PER IODOS 

De Até 

18 8 917 7 5 
8 5 918 6 6 
7 6 91[ 9 6 

1 6 918 l 6 
11 6 918 4 7 

5 7 918 ' 1 7 
1 8 918 2 9 
3 9 918 1 11 
2 11 918 ~ 6 
1 7 919 11 5 

12 5 920 1 5 
1 6 920 31 12 

Sor tma. · - -
li; e r S8 1 s t a - -

1 1 921 18 8 
19 8 921 27 
28 8 921 1e 9 
19 9 921 17 l U 
18 9 9 ~1 6 11 

7 11 921 30 11 
1 12 921 2 2 

21 2 922 23 5 
24 ~ 922 l ô 6 
17 6 922 11 7 
12 7 922 31 7 
1 8 922 12 9 

SAHIDAS 

Dia Mez An no 

THE LEOPO U 

CERTIFICO que, revendo a a 

que o Sr •.... .... al.f;n.t.:lrn.., ... . 0. .$.~ .. . 9.:~ ...... .9.1J.~.ª·-:: .-:-:.::::-: .-: . ~ . :-:-::-: 

.. .... :-:.ll.:annos, .. ... -:-:6.:-:- .. mezes e-:l .-.. dias, e, ININTEF 

Tempo Liquido Trabalhado Licenças Cj Venclmentos Licenças 

Annos Mezes Dias Horas Mezes Dias Horas Mezes 

91E -- - - 5- - 4-
918 --- --- -11-
918 --- --- - 2 -
918 --- --- -1-
918 --- --- -12-
918 --- --- -11-
918 --- -1 - -1-
918 --- -1- _, -
919 --- -7- -15 -
920 --- - 6- -24-
92~ --- --- -16-
9 20~-~----~-~7~-+---~---~------; 

-2- -7- - 4-

921 
921 
921 
921 
921 
921 
922 
922 
9 2~ 
922 
922 
922 

-4-

-7- -16-
--- -9-
--- - 2' -
- - - - 29 -
--- - 2ú -
--- - 24 -
- 2- - 2 -
- 3 - -1-
--- -21-
--- - 25 -
--- -2 -
-1- -6-

- 3 - -7-

--- I' 

--- . 

I• 
--- I 1---

o 

I 

I 
v v ---

Nada mais constando obre o tempo de serv1ço do empregado acin1 
de t.eJ.?,lpo de serv1ço e vencimentos, passe1 a presente certidão, por me 

Rio de Janei 

~ (a) .. ..... ... .. ~. 
CONFERE: ................................... :;.. .. ........ ,. . ........... ~ ........ !, Contador Geral. 

H. 2.000-8-93& 



OL I A RAILWAY COMPANY, LIMITE O 
.FIC.AbO DE TE::tY.LFO DE SER VIÇO 

ido as folls de pagamento e assentamentos desta Companhia, dos mesmos consta 

--------- - ------ seu empregado, contando, COM INTERRUPÇÃO, 

mezes e - 5- dias, conforme discriminação abaixo. 

Faltas injustificadas FORA DO SERVIÇO DA COMPANHIA Vencimentos 

Horas De Até I Annos Mezes Dias 

- 2- - 6- - 2 -

I -"'- r6--OSERVAÇOES 

--------------- ------------------------------ ---- -- ----- ----- -----· 
t i 0.--------------- --------------- ------------------------------------- - --------- --------------------------------------- ---------------- - ----

-·---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ------ -- ---- -----

gad 
p r 

, d Jancir 

r-

---- ---------------------------------------------------------------

u, ........ l!.:-... : ........... ~ .................. ~~ ...... !':'! .......... :7 ... .... .. .......................... ..... ......... . , Chefe da cção de C rtific 
diHt ribuida, a qual dato e a sign . 

de 193 5. 

V[ TO: ................... . · ector Gcr 



G. 5&9 THE 
L. R. 

CERTIFICA:Oc 

CON"'' ADORIA 

Secçãq, de Certificados 
de tempo de serviço e 

vencimentos. 

CERTIFICO que, revendo as foi 

que o Sr ...... .V: l~nt.im. .. J.o.~.é. ... d!i: ........ o.uz.a.~.:-::::::: ... :-:-.. .. ~ ... ~-: .. ~-

Dia 

4 

.. .~ .11::-: .. annos, .... ::-:6::· ... mezes e-:1:).-. dias, e, 

PER IODOS Tempo Liquido Trabalhado · Licenças C/Vencimentos Lice nças SIVnclme 

De Até Annos Dias Horas Mezes Dias Horas Mezes Di a~/ Hc 

-4- -7-
1 -22-
12 -2- -21-
12 -7-

1 -1"\ ô- -,;1-
2 923 -14-
r; 923 -28-<.;. 

6 923 -2- -22- -8-

-1- 19 -
-25- - 3 -

-1- -1-
-17- -18-
-27- -8-
--1- 15- -1-
-24- ---

.. 

-s-\ --- -3.- -16- 1---
SAHIDAS 

Mez Anno 
o( 

7 1930 i spen~ado.---------------------------------------
Acha. - S€ .,u "' € !1 SO dO S r viÇO d Sà '' O } OVE .bro C.. 

L .... t certifi c· do annu11- cualguer outro antf::ri.o nHE 
----~---------------------------------------------
-----~ - --- ---------------- -- -----~---- - - --
---------------------------~----------------------

------ --------------------------------------------

de tempo 
Nada mais constando sobre o tempo 

de servtço e vencimentos, passei 

Jandr1 

CONFERE: .. ... .......... ... .............. ....... . ... , . .... ........... 14 Contador Geral. 

H. 2.000-8·936 



LEOf'OLDINA RAILWAY 

/ 

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

demais membroa, para installação 

Rio 

CERT!DJtO 

Aos 7 dias do mez de Janeiro do anno de 1936, certifico 

e dou fé qu dei saienoia aos demais membros da Commiss. ... o 

doe termos da Portaria de fls. 2, do senhor Direotor Gerente, 

datada de 6 do corrente mez. Do que, para constar, eu, 

Manoel ugusto Vaz ~unior, Secretario da Oommis&ão, servindo 

de escrivão, daotylographei esta egua.l teor, 

que subscrevo ,~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~--

/~ 
/f1o~ 

----·-
________ .... 

, 



LEOf"OLDINA RAILWAV 

aOWISSI.O DE INQ.UERITO ADMINISTRATIVO 

ACTA DE INSTALLAÇ[O 

Aos 7 dias do me~ de ~aneiro do anno de ~936, na sala da 

Commissão de Inquerito Administrativo da The Leopoldina Rail

way Company, L1mited, situada no primeiro andar do Escriptorio 

Central da referida Companhia, em Barão de Mauá, á Avenida 

Francisco Bioalho, nesta Capita~ Federal, reuniu-se a Commis

s.ão nomeada pela Portaria do senhor Director Gerente, datada 

de 6 do fluente mez, con8tituida dos inf"ra-assignados·: Oscar 

Pinheiro W&rneok, David Lirio Cor~~a Netto e Manoel ugusto 

Vaz Junior, respectivamente, como Pre~idente, Vice-Presidente 

e Secretario, em obedienoia ás Instruoções do Conselho Nacio

nal do Trabalho, com o fim de instaurar inquerito administra

tivo para apurar fa~tas graves de emb~iaguez e indisciplina, 

em serviço, attribuidas ao Agente Valentim José de Souza, ac

cusado de, no dia 22 de Novembro de ~935, servindo na estação 

de Mundéos, por oocasião da chegada ali do trem de passageiros 

numero 57, que havia partido de Maoahé oom um atraso de 35 mi

nutos, mais ou menos, e com licença de telegrapho interrompi

do (T.505) em virtude de não haver Mundéos attendido aos in

sistentes chamados de Uacahé pelo apparelho telegraphico, ter 

sido encontrado em estado de embriaguez, no que já é reinciden

te, e, sendo interrogado pelo Inspector-Ajudante do Trafego, 

Aureliano Canoio, seu superior hierarchico e que viajou no re

ferido trem, o qual constatou achar-se funccionando bem a li

nha telegraphica, desrespeitou-o. Tendo presentes o abaixo

assignado datado de 22 de Novembro do anno p.passado, a folha 

de antecedentee e o certificado de tempo de serviço, que acom

panharam a Portaria de fls. 2, o senhor Presidente deolara 

installada a Commissão e designa o dia 16 (dezeeeis) do cor

rente mez, ás 8 (oito) horas a.m., na estação de Maaahé, no 

Estado do R!o de Janeiro, para ger ouvido o accusado, por si 



LEOPOLDINA RAILWAV 

ou assistido por seu advogado ou pe~o advogado ou represen-

tanta do ayndioato da c~asae a que pertencer, e serem, tam-

bem, ouvidas as testemunhas arroladas na Portaria de fle. 2, 

ordenando a expedição de todas: aa intimações neoeas-arias. 

Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Va% ~unior, Secre

tario da Commiaeão, dactylographei esta aata em quatro vias 

de egual teor, as signo 

da crommissão,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

• 



lEOPOLDINA RAILWAV 

CERTID!O 

Aos 7 diag do mez de ~aneiro do anno de 1936, certifico 

e dou fé que expedi intimação ao accusado e notificações ás 

testemunhas para comparecerem perante a Oommissão no dia 16 

do corrente mez, ás 8 horas a.m., na e~tação de Macahé, no 

Estado do Rio de Janeiro, afim de prestarem suas declarações 

e seus depoimentos. Do que, para aonstar, eu, Manoel Augusto 

Vaz Junior, Se~ratario da Commdsaão, servindo de escrivão, 

dacty1ographei eata em quatro vi&fl.?'de egual teor, que sub-

mevo,~rir· 

JUNTADA 

Aos 16 dias do mez de Janeiro do anno de 1936, junto a 

estes autos as segundas viaa da intimação e notificações di~ 

rigidas ao aocuaado e testemunhas. Do que, para constar, 

eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da Commiaaão, ser

vindo de escrivão, daotylographei este 

de egual teor, que 

-------------------------------------~ 

~ 
~ 

(___ ___ _ 

• 



LEOPOLDINA RA ILW AV 

QO ISSIO DE IN9.UERITO ADJIINISTRA.TIVO 

Pelo presente instrument , tio o a nhor VAL TIM JOSE' 

D SOUZ inti do, a b pena de reTelia, a ooapareoer no dia 

16 (dezeseis) do oorrent z, ás 8 (oi to) horas a.m., na es-

t aç '"'o d oahé, no Estado do Rio de Janeiro, pod ndo aoompa .. 

nhar-a de eu adyog do ou ser a aiatido pelo ciTOgado ou re-

present nte do ayndioato da olaaae que pertencer, p r , pe-

r ante a Co ias-o de Inquerito Adminiatr tiTO da Th Leopol

dina R ilft1' Com.pany, Limited, prestar deolar gões no inque

rtto adm1n1atratiTo inetaurado para apurar faltas graTea de 

embriagues e indiaciplina, em aerTiço, que lhe são attribui

daa, pois é aoousado de, no dia 22 de l'oTeabro de 1935', aer

Tindo oomo Agente na estação de Kundéos, por oooasião da Che

gada ali do tre de passageiros numero 5'7 1 que haTi partido 

de oahé ao wa traeo de 35' ~nutoa, ia ou menoe, e ooa 

licencta de telegrapho interro pido (T.;o;) em Tirtude de não 

h Til' ndéoa attendido aos insistentes ohamacloa de Kaoahé 

pelo apparelho telegraphioo, ter' sido encontrado em estado de 

e briagues, no que Já é reincidente, e, sendo interrogado pelo 

Inapeoto:r-Ajudante do 'l'rateao, Aureliano Canoio, aeu superior 

hierarohioo e que Ti&Jou no referido trea, o qual constatou 

aohar-ae tunocionando bea a linha telegr Plica, desrespeitou-

o . Fio ndo, t bem, intimado, sob a oo inação d mea pena, 

p r a aaaiatir, nos mesmos dia e loo 1 1 o depoimento das tes

temunhas : Aureliano Oanoi , Inspeotor-Ajud nte do Trafego, 

residente e KaoahéJ Antonio Luis da Costa, viajante oommer-

oial, residente em NiotheroyJ noel Garota, Tiajante oommer-

oial, reaidente e NiotheroyJ Arthur Carlos c. Barroso, Enge

nheiro-Ajudante doa SerTiçoa Industriaes do Estado do Rio de 

Janeiro, residente em llacahé; Erneeto Vaaoono lloa, oo r

olante, residente em llaoahé; e Joaquim Ferreira Coelho, re

presentante oommeroial, residente nesta Capital. Ficando, 



' . 
LEO OLDINA RAILWAV 

outro11a, oitado par todoe 01 termo• e aotoa até 

do 1nquer1to, debaixo da pe oo .. tnada. 

La.rado em oinoo Tiaa de egual teor por 

gueto Vas Junior, Secretario da Commieeão, que o eubeoreyo, 

indo aaatgnado pelo 



LEOPOLDINA RAILWAV 

ISTR&TIYO 

NOTIJ?IO ç&o 

Pelo preeent tnetrWilento, a Oo tesão de Inquerlto dm.l

nt•tratlyo c! Tbe L opoldina Railway Oo aey, Limit d, roga o 

apar oi nto do senhor AURELI O O CIO áa 8 (oito) hor 

a •• do di 16 (deze•eia) do oorren e ez, n eat ção d -

cah4, no ata o o Rlo de Janeiro, ati de, bem da yerdade, 

prestar depol nto no inquerito DdnletratiTO i ataur P a 

apur taltae graTa• de e briag •• e in 1so1pl1na, em aeryiço, 

attr1 u1daa ao Agente Valentia José de S uza, oous do de, no 

dia 22 de oye bro de 193S, serYindo eataç~o de undéoa, 

por oooaaião da obegad li do trem de paaeageiroa numero 5'7, 

que h Ti partido de oah4 ao wa atr o e 3S nutoa, 11 

ou nos, e oo licença de telegrapho interrompi o (T.5'05') e 

Tirtude de não haTer undéoa attendido aoa lnaiatentea chama

doa de aoah4 pel apparelho telegraphlo , ter aldo enoontraclo 

e eetado de e briaguez, no que já é reincidente, e, sendo ln

terrog d pelo Inapeotor-Ajudante do Trafego, Aureliano Oanaio, 

a u auperior hierarohloo e que Tiajou no referido trea, o qu 1 

oon•tatou ahar-ae tunooionando em llnh tel gr ph1oa, des

respeitou-o. 

Lan do e oinoo Yiu de egual teor por mi ; Kanoel A.u• 

gu to Vaz Junior, Secretario da Oommlaaão, que o aubaoreyo 

da Oommi~aão, /p~ 

~--G:-

~-~Y0 
~~~P~ ..._..__,.Al 
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CODIS~O DE IB'QUERITO AD!gB'ISTRATIVO 

llOTIPIOIA.ÇIO 

Pelo preeent tnetrwunto, a Co teeão de Inquertto Admt

ntstratiTo da The Leopoldtna Railway Oompany, Li tted. roga o 

cosp reoi nto do seDhor AliTOlliO LUIZ DA OOSTA áe 8 (oito) ho-

ras a.m. do dia 16 (dezeseie) do corrente z, na estação de 

cahé, no Estado do Rio de Janeiro, a1'1m de, be da Terda-

de, prestar depo1 ento no inquerito admtn1strat1T tnet urado 

para apurar taltaa graTes de e briaguez e indisciplina, ea 

eerTtço, attrtbu1da8 ao Agente Valentim Joaé de Souza, accuea-

do de, no dia 22 de •oTem ro de 1935, eerTindo estação de 

1lundéoe, por occaeião d chegada ali do trem de paaa eiroa 

nu ro S7, que baTia partido de Kaoahé oom um traao de 3S •1· 
nutoa, -.ta ou menoe, e coa ltoença de telegrapho interrompido 

(T.SOS) e "t'irtude de não baTer Kund4oe attendido aoe ineietep

tea ohamadoa de acahé pelo apparelho telegraphtoo, ter etdo 

encontrado em estado de embriaguez, no que Já 4 reincidente, 

e, aendo interrogado pelo Inepector-Ajudante do 1'ra1'ego, Aure

liano Canoto, eeu superior hierarchioo e que Tiajou DO referi- · 

do tre , o qual oonatatou achar-a• tunccioll&lldo bem linha 

telegraphica, deereapeitou-o. 

LaTrado em oinoo vtaa de egual teo~ por mim, noel u-

guato Vaz 3unior, Secretario da oo .. iaaão, que o aubacreTo, 

indo aaaignado Oomm.iaaio, ?4:':::'~ 
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OOKKIS§lO DE I QUERITO ADMINISTRATIVO 

'\' .. 

Pelo preaente inatru nto, a Oo iaaão de Inq erito Admi-

niatratlTo da The Leopoldina 11wa7 Co any, Li ited, roga o 

oomp recimento do senhor ARTHUR CARLOS C. BARROSO 'a 8 (oi to) 

bor a •• do a 16 ( dezeaeia·) do corrente ez, n atação 

de cahé, no Estado do Rio de Janeiro, afi de, a bem da Ter

d de, preatar depoi nto no lnquerito adminiatratiTo instaura

do para apu~ar faltas gr Tes de e ~ri guez e indisciplina, em 

aerTiço, attribuidaa o Agente V lent1a Joaé de Souza, accuaa

do de, no di 22 de NoTembro de 19]S, aeryindo na eatação de 

Kundéoa, por occaaião da chegada li do trem de paaaageiroe 

nu ro S7, que baTi& partido de Kaoah4 co ua atraao de 3S mi-

nutoa, la ou noa, e oo licença de telegrapbo interro pido 

(T.SOS) em Tiztude de não baTer Kund4oa attendido aoa ineia

tentea chamado• de Kaoah4 pelo apparelho telegraPhloo, ter 

sido encontrado em eetado de embriaguez, no que Já é reinciden

te, e, sendo interrogado pelo lnapector-Ajudante do Trafego, 

ureliano Oancio, aeu superior hierarchico e que Tialou no re .. 

ferido tr .. , o qual conatatou achar-ae tunccionando bem a li

nh telegr phica. desrespeitou-o. 

Lanado em cinco Tiaa de egu&l teor por mim, 'llalloel Au

guato V z Junior, Seoret rio da Oolllllliaaão, qu o aubaoreTO, 

iaaão,~ . 

• 
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OOMKISSXO DE IIQUERITO AD INISTRATIVO 

NOTIFIOAÇ.(O 

Pelo presente instrumento, Co ias- de Inquer1to Ad 1-

n1 tratiTo da The Leopoldina Ba1lway Company, Li ted, roga o 

comp reei · nto do enhor EBliESTO VASCONCELLOS áa 8 (oi to) ho-

r •• do dia 16 (dezes ia) do corrente 

&, no Eatado do Rio de Janeiro, afim de, be da Terda-

d 11 prest depoimento no inquerito ad iniatratiTo in taurado 

p ra purar f lt a grayea de embriaguez e indisoipltna, e 

erTiço, attribuidas o Agente Valentim loaé de Souza, accuaa

do de, no dia 22 de BoTe ~ro de 193$, aerTindo n eat ção de 

undéoa, por occaaião da cheg d ali do tre de paa ageiroa 

numero ;7, que baTia partido de Kaoah4 co ua atraao de 3$ m:l· 

nutoa, ia ou noa, e co licença de telegrapho interrompido 

(T.;o;) em virtude de não h Ter llundloa attendido aoa insia

tent 1 oh doa de Kaoah4 pelo apparelho telegraphioo, ter 

sido encontrado em estado de embriagues, no que já 4 reinci-

d nte, e, sendo interrogado pelo Inapector-.Ajudante do Trafego, 

Aureliano Oanoio, seu superior hierarchioo e que Tiajou no re

terid trem, o qual constatou achar-ae funcoionando be a li

nha tel graphioa, desrespeitou-o. 

Lavrado em cinco viaa de egual teor por ia, Manoel 

gueto Vaz Junior, Secretario da Oommiaaão, que 

indo 

ta. 

~~,-~-
~-~ 

~~a:_~~, <7 

. ~~L-~~ 
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e o ISSlO DE QURRITO ISTRATIJO 

OTIFIOAQXO 

Pelo preeent tnstr nto, a O ias- de Inquerito d 

n1 t ati-v 1'h L OPQldin 11 wa:r Comp ny, L1m1 t ·ed, roga o 

o reoi ento o eDhor .10A.QUDI J'ERREIRA COELHO áa 8 {oi to) 

horaa . a.m. do dia 16 (dezeaeia) do corrente ez, n at ção 

a a ahé, no atado do Rio d J eiro, aft de, a b da ver-

d de, pre taz depoi nto no inquerito d~niatr tiv in t u

rado para pur r t lt a graves e e briagu z e 1ndisoipl1na, 

ttribuidaa o Agente Valenti Joad de Souza, ao-

do de, no dia 22 de Xovembro de 1935, ervindo estação 

und4oa, por oooaaião d chegada ali do tre e paaa geiroa 

nu ro 57, que havi partld d oah4 ooa ua traso de 35 1· 

nut a, ia ou me oa, e ooa 11oença de telegrapho interrompi-

o (T.50S) em virtude de não h ver und4oa attend1do aoa 1n

a1atentea ohamadoa de aoah4 pelo app re1bo telegraph1oo, ter 

sido enoontrado em estado de embriagues, n ue Já ' retnol

d nte, e, aendo interrogado pelo Inapeotor-AJudante do Tra-

tego, ureliano Oan to, aeu auperlor hierarohio que viajou 

o referido trem, o qual oonatatou aohar-ae tunooionando be 

a llnh telegraptioa, deareapeitou-o. 

L Trado em oinoo •tas de egual teor por ~ , Kano l u

guato Vaz Junior, Secretario da Comaiaaio, que o aubaorevo, 

indo iaaio,~~ 

~~-;;:t' ~=<"aL;/,ç c6 b~-Z> ~/ 3 Ç. 

ft?-Q . L~~~<X_P~· 
~'~-
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COJOUSSI.O DE IlfQ.UERlTO AD:U:miS'l'RATIVO 

liOTIFICAÇ50 

Pelo preaente instru ento, a Comadaaão de Inquerito Ad~

ni atr tiTo da Tbe Leopoldina Rail-.y Compaft7, Li~te , roga o 

oo areci en\o do senhor MABOBL GARCIA áa 8 (oito) h9raa a •• 

do dia 16 (dezeaeia) do corrente ... , na eatação d Kaoahé, 

no Estado do Rio de J'anetro, att de, a em d yerdade, prea

t r depoimento no inquerito adainiat~atiTo lnataur do para 

purar faltaa gr yea de embriaguez e indiaoiplina, e aerTiço, 

I attribuidaa ao Agente Valenti J'oaé de Souza, accuaado de, no 

dia 22 de NoTelllbro de 193S, serTindo na eat ção de Kundéos, 

por oooaaião da chegada ali do trem de paaaageiros numero S7, 

qu baTia partido d• Kaoahé ooa ua traao de 3S ainutoa, maia 

ou aenoa, e coa licenç de telegrapho interroapido (T.SOS) em 

Tirtude de não haT&r Kundéoa attendido aoa inaiatentea chama

doa de llaoahé pelo apparelho telegraphico, ter sido encontrado 

e estado de embriagues, no que Já ~ reincidente, e, sendo in

terrogado pelo Inspeotor-AJudante do Trafego, Aureliano Can

oio, seu superior hierarchico e que Tiajou no referido trem, 

o qual constatou aohar-ae tuncoionando bem a linha telegra

phio , deareapeitou-o. 

Lanado em cinco Tias de egual teor por mim, ll&Doel Au

guato Vaz Junior, Secretario da Comaisalo, que o aubacreTo, 

indo aaaignado pelo Preaiden o, W~ 

v~~ 

~~/.ç~/~d_ .'P.ft:- , 
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ASSENTADA 

.Aos 16 dias do mez de J"aneiro do anno de 1936, ás 8 horas 

a.m., no carro salão numero 479-A, num desvio da estação de 

Macahé, no Estado do Rio de Janeiro, presentes os membros da 

Commiasão, mandou o senhor Presidente fossem apregoados o ac

cusado Valentim José de Souza e as testemunhas arroladas na 

Portaria de ~la. Z, o que feito, respondeu ao pregão o accu

sado, deixando de o fazer as testemunhas Aureliano Cancio, 

Antonio Luiz da Costa, Manoel Garcia, Arthur Carlos a. Bar-

roso, Ernesto Vasconcellos e J"oaquim Ferreira Coelho. Pelo 

que, o senhor Presidente declarou irem ser tomadas as decla

rações doa accuaado, na forma que se segue. Do que, para 

consta.r , eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Sectretario da Commier

são, servindo de escrivão, dacty~ographei este termo em qua

tro vias de egual teor, 

membros da crommissão,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DEcrLARAQOES DO ACCUSADO 

Em seguida, compareceu VALENT~ JOSE' DE SOUZA, brasilei-

ro, com trinta e cinco annos de edade, residente actualmente 

em Entroncamento, casado, ferroviario, com dezoito annos e 

cinco mazes de aerviço na Companhia Leopoldina, sa.bendo ler 

e escrever, o qual e fez acompanhar do senhor .Arthur doe 

Santos Carvalho, representante do Synãicatc doe Ferroviarios 

da Leopoldina Railway, em presença de quem passou a prestar 

as seguintes declarações: que o accusado é associado do Syn-
/ 

dicato doe Ferroviarios da Leopoldina Railway, estando em 

dia com o pagamento, porém, deixa de exhibir a prova, com a 

apresentação do respectivo recibo, por não o ter no momento, 

assim como não se lembra tambem do numero de sua matricula; 
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matricula; que o aocuaado foi designado Agente na estação de 

Mundéoe no anno de 1934; que no dia a que se refere a Portar 

de fls. 2, ás sete horas e poucos minutos da manhã, sem que 

o accusado houvesse recebido, pelo apparelho telegraphico, 

pedido de licença regulamentar, chegou a Mundéos, procedente 

de Macahé, um trem destinado a carregamento de lenha entre 

Mundéos e Glyoerio; que ao acousado não oooorreu, apezar do 

Regulamento assim o determinar, oommunioar,pelo telegrapho, __ ....__. 
á estação de Mac&hé,a chegada do referido trem, acontecendo 

tambem que a alludida estação de Macahé não indagou; que de

vendo partir de Macahé para Mundéoe, no mesmo dia, ás quator 

ze horas, o trem de horario numero 57, o accusado poz-se at-

tento no apparelho afim de attender ao pedido telegraphioo 

de licença que competia a Maoahé fazer; que não demonstrando 

o apparelho, durante algum tempo, que Macahé estivesse oha-

mando, procurou o accuaado, ineietentemente,ohamar aquella 

estação para indagar do trem, mas não foi attendido, notando 

o accusado que a osoillação da buasola denotava haver defei

to na linha telegraphica, o que, digo, defeito que o accuead 

não conseguiu descobrir, não obstante o e~e que fe~ no ap

parelho; que sabendo que em taes oiroumstanciaa o Regulamen

to permittia que Maoahé fizesse partir o trem 57 sem licença 

telegraphica, munidos o oDnduotor e o machiniata do impresso 

T.505, e depois de ouvir o apito da maohina, o accusado diri 

giu-ae á chave para dar entrada ao trem 57, o qual tinha de 

cruzar em Mundéoe com o trem de lenha, este já carregado e 

de regresso de Glyoerio; que tendo passado sobre a. chave o 

ultimo carro, que era de passageiros, o accusado nelle em

baraoU, encontrando-ee então com o Inepeator-Ajudante do Tra -~ 
fego, Aureliano Cancio, o qual interpellou o accuaado sobre ~ ) 
o motivo pelo qual não dera licença ao trem 57 que partira 

• 
de Maoahé; que o accusado respondeu ao senhor Cancio haver 

defeito no seu apparelho telegraphico ou no de Macahé, sem 

que elle, accusado, pudesse desC'obrir a causa; que entrando 

na Agencia da estação de Mundéoa, o Inapeotor Cancio dirigiu 
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dirigiu-e-e logo ao appa.relho telegra.phioo e o aoouEfado veri

ficou que o defeito existente havia desappareoido orquanto 

a estação de Maoahé attendeu ao primeiro chamado feito pelo 

Inspeotor Canoio, na presença do accusado; que nova interpel

lação recebeu então o aocusado do Inspector Canaio sobre a 

cauS'a por qua o acousado não havia attendido ao chamado de 

Maoahé para o·oncecter licença telegraphioa ao trem 57, e tal 

foi a insistenoia do senhor Cancio nesse ponto que o aoousado 

que se achava no momento atacado de febres e de bernes, num 

estado de torpor, respondeu ao referido senhor Canoio que não 

queria mais conversa, pois que tinha muito o que fazer, vi8to 

ter de cuidar da descarga de oitenta e um volumes chegados no 

citado trem 57 e de attender a quatro pasaageiro em bilhetes 

para o mesmo trem; que o accusado contesta se achasse armado 

naquella occaaião, visto como apenas tinha na cinta a capa de 

uma pistola Mauser, que se encontrava. guardada no cofre, e 

com a qual o accusado estava em negociaçÕeS' para a compra, 

com o intuito de, 8endo Mundéos um legar ermo e sem garantias, 

defender-se a si proprio e tambem aos valore8 da Estr da em 

qualquer emergenoia; que o accusado não tem o habito de bebe 

quando no serviço e na ocoasião em que se passaram os factos 

motivadores do presente inquerito, achava-semeamo tomando 

medicamentos a conselho medico; que o accugado provará em 

tempo com atteatado medico que se achava enfermo na época 

doa factos articulados na Portaria; que por motivo das fe

bres de que foi atacado em Uundéos, o accueado vem pedindo, 

repetidamente, sua remoção daquella estação; que tendo no 

dia 22 de Novembro do anno pase-ado, após o deaapparecimento 

do defeito no apparelho telegraphico, o acousado dado desem

penho a todos os seug deveres, considera isto uma prova de 

que não estava embriagado quando o trem 57 daquelle dia che-
lt 

gou a Mundéos; que o estado f 'ebril do accusado, na ocoasião 

da chegada do trem 77, não permittia que o meamD escrevesse, 

tanto asa~ que pediu ao oonductor Miranda que es~ripturasae 
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eacripturasse em aeu logar não só o registro de bilhetes ven 

didos como t~bem os impressos de licenças para a partida dos 

trens que se achavam em MundéoaJ qua á exoepção do Inspeator 

Aureliano Cancio, o aocusado não conhece as testemunhas arro 

ladas na Portaria, sobre as quaes, porisso, nada tem a diz r 

e tambem não tem motivos para suspeitar de qualquer má venta 

de não só das referidas testemunhas como do senhor Aureliano 

Cancio; que, entretanto, antes de vir para Mundéos e quando 

durante seis mezes o accusado serviu na estação de Dr.Loret

ti, de melhor clima para o tratamento de sua saúde, f'oi o 

acousado, certo dia, surprehendido com o convite que lhe fez 

o Inspector Cancio para assignar um documento em que decla

rar i a se o accusado ~azia uso de bebidas alooolicas, aesigna 

tura que o accusado recusou, allegando que, servindo na Es

trada ha 17 annos, o accusado nunca dera escandalo de tal 

natureza. Nada mais nem sendo dito, digo, nada mais havendo 

nem sendo dito, mandou o senhor Presidente encerrar o pre

sente termo de declarações, que, depois de lido e achado con 

forme, vae aseignado pelo aocuaado, membros da aommiseão e 

repr&eentante do Syndicato. Do que, para constar, eu, Manoe 

Augusto Vaz Junior, Secretario da Commieeão, servindo de es-

crivão, dactylographei o presente em egual 

teor, que 

-
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• 

TERMO DE COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHAS 

Na mesma data. retro, ás ~O horan a..m., compareceram pe-

rante a Commiss-o as testemunhas Aure~iano Cancio, Antonio 

Luiz da Costa, Ernesto Vasconcellos e Joaqu~ Ferreir Coelho 

as quaes deixaram de responder ao pregão por estar~ cuidando 

de seus affazer a, particulares que são, fÓra da cidade, e, 

tambem em serviço, fdra desta cidade, o senhor Aureliano C n

aio, funaaionario da Companhia Leopoldina, razão por que a.gor 

se apresentam, pondo-se á disposição da Commisaão para serem 

ouvida e prestarem seus depoimentos. Em seguida, o senhor 

Presidente declara dever ser ouvida cada testemunha de per 

si, pelo que as demais deveriam aguardar fÓra do recinto dos 

trabalhos, a sua vez. O que foi cumprido, passando a prestar 

o seu depoimento o ·senhor Aureliano Cancio na forma que se 

segue. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Va~ junior, 

Secretario da Commissão, servindo de escrivão, dactylographei 

o presente em quatro vias de egual teor, 

sino com os demais 

PRIMEIRA TESTEMU'NH'A 

Em seguida, compareceu AURELIANO DA SILVA CANCIO, bra 1-

~eiro, com quarenta e sete annos de edade, residencia , digo 

residente á rua Barão de Miracema numero 109, em Campos, no 

Estado do Rio de Janeiro, casado, ferroviario, com trinta an 

nos de serviço na Oompanh poldina, sabendo ler e asore-

ver, aos costumes disse nada, e, sob o compromisso de só di-

zer a verdade do que souber e lhe f~r perguntado a respeito 

dos factos aonstantes da Portaria de fls. 2, que lhe foi li

da, respondeu, na presença do aocusado e do representante do 

Syndicato; que no dia 22 de Novembro do anno passado, encon

trava-se a testemunha ás oito horas da manhã na estação de 



de Macahé exercendo suas ttribuições de Inapector-AJudante 

do Trafego e verificou que desde oito horas da manhã, por 

falta de licença telegraphica da estação de Mundéoe, cujo ap 

parelho telegraphico não attendia aos chamados, ee achav re 

tido um trem com carros vasios destinados ao carregamento de 

lenha entre Mundéoe e Glycerio, cujo trem só partiu depois 

de nove horas, com licença, digo, com autorização do Chefe 

do Movimento, no Rio de ;r neiro, mediante consulta do agente 

de Maoahé, com licença de telegrapho interrompido (T.505) e 

recommendações eapeciaes feitas ao machinieta e conductor, 

visto que até aquella horâ o apparelho telegraphioo de Mun-

d , ... t d , eos continuava a nao at en er; que as onze hora Mundéoe 

ttendeu ao apparelho, recebendo um telegramma transmittido 

por Maoahé, nada dizendo, porém, sobre a chegada do trem 

para carregamento de lenha; que a estação de Mundéoe, onde 

servia o aocusado, pereristiu em não attender aos chamados da 

de Maoahé pouco antes das quatorze horas para concessão de 

Íicença telegraphica para a partida do trem de horario numer 

57, que se devia dar ás quatorze horas; que ainda oom autori 

zação do Chefe do MOvimento, o agente de Macahé fez seguir o 

trem numero 57 com licença de telegrapho interrompido (T.505 

até Mundéos, partindo então o referido trem, pelos motivos 

acima narrados, com um atrazo de 35 minutos; que a testemu

nha abandonando os serviços que estava fazendo em Maoahé, 

resolveu embarcar no trem 57 afim de certificar-se do que 

oocorria em Mllndéoe; que ao transpor o trem 57 a Chave daque 

la estação, viu a testemunha que o respectivo agente, Valen-

tim J"osé de Souza, embaroár occasião no carro, digo, 

no estribo do compartime carro de primeira classe, es-

tando sem b"Onet e m collarinho; que a testemunha perguntou 

então ao aocusado o que estava fazendo, obtendo a resposta • 
de que se achava fazendo cruzamento de trens; que saltando 

na estação, dirigiu-se a testemunha, em companhia do aoousa-

J 
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accusado, a.o apparelho telegraphioo e collooando o dedo so

bre o manipulador, verificou não haver interrupção, pois que 

Maoahé attendeu immediatamenteJ que a testemunha interpellou 

nesse momento o acouaado, que respondeu com máos modos, ati

rando papeis e carimbos sobre as mas~; que a testemunha não 

encontrou, no apparelho tel graphico, nenhum defeito allega-

do pelo agente aoousado para justificar a falta de attenção 

aos chamados de Maoahé, pois que pondo, como já disse, o ded 

no manipulador, foi logo attendido pela estação de Macahé; 

que a testemunha constatou que o aoousado devia estar em

briagado porque sentiu-lhe o cheiro pronunciado de aguarden-

te; que durante a permanenoia do trem 57 em Mundéos, a tes

temunha verificou que a licença para o trem de lenha com o 

qual o 57 cruzou em Mundéoe já estava esoripturada pelo 

acousado, faltando apenas o numero, bem como assistiu ates-

temunha o aoousado pedir licença a Glyoerio para seguir via-

gem o trem 57, esoripturando o respectivo impresso, e tambe 

passar recibo doe volumes descarregados do dito trmn na gui 

respectiva, e vender bilhetes oom destino em branco, que fo ' ? 
ram escripturados pelo aoousado oom a mão tremula; que a ~ 

testemunha seguiu no trem 57 até Glyoerio, onde ao chegar 

telegraphou ao agente de Yaoahé e ao Delegado do Trafego em 

Campos, pedindo substituto para o acousado com o fim de sua 

pendel-o do serviço, visto considerar de gravidade tudo o 

que tinha oooorrido e constatado de visu; que na noite do 

mesmo dia, cerca de vinte horas, achando-se a testemunha em 

Glyoer i o', na pharma.oia Athayde , viu entrar ali , afim de pa- ) 

gar uma conta, o accusado, que se achava descalçKo e armado 

oom arma de fogo, constatand~ que o masmo accusado se enoon 

trava ainda mais perturbado do que em Mundéos; que dirigin-

do-se á testemunha, o accusado procurou entabolar oonversaç o, 
" 

dizendo: "Então o senhor deu um telegramma oontra mim, mas 

ainda desta vez não vou para a rua"; que não tendo havido 

tempo para a chegada do substituto pedido pela testemunha, 
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testemunha, é evidente que o acou~ado, estando áquella hora 

em Glyaerio, havia abandonado o seu posto ~ Mundéos; que no 

dia 23 de Novembro de 193?, como a estação de Mundéos ainda 

não attendes~e aos chamados telegraphico~ de Glycerio, a tes 

temunha teve necessidade de autorizar circulação, com li-

oença direata de Macahé, digo, como a estação de Mundéos ain 

não attendesae aos chamados telegraphicos de Maoahé, a teste 

munha teve necessidade de autorizar a circulação, com licen

ça directa de Macahé, até Mundéos, licença esa pedida por 

Glyo,erio, de um outro trem tambem destinado ao earregamento 

de lenha; que se recorda a testemunha que, quando o aoousado 

servia na estação de Dr.Loretti, sendo voz corrente que elle 

fazia uso de bebidas alcoolicaa, a testemunha, tendo em vis

ta o que determina o artigo 166 do Decreto numero 15.673, de 

7 de Setembro de 1922, que approvou o Regulamento para a Se

gurança, Policia e Trafego das Estrada de Ferro, procurou 

obter do accusado uma declaração escripta e aasignada aa 

qual se oompromettess& a não fazer uso de bebidas alaoolicas 

não sendo, porém, attendido. Dada a palavra ao Secretario 

da Commissão, á sua pergunta sobre se alguma vez constatara 

ou soubera de caso de embriaguez por parte do accusado, res

pondeu que algumas vezes vira o acausado fóra do seu estado 

normal, deixando, comtudo, para tomar providencias em ocoa

sião mais opportuna, entretanto, sabe que certo dia, no anno 

de 1935, o seu etollega Sebasti.ão Martins encontrou o accuS'a

do embriagado, pelo que foi suspenso do serviço por dez dias 

Dada a palavra ao accusado, por este foi dito que contestava 

em parte o depoimento da testemunha, reservando-se para fa-

zer os esclarecimentos na defesa escripta que apresentar. 

Dada a palavra ao representante do Syndioato, á sua pergunt 

sobre se havia commercio e recursos em Mundéos e ee essa zo-, 
na era palustre , respondeu a testemunha não haver commercio 

nem recursos e ser a zona palustre; que a testemunha, res

pondendo a segunda pergunta, declara não saber de soiencia 

J 

J 
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~r 
eaienaia propri nem por ou ir dizer ser o aaoueado 

de febres e estar em tratamento de quinino. Dada a 

á testemunha, disse confirmar o seu depoimento, por 

a taaad o /JJ !J 1 
palavra u;; v 

prese~o da verdade. Nada mais havendo nem sendo dito, mando 

o senhor Presidente encerrar o presente depoimento, que, de

pois de lido e achado aonforms, vae aesignado pela testemu

nha, membros da Commieaão, acaueado e repreeentante do Syn-

diaato. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior 

Secretario da Oommdsaão, servindo de escrivão, daatylogra-

ate em quatro vias 

'l':ERMO DE AUSENOIA DO ACCUSADO 

Em seguida, pelo acausado foi dito que tinha necessida

de de se ausentar, pelo que deixava o representante do Syn

dicato aasietindo ao proseguimento do presente inquerito , 

o ~ue ouvido pela Commiasão, esta permittiu, fazendo o se

nhor Presidente ver ao acoueado que, a contar da data do 

encerramento deste mesmo inquerito, ficava-lhe averto o 

prazo de c·inco dias para apresentação da defesa esaripta 

que tivesse, consoante oommunioação que terá o representant 

do Syndioato no final do mesmD. Do que ficou o aaausado 

bem soiente. E, para constar, eu, Manoel u~eto Vaz Junio , 

Secretario da Oommdssão, servindo de escrivão, daatylogra-

phei este em quatro vias de egual teor, que subscrevo e as-, 
signo com os demai membros da Oommissão, acou 
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~ 
subsorevo,~~~~~~~~~~~~~~r-~~~~~~------~~at~ 

SEGUNDA TESTEMUNHA 

Em seguida, compareceu JOAQUIM FERREIRA COELHO, portu

guez, com vinte e tres annos de edade, residente á rua da Al

fandega numero 81, no Rio de ~aneiro, solteiro, viajante com-

merciel, sabendo ~er e escrever, aos costumes disse nada, e, 

s ob o compromisso de só dizer a verdade do que souber e lhe 

f~r perguntado a respeito doa factos constantes da Portaria 

de fls. 2, que lhe foi lida, respondeu, na presença do repre

s entante do Syndicato: que no exeroicio de suas funcçõee de 

viajante commeroial ãa firma Moreira, Irmão & Companhia, est 

belecida no Rio de ~aneiro á rua da Alfandega numero 81, a 

testemunha embarcou no dia~~ de No~mbro do anno passado, 

em Macahé, no trem que devia partir ás 14 horas com destino 

a Glycerio, mas que de facto partiu bastante atrazdo, digo, 

atrazado; que tal atrazo motivou reclamações da testemunha e 

de outros passageiros, os quaee em seguida informad~s de que 

a causa do atrazo era o agente de Mundéos não attender ao ap

parelho telegraphico para conceder a licença regulamentar, o 

que motivou, segundo soube a testemunha, seguir o trem com 

licença especial; que ao entrar na chave da estação de Mun

d,oa, viu a testemunha embarcar no carro de passageiros, mui

to mal vestido, o accusado; que desembarcando na estação de 

Mundéos, a testemunha e outros passageiros presenciaram o 

Inspeator da Leopoldina, Aureliano Cancio, que tambem s guir 

no mesmo trem desde Macahé, communioar-ee pelo apparelho te

legraphioo oom a estação de Maoané sem diffiouldade, inter

pellando em seguida o mesmo Inspeotor o aocusado sobre a 

• I 
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a causa da falta de licença telegraphica; que a testemunha 

ouviu o aocusado responder ao Inspector Cancio oom muito 

máoa modos, fazendo, de vez em quando, gestos de exhibição 

da arma de fogo que trazia á cinta, do lado esquerdo, como 

se podi ver toda s vezes que elle afastava a ba do pal -

tot; que depois procurando o Inspoctor Cancio fazer o agente 

accu.a do activ os tr balhoo inher ntes ao trem p ra evit r 

maior trazo, presenciou a testemunha o accuaado r sponder 

em attitude aggressiva ao Inspector Cancio que lle, Inspe

ctor, nada tinha a ver com isso e quem mandava na eataç·o 

era elle agente; que pelas maneiras, pelos gestos e pel s 

palavras do aoousado na occasião, al~m do specto physico, 

era fóra de duvida que o aocusado estava embriagado; que a 

testemunha seguiu par Glycerio, onde firmou o documento, 

junt~ente com outros passageiros, que no momento lhe foi 

lido e mostrado e que reconhece como auth ntic sua asei-

gnatura ali appost ; que na noite do mesmo dia 22 de Novem

bro, a testemunha soube que o accueado chegára a Glycerio 

armado e f ra desarmado por um seu amigo. Dada palavr 

ao Secretario da Commisa·o, á sua pergunt sobre por que 

foi lavrado o documento datado de 22 de Novembro do anno pas

sado em Glycerio e não em Mundéos, respondeu a testemunha 

que par não prender maia o trem nest estaç·o e mesmo por 

que deaej m os passageiros que suas firmas fossem reconhe 

cidas em cartorio, que não existia em undéoa. Dada a pala

vra ao representante do Syndicato, di se contestar em parte 

o depoimento da testemunha pelas razões que adduzirá oppor

tunamente. Dada a palavra á testemunha, por esta foi dito 

que confirmava o seu depoimento, por er a expressão da ver 

dade. Nada mais havendo nem sendo dito, mandou o senhor 

Presidente eno rrar o presente depoimento, que, depois de 
• 

lido e achado conforme, vae ssignado pela testemunha, em

broa da Commdaaão e representant do Syndicato. Do que, 

para constar, eu, Manoel ugusto Vaz ~unior, Secretario da 
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da Commdssão, servindo de escrivão, dactylographei este em 

quatro vias de egual 

L 

TERCEIRA TESTEMUNHA 

Em seguida, compareceu ERNESTO VASCONCELLOS, brasileiro, 

com quarenta e sete annoa de edade, residente á rua Marechal 

Deodoro numero 13, em Macahé, Estado do Rio de Janeiro, com-

meroiante, casado, sabendo ler e escrever, aos costumes dis

se nada, e, sob o compromisso de só dizer a verdade do que 

souber e lhe f~r perguntado a respeito dos factos constantes 

da Portaria de fls. 2, que Lne foi lida, respondeu, na pre

sença do representante do Syndioa.to: que a testemunha viajou 

no trem que no dia. 22 de Novembro do anno passado devia par

tir de Macahé ás quatorze hora8 com destino a Glycerio, em 

cujo trem viajou tambem o Inspeotor da Leopoldina, Aureliano ~ 
~anoio; que referido trem partiu de Macahé bastante atrazado 

sendo a testemunha informada, como o foram outros passagei

roa, de que a causa do atrazo tinha sido o facto da estação 

de Mundéos não attender ao apparelho telegraphioo para con

ceder a licença regulamentar, partindo porisso de Macah~ 

com uma licença especial, que obrigou o machinista a viajar 

com muito vagar e cuidado; que ao entrar o trem na chave da 

estação de Mundéos, embarcou no carro de passageiros o res

pectivo agente Valentim José de Souza, que embora uniformi· 

zado, se encontrava sem collarinho e gravata, tendo uma toa-• 
lha amarrada ao pescoço; que o Inspeotor Aureliano C'ancio 

vendo o accusado, perguntou-lhe o que estava fazendo, res-

pendendo-lhe o agente que tinha ido esperar o trem na chave; 
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chave; que chegado o trem na estação, a 

á Ageneia, onde já se encontrava, entre 

1.:./J,: 
testemunha dirigiu-se qo 
outras pes~~as, o 

Inspector Cancio, e tambem o accusado, presenciando então o 

Inspeotor interrogar o aoeusado sobre a causa de não conceder 

licença ao trem, uma vez que ello, Inspeotor, verificára es

tar bom o apparelho, ao que o aocusado respondeu se o appare

lho estava func~ionando com elle, Inspeetor, o mesmo não se 

tinha dado com alie, acousado; que a testemunha observou o 

modo aspero com que o accusado respondia ao Inspector, notan-

do ainda que o acousado se achava armado, com um revolver na 

cint , que podia ser visto todas as vezes que o acauaado ges 

ticulava, pois a blusa se achava aberta, isto é, deaabotoadaa 

que a testemunha é de opinião que o accusado se achava em

briagado, do mesmo modo como já o tem visto maia de uma vez 

em Maoahé; que a testemunha reconhece o documento que sobre 

os factos que motivam este inquerito assignou com outros pas 

eageiros em Glycerio, podendo accreecentar que o mesmo não 

foi firmado em Mundéos porque só em Glycerio poderiam ser 

reconheeidas as firmas; que soube a testemunha que no mesmo 

dia. 22 de Novembro, á no i te, o accusado penetrou, armado, 

num bar existente em Glycerio, sendo ali desarmado por um 

amigo. Dada a palavra ao Vice-Presidente e ao Secretario, 

nada perguntaram. Dada a palavra ao representante do Syndi-

cato, por este foi dito que contestava em parte o depoimento 

da testemunha pelas razões que ' em tempo adduzirá. Dada a pa 

lavra á testemunha, esta disse que confirmava o seu depoi

mento em todos os seus termos, por representar a expressão 

da verdade. Nada mais havendo nem sendo dito, mandou o se-

nhor Presidente encerrar o presente depoimento, que, depois 

de lido e achado conforme, vae asaignado pela testemunha, 

membros da Commissão e representante do Syndicato. Do ~ue, 

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Secretario da 

Commissão, servindo de escrivão, dactylographei este em qua-
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quatro vias de 

QUARTA TESTEMtJNHA 

Em seguida, compareceu ANTONIO LUIZ DA COSTA, brasileiro, 

com trinta e oito annos de edade, residente á rua Lopes da 

Cunha numero 32, em Nictheroy, Capital do Estado do Rio de 

Janeiro, negociante, casado, sabendo ler e escrever, 

tumes disse nada, e, sob o compromisso de só dizer a 

do que souber e lhe f~r perguntado a respeito doa factos co 

tantes da Portaria de fls. 2, que lhe foi lida, respondeu, 

na presença do representante do Syndicato: que notando, no 

dia 22 de Novembro do anno passado, que demorava partir o 

trem que devia sahir ás 14 horas de Macahé para Glycerio, 

estação a que se destinava a testemunha, a serviço da firma 

commercial de que é socio e viajante commercial, Lima, Irmão 

& Companhia, estabelecida em Nictheroy á rua Benjamin Cons

tant numeros 8' e 87, a testemunha foi informada na Agencia 

de Maoahé de que o facto da estação de Mundéos não attender 

ao apparelho telegraphico para conceder a necessaria licença 

era a causa da demora; que o trem partiu finalmente com regu 

lar atrazo, nelle viajando a testemunha com outros pasaagei- \ 

roa, entre os quaes o senhor Aureliano Cancio, Inspector da 

Leopoldina; que quando o trem transpunha a chave da estação 

de Mundéoa, a testemunha viu tomar o carro de passageiros o 

aocuaado, que estava com a blusa desabotoada e sem bonet, 

respondendo asperamente á interrogação do Inspector Canoio, 

que indagava do motivo por que o accusado tomava o trem ali; 
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que nessa ocaaeião o accusado perguntou ao Inapector se elle 

desconhecia a disposição regulamentar que determinava a pre-

sença do agente na chave por occasião do cruzamento de trens; 

que em seguida, já na Agencia da estação, o Inepector Cancio 

interpellou o accuaado sobre o motivo por que não attendera 

á es tação de Macahé para conceder licença ao trem, obtendo 

como resposta que o apparelho não funcaionava, não obstante 

a testemunha viu que o Inspector Canaio no mesmo omento se 

communicou pelo apparelho telegraphico com a estação 

que para a testemunha não resta a menor duvida que o accueado 

se achava embriagado, conforme já o viu em tal estado no dia 

14 do corrente, na viagem de Rio Bonito para Capivary, em que 

ambos foram pas~ageiros do masmo trem; que a testemunha poude 

ver ainda no dia 22 de Novembro do anno passado, em Glycerio, 

digo, em Mundéoe que o accueado se achava armado e fazia ges

tos de puxar a arma quando se entendia com o Inspector Canoio 

o que levou a testemunha e outros passageiros a permanecerem 

na Age'ncia junto ao Inepector afim de evt tar qualquer facto 

funesto, pois que o accueado estava por demais exaltado e 

re s pondendo com muita irritação ao !nspector Cancio; que na 

noite do mesmo dia 22 de Novembro, áe oito horas mais ou me-

nos, a testemunha achava-se na Pharmacia Athayde em companhi 

do Inspeotor Can~io, quando ali entrou o accusado, uniformi

zado, sem bonet e desaalço, sobrando uma pasta de couro e 

gritando que tinha uma questão judicial com a Companhia Leo

poldina; que a testemunha viu estar ainda nessa ocoasião o 

aoousado armado, sendo em seguida retirado da Pharmacia por 

um seu conhecido, que o levou para um botequim da localidade, 

onde· foi desarmado; que por não existir em Mundéos oartorio, 

onde pudessem ser reconheoidas as firmas do abaixo-assignado 

que a testemunha firmou, juntamente com outros paseageirog do 

referido trem, pedindo providencias á Companhia Leopoldina, 

foi esse documento, que é mostrado á testemunha no momento e 

por ella re~onhecida sua aasignatura como propria, feito em 

Glycerio; que quando o accueado entrou na Pharmacia Atbayde, 
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~ 
Athayde, em Glycerio, ainda se achava bastante embriagado. ~L/' ~ 
Dada a palavra ao Vice-Presidente e ao Secretario da Commie- ~ 
são, nada perguntaram. Dada a palavra ao representante do 

Syndicato, á sua pergunta sobre se Mundéoe era uma locali-

dade palustre e sem recursos, respondeu a testemunha que 

sim, era um local atacado de febres e sem recursos, segundo 

está informada, e que tem scienoia tambem que o empregado 

que foi substituir o aoousado naquella estação, oahiu com 

febres, por não estar habituado ao clima, substituição essa 

feita anteriormente ao·s factos que originaram o presente in

quer i to; á segunda pergunta sobre se a testemunha sabia ser 

costume dos moradores da zona palustre usarem o paraty como 

preventivo contra as febres, respondeu a testemunha ter 

scienoia disso, por ouvir dizer; por fim, o representante do 

Syndioato, advogando a causa presente, e de acoordo com o 

depoi~nto do accusado, contesta em parte o presente depoi

mento. Dada a palavra á testemunha, por esta foi confirmado, 

na integra, 'o depoi~nto que prestou, por ser o mesmo a ex

pressão da verdade. Nada mais havendo nem sendo dito, man

dou o senhor Presidente encerrar o presente depoimento, que 

depois de lido e aohado conforme, vae assignado pela teste

munha, membros da Commiesão e representante do Syndioato. 

Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Seoret 

rio da cromm!ssão, servindo de 
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QUINTA TESTEMUNHA 

Em seguida, aompareceu MANOEL GARCIA, brasileiro, com 

quarenta e cinco annos de edade, residente á Travessa da Ala

meda numero 8, em Nictheroy, Capital do Estado do Rio de ~a-

neiro, viajante commercial, casado, sabendo ler e escrever, 

aos aostumes disse nada, e, sob o aompromisso de só dizer a 

verdade do que souber e lhe f~r perguntado a respeito doa fa~ 

atos constantes da Portaria de fls. 2, que lhe foi lida, res

pondeu, na presença do representante do Syndioatos que a tes

temunha declara haver deixado de responder ao pregão, no ini

cio doa trabalhos, devido a se encontrar ausente desta loaa

lidade, tratando de seus interesses commerciaes, sómente ten-

do chegado ha pouco a esta cidade, motivo por que comparece 

agora á presença da Commisaão; que a testemunha foi passagei 

ro do trem que no dia 22 de Novembro do anno passado devia 

partir de Macahé em direação a Glycerio ás 14 horas, mas que 

só sahiu com um atrazo que caloula de 40 'minutos a uma hora; 

que a testemunha viajava a serviço da firma Marinho Pinto & 

Companhia, estabelecida em Nictheroy á rua Benjamin Constant 

numero 244; que ao approximar-s e o trem da es.tação de M:undéoa:, 

nelle penetrou o aaousado, tendo os cabellos em desalinho, 

a blusa desabotoada, sem collarinho e gravata, desembarcando 

na estação; que a testemunha estranhou a maneira aspera e 

brutal por que o aocusado respondeu á interpellação do Inspe 

ctor Cancio sobre o facto delle, acouaado, não haver attendi 

do ao apparelho telegraphioo para conceder a Macahé a licenç 

regulamentar sobre trens; que o acousado disse não funcaiona 

o apparelho, mas essa allegação foi immediatamente desmentid 

co o facto do In~pector Cancio conseguir immediata oommuni

oação telegraphioa com Maoahé; que na convicção da testemunh , 

o acousado estava visivelmente embriagado e não era já a pri , 
meira vez que a testemunha o via em tal estado, pois quando 

o accuaa.do servia em Dr.Loretti, era aommum fazer uso de be-
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~ 
bebidas alaoolicas a ponto de ficar O'Ompletamente tranS'tOrna- o~ cj( 
do, como a testemunha presenciou; que quando a testemunha vi ~~ 

o accusado em Mundéos, achava-se elle armadOJ que na noite do 

mesmo dia 22 de Novembro do anno passado, em hora que não 

p&de pre~isar, achando-se a testemunha no hotel em Glycerio, 

11 chegou o acoueado, ainda armado e embriagado, a ponto do 

hoteleiro negar-lhe hospedagem, sabendo a testemunha que o 

acouaado f~ra desarmado, só recebendo de novo a arma quando 

no dia seguinte regressou a Glycerio; que a testemunha reco

nhece o abaixo-assignado que lhe é mostrado no momento e que 

foi por a-i e outros passageiros confecaionado em Glycerio, 

parecendo-lhe que o não foi em Mundéos para não atrazar is 

o ~rem. Dada a palavra ao Vice-Presidente e ao Secretario, 

nada perguntaram. Dada a palavra ao representante do Syndi-

cato, por este foi dito que contestava em parte o depoimento 

da testemunha pelas razões que adduzirá opportunamente. Dad . 

a palavra á testemunha, por esta foi dito que confirmava o 

a-eu depoimento, por traduzir o mesmo a expressão da verdade. 

Nada mais havendo nem sendo dito, mandou o senhor Presidente 

encerrar o presente depoimento, que, depois de lido e achado 

conforme, vae assignado pela testemunha, membros da Commi sã 

e repreS'entante do Syndicato. Do que, para constar, eu, Ma

noel Augusto Vaz Junior, Secretario da Commissão, servindo 

de escrivão, dactylographei este em 
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SEXTA TESTEMUNHA 

Em seguida, compareceu ARTHUR CARLOS DA CRUZ BARROSO, 

brasileiro, com vinte e oito annos de edade, residente na 

Praça Visconde de Rio Branco numero 30, em Macahé, no Estado 

do Rio de Janeiro, engenheiro-electricista-meohanico, sol-

teiro, sabendo ler e escrever, aos costumes disse nada, e, 

sob o compromisso de só dizer a verdade do que souber e lhe 

fOr perguntado a res~eito dos factos constantes da Fartaria 

de fls. 2, que lhe foi lida, respondeu, na pre~ença do repre 

aentante do Syndicato: que a testemunha tendo se ausentado 

desta cidade a serviço, deixou de responder ao pregão, no 

começo dos trabalhos, porém, retornando ha pouco, comparece 

á presença da Commissão para prestar seu depoimento; que ten. 

do de viajar para Glycerio no dia 22 de Novembro do anno pas 

sado, a serviço do cargo que exerce, a testemunha dirigiu-se 

á estação de Macahé afim de embarcar no trem que devia par

tir ás 14 horas e, como demorava o aignal da partida, por 

mais de uma ve~ a testemunha foi até á Agencia da estação, 

onde verificou que a estação de Mundéos não attendia aos 

chamados feitos pelo apparelbo telegrapbico, ora pelo Agente 

ora pelo telegraphis·ta, cure desejavam obt~r a licença regu

lamentar; que finalmente o trem partiu com um atrazo sensi

vel, utilizando uma licença especial; que chegando a Mundéoe 

presenciou tambem o Inspeotor da Leopoldina, Aureliano Can

oio, que seguira no mesmo trem, chamar Macahé pelo apparelho 

telegrapbico e ser attendido incontinnenti, ficando assim 

demonstrado não existir qualquer defeito no apparelho tele

graphico naquella occasião; que a testemunha estranhou os 

termos asperos com que o acousado respondeu ás interpellaçõe 

feitas pelo Inspector Cancio, aliás sempre em phrases poli-

das e oortezes, sobre o motivo por que o mesmo aocusado não 
• 

attendera aos chamados de Maoah~ pelo apparelho telegraphioo 

para a conceegão da licença; que a estranhesa da testemunha 
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tal normal,. possivelmente alterado pela ingestão de bebidas 

alcoolicas; que se retirando em seguida para o carro de pas

sageiros, a nada mais aa~istiu na occasião a testemunha; que 

a testemunha ignora a razão por que foi feito em Glycerio o 

abaixo-assignado por ella e outros passageiros firmado e re-

ferentes aos factos que motivaram o presente inquerito, docu

mento esse que foi remettido á Estrada e que no momento lhe 

é ~strado, parecendo-lhe entretanto que não se confeccionou 

em Mundéos o mesmo documento para não aggravar maia o atrazo 

oom que o trem já corria, e aoorescenta que, annuindo ao oon-

vite que lhe foi feito para aa~ignar tal documento, teve em 

vista concorrer para evitar faotos semelhantes, que depõem 

contra o serviço da Estrada e acarretam prejuizos ao publico 

Dada a palavra ao Vice-Presidente e Secretario, estes nada 

perguntaram. Dada a palavra ao representante do Syndiaato, ·~ 

á sua pergunta sobre se conhecia as condições da região de 

Macahé a Glyoerio e podia dizer ser ella febril, a testemu-

nha respondeu affirmativamente, dizendo ser ella febril de 

Maoah~ a Mundéos; 'segunda pergunta sobre se sabia ser Mun-

déos uma localidade oommercial, a testemunha respondeu lhe 

parecer que não, pois que além da estação havia ali apenas 

uma casa, que a testemunha via sempre fechada. Nada mais 

havendo nem sendo dito, mandou o senhor Presidente encerrar 

o presente depoimento, que, depois de lido e achado conforme 

vae aesignado pela testemunha, membros da Commiasão e repre

sentante do Syndioato. Do que, para constar, eu, Manoel Au-, 

gueto Vaz ~unior, Secretario da Commiasão, servindo de esari 

vão, daotylographei este em quatro vias de egual teor, que 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Em seguida, não havendo mais testemunhas a serem ouvidas 

no presente inquerito, mandou o senhor Presidente fosse o 

mesmo encerrado, dando-se ecienoia ao representante do Syn

dioato de que, conforme foi declarado no Termo de Auaenoia 

do Aocusado, a fls., o prazo de cinco dias para apresentação 

da defesa que tivesse começa a correr desta data. Do que 

ficou alludido representante bem aciente. E, para constar, 

eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da Commiseão, ser

vindo de escrivão, daotylographei este termo em quatro viaa 

de egual teor, que subscrevo e as~igno oom 

da Commisaão e 

11 
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CERTIDA:O 

Aos 21 dias do mez de Janeiro do anno de 1936, certifico 

e dou fé que foi apres-entada, dentro do prazo, a defesa es--

cripta, acompanhada de quatorze documentos, que adiante se 

vêem. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, 

Secretario da Commis-são, servindo de escrivão, daotylogra-

phei esta certidão em quatro vias 

acrevo,~h 

" 



SYNDICATO DOS FERROVIARIO 

N S/2 . 

Exmo.Snr.Preaidente e Demai em 
da The Leopoldina Railway Compan 

Inqueri tos ~~,~~~ 

lSI 

VALENTIM JO~ DE SOUZA1 bra eiro 1 casado, com 36 an
nos de idade e 18 annos e 5 m zea d serviços prestados l ~e • 
Leopoldina Ra~lway,fonforme consta em fla. de sua declaraçoe 
syndicalisado, tendo a matricula nSI ~2.601, possuidor da Cartei• 
ra Profisaional.do Minist ri do Trabalh nSI 14.288 serie Sa, ~ 
Ag ntt de estaçao de 5a.classe dessa Companhia, com exercicio na 
estaça de Mund: os do ramal de Gl.ic,rio. central de :Mac~.C,lugar 
d'onde foi suspenso de suas funcçoea e do serviço da Companhia
a 23 de Novembro de 1935 para responder ao Inquerito AdministrA 
tive contra ai movidoJ pelo Representante do Syndicato, Arthyr
dos Santos CarvalhQ! signatari I em defeza, perante a Commissao
de Inqueritos Admin atrativos d z, nesta e na melhor · t6rma de • 
direito, o seguinte& , 

A The Leopoldina Railway baseando-ae no artigo 
· 166 do decreto. l5.673 de 7 de Setembro de 1922td! 
ereto este transcripto no "G I" (Regulamento para 
a seguranca,policia e Tratego das Estradas de Fe~ 
ro) e no fiL.ao• (Regulamento para mach!nistas e 
foguistas) bem assim no que preceit~a o artig nSI 
54, letras "b" e •e" do decreto nSI 00o465 de l de 
Outubro de 1931 diz pelo instrumento da portaria
do Snr.DirectorMGerente a fls. 21 que& 

•••"para apurar faltas graves ·
de embriaguez e indiaciBli• 
nn,em serviç que lhe sa -
attr1buidas 1pois accusado 
de no dia 22 de Novemhr de 
l935 1sertindo como Agente -
na es~çao de Mundlos, por
occasiao da chegada alli do 
trem de passageiros numero-
57,que havia partido de Ma~ 
cah' com um atrazo de 35 mi 
nutos,mais ou menos,e com = 
licença de telegrapho inte~ 
rompido (T.505) em virtude• 
de não haver Mund&os atten· 
dido aos insistente chama
dos de Macah& pelo appare - • 
lh telegraphico,ter sido -
encontrado em estado de em~ 
briaguez,no que J' ' reicin 
dente,e,sendo interrogado -
pelo Inspector•AJudante do
Trafego,Aureliano Cancio, -

(conto) 



seu superior hierarchico -
qu viaJou no referid tre 
o qual constatou achar se fu,a 
cionando be a linha telegra 
phica,desrespeitou-ol.eo 

PBELXMINARUEN'IB 

Desde dos tempo maia recuados da hi toria aos 
nossos di a, ci nti ta , moralistas.• 1 gisl do 
re têm suscitado medida de repres ao ao uso de
bebidas alcoolicas,tendo dever imperativ e mesmo 
por força da lei, Administraçao da The Leopold1 
na Railway, de punir com l. rigoroaidade cabivel a• 
cada caso,aquelle que transgrid m s di positi 
vos da lei contra a embriaguem habitual ou em ser 
viço,posto que,al'm de ser uma medida de prophil: 
xia e evitar perigos imminent s da segurança go -
publicoJ do material e doa serviços que lhes saó -
inherentes,presta relevantes serviços ao paiz co• 
hibindo o use a massa trabalhadora! a maia v lum 
sa collumna de homens uteia a patr a, •• incumbi= 
dos da riqueza nacional. 

ENTRETANTO 

- Conforme d claraçÕea do accusado a tla. seu 
estada não era~embriaguez e sim de toJPor,prove• 
niente ao grande mal pathologico que • poaauidor, 
•PALtmiSW) CHRONICO•, adquirid _, j, de longa data• 
nos s rviçoa da Companhia, e da grande quantida• 
de de quinino ingerido para co bater essa enter 
midade. 

ASSIM 

Verificando•se e analysando•se os documentos 
por c8pia, a flao da correspondencia tr cada • 
entre o accusado a Gerencia, a Chefia e Inspe w 
ctoria do Trafego,logo se verifica que seu e_ 
tado de sa~de ~ deficiente para os serviços a w 

si inherentes, desde do anno de 1933 atac d • 
que éra e ', da malaria. 

POIS 

A malari aynonymo da f'bre palustre, mias 
mática ou intermi~tente,tem como symptomaa ou~ 
caracteres,sensaçoea esquisitas de languidea,
de OBTUSIDADBJ d5r de cabeça, sendo estas d • 
rea latejantea~deaassoc go, IRRITABILIDADE,l~ 
gua secca e saburrenta,mau halit !podendo tam
bem haver v mitoa,a&de intensa,pr sã de ven • 
tre, d6res nas costas e noa membros. 

lt 

(conto) 
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ISTO CONCBETO 

B te paroxismo dura conforme a sua violenciaJ • 
nos intervallo ,o paciente p&de sentir-se pert'ei ... 
tamente bem, emb&ra experimente f§lta d apetite e 
fraqueza, em virtude da destituiçao dos numero os• 
globulos vermelhos. 

LOGO 

O accuaado jl por si condemnado ' miseria pel -
. germem fatal que lhe circula nas veiaa, entristeci 

do 1 definhado,agonisante,inerte,embrutecid inuti! 
a i mesmo 1_. ~mfim, um ser valetudinario devorad -
pela amareLaldâo 1 a cachexia e o hebetismo, dever41 
• POR PRINCIPIO DE HUMANIDADE E JUSTIÇA • set Jul• 
gado no presente Inquerit .Administrativ 1 nao co• 
mo incurso nas letras "b., e . "e" do artigo 540 do ... 
decre~o 20.465 de 10 de Outubro de 193lJ e aim1 no 
que se enquadra no artigo no 260 e seus paragra -· 
phos, deste referido decreto. 

DE FACTO 

Expostas estas preliminares espera o signatario 
seja reconhecida a sua origes irretorquivel e ins~ ~ 
phismavel~ela digna Commissa que presidiu com ~ 
da exempçao de animo preconcebid 1 o presente In g 

qu rit 1 pois que null ~~ o consequente procegui• 
mento se bas ado no artigo 53 do decreto 20.465 de 
10 de Outubro de 193l,tendo em vista entre outros ... 
o que diz os artigos ns.610 e 620 do decreto nume
ro 16o751 de 31 de Dezembro de 1924o 

100 

E AINDA MAIS 

Diz o douto e abalisado parecer do ExmooSnr. -
Consultor Juridico do INSIGNE MINISTERIO DO TRA w 

BALHO, INDUS'l'RIA E COMliiERCIO em da ta de 15 de Ju
lho de 1932, prQveniencia de recurso do accusado 
ao inquerito Administrativo que respondeu e que -
consta na sua. f de officio junto aos autos quec 

•••''Demais,ha que levar em -
conta o seu estado mor -
bido,victima que era. -
NESTA OCCASIIO de uma IN 
FECçJ'o PALUSTRE t conforme 
ATTESTAM os Mtorcos da -
Companhia em lAUDOS cone 
tantes do processo anne
xo a este recurso,fl .ns 
63 e Mo 

Par estes peritos,oa 
indiviquos atacados de .. 
infecçao palu tre,ficama 
eventualmente sujeit & a 
PERTUBAÇ~ES NERVOSAS que 
podem tornar realmente -
II;WESPON~~· 

• 
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oo•" Nestas condiçÕes,conside• 
rando o estado pathologi 
co em que se encontrava -e' virtude de uma infec -
çno malar1~ 1 o recorr ente, 
por occasiao da falta co
mettida. 

Consider ando que este• 
estado pathologico pode -
ria leval-o a cri ea deli 
rantea 1que lhe tolheria = 
possivelment a plena c~ 
ci~nci de seus actos 1 6 .; 

(fl o84 70•73). 

PE MERI'J.JS 

Duas são as faltaa grave imputadas a ~TIM JOst 
DE SOUZA como J' foram articuladas anteri rmente pelo 
signatario 1 p r citação da portaria fls.a, sendo a• 
primeira dellast 

a de estar visivelmente al -c oli, ado am serviç e com 
isso prejudicar a regular1 
dade do serviçe de trens • 
d Companhia 1dando origem 

prote to e um abaixo a_ 
ignado dos passageiros do 

trem1que offreu o atrazo• 
d 35 minutos -

As testemunhas na sua totalidade uniformisaram 
seus depoimentos 1fazendo cr3r mesmo 1que factores exis 
tiram,contr ari'!S ao accusado ,para essa harmonia e uni 
sonidade 1 ( . ) nao obstante, o accusado declarar que de 
facto;estava 1pertubado e em e tade de torpor11s o1de
origem, psychopathologica do seu organi mo. 

1asa 

COM TUDO 

Foge 4 alçada e competeno1a, a affirmativa das te! 
temunhas 1dil ~em estar o accusado alcooliaado,pois o 
mesmo estava era visivelmente pertubado e obtuso,ai'm 
de f&rtes dSres de cabeça,formando um paroxismo 1tor -
nand •Se um DEBIL MENTAL e consequentemente um ~RRESw 
PONSAVEL. 

ISTO SERIA 

O que pod~ r1a declarar 1obscrvar e attestar, se ~ 
accusado tivesse como testemunha arrolada m3dicos -
clinicos, ~irurg1cos out ,especialmente psYchiatrã!
mesmo ass~mto testemunho de Arthur Carlo c.Earroso, 
te temunha esta1 com grau de formatura,tez um depoiw 
mento sensato,nao dizendo nem affirmando,por ter pl 
no conhecimento da sua responsabilidade,ter visto e: 
observado estar o accWsado alcoolisadoJdeclarando -
sim,estar lle accentuadamente pertubado e nervosoo 

(cont.) 



[ls,s 

140 

LOGO 

O estado de espirito que levou testemunha& a af• 
firmarem estar o aoçusado embriagad ,foi constituido • 
por uma P.redisposiçao longiqua do habito e por auto- us 
gestão 1dldo 's circunstanoiaa que rodeavam o accusado,• 
pois,~ste,em suas declaraçoes,affirmou cathegoricamente 
Que nao fez uso de bebidas alcoolicaa conforme depoimeB 
to m fl • 

150 

CONCLt.JSlO 

Embora tenha o accusado um aspecto pessoal todo apa• 
lermado com frequente excessos nervosoa,morbidez e dea 
ãuidado para com sua pess3a ejpara que desse origem ao= 
presente Inquerito 1nada mai A, do que as consequenciaa
dn !~bre palustre,adquirida no serviço da Companhia e a 
grande quantidade de quinino ingerida,emb~ra_que espec! 
fico 1mas de grande actuaçao malefica nos orgao do sys• 
tema. nervoso. 

QUANTO 

1 segunda falta grave articulada na portaria do Snr. ~ 
Director Gerente a flso21 

- a de indisciplina em serviço 
distratando seu superior hi! 
rarchico quando por elle in
terpellado afim de saber onde 
estava o defeito do aparelho 
telegraphico-, 

-conforme consta em fl . , e o accusado não nega) que d f~ 
cto 1foi dito palavras descortezes para com o Shr.Ahreli,! 
no Cancio 1Inspector-Ajudante do Trafego. 

170 

ENTRETANTO 

- Dado .ao estar em uma estação completamente desprovi
da de qualquer recurso tanto pharmaceutico como de co -
mestiveis por não ter absolutamente co~ercio algum e as 
unicas quatro casas existentes a excepçao de uma estarem 
deshabitadas por secr essa localidade- Mund~os -ataca
dissima de f'bres palustrea 1 conforme depoimentos em fls., 

~ o accusado uma victima desse nefasto ~1 1 carece fundam~ 
toa e argumento ,posto que 1provado esta em flsoda prese~ 
te . defeza e pelo symptomas e caracter wiRRITAEILIDADES
dessa enfermidade que muitas vidas tem ceifadoJ a sua i• 
rresponsabilidade sobre essas faltas ~rguida na porta • 
ria j~ alludida. 

180 

" AINDA NÃO ~ TUDO 

Pelos depoime~tos em fls e fl .verifica•se que poste 
rior á notificaçao das faltas graves erguidas ao accusa~ 
do 1foi accrescida maia uma sem constar,como de lei, na -
respectiva intimação*exarada que ,, IlB. letra 11f" do art.! 

(cont) 



Fls.6 

go 54 do decreto 20o465 de 193lJpois,s tal contasse 
a~ accusado,tacilimo seria provar que,se deixou a esta 
çao depois de todo serviço terminado e recebet o signal 
conve~cionado "pÓde", para se dirisir como se dirigiu a 
estaçao de Glycerio,primeira estaçao além,distante ap M 

proximadamente,doze kilometros1 a unic , que tem um pew 
queno commetcio,ma que a~ a pe esse trajecto se pod r( 
fazer por nao ter conducçao;foi exclusivamente para pa
gar uma conta de pharmacia e abastecer"se de novos medi" 
camento • 

l9Sl 

VALENTIM JO~ DE SOUZA é, presente e positivamente,~ 
um homem inutil a si mesmo,constantemente doente~al~m ~ 
de impaludismo tem os membros inferiores inchados,mui 
ta das vezes,impossibilitado at' de se locomover e ain 
da tinha a trajectoria quasi que forçada,para adquirir• 
medicamentos,pois qu ,nessa estaçao ticavi isolad e a
bandonado sem ter a quem pedir e o trem nao ' diario 1 -
maia se complicava o seu estad organico,dádo a circuns 
tancias e insalubridade do clima onde te~ servido 1não = 
obstante, os constantes pedidoà de remoçao,conform pro
va a fls •• 

IDGO 

Reside tambem na obstinação da recusa da transferen 
cia do accusado~mnos,alteraçÕes profundas dos orgãoi 
centraes do systema nervoso com desviada normalidade -
funccional;regusada sempre que éra,systematicamente, -
com a allegaçao de aer•por conveniencia do serviço da
Companbi~Yisto,em desacordo com o que preceitua a êon_ 
tituiçao Brasileir em seu artigo n2 121 

•••"TENDO EM VISTA A PROTECÇÃO
SOCIAL DO TRABALHADOR e os
interesses economicos do • 
Pa1z"••• 

FINALMENTE 

Diz o artigo 1 do decreto nQ 24.637 de 10 de Julho 
de 1934, que, 

"são doenças protissionaes, 
para os effeitos da presente 
lei,al&m das inherentes, ou• 
peculiares a determinados r~ 
mo da actividade,aa resul -
tantes exclusivamente do e-• 
xercic!o do trabalho 1ou DAS 
CONDIÇOES li!SPECIAES OU EXCE
PCIONAES EM QUE . O ~SMO FOR 
REALIZADOi assim nao sendo 
consideradas as endemias ... 
quando por ellas forem attin 
gidos os e~regados HABITAN 
TES DA REGIA0 11 • 

(cont.) 



Diz o artigo 16 do supracitado decreto: • 

ttPela propria victima,ou 
estando esta 1mpossibili• 
tada,por quem a repr sen• 
te,serl ~eita a declar • 
çâo da doença profiasi -
nal ao empregador para que 
este dl as providencia n~ 
cessarias no sentido do w 

tratament e da indemniza
çáo"o 

Diz tamb m o paragrapho primeiro do artigo n2 44 do -
mesmo decreto: 

9412 

"Não sendo a communicatao 
feita pelo empregador,p~ 
der! a autoridade rece -
bel•& da victima ou de • 
terceiros"• 

O artigo 27 do decreto 20.465 de 1 de Outubro tambem -
menciona: 

252 

•os empregados com dire! 
to aos beneficios da -
presente lei,terão,ou -
trosim,direito ' aposea 
tadoria de que trata o
artigo anterior,nos ca• 
soa de accidsntea de -
que resultar incapacida 
de total permanente de
accôrdo com a lei de ac 
eidentea no trabalho".-

Tambem diz o artigo 262 do supracitado decreto 20465t 

262 

•A aposentadoria por ~ 
validez compete ao asso 
ciado após cinco annoa= 
de serviço effectivo se 
ficar inhabilitado para 
continuar no exercicio
de seu cargo ou para e
xercer outro empregado
de iguaes vencimentos, 
compativeis com a sua a 
ctividade normeJ ~ ~~ 
Eacidade mental"• 

Finalmente diz • Constituição Brasileira em seu artigo 
ng 113, item 37, o seguintea 

"Nenhuma juiz deixa de 
sentenciar por motivo 
de omissão na leiaEm 

(cont) 
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• tal eas 1dever4 decidir. ~~~ 

por anologia ou por qu! ~~~ 
dadeo• f; 

O accusado Nlo ERA HABITANTE da região ond adquiriu a 
molestialsendo para esse lugar designado pelo seus supe• 
riores h erarchicos,tornando-se deste forma,com direito ao 
que preceitua o já transcript artigo 12 do decreto numer 
24o637 de 10 de Julho de 1934. 

28Q 

O accusado nunca se declarou impossibilitado para os -
serviços a si inher ntea,na esperança que es~va de conse• 
guir localidade para desempenho de suas funcçoes, em clima 
salubre consequente restabelecimento,pois,provado s~,
em fla, a sua ferrea 1nsistencia de pedidos de remoçao. 

292 

O accusado ' vist da realização do curso que tomou o -
seu estado do ntio dando origem como severifica ao presente 
Inquerito Administrativo 1pede vistas a quem de direito, ao
que s enquadra no paragr pho primeiro do artigo n2 44 d • 
decreto n2 24,637 1 de data constante no topic 27. 

30Q 

Concluindo e finalisando a presente defeza com a longa 
exposiça de factos circunstanciados t reconhecendo o ac 
cusado pelo signatario o direito que assiste á Companhia~ 
de salvaguardar a intangibilidade doa seus serviços e se
gurança do movimento de accôrdo com o decreto ng 15.673 
de 7 d Setembro de 1922Jpelo exposto,i~oca em seu favSr
como de direito,justiça e equidade,os j{ citados e trans• 
criptos decretos de lei. 

312 
w 

Com a mesma exempçao de animo com que~foi prasidido1 o 
presente Inquerito pela prov cta Commissao• aliás sua le~ 
gnl attitude- que tudo facilitou 4 articulação da defaza
espera como de direito, o signatario, ser encaminhado ao
egregio Conselho Nacional do Trabalho o presente caso,co• 
~ o minuncioso Relatorio do proceeso,apreciando as provas 
e argume~to de parte a parte,conforme diz o artigo lO das 
Instrucçoes para Inqueritos Administrativos de que trata o 
artigo 532 dos decreto ns.20.465 d 12 d Outubro d 1931 
e 21.081 d 24 de Fevereiro de 1912,quea 

"•••Opresidente do inquer! 
to em LINGUAGEM SERE• 
NA E DESAPAIXONADA;fa
r& um minuncioso Rela
torio do processo• ••• 

Com apresentação da presente defez 1hoje,dia 20 de 
Janeiro d 1936 com ~D folhas dactylogra.phadas e ru~ricadas pe 
lo ignatario,outrosim, com /if aocumentos annexos 1cre, o Repre 
eentante do Syndicato,cumprido o seu dever de Advogado da causa 

• 

(cont) 
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e enquadrado no que prescrevem os artigos do decreto nR 24e694 d~' ~} 
de Julho de 1934 bem assim como dos seu paragraphoa 1 que diap8e ~ 6 
bre os Syndicatoa Protissionaeso 

Nestes termoa 
Po Justiça 

Rio de Janeiro, 20 de Janeiro d 1936 

~ 
~ 



E o. Snr . C. • E. 

D. D. Director nt a e L opoldin Ra 1 1 Ci . Ltd 

it a VA É D s m • 

E • S h r . 

Em c r de 10·7-1933 ~ c o er de eu dever , de 

d Tr fego , d 
------~-=~~~~~==~~ 

ci nci 

pr z ; e em c 

u m x inou d er m a 

t dos 

llC hcid 

do pr ri s rviç de a rez , c 

t m r d fez d e dete 

e r os us 
, 

co d R 
. de rJ. ' 

d nte q , c 1 n· e b 

co t d in h funcc · . z lo o, h est rl. 



" 

Pens • 

por isso que 

z mbro de J.932 , n -

t ... o Diractor rente 

e o ar ta. de 3- 1· 1933 • ssi 

I . 

c m este ultimo 
~~-:;;::;:::::::::::::;::::_:;::;:JIIiiôt!~d-

ncil.da carta de 6 de De-

• S • Dr. n. G. lle, en-

t veis n Eur pa, e s. Sia. ., 

JOS.i DE 

e iro . Res tndend c rta que dirigi te 

a 6 de Dezem ro proxi o findo,eabe• e dizer qu ~ nes d ta , s-

t au isa.ndo 

ezo, de cuj Chefe d v i . " • 

d Re rtiç~ d 

aprovei ' ··i2rovisoriament.e, eomo telegraphis-
• 

co tinuei a p dir minha 

Ros rio e ssim vos peç 

Tr ta e, pois , de · 

hond de e do vosso espirit 

.o d 

or • 

-rep r ç o qu e per de v ssa 

quid de e ·ustiça, tud de eôrdo 

co os motivos le es e tiv~s de faoto que determinaram a minha 

rein tegração o serviç dess 

con t r em mim 

qt 1 conta. e continuará 

ilde e ~ cer servidor . 

Antecin tid""o, f'iante no 
.. • n't 
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I~EO OLDINA RAILWAY 

CONCLUS.lO 

Na mesma data. retro, faço · estes autos conclusos ao senhor 

Presidente da Commissão de Inquerito. Do que, para constar, 

eu , Manoel Augusto Vaz ~unior, Secretario da Commissão, ser-

vindo de escrivão, dactylographei este termo vias 

~unte-se aos autos o relatorio da Commis-

são de Inquerito Administrativo. 

Rio de ~aneiro, 15 de 

DATA 

Na mesma data acima, foram-me entregues estes autos. 

Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Secre

tario da Commiseã.o, servindo de escrivão, daotylographei 

este termo em quatro vi~as de egual teor, que subscrevo,~ 

~7..-zk- ~. 
I ? 

JUNTADA 

Em seguida, junto a estes autos o relatorio da Commisaão 

de Inquerito Administrativo, que adiante se vê. Do que, 

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Secretario da 

Commissão, servindo de escrivão, dactylographei este termo 

em quatro vias de egua;l teor, oue subscrevo,~~ 

w~rk- ~. 
I I 

" 



LEO OLDINA RAILWAY 

COMMISSáO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

-I .A.l02- Rio de Janeiro, 15 de Fevereiro 

Illmo.Sr.Director Gerente 

Presente 

PESSOAL DO TRAFEGO/AGENTE VALENTIM JOSÉ DE SOUZA 
IN~UERITO ~INISTRATIVO 

RELATORIO 

de 193 ~ f1 

Dispensavel, sem duvida, recapitular aqui todo este pro 

cessado, de vez que melhor será a leitura dos depoimento~ das 

testemunhas ouvidas, contra as quaes nenhuma allegação pejora 

tiva poder-se-á articular. 

A folha de antecedentes de fls. 5, 6 e 7 mostra a pesai 

ma vida pregressa de Valentim José de Souza, contumaz reinei-

dente no vicio do alcool. 

I o Conselho Nacional do Trabalho já teve opportunidade d 

I se certificar, quando da remessa do inquerito com o officio 

D.G.Oll,l5, de 7 de Janeiro de 1931, qual a indole do imputad • 

Embora reformada pelo Exmo. Sr. Ministro do Trabalho a 

decisão do Egregio Conselho, proferida em gráo de recurso em 

28 de Janeiro de 1932 e publicada no "Diario Official" de 12 

de Fevereiro do mesmo anno, do que não ha duvida é que Valen

tim José de Souza, quando viajava no trem de passageiros P.l4 

de 10 de Maio de 1930, de Petropolis, exhibiu o orgão genital 

attentando publicamente contra o pudor, constituindo isso, 

al~m de procedimento mais do que máu, acto da maior improbi

dade. 

Fara a reforma da decisão do Conselho Nacional do Traba 

lho o accusado invocou o soffrimento da malaria. 

Para suas remoções, valeu-se tambem da mesma desculpa, 
" 

conseguindo a estação de Dr. Loretti, no ramal de Santa Maria 

Magdalena., de clima salubre. 



LEOPOLDI NA RA ILWAY 

Porém, a.li, portou-se de tal f6rma com uma senhorita 

que a policia teve de pedir aua remoção (fls. 7). 

Praticou faltas que só por ai justificavam sua exonera

ção, pois que jámais demonstrou o menor interesse pelo servi

ço da Companhia e mesmo pela vida dos passageiros, como se 

pÓde verificar da sua folha de antecedentes.· 

Agora, constatam-se contra elle embriaguez, falta de 

disciplina, porte de arma de fogo e abandono da estação de 

Mundéoe, dã qual era agente, factos occorridos no dia 22 de 

Novembro de 1935. 

Essas faltas estão cabalmente provadas com o depoiment 

de seis testemunhas insus~eitas. 

De fac~o, lidos esses depoimentos, a conclusão não pÓd 

ser outra, Valentim J"osé de Souza. commetteu as faltas graves 

de que foi accusado. 

Disto convence a defeza apresentada, o representante 

do Syndicato, constatando a firmeza das testemunhas e a vera 

cidade dos factos, enveredou para a tecla costumeira do impu 

tado, isto é, para o "paludismo", procurando approximar, 

senão confundir, os symptoma.s da "ma.laria," com os reerul tados 

da embri,.aguez. 

Não nos anima ingress-ar em tal analys e, pois que pa.ra 

isso só os competentes, entretanto, o representante do Syn

dicato, na pergunta que fez á quarta testemunha, deixou fÓra 

de duvida que o indiciado fazia uso do al.cool, portanto, con 

cordou de que Valentim J"osé de Souza ingerira ttparaty" no 

dia em que praticou as faltas graves que lhe são articuladas 

Isto posto: 

Considerando que as seis testemunhas ouvidas, contes

tes, a. una voe-e, affirmaram que Valentim J"osé de Souza se 

achava embriagado no dia 22 de Novembro do anno p.findo, na 

estação de Mundéoa, da qual era o agente; 

Considerando que essas testemunhas viajaram no trem 57 
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que de Maoahé pa.rtiu com destino a Glyoerio com um atr-azo de 

35 minutos, mais ou menos; 

Considerando que esse atrazo foi motivado pelo estado d 

embriague~ do imputado, que deixou de attender aos chamados 

telegraphioos da estação de W~oah~ para a concessão da licenç 

Considerando que, pelo mesmo motivo de se achar Valenti 

alcoolizado, o trem especial para carregamento de lenha sahiu 

de Maoahé sem a licença da estação de Mundéos; 

Con~iderando que o aocusado nem si quer. avisou a Maoahé 

da chegada daquelle especial de lenha; 

Considerando que o trem de passageiros na 57 teve de 

viajar com licença especial e toda a precaução do maohinista, 

afim de evitar um desastre de oons-equencias funestas:; 

Considerando que o imputado já tinha prompta a licença 

para o trem especial de lenha, embora não a tendo pedido á 

estação de Maoahé, e deste modo poderia se dar um choque 

daquelle especial com o trem de passageiros; 

Considerando que Valentim, ao ser interpellado, com ur

banidade, pelo Inspeotor-Ajudante Aureliano Ca.ncio, respondeu 

lhe grosseiramente e agiu de modo a faltar-lhe com o respeito 

devido, exhibindo, todas as vezes que abria a blusa, uma arma 

de fogo; 

Considerando que tal era a attitude do accusado que as 

testemunhas, emquanto o alludido Inspector-Ajudante permane

ceu na. Agencia da estação de Mundéos, julgar·am neces:era.rio ali 

ficar para evitar factos deeagradaveis com a pessOa do meneio 

nado Aureliano Canaio; 

Considerando que, a.o contrario do que affirma. o indigi

ta.do, o apparelho telegraphico da estação de M.undéoa não ti

nha qualquer defeito, como foi constatado pelo Inspector-Aju 

dante Ca.noio e testemunhas; 
* 

Considerando que, não obstante todos esses factos, Va

lentim :rosé de Souza abandonou a. estação de Mundéos e na noi 
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te do mesmo dia 22 de Novembro de 1935 esteve na estação de 

Glycerio, onde foi visto em peior estado de embriaguez, inda 

rmado; 

Considerando o mais que dos autos consta, julga a Com-

misaão infra-assign da plenamente provadas 

praticadas por Valentim ~osé de Souza. 

11 



LEO OLDINA RA ILWAY 

CONCLUSitO 

Na mesma data retro, faço estas autos conclusos ao senhor 

Presidente da Commieaão de Inquerito. Do que, para constar, 

eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da Commisaão, ser-

vindo de es:e:rivão, dactylographei este termo viaer 

inquerito ao senhor Director Gerente da 

DATA 

Na mesma data acima, foram-me entregues estes autos. 

Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secre

tario da Commiaaão, servindo de escrivão, dactylographei 

e a te termo e.m egual teor, que subscrevo, ??( 

REMESSA 

Em seguida, faço remessa destes autos ao senhor Director 

Gerente da Companhia Leopoldina. Do que, para constar, eu, 

Manoel Augusto Vaz Junior, Sec·retario da Commissão, servindo 

de escrivão, dactylographei este termo em quatro~iaa de 

egual teor, que subacrevo,~"'4r.(,. ;F. 



Recebido em 11/3/36. 
la. secção. 

A. L. R· 

INE'OR AÇÃO 

Com o officio de fls. 2, THE LEOPOLDINA RAIL

WAY COMPANY LIMITED remette p8rA a devida apteciaçRÕ deste Con

selho ~ inquerito administrAtivo que fez instAurar contra o seu 

empregado VALENTIM JOS DE SOUZA, Agente da Estação de Mundéos , 

accusado de embriAguez e indisciplina em serviço. 

O inquérito está regularmente processado, ten

do sido observadas as disposi~ões constantes das "Instrucções" . 

batxadas pelo Conselho ~acional do TrabAlho sobre oassumpto. 

O accusado apres ntou longa defeza por inter

médio do Syndicato dos Ferroviarmos d'l Leopoldina Rail vay, a 

qual se acha ainde fartamente documentada. 

Sobre a conveniencia, no presente caso, de 

ser ouvido o a r cusado mediaate vista d.os autos nestFt Secretarta, 

prononho a audiencie preliminar da douta ProcurRdoriA Geral. 

E assim propondo, passo o processo ás mãos 

do Sr. Director da Secçaõ ; em atrazo, devido a manifesto accumu

lo de serv t o. 

A' consz'deraf.xi a' o P 1 •• D:rector Geral 

d/!l ...... Çlrfr:!()ndo <!'(!/111 Cl ~;n.p?-éf;d r-<l. .. . 
Rio de t1 a '~c.: /f dr• J{c(«-,r!O de 193. õ 

--···· .. !.kod<r?o a'~~da ~; __ _ 

Director da 1'! Secção 
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C. A. 646 

~rd:a ~ +ema~~ e ~~ jtata (J{) ~ K 9J 
fff~ur~ ~ ~/'()~ ~~ --~ 

' 
JUNTA ADl\UNISTH ATJ VA 

CM. 31 I 

Q/1( C.A.P. 12 

Illmo. Snr. Dr. Francisco dA Paula ~atson 

D.D. DirPctor ral, em P.XPrcicio, da 

Nacional do Trabalho 

a 

Em r sposta o o icio na 1-504, ~or v.s. dirigido á Caix 
. 

m 5 dP maio dorrcntP (~rocesso na 1.822 36), informo a v •• Qun
1

P.x-

clusivc as duas inspncções IDP.dicas a qu~ se submPtt u lentim José 

de Souza, conformA laudos rcmettidos por PSta prcsidencia ao Collendo 

Conselho com officios d 9 de junho e 21 d agosto d 1931, em cumpri 

menta de accordãos profPridos respoctivamPnte a 16 d abril P. 23 de 

jUll1o do IDPSffiO anno (processo 8.186/1930), laudos ss s firma1os pA -

las Drs. ur1llo de Campos, H.oberval Cord iro de .E'arias e Alcidr.~s Pi -

t 
iro Marqu~s uanario, só possuo esta Caixa, no SPU archivo, atP a 

\ ta em que fôra o associado desligado da Leopoldina _ il ·Jay, a in

~ rmação do Dr. Mano 1 CarnPirO da Silva, datada d 20 de agosto dP 

31, de que o IDPsmo foi :por divArsas vezes acomm~ttido d paludismo 

- t rção b Digna, havendo o tr~tamPnto sido foit o m diversas 

epocas dosannos de 1921 a 1930, sendo a ul-tima m 13 de 

a do nr. JorgA Caldas, da mesma data, de que o tratou de paludismo e 
* maio deste ultimo anno. 

Como, a~ós a readmissão de Valentim Jo , ~ de Souza nos so i 

ços da a~ontada !mpresa ~or acto do EXmo.Sr. 'nistro do Trabalho - occ 
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sião em que o llr. Manoel CarnPiro da Silva fornecpu att stado dando-o 

como apto para o trabalho, - tenha o mesmo trabalhado Pm diversas lo

calidadP-s, como sejam, de .lfAVPrPiro a Junho dp 1933 PID Mangueira, de 

Julho a DAZPmbro desse anno AID Mauá, de JanPiro a S0tembro de 1934 

em Dr. Loretti, em Outubro dPsse anno em Baixa Grand~ P ~orto oPguro, 

em Novembro em Baixa Grande, .l:'orto Seguro, Itakira e A>mndÁos, dP 

Dezembro a NovPmbro de 1935 Am Mundéos, havendo sido suspPnso a par

tir dPsse m~z, PStamos ouvindo os medicas da Caixa com exPrcicio nos 

à.istrictos abrangidos pPlas apontadas localidadPs, sobrA si Valentim 

José de Souza PStPve sob os cuidados dos mPsmos nos indicados perio 

dos. 

Logo após os pronunciamPntos dos IDPdicos Pm dPbate, volta

rei a prPs nça de v •• , possivPlmPnte com novos elementos. 

AttPnciosas saudaçõAs. 



t 
I I 

I 

' r L Cl ~ '-~ C'.~"'CL. • .. 

hzoieJan ·ro ~ %rre('_fk198 6 

.hfc("Jdtt á0_< ~Nrt2J ~_, 
re to da 1~ Secf#.9 



' l 



C. A , 64~ 

~Wa ~ +fJ?Úaabutu e ~()tiJ jtaza {J() 

iff~~abJ ~ 2%~~a d/k/wa;' 
.JUNTA AD~11NlSTRATIVA 

CM. 31 
Junho 

cvf: C .A.P. 12 

Illmo . Snr . Dr. Oswaldo Soares 

D.D. IQrector Geral da Secretaría do Conselho Nacional 

m 

Reportando-me ao meu o· ricio C.A.P. 12 dirigido a essa Di

rectoria Geral a 15 de maio findo, e pro$ocollado nesse Collendo Ins

tituto a 16, sob no 5.798 (processo no 1 . 8P2/36), inr.ormo a v.s. que 

os médicos da Caixa com exercicio nos districtos abrangidos pelas lo

calidades apontadas no alludido officio, a,ttend.eram ao pedido a que 
. -' 

me referi . 

Dos médicos ouvidos, apenas dois prestaram serviço ao asso

ciado Valentim José de Souza após a sua readmissão nos serviços da Leo

poldina Rail\vay. São o Dr. Augusto Lemgruber, do districto com séde em 

Trajano de Moraes, e o Dr . Jorge Caldas do districto com sÓde em Macahé . 

O Dr . Lemgruber , a cuja jurisdição pertence a estação de Dr . 

Loretti, onde, conforme já declarei a v.s., o associado teve exercicio 

de janeiro a setembro de 1934," scientificou-nos de oue se lembra de o 

haver soccorrido, tratando-o de uma grippe sem complicação e gastrite 

ethyLi ca . 

E o Dr. Caldas informa-nos que teve occasião ~e visitar Va

lentim José de Souza em Mundéos, (estação em que o mesmo trabalhou den

tro do periodo comprehendido de novembro de 1934 a novembro de 1935), 



~ 
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I 
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por motivo de uma parasitose cutanea {berne num dos braços), e mais 

que o seu auxiliar, Dr .. Humberto de ~:ueirós M.attoso, de outra f'ei ta, 

o attendeu num acesso benigno de f'ebre palustre. 

Attenciosas Saudações 

• 
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-
Director da 1'! .&cr;dD f.t·U 

VISTO- Ao Snr. 0r. Procurador Geral, 
d8 ordem do Exmo. Snr. Prg,sidsnte. 

EnL.~ . .de .... -~_de tBs.f 
~~fl--Ud 

Director da Secretaria 

Rec. em 27 de Agosto de 1936 . 

SF/ 

~ I o caso ora sujeito a apreciaçao do Egregio Conselho e dolo-

roso. Trata-se de um antigo empregado da Cia. Leopoldina, cuja 

vida pregressa é pessima, cujos átos de indisci~lina, insubordi

nação e ~rinci~almente de incontinencia ~ublica são lamentaveis 

e QUe tem origem, evidentemente, num estado de ~ura irres~onsabi

lidade :pela moles tia QUe o acometeu e do :quàlt' não se livrará j a-

mais. 



Antes deste ~recesso já o acusado ficou sobejamente conhe

cido deste Conselho ~or ter sido submetido a um inquerito admi

nistrativo, em que se ~rovou faltas graves por ele ~raticadas . 

E que faltas : Não só de indisci~lina no serviço como átos 

de verdadeiros atentados ao pudor evidenciado n ' um fáto tão tris

te, que só wn louco seria c~]az de ~ratica-lo . 

É preciso ter em vista que ValentDn José de Souza iniciou 

o seu trabalho em 20 de Agosto de 1917 e chegou a agente de es

tação. 

Homem de côr, humilde , certamente o seu acesso foi motiva

do ~elo esforço e dedicação no serviço nos ~rimeiros tempos . 

Todas as faltas anteriores por ele cometidas são irregu~a

ridades de serviço e átos de incontida colara proprios no homem 

sem educação esmerada, de maneira que mesmo em defesa do servi-

ço o acusado não sabia controlar-se e dali deixou-se levar pelos 

impulsos naturaes de seu temperamento . De 1929 ~ara cá é que o 

acusado começou a demonstrar a pratica de átos gravissimos de 

ofensa a moral a ~onto de encomodar uma senhorita no trem e de

~ois praticar um áto de tal insensatez e desatino perante uma 

senhora, em maio de 1930 , que a Càa . Leo~oldina se viu na contin

gencia de demiti-lo do serviço, como tudo consta da fé de oficio 

á fls. 11. 
, - , Ora o fato que lhe valeu a demissao em 1930 e a prova evi-

dente de que o acusado é um irresponsavel e a causa dessa situa

ção ficou demonstrado no ~recesso no 8 . 186 junto por meio do 

qual foi Valentim José de Souza reintegrado no serviço ~or des

pacho do Exmo. Sr . Ministro do Trabalho . 

Readmitido no serviço, e logo Q.ue a 6ia . se convenceu de 

- - -que o acusado nao estava em condiçoes de bem servir nas funçoes 

que lhes foram confiadas , tanto que a Cia . o removeu para outras 
,. - I , 

estaçoes ata a de 1fundeos, devia ter requerido a aposentadoria 

~or invalidez desse seu empregado, pois é evidente que a moles

tia recrudecia ou que as consequencias dela dava legar a crises 



-no acusado, agravada essa situaçao com o uso de bebd.das. 

Já em 1934 estando o acusado servindo na estação de Dr. Lo

retti, portou-se mal coro uma senhorita a ponto da policia inter

vir junto a Cia. Leopoldina ~ara ser Valentim José de Souza remo

vido para outra estação. A Cia. continuou punindo esse seu em

pregado por outras faltas até ~ue o suspendeu em 23 de Novembro 

de 1935 pela falta grave que faz objeto este in~uerito administra

tivo. 

A Cia. Leopoldina apresenta o presente inquerito para que o 

Egregio Conselho o aprove e autorize a demissão do agente da es

tação de Uundéos,, Valentim José de Souza. 

A falta grave indicada se resume no fáto de em 22 de Novem

bro de 1935 ter a estação de Macahé pedido licença para o transi

to de um trem de passageiros e a estação de lllindéos não atendeu 

ao chamado. Inutilmente a estação de 1ffacahé reiterou o chamado I 
e para não mais retardar a saida do trem, pediu licença dirétamen

te a administração central. 

O trem partiu com atrazo consideravel e a viagem foi feita 

com cautela e vagar por não se ter certeza se a linha estava de

simpedida. 

Chegou o trem em Mundéos e então foi verif:icado que o estado 

do agente Valentim José de Souza era lastimavel. 

Estava com as roupas em desalinho, o cabelo despenteado, sem 

colarinho, completamente embriagado e atrevidamente agressivo com 

o inspetor ajudante. 

Foi verificado com surpreza de todos ~ue o aparelho telegra-

fico funcionava bem, de maneira que Valentim não atendeu ao chama

do de Macahé porque estava fóra do serviço. 

Tal foi a indignação dos passageiros pelo desrespeito, pelo 
, 

mau procedimento e pelo estado de embriaguez do agente, que firma-

ram o documento de fls. 10, pedindo providencia, pois além dessa 

irregularidade no serviço o agente Valentim expunha com tal pro-



cedimento a vida dos passageiros. 

Além de tudo o acusado estava armado e a noite na estação 

de Glicerio, onde apareceu, deu mostra ainda do estado de exal

tação eda embriaguez que o denunciava. 

o inquerito administrativo está bem feito, obedeceu a todas 

.as exigencias legaes. As testemunhas de:puzera.m coro sinceridade 

e clareza. ( 

Ficou :perfeitamente :provada a fa:.ta grave do agente Valentim 

José de Souza, que tem uma :pessima fé de oficio. 

Já tendo o Exmo. Sr. Ministro do Trabalho mandado reinte

grar no serviço Valentim José de ·· souza, reconhecendo que ele era 

um irresponsavel porque :provou ter sido atacado de molestia que 
- -lhe deixou uma pertubaçao cerebral; nao tendo le sido sujeito 

a tratamento es:pecial, pois nem siquer foi tratado pela caixa, o 

que equivale a dizer que ficou exposto a ter retrocesso no seu 

estado e poder sofrer novas crises, agravando~ee ainda o seu es

tado com o uso de bebidas alcoolicas; é claro que esse·· pobre em-
... 

pregado, com 14 anos de serviço e n•um tal estado de doença, nao 
. . ' 

deve ser demitido im~iedosamente e deixado ao abandono . . . 
Portanto ~e bem <l_Ue_· provada a fal~a grave ~e que é acusado, 

opino quê se ·transfQrme ô.~ j ul{§alilento em diligencia e se determi-
# .. ..... ) t I" • ' • :..... • ... ~ .. ' • '\" 

ne a ~sai~a de àposentadoria e pensÕes que submeta Valentim José 
............. 

de Souza a um exame medico completo afim de se apurar se ele es-

tá invalido para o serviço , porque se isso fÕr apurado a Cia . de

ve ser a primeira a querer salvar da miseria e do completo infor

tunio um seu auxiliar de 14 anos e não demiti-lo, porque o empre-

gado não obterá nenhum jamais. 

SF/ 
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Mlnlaterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commerclo 

.................. Secção 

C. N. T.-25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 9~ 

1Jroc . 1 . 822/36 

ACCORDAO 

19 ........ 36. .... . 

Vi c tos e relatados os auto deste processo em 

que conJta inqu rito adnünistrativo instaurado por The L opol

i na , .il ~Jay co .. ::> ny contra o funccionario Valentim José de 

ouza, ac~USLdo ue ff:.l tqs gJ."·ç, ves c pi tula ns nas letras a e b 

do art . 54 ao Dec . n~ 20 . 465 , de 1931 : 

1 SuLV.~..H os wemb1 os da Terceira Cam ra do Cobse

lho \J'acional do '1'1-a lho , r.1reli lnar. ente , converter o jul~a

I ~en to em dili, c.Icia , par c ue o accus o sej suo et 

I ·c e ~ani ade .. 1enta1 . 

J. io de Janeiro , lO de nove1:Jbro a e 1936 

re ident.e , no 

pedi lento o e1 

ctlvo . 

ela to r 
/~' 

~pres 
dor Geral 

, 



SSBF. 
28 June1ro 7 

l-119/37-1 . 822/'· 6. 

r . Dirce to r d J opol 1nn H: 11 · y COJflpuny 1,1 1 t d 

lo de Jun 1ro 

rr · n m1 tto-v , Jar vosso conh c.:1t ento , copt 

• uther t1c· dr: 
... 

O ·CC r O roterldo p .1· Tercelr c· · n 

do onselho clon 1 do T 
.... 

o, em ·essuo e 10 de o-

ver. uro o u os do processo em ue con -

·tt 1 or1 to dm1nL..~tr t1vo 1r st un do r es o h1 

José de Souz , ~ccua do de 

r lt v 

u r to n~ 20 . ·s, • de utubro d .. 1 . 

(O LDO 

D r ctor G r 1 d. s cret r1 

• 
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ADMIN18TRAÇAO 

.. .... 

.%4.-neúo. 4 de Fevereiro de 19~7. 
D.G.Oll,23-(RL) 

-I.A.l02-

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

Dando em meu poder o seu oricio ng 1-119/37 -

- 1.822/36, de 28 de Janeiro p.passado, aqui recebido no dia 

30 do mesmo mez, com o qual veiu copia authenticada do accor

d!o proferido pela Terceira Camara desse Collendo Conselho, 

em sess!o de 10 de Novembro de 1936,nDs autos do processo em 

que consta inquerito administrativo instaurado contra Valen

tim José de Souza, cabe-me communicar-lhe n!o ser possivel a 

diligencia determinada pela alludida Camara, de ser o accusado 

submettido a exame de sanidade mental, em virtude de já ter o 

mesmo fallecido. 

SirTo-me da opportunidade para reiterar a v.s. 

meus protestos de alta estima e distincta consideraçao • 

2 ~ 
-" Director Ger 

/ · 

, 

id c o 



I N F O R M A Ç_Ã O 

A Terceir.Q cam:1 rR. do Conselho N~c1on::~l do Tra

b::~ lho, t~ndo em vista os .Qutos do innuerito adm1n1str~t1vo ins

t::~urado pelA Leopoldin::~ R0 ilway comp~ny L1~1ted contra o seu em

pregado Velent1m José de SouzA, resolveu converter em diligenc1A. 

o jUl&~mento dos mesmos, afim de que ROUello comi't=~nhiA. submettes

se o Recusado n ex:1me de sAnidRde . 

Tendo sciencit=~ R componhiR dessa decisRo, por 

officio const::~ntes a fls . 
IY 

, in~or.mA nt=~o er possivel cumprir a 

mencionada diligenciA., em virtude de ter V ... lentim José de Souza 

fAllecido. 
..., 

Á vistA. do exposto, e noo tendo a ComponhiR. pro-

VAdo o allegA.dO seria conveniente oue isto fizesse, med ante A.pre
entação dA. certidÃo de obito do fAllecido . 

PAsso os presentes autos ao Sr. Director desta 

Secç~o, pArA os fins convenientes . 

Rlo, 17 e Fevereiro de 1937 

~-~{,~i_ 

~~~~~ ~ \\\\~ 
' 

vd(/ ~- ~,m r ~~_.t; "-" ~ ~ ~-
CJ'~Ab(ã ,LI/:J_((J ...La.. t.n/1. úZ"at 4 &ieu 4 t-'cdJ N ~/()'ti ~~ /~ ·-
lrt)'~ ..%"~/ ~/ t%1&cte~ ao cu~~p(l é'Ol4t ()~ (_!~ ~v ..u~ 

f't<-~ - ~ tk 7~-- tk PB"" 
X~_!~~~·mr .. ~/ 
Dinckw clG L" ;~ 
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M. T. I. C.- CONS!!L.HO NACIONAL. DO TRABALHO 

4 o 8 

r. D1r tor Ger nt d 'The L o ol<11na 11 y Com ny Ltt" 
,... ,.. 

Est çao arao d 

n1<1 .~ r nc1sco 1c lho 

Co ref r nc1 o ssunto tr tado no vo o oticio 

n~ •• 011,23 ( ) .A.l02, d 4 <1 v r 1ro do no ssa-

do, sol1c1to-vos, o conform1dad co o r uer1do 1 o

curadoria Ger 1, providencias no s n o de ser nvi do a 

st uecr tarí , (1 ntro do pr zo de 10 dias, o tes ado d 

o 1 to do ex-runc1o rio d s rê , v 1 ntt Jos d 

Souza. 

Atenc1o s 
,., 

uda oes 

""' D1r tor de s o ~o , no 1 ped1mento do 

D1r tor Ge 1 

• 





~Jp~ 1fitopolàinct ~ailwa11 QJ:OmpauJl1fiimittà. 
C!Iuixu Jostul ~·" 291, 

AOMINISTAAÇAO ~ia i're Wuueiro. 
D .G .011.23- (RP) 

-r •• 1o2-
14 4• 90 • 1938. 

.Sr.Dr.Dtreotor G ral da 
r tar1 o aonaelho X ioD&l do 'rrabalho 

J"ane1ro 

u poct r a eu oft1c1 nD 1-311./38-1 822/36 • 

4 do corrente s, recebido no dia 11, aum - d clarar-lhe, 

r poeta, que o herdeiro de Tal ntim 3oe4 e ou o f'~ e-

1 o, o qual 

ve t r eido enri.a4o á aisa de Apoa nta ft"ia e õ os Fer-

roviarioa deata -.trada, o de axiete. pre nte nte, proc ••o 

ara effeito de conoe aão e PeDalo a ncionados he 1roa. ia 
. I 

o mot1TO per que deixo. de atte der ao ol1cita4o no of~1c1o refe-

rido no inicio d te. 

Valho-me cto nae.fo par r iterar a V .s. meu protee

to de alta eattma e diatincta con~id ração. 

'- CC 

/ nireator Ger nte \ 
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- INFORMACAO-

A "Leopoldina Railway company L1mited", tendo em vis· 

ta o oficio désta secretaria, junto por copia a fls. 96, declara 
sua impossibilidade de enviar a este conselho o atestado de oblto 

de Valentim Josê de souza, em virtude de não terem os herdeiros 

ao mesmo apresentado áquela Emprêsa o documento em apreço. 

Acrescenta, porém, que,existindo na CaiXa de Aposen

tadoria e Pensões da Leopold1na Rallway, processo para efeito de 
concessão de pensão aos herdeiros do ferro v 1ario ac1ma. c1 tado, 

certamente !oi o atestado de obtido do mesmo enviado áquela cai
xa, para preenchimento das fonma+idades legais. 

A' vista do exposto, proponho seja o atestado de obi

to de Valentim Josê de Souza solicitado áquela caixa, afim de fi
car devidamente satisfeita a ail1gencia requerida pela douta Pro

curadoria Geral a ns. 95 destes autos, salvo melhor juizo da au-
... 

toridade superior, a cujas ~aos passo os presentes autos, para os 

devidos !lns. 
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CJ~J/MP. 9 Abril 

1-519/3 •1.822/36 

snr. residente da X d os t dori 

Ferr vi~rlo da Leopoldin Railway 

Avenida em de Si n° 14 - A. 

,.. 
.en oes dos 

!1m d ficar m devida ente instruido os 

autos do processo em ue consta 1nquerito adm1nistrat1 

vo instaurado pela Leopoldlna Ra1lway co Ltde. contra 

V lenti Jos~ de Souza, solicito vossas prov1d nelas no 

sentido d ser enviado esta Secretaria, dentro do Pr:! 

zo de 10 dias, o atestado d ob1to d'~ r.uel ex-assoei -

do dessa CaiXa. 

-Diretor de Secçao, no impedimento do 

D1retro Geral 

• 



C. A. 645 

• VF/9 ,fUN'J:'A A'DMTN18TUATIY.A 

CODIGO: 14/02 
bril 

C.M.M. 932 

Il1mo. nr. Director Gerat da Secretaria do 

· Conselho Nac1onal do Trabalho 

Dando atten~io ao solicitado em seu off1cio 

no 1-519/38-1.822/36, de 9 do correntb, aqu1 ~ecebiúO no d1a 

12, em a1.Hexo, remetto a V.S. a cert1d-o dtJ obito do ex-assoClJ.do 

desta Caix Val(.JLt ira José de Souza. 

tte:r..c 1osas. saudações 
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INFOR AÇÃO 

A Caixa e A')Osentadoria e Pensões dos ~·errovia

rios da Leopolaina Railway atendendo á solicitação feita por esta 

secretaria no oficio junto por copia fls. , remete a certidão 

de oo1to do ex-associado valentin José e Souza. 

Nessas condiçÕes, passo os autos á autorida
de superior, propondo o arquivamento dos mesmos. 

' cç~, 6 de )4~1oq;e~~ 

Of.- Adm. r- ~ 

- /' Y~MÚU~ ~~ ~ ~ au4'< ~"- . 

(MUlA ~~ )_ / ~ á" 

.Y--Ccrctno ~ ~wtU~~ 4 -" 
a 

AI ~~~c.;' h ~ ~ ~~ !~ ~ 
~f_ q. ~--,_.r ~1~-c::- .J..v ~J-e~;L,, 7~, 
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IINISlEIID DO TIAIALKI, 
I•DUITRIA E COMMUCIO 

NACIONAL DO TRABALHO o ~ 

-- oc 1/ ACCORDÃO 
roc • 1.. 22/3 6 

19 .~.~····· ··--

os autos este ~roc sso e ue 

s .... o artes li ti ant s : The ~o_pold.ina il 'lay Coli a;ny e o er

roviario Valentim Jocié de louza : 

co ão e 10 

de Hovembro d.e 1936, deter · ou íoss o í'e roviario alentinl 

Jos de oouza submetido á exw e de rulidade ; 

IJ..L..:J.I.:J.J"-\l:uiDO CJ.Ue essa d.ili encia deixou de ser 

cumprida em virtu a uo ralecimento reí'erido elll.Pregado , co n-
, 

f'orme esta l)rova a rls . 101; 

ivOLV~ · os membros da Terceira Carn·ra o o e o 

cional do Trabalho j ul ar rej icad..o o :Qrocess e deter r 

o seu ar~uivamento . 

ui :presente : 

o de Jruleiro, 21 de Junho de 1938 

A · (~ Presià.ent 

~~,{. el"tor 

/ 

roc . G ral 



M . T . 1. C . -CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

• 

1-1.667/38.-1. 22/36. de ete bro de 1. 38. 

Sr. Diretor - Gerente da " e Leopold1na 

Com nv Li ted". 

Estação 

o de Janeiro. 

co 

do c 

Re eto-vos, pa os devidos rins, 

ent cad o ac6rdão pro!er1.

c ra o on lho Nacional 4o 
.... mr b lho, nos utos do roc sso e r.ue sao partes 

essa Ferrovia e o x-e pregado V lenti José de 

Souza, s s ~o realizada 21 de Junho • p s-

s o. 

.... Atenciosas sauda oes 

• de 

Diretor da Secreta ta, nterino • 

• 



. 

. . " 

, 

; 

.. · .. 



ADMINISTRAÇAO 

D.G.Oll,23 -(R.~.) 
-r.,A.l02-

I1mo. Sr. 
Dr. Diretor da Secretaria do 
Consêlho Nacional do Trabalho 
Rio de Janeiro. 

-~ 

Qiaixa Jostal ~·" 291, 

~ia à~ 31att~iro~ 

11 de outubro de 1938 

Acuao recebimento de vosso ot!cio n° 1-1 . 667/38 - •••••• 

1.822/36, de 29 de setembro P• passado, e agradeço a remessa, que me 

tizeatas, da cÓpia autenticada do acÓrdão proferido pela Terceira Câ

mara dêsse Colando Consêlho, nos autos do processo entre partas: 

esta Estrada e Valentim José de Souza, em sessão de 21 de junho do f1u-

ente ano. 

Atenciosas Saudações 

, 
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