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D.G.Oll,23-(RL) 
-r.A.84- AOIO~ AL DO TRABALHO 

1 ._ j ff/r 
l lmo. Sr. Dr. Diretor da r1h!/ d 1 .2L 
Secretaria do Consêlho Nacional do Trabalho 

Rio de Janeiro 

Com o presente passo ás mãos de v.s. os autos do inquérito 

administrativo instaurado para apurar faltas graves praticadas 

pelo feitor-ajudante :b,rancisco Conceição. 

Tomo a liberdade de salientar que as faltas atribuídas ao 

aludido ferroviário foram convenientemente apuradas, não restan

do qualquer dúvida de que, na ver ade, o imputado as praticou, 

conforme se evidencía claramente do relatório da Comissão incum-

bida do mencionado inquérito. 

Assim, na conformidade do estatuido no § lQ do art. 53 dos 

Decretos na. 20.465 e 21.081, de 1/10/1931 e 24/2/1932, respecti

vamente, esta Companhia aguarda seja deliberada por êsse Egregio 

Consêlho a exoneraçã~ do acusado Francisco Conceição. 

Servindo-me da oportunidade, apresento a v.s. meus protes

tos de subida estima e distinta consideração. ! 

Anexo:- 1 c/62 fls. Diretor Gerente 
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AU'l'"UAQ.IO 
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Atmro A PORTARIA E DOCUVENTOS Q.UE AD:IABTE 

SE SEGUXU:. DO QUR, PARA CONSTAR,EU, llAlJUKL 

AUGUSTO TAZ JUJTIOR, SECRET.mro DA COlliSS.IO 

SERVIliDO DE ESCRIV.IO, ESCREVI ~~ SUBSCREVO 

ISTE nRilo,fd'~Ap~ ~F· 
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DG.Oll,23-(RL) 
-I.A.84- Rio de Janeiro,l5 de Fevereiro de 1934. 

PORTARIA 

Tendo em consideração a correspondencia do Senhor Chefe 

das Linhas, junta por cópia e que fica fazendo parte inte

grante desta Portaria, na qual foi comunicado que no dia 12 

de Janeiro do fluente ano, quando o Mestre de Linha Diaman

tino Ferreira, providenciava para desobstrução das linhas en

tão interrompidas por barreiras, foi o feitor ajudante Fran

cisco Conceição chamado para o trabalho pelo trabalhador The~ 

domiro Santos, sem que, entretanto, nada respondesse nem se 

apresentasse ao serviço, ao contrário, nenhuma satisfação 

deu ao caso, pelo que foi sua falta comunicada ao Engenheiro 

Residente, que o puniu com 10 dias de suspensão; desta pena

lidade foi Conceição cientificado pelo Mestre de Linha, no 

dia 17 do aludido mês, á tarde, e, nessa ocasião nada arti

culou, mostrando-se conformado com a pena imposta; contudo, 

no dia 19 do citado mês, ás 10 horas, mais ou menos, no qui

lometro 472 enquanto trabalhava o trem de lastro em uma bar

reira que ameaçava de interromper novamente o tráfego, quan

do o Mestre de Linha Diamantino Ferreira, se encontrava em 

trabalho, sôbre um carro plataforma, então em serviço, se 

aproximou do local o feitor ajudante Francisco Conceição, que 

interpelando Diamantino Ferreira, perguntou-lhe que mal havia 

feito, ao que respondeu o Mestre de Linha que nenhum e tambem 

êle não praticára qualquer mal a Conceição, pois, apezar de 

suas diversas faltas, nada informára ao Engenheiro Residente, 

a não ser a falta praticada no dia 12; que ante a resposta de 

Diamantino Ferreira, Francisco Conceição, sacando de uma gar

rucha de doia c nos procurou atingir o estre de Linha mencio

nado e o feitor aximiano Alves, dispar do então sua arma; 
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DETERMINO sejam as faltas apontadas a Francisco Conceição, 

apuradas em Inquérito Administrativo, ouvido o imputado, as 

pessôas que delas tenham conhecimento e as testemunhas: Dia

mantino Ferreira, Mestre de Linha; Nuno Antonio, feitor da 

39ª turma ordinaria; Maximiano Alves, feitor da 38a turma 

ordinaria; Manoel Custodio, maquinista da locomotiva nQ 84; 

e os trabalhadores Theodomiro Santos, Messias Pinto, Antonio 

Ribeiro e Sebastião Resende; tudo na confórmidade das instru

ções baixadas pelo Consêlho Nacional do Trabalho e publicadas 

no "Diario Oficial" de 9/6/1933. 

Nomeio para constituirem a Comissão de Inquérito os se

nhores: Francisco de Avila Tavares, Chefe de Secção na Con

tadoria; Manoel Cordeiro Muniz, Interventor da Contadoria; e 

1anoel Augusto Vaz Junior, funcionaria da Administração, que 

servirão, respectivamente, como Presidente, Vice-Presidente 

e Secretário, assistindo a todos os termos e atos do inqué

rito o representante desta Companhia, Dr.João Pereira Netto, 

funcionaria da Administração. Dê-se-lhes ciencia, remeten

do-se a presente Portaria, lavrada em quatro vias de ig~l 

tear, ao Sr.Presidente da Comissão, para os fins de direito, 

acompanhada de cópia da correspondencia da Repartição das 

Linhas, da folha de antecedentes e do certificado de tempo 

de serviço do funcionaria indiciado, todos devidamente au

tenticados. 

Cumpra-se. 

Gerente. 

I 
;:; 
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Via Permanente 

E .. 3/670/305'2-(L) ESPE<:UL Rio de Janeiro., 30 - 1 - 1934. 

~. Diretor aeren~e, 

Pres-ente. 

PESSOAL JORNALEIRO Dl 3a.RESIDKNOI.I./:J'R:ANOISOO OOlTCJIIÇlO/ni
T'OR AJUDANTE DA TURJU. 38a.ORDDT:ARI.A/VA'l'R •. 9177. 

No dia lt d'o e·o-rre.nte o fei'tor ajudante ac-ima oitado ten

tou asaasa~mar, a ttro•, o Ieatre «e L!Dha Diamantino Ferreir • 

S'indicrando sobre o monl de tal á to, apurou o Residente qu 

o :ráto se prande a uma questão de indis'ctiplina do feitor aju

dante- e- que:- • ·e re aume no aeguint e a 

lfo dia 12 do corrente, cairam algWD&S" barreirae- perto ela 

Parada d'e N'atirtdade, ffeando retido o trem 15'" no mn. 471 ~nd 

estava o :Feitor da 38a. tu~ c-oa o nspecrtiTo sinal. 

O Kestre d~ Linha, D'iamantino, que· ia no trem, c-ombiaou 

eom o FeitGr chefe da turma,, que ele, Diamantin:o, iria arran

.t·ar pess:oal de f"Óra para ajuãar na deatobatrução da barreira, 

enquanto que o Feitor deTeria reunir o pea~al da turma. 

O Feitor f"o1 providenc-iar a re:apeito e mandou o trabalha

d:or Theodomiro Santos cthamar o f'eitor aJudante Fran<ti co eon .. 

cteição que, rec-ebendo o ehamado, nad:a reapond·eu, não compare

o-eu ao serTiço e nem dett satistação alguma. 

Em v~sta da c-omumi~ação deste r'to, por Diamantino, ao Re

sidente, est• suspendeu o·onceição por !O dias posto que u.ma 

tal f'alta não pod'e:r-ta permanecer impune s·em relaxar a dtaai-

p·li.Da. 

:tro dia 17, á tarde, Diamantino faz oi.ente a O'onaeição da 

suspensão que lhe f~ra imposta, retirando-~e aonaeiçlo confor

mado, dlzendo apenas, .. aquele~ homens e-stão 1118' peraeguindolt:. 

No dia 19~ á~ lO horas mais ou meno~, no ~. 472 enquanto 

trabalhaT& o tna fe Lastro em desoa.rga da barreira que amea

qaT& interromper da noYO a linha, eataTa Diamantino em aima de 

uma plataforma·, em manga de oa.mia:a, quando de-le se aproximou 
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o COnaeição que o in~erpe~ou perguntando-lba que mal haTia 

feito. Respondeu-Iha Diamantino que neDhum e que ~ambea ele, 

Dta..ntino, nenhum mal haTia feito a C"onceição. ~ue ele, c·on 

aeição,. havia praticado di:Terea.- tal taar das quais ele·, Dia

mantino,. nacfa harta· oomunioado ao Re:aidente e- que ~tó ctotlll1n1· 

aára a aua uitfma: falta quanto ao chamado para aaudir a bar

reira do d'ia 12, e qae por- ill'to o Re•iclent.e lhe haTia imposto 

os lO d'ias de suspensão. Ao ouvir teto, C"onceição dando pa .. -

8'08' atraa., gri.tout •]f. aB'trim ?' Pois entiC!I lá ne fogo•. Ato 

contínuo aaaou de uma garrucha de· 2 aanos, engatilhou-a • 

quando apontou, já o Diamantino harta pulado da plataforma, 

ooultando-se atras era mesma. Tomaram a frente oa teitorea 

!tuno Antonio·, da J9a.oni.naria e lla.ximiano A!vetr, da 38a.or

d1nari:a. 

C"onaeição po~-se em guarda, apontou a garrucha para o 

grupo e di~trret .,.,Atiro em quem ee aprorlmartr. e, vendo a llaximi 

ano, di•ae-llle: ~ voot mesmo qu.e eu quero"', ao que o feitor 

Nuno Antonio afastou 'MaximiaBo para traz, acrabando cronceiçlo 

diaparando a rua arma para outro lado, fugindo. 

Foi dado parte áe autoridadee policiai~ qu• procuraram 

Conceição nio o encontrando de pronto, não tendo por isso ha

vido nagrante .• 

A policia abriu inquerito no qual ficou constatada a agr 

aão mas· acreaaenia qu~ as pr vaa aio !raeaar para oarateriaar 

tentatiT& de aaaaeainato. Aesim diawe ao Residente o Delegado 

de Itaperuna~ acrescentando que e.tá aguardando qua a croapa

nhfa e e manifeste e e deseja acompanhar o pro.aess-o, pois, pode 

:fazer novo inquerito d'earde que o JUiz baixe o a au'toa. 

O Reltidente sobre ea~a informação do Delegado pede ins

truç5e~r· sobre o- que lhe cfeve reapond·er. 

A~im de· instrui-lo peço a v-.g. orientar--me. 

Devo ac-rescentar qus a conduta. de c·orroeição tem sido bas

tante irregU'l&r conforme v·.s • poderá Ter pela folha cfe antece

dentes que junto segue para tiDa da abertura de inquerito ad

ministra~i'f'O que peço autorisar pois não é possiTel continuar-
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8'8 tol.erando um empregado de tal. esp·eci.e. 

Ele tem ~-er-a-a de 1:~ ano-a de s-erTtqo mal!' o t.em:po aind 

não es-tá aertificado. 

J"á pedi ao C"ontador o aert-ifiC"&do e logo. que ele 110 for

ne·qa será enTiado a V .s. 
Aa teatemunhaa para o inqueri.to admi.DiatratiTO, rio a 

mesma~ que depuzeram no tmquerito policial., isto ~~ 

O feitor Nuno Antonio, da 39a. Ordiaaria 
O feitor Jlaximiano Al.Tea- " 38a. • 
O' Dl&qu!nt.ata da Loc-o. 84 lt&noel. 0\urtodio. 
T'rabalhadore1J': 1Ceaa1aa Pinto 

Antonio Ribeiro 
S'ebaatião Rea:ende. 

Todas e atas teateDDJnhaa pod'em a·e.r ourl4aa- em !fati Tidade. 

O. )[. de Linba Diamantino pode a·er encontrado em Porciuncula, 

nde da Dt.Tia:ão·. 

Quanto ao maquinista Vano.el CUatoc:Uo, a Loo·omoção cU:rá. 

cronaeiqão ac•a-ae preaente ~ WatiTidade. 

Anexoa-:- 32 fls. 

R. 

O'& pia fiel po~: 

• • I 

{a) W. ;r. RU'lCHINSOlf 

EngG Ohef'e das Lillhaa. 

• 

• 
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FINS DE I ITO ADMINIST TIVO. 

E:U: 9 DE .JULHO IJE 1930 - Tendo li o obser't&.do pelo esori turario da Chefia 
das Linhas , Eneas Bacellar , ent o lnspeccionando as tur.mas da 3a. Residen 
cia, a respeito de uma i~regula i~ade notada no livro de ponto da 12a. -
Turma Ordinaria, o.feitor Conceiq • responde~ a gressivamente com as maio-
res gro~serias. Nao fosse a ca do sr. Eneas Baoellar certamente te-
riamos a lamentar consequencias aer~as. iate feitor pro.rom,endo m 
eroseeirias arrancou o distinti o do cbapes declarando n o admitir cen• 
suras diante do trabalhadores; por isso nao C9ntinuar1a a trabalhar. 

I # 
A censura feita pelo Snr. lneaa Baoellar foi for.mulada em voz natyral e 
C: CID delicadeza. O feitor e que amou esoandalo, chamando a a tença o de 
todos, inclusive do medico Dr. re ra Nunes Filho. Foi suspenso por 30 
dias. 

, 
EM 20 DE ABRIL DE 1932 - Foi eu enpo por 15 9ias devido a um ato de in• 
disciplina. O historiao desta 2a. suspeneao e o seguinte: Em 16/4/19 1 
foi removido "a pedido• da 12a. Turma na L. Klracema para a 33&• Tur 
na Linha Carangola or se dizer e~ae uido or um articu r. Em ••• 
12/10/1931 foi remov do da . a .... w:ma pam a lla. TurJr& da L. lUrace a 
por se ter indisposto aom os trabalhadores de sua turma, brigando, pondo 
O M. de Linha em grande.embara9 para acalmar os animou doe trabalhado
res e do feitor .Conceiçao. Postel'iormente desrespeitou o BngCl Residente 
~judante, tendo por lseo sido uapenso por 5 dias. Bm 18 de Abril de-
1932 fez os trabalhadores de eu~ t ma (lla.) trabalharem 20 minut al:m 
da hora regu~ent r, maltrat no-e~. No dia seguinte o M. de Linha no• 
tando que a turma estava incomp eta apurou que o feitor baTia suspendido 
do serviço a11uns trabalhadores o que foi nesado por ele. or orde• do 
En g Residente, o M. de Linha f z os trabalhadores voltarem ao serviqo 
mas, no dia 20, o M. de Linha p~aeando.pela t~ foi interpelado e i -
sul ta do a respeito pelo feitor Oonc içao que lhe dia se que nem o • de 
Linha nem o EngCl Residente tinh$.m eom:petencia pare. lhe dar o~dems de 
serviço, etc., e.rrancando viole tamente o dist!ntiTo do chapeo (gesto 
muito de agrado do feitor sempre qu tem questoes com os seus superiores) 
ameaçando a arremessar o distintivo em cima do M. de Linha. Eate suape~ 
deu o feitor por 2 dias, comunicando ao EngR Residente por telegrama e 
por carta. No dia 21 de Abril de 932 o EngCl Residente mandou chamar 
feitor Conceição ao escritorio aiden.cia em Campos tendo ele compat!. 
cido no dia 22. IDiagan.do o Re id te do que tinha acontecido Oonce1çao 
respondeu que estava sendo uido pelo M. de Linha Antonio Venancio. 
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O Residente fez-lhe r que ao contrario disso o lle de Linha 
havia !logiado o seu serviço, conservando o seu trecho limpo e em boas 
condi çoe•. 

... 
Alegou entao o feit2r que os trabalhadores estavam se unindo 

~ontra ele. O Residente, entao, lhe per&untou que sendo ass~ como tra 
que os trabalhadores o ajudav~ a manter o seu treCho em boas condiqoea. 
Res 09deu que era porque o EngR Residen;te e K. de Linha aDiavam sempr 
por la!1 Issi p9deria sienificar que si o trecho fDd&va bem conservado 
era devido, nao a sua atuaçao domo feitor mas sim a vigilancia do Resi
dente e :M. de Linha. 

,., 
Entretanto, o Residente fez ler ao feitor Conoeiçao qu nem 

ele nem o M. de Linha davam· ordena diretas aos trabalha.doree • .. 
Confessou ent o que hav1 desrespeitado o u. de Linh porque 

havia se alte ra.do, porque ficára com a cabe quente (aio). 

Rm vista do sucedido o Residente reformou a suspensão de 2 di 
as imposta pelo M. de Linha , p ra 15 dias, em vist de ter confessado a 
indisciplina e por se tratar de reinoidencia• 

, 
Quand~ o Residente troux estes fatos ao meu conhe Jmento ea• 

crevi•lhe que so lhe podia ~ugerir o rebaixamento ou a demisaao do fei
tor precedida esta pelo necessario inquerito administrativo. 

, -O Residente , porem, querendo dar a Conceiçao.mais uma opo~tu• 
nidade para. corriair-se, como prometeu, declarou que nao lançaria m o 
da medida sugerida por esta Chefia 

,. 
,..Em Novembro de 1932 o feitor Oonceiçao voltou novamente a p~ 

dir remoçao. 

À proposito desse pedido o Residente escreveu e 18-llw32 ao 
:referido feito r a carta cujo coate ui o transe revo: 

"Recebi a sua carta por iatel"!D!dio do v. de Linha da 2a. divisao. 
... ' .. 'C' N!o e· a expressao da ve made o que afirma de nao querermos dar-lhe remo-

Qao. O senhor vivia conetanteme~te a se mal dizer e sempre com von!ad• 
de trocar de turma. Escreveu a ti ao u. de Linha inte rJ.no, Rsperidi ao 
Fernande2,, e~ Dezembro de 19 O pe41Ddo•lhe a sua remoçao da l2a. ordi
naria, n o so por queatiuncula.s o os seWL subalt rnos, como _bem 
porqu~, como disse na sua carta a eperidiao, sentia-se sem garanti e 
que ja tinha sido agredido Eor ar iculares etc.. Fiz-lha a vontade, 
não na mesma ocasião, por nao r possivel, mas em l.6 de Abril de 19 l, 
ordenei que assumis se a turna 33•• Ordina.ria, em hrai so • Foi' portan
to, removido a seu pedido. 

Em taraiao portou-se com a mesma mania, sempre indis osto e ta 
di ponio-se c·om o seu pessoa~. A seu pedido e com pena de sua familia 
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arranjei-lhe nova remoyão, depoi• de dar-lhe muitos conselho•• Foi ~··~ 
vido ~ 12 de Outubro de 1931 para a lla. Ordinaria, em Brnesto MaCh o. 
Agora mostra-se novamente deaoonteDte, rixoso e intratavel. Sem o Dnor 
motivo 

1
deixou a turna entregue ao encarrepdo no dia 26 do m3s pass do. 

o inves de considera-lo como abaadonado.o seryiyo, considerei-o em li• 
cenga ainda c am pena ~e sua pessla que nao e2ta agindo com oriterio e 
tambem JJOr co~eideraçao a eua familia, que nao tem culpa da sua deao
rientaqao. Nao podendo o senhor continuar a proceder com tais caprichos 
e sem ee tabilidade em parte ali determino que assuma o seu lop.r ele 
fiitor da lla. ordinar~a, no pra•o de 5 dias, a contar desta data. Si 
nao assumir a turma,at e o dia 22 elo c orren:te darei ordem ao 14. de Linha 
paxa rebaixa-lo. Ja fiz tudo e seu benefic~o, inclusive mandar o nr. 
Carvalhido aconselha-lo, como igo que ele e do seu p i*• 

Por alguns nlsea o reitor Conceição esteve quieto mas em 24-
de Mar o do corrente ano escreveu ao M. de Linha a se uinte carta: 

... 
11 Vie to me achar eontrariadg com o pegoal e t mbem na o queren-

do continuar trabalhando em sua diYisao como Feitor peqo o rihor lioe -
ça di 24 ao dia 31 peqo o.Senho~ pedir o Sr. Dr. ~ngenheiro um logar de 
enca rregtdo e outra divisao porem em logar sadio porque eu como eno r
regado n o pos so trabal har em locar doentio pois que o ordenado e mencs. 
•eç o o Senhor fazer o pedido ao Dr. Engenheiro Urgente•. 

No dia seguinte, 25 de Margo de 19 3, o mesmo feitor re etiu 
o pedido nos seguintes termos: .. 

~eç o o Senhor nao se e uecer de fazer s pedi do ao Sennor Dr. 
Jjngenheiro a minha tr na f e r encia. aqui pois qte eu n o quero ficar aqui 
e preferivel o loga r de encarregado que ser feitor aqui peg o a respos ta 
p.gis que quanio terminar a licença os senhores mamando eu ficar aqui eu 
nao a. oeit • 

Me acho muito aborrecido aqui. • 
Peç o o IS!nhor escre r para o Rngenheiro amanha•. 

Em vista disso o Residente interessou-se pelo oaso e co;se• 
guiu que o seu c9lega da 5a, Residenoia. aceitasse o teil.tor ConceiQ&O 
numa turma com sede em •irauba (l8a turma ordinaria da 5a.Residenoi ). 

Em 26 de Maio de 1933~esta Chefia enviou o passe de la. classe 
nQ 5192 para a viagem de Conc,iQao, sta senhora e 2 filho , de Campos a 
•irauba, valido de 25-5-33 ate 2-6- 3• 

Convem esclarecer o s - uinte: rranjada,com dificuldade a tran 
5a. Residenc i a , o Residente aviiOU -

.. seguir :t:am. irauba em lD de Maio do 
ao podia sesuir em tal dia por te r de 
i dente 1 entao, combinou tudo par a 
Estava ele portanto avisado com uma 

sfer enc!a de Conceigao da 3a. pa 
Conceiçao que devia p•eparar-se 
corren,te ano tendo ele a l egado q e 
regularisar os seus negocios • O Re 
ida desse homem no dia 2 de Junho 1 

antecedencia de maia de 30 dias. 
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-Recebendo o passe nD ;1.92 ainda pediu nova prorrogaçao de 5 di -as para. ir a "Baixa Grande •• visitar o pai! 1 

O Res·idente apezar de sa er que o feitor estava se portando de 
modo inconveniente ameaçando (porque?) o Kestre de Linha de ti r uma 
d aforra , concedeu a licença p dida e deu providencias para. a reYalid -
çao da data do passe. 

- -Terminou Conceiça.o por declamr que nao seguia para irauba. 
uem mandava no na. r iz dele era ele lsic). -O Residente em vista dessa atitude do feitor deu inatruçoe ao 

M. de Linha para afasta-lo do serviço. 

.. Pediu esta Chefia ao Reaidente qwe exigisse que o feitor Con• 
ceiçao declarasse por escrito quais as razoes àa sua recusa para ••• 
~irauba. 

~ interessaDte notar q9e e ete feitor 
pede remoçoes e quando ea·ta lhe e dada oferece 
seguir para o seu novo cargo, ~rranjado sempre 
ca de correapondenoia e desloo nto de outros 

.. 
provoca as suas queetoea, 
todas as dificuldades em 
com grande trabalho. tro
teit.ores. 

Em seguida transcrev' a oorrespondencia trocada a respeito. 

Carta R.3/670/J052 de 10/6/1931 do EngD da 3a.Reaidenoia l Chefia • ... 
•conseiçao acintosamen e e malcreadamente nega-se a cumprir a OL 

dem de remoçao, ordem esta em vista de seus sucessivos pedidos, yerbaie 
e por escrito, conforme tenho voa comunicado, enviando as suas cartas 
com os referidos pedidos. 

ViYe a ameaçar ao Mestre de Linha, a tal ponto que eu tenho de 
ir a policia para pedir garant s para meu Mestre de Linha, fazend ••• 
Oonceiçao assinar termo de bem Yi~r. 

Ha mui to que Conceiçã ae pedia para ti ra-lo -da 12a. turma, in
do afinal para a 33a. em Parai o de onde voltou para a lla., por ter 
brigado, puchado reTolver para oa tral:Blhadores e querido desautor r o 
K. de Linha , chegando a &bando r o aerV\ço, g.3/6ZO de 26/4~932. 

Tendo pena dele e sen ele, ate entao, um bom feitor , fi-lo viJ 
para a lla. onde tem se desmandado de toda a forma, ora pedindo para ser 
rebaixado ora para ser removid etc •• 

Quando eu fui lhe diz r que tinha pedido o passe por ter en~o~ 
tr.ado na 5a. Residencia quem q~izease trocar com ele, disse-me ue nao 
ia, ue ele era senhor do seu riz, retruquei-lhe imediatamente que 
iTe era sen or o nar z e e ra o serviço, que enquanto ele fos·ee 
empre~do _. tinha de cumprir or ens; respondeu-me maia socep.do que sim. 

E esta a passagem que ele alude na lOa. linha da sua carta de 
9/6/33 a mim. 
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Da forma IIBrihosa por qu~ ele escreveu em 1-6, ao M. de Linha e em 9/6 a 
mim, mostra que ele esta sendo mal asonselhado e guiado. .. 

VerbaJ.mente diz ele uma..,porçao ~e disparates, mas nao os escreve- • 
... De forma alguma. Conceiçao podera continuar nesta Resid,nci , caso 

ele nao e!ja dispensado agor por dé!obediencia a ordens. ~ ra una des .. 
moralieaçao ~r.a a minha administr ao. • 

Ele e prova.damente um insubordinado e esta tentando subverter a 
dia ciplina. 

1 
, 

Esta agora am~açando em pessoa ao M. de Linha que te~a de se de
fender fisicamente, nao sendo de extranhar tenhamos de regiet r uma c -
na de pugilato. .. 

Junto 2 cartas de Conoei~o e uma do meu M. de Linha, aguardando 
vossas ordens com urgencia. - (a) E.Mattoso•. 

Ce.rte ng 216 de 8-6- do M. Linha em Pureza 
Campos. 

... 
"Levo au conhe_s .imento de v.s. que o feitor Francisco ConceiQIO es-

pero-me hoje na Estaçao de E. Machedp, na hora do trem 13. Conceiça9 dia 
se-me que a conver a que tem comtga e uma. hora que ele me encontre fora 
das locomotivas. eu julgava gue nao era ~reciso andar previnido mais co
mo fui aurientado pro conceiçao hoJ tenhao a me esplioar a v.s. que des
ta data. em diante vo andar »revinido porque pode de um momento para outro 
eu ser 2-gra.dj,do por conceiçao. qucto eu deixar d~ COfPr!r com mil'lhas 
obrigagoes nao posso. As dezobidiencin de conceiçao ja nao posso mais 
atole rar". .. 
Carta de Francisco Conceiçao ao M• de Linha Manoel Venancio, an 1-6-33. 

"Recebi hontem dia 31 ordem para lhe entregar o passe para o se
nhor remeter para a Rezidencia para ser revalisado para o dia 3 poz cau
sa da licença que ,eu lhe pedi de 5 dias sendo esta licença 2o dia 29 ao 
di 2 qmndo eu ja lhe tinha entregado o passe e a requis içao no ,iia 30 
para o senhor devolve:la para a Jlt,sidenoia porque eu pedJ. a remoçao i 
sendo 1emovido par.a tao longe e ~ao podendo seguir por nao me achar em 
condiçoes de v~ajar com a minha fam lia~desejava continuar aqui meamo 
como Feitor ate que hoveese outr remoçao para uma outra Reside oia mai 
perto confor-me eu fiz sciente ao s nhor e tambem ao senhor Dr. Engenhei
ro. Nestes caso vou por meios d 1 e pedir qpe para o senhor levar o &!. 
sunto ao senhsr Dr. Engenheiro para assiJ!l ver o que diz e o ,que reJOlTe 
enquanto eu nao posso aceitar esta remoçao aguardo ordem ate amPnha dia 
2 se posao continuar na mesna turna como feitor do dia 3 em di nte ou ai ,., 
nao•. 

Carta de Francisc·o Concei ão ao n I Residente em • -"Rela ti Vflm!nte ao VOS 89 P' ido se hontem deola.ro•!OS que n O ace i-
te i a minha remoçao pari irauba po nao estar ,em o ondiçoes de viajar com 
a mdnha famili • para tao longe , conforme eu ja espliquei eo Sr. Dr. ••• , 
Miranda e o Senhor Jaimes quarxlo estive a1 no esoritorio no dia 27 de ••• 
Abril e depois v.s. passando em Dha turma chamou-me ao assunto desta Re-
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- ~ moça.9 eu esp}.iquei a. v.s. que n o podia seguir removido POEque me achava 
em ma condiçoes v,s. me disse que mandava passe e re~uisiçao conforme 
mandou. Eu que ja tinha converçado com a v.s. que nao podia seguir en
treguei o passe no dia 30.de Maio ao M. de Linha para devolver para Re• 
zidencia dizendo que eu nao podia seguir. 

No dia lQ mande i uma carta a o M. de Linha informando a ele que 
eu estava de licença de 5 dias e te mina.r:rlo a licença no di& 2 de junho 
se eu podia continuar na mesma tur do dia 3 endiente no dia 2 o Me s tre 
de Lin~ me entregou uma carta me afastando do serviço com a ordem de 
v.a. ate a segunda ordem do ~nhor Dr . Engenheiro Chefe da& Linhas e es-
tou comprindo ordem. • 

• O motivo e este que eu esplico a v.s. que nao pode aceitar a Re-
moçao". 

eitot ra.nc sco Conce Q& O 
para ·outra Divisao de sua Resid4nclà. 

Uma vez efeti"Vada esta tramferencia. trataremos de manda-lo p -
ra outra R~e14enci • 

... lTao e possivel de um momento para outro forçar um outro feitor 
que nao cometeu falta alguma a deslocar-se para uma outra turma. 

- - -Si Fral}cisco Conceiçao aao atender a ordem de remoçao deve fi· 
car suspenso ate

1
que se,.resolva obedecer . ~ 

Q,uanto a que:ate.o com o • cte Linha e realmnte grave e este de• 
ve prevenir -se. -Seria mesmo, conveniente que em caso de renovaçao das ameaças o 
M. de Linha testemunhe o caso e o 1 ve ao conhecinento da policia pedindo 
providencias. 

Procedendo djlsse modo te remos UDB base para um in que rito admini -
trativo para e l u:Cld.açao do caso e providencias necessarias junto ao Cons e 
lho Uaci ona.l do Trabalho" • 

M 

~m 15 de Junho P•P• Co ceiçt;o esteve nesta Chefia e contou as 
causas a seu modo. Fiz-lhe ver que náo era veldade o que dizia como pr.E, 
vava a correapondencia trocada e to4o o seu procedimento anterior. desde 
193 0. Disse-lhe que esta Chefia eatava. cançada de atur r o seu inconce
bivel procedimento em toda a pa.rte nde chegava. 

Citou ele os seus •direitos•, o Conselho Nacional do Trabalho, 
o Centro B·. doa Ferrov,iarios da Oia. , etc •• Fiz-lhe ver que antes de 
citar direitos ele devia aprender a cumprir os seus deveres • .. 

atitude do feitor Co e çao nesta Chefi foi, a. principio, A 
mais arrogante possi~l, falou s m lhar de frente para quem lhe f ava, 

oz as maos na cintura em atitud 4e desafio. 
, 

So depois de energicam nte advertido e em seguida bene volente• 
mente aconselhado foi que modificou um pouco sua atitude. 
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Terminou dizendo que a. e1tava. a remoção mas que 
que distasse da turma em que est :ra , na 3a.Reaidencia, no 

!YJ: 
// 

queria uma turma 
ma:ximo, \.DD dia 

de viagem. 

-Para nao agravar a sit 
des antes de tomar uma medida en 
Engo da la. Residen ci a para ver e 
feito re e do Ramal Ferre o de Cant 
pa sse para regressar a Ernesto M 

-aç o e 
rgica, 
podia 

galo o 
chado. 

dar ao homem todas as oportunida
disee-lhe que ia consultar ao 
conseguir uma permuta com um do s 
que ele aceitou pedindo-me um 

I 
Dei-lhe o passe na 5197 <!e B.Maua a E.Machado. No dia seguinte 

voltou ele a esta Chefia dizendo nao saber o di a em que podia voltar, eu 
tragando o passe nQ 5197• 

No d~ 20 veio outra v$z a esta Chefia solicitar passe. Dei-lhe 
o de nQ 5l98~ate 21/6/33· 

valido 
Não tendo sido possive~ conseguir a tranaferencia.de Conceição 

para a la.Residencla. o Enga da 3 . Residencia avisou Conceiçao em carta 
R.J/670/3052 de 16/6/33 para aseuudr o cargo de Feitor da 5a. Turma Or
dinaria da 3a., va Linha Campista, remetendo-lhe o passe ~ra ele e fa
milia e requisiçao para o despacho da bagagem (20 volumes). 

Em 20 de Junho o Resid nte recebeu um bilhete assinado pela se
nhora do feitor dizendo que ele a achava ausente de E. Machado e que ela 
havia escrito ao marido, avisando-o. 

Em 22/6/33 o proprio f itor escreveu ao Residente devolvendo o 
passe para ser alterada a data de validade do mesmo. 

- .. I O Residente na o o aten eu. • E Franc ia co Cone e i ça.o ficou fora do 
serviço até ~8/j3, quando resol eu aceitar o logar de feitor da ,a. tur
ma ordinaria - L.Campista. 

Em 13/9/33 abandonou o aerviço~ sem causa justificada, indo ao 
escritorio da Residencia onde de larou nao querer continuar como ~prega
do da Companhia. 

Convidado pelo Enga Aj daJJte a declarar, por escrito, o que ac!. 
bava de alegar, recusou-se em te mea grosseiros e agressivos o que obrigou 
o Enga Ajudante a admoesta-lo e pendendo-o por 5 dias. 

Voltou ao serviço no d a 19 do citado mês de Setembro 118.8 pr·oce
dendo sempre de modo irregular, nd ndo armado em serviço amedrontando o 
pessoal a ponto de ficar com a t r• desfalcada, eem trabal.hadores. 

Foi por isso de novo afastado do serviço em 2-j do Já referido 
m~s de Setembro. 

7-8 
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Em 6 de Outubro seguinte 
do o logar de feitor ajudante n 
acedeu tendo ele entrado em funç 

~ giuao Residente um bitPete solicitan 
• turma - L.Carangola. O Residente
o dia 1 de Novembro ultimo. 

Ai, nessa turma, o seu · prooe imanto continuou irregular: assim e 
que tendo certa vez o feitor lhe o ervado sobre um serviço mal.feito, 
revoltou-se contra isso, abandonaa4 o serviço sem dar satisfaçao alguma. 

Afinal, em 31 de Dezembro ult!mo,_eendo chamada a turma para remo
v~r uma barreira no Km. 477, Concei ao nao compareceu e nenhuma satiafa-
çao deu ao feitor pela falta. -

~ ------
Enga Chefe das Linhas. 

29/l/1934. 

L. -



THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY LIMITED , 

CE RTIFICADO DE TEMPO DE SERVIÇO E VENCIMENTOS 

Certifico que o Snr . ..... Fr.®.ç_j.p_ç_Q ____ Ç_QP.-.G.~J.Ç-ª.9.:.:.:: .:.--: .-:. :::-: .: .-.:: .. ::.::-.. ::.:.::::.::.:.:::.:::::.:::.:.:::.::.: .. : .:.:::.:.:::.::.:. .. ::. ( .~J. 
( 6 ou foi) 

empregado desta Companhia, onde conta:::.:;l,..:1.:anos;::J.:: ... mêses e- .:?..: .... dias de serviço ativo dentro destes 

períodos, exclusive as licenças indicadas a seguir: 

LICENÇAS 
DE ATÉ 

I FREQUENCIA 

Anos I Mêses I Dias Horas 
C /II E NCIM E NTOS S /V E NCI MENTOS VENCIMENTOS 

Dlaa I Horaa I Dlaa I Horae 

-7----....:;2=3'-~--_7-'--~ 91ª- _3L 7 _ 91E - - - -- 19$600 -

__..l.._I---=8+9 . .M. 3_l_ _ 5_ 919 ---- _ -9- - -19- -2- .:_ ·- 1- 79_2 80_0_ --1 

1 6 .9..1.9 28 11 91S - _ -5...:. -10- ___:j: - _-_:...._ __ 
1
_ -__ . _ ~ __ _ - __ 411 ~OQ__ 

1 1920 30 _ 6 -~2( _- __ __ -4: _ _:24· -4- - -- 1---- --··- - 378$500 
--· 

7 920 Q_1 __ _Q ~~;? _-2- -- -9- -21· _:1.:_ -·-= ·-+----- -·---
- - _ _5. :_844$200 

q_ 923 15 6 -9 23J-------+----+---1:.2::.-+----=4~--~-----+-----11------~------ - 44 ~~000 
SomA. -4- -6- -2 - -2- - - - - 4:431$000 

~ r---.~ -
r--r-

--~---
r--1- - ~· - --r:::=- ··· 

1-

-- ---1- - 1--

-
16-r- ó 923 3l 3. 9.2.4 - -8- _ -.Z:- _ -6- 1. - ·- I·-- _ -

11 4 1924 18 5 1924 - -1- -11- -4- - ~ -

1 .10 924 12_ 1 926 -1- -2~ -Q..~ -2- 1--

.JJ 5 1926 31 1 927 - - - 8 - -16- -5- -

----· --· 
Base de 

vencimentos 

_- 440 p .hora 

- ~420 11 
" -- -------

- .. A40 " .. 
·-· " 

- 54 lo . - -
- '500 11 H 

- '700 " ---------=--=--

_l9 J 5 .924 3o 9 924 - -4- .:-8- - 1 -

,1 l &, lo?.? 11 h .1 .9.3..4 -:.6 -_ -5- -1.3- -3- -21- - -38- -4-
......_ , --F --....;...~ --1-· 

11 

r::::-- - -· -- -· -1-

--~--
~-'- ·- ~---~--- -

-----·- ------ 1-- 1~----

----- --·1------ ----
···---~--+- r---

1 - 1- - -- ~~---- - - f-·- -

1- l ·- 1- - - ----1-- - ~ 

1-~--·-----

1----7,11

-·- --l-
I 

1- -

~14- I ~1- -2-l -6-
~--==--~~========~===-·~~~---

SOMA 

PBSERVAÇÕES: REPARTIÇÃO -Via Permanente- . 

1----

~~ 
r--_,1'--. 

-21-1- -38- 1 -4-

N.0 - 3052 . 

Rio de Janeiro, .... 1 5 de .E'evereiro ..... de 193 ..... ~ ... 

./ 

. 2.000-12-933 ··-······· ··~;;;~;··;,~;.;;. -······ ·············· ... . •... 
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THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY LIMITED , 

CERTIFICADO DE TEMPO DE SERVIÇO E VENCIMENTOS 

Certifico que o Snr. ___ __ ])~ ____ __ ç_;hê_Ç_g_ ___ Çg;Q_Q_~_t_Ç_ªg_::_:_:: _:: _:::::::: ."':.:::.::-.. :.: .. ::.:.:::.: .:::.:.::::.:.:::.:.: .. :.:. 

empregado desta Companhia, onde conta .::.:!A.~nos;:.+::: ... mêses e- _q_: .... dias de serviço ativo 

períodos, exclusive as licenças indicadas a seguir: 
~ 

I 
. .. 

FREQUENCIA LICENÇAS 
DE ATÉ I Mésesl 

C/ VENCIMENTOS I S/ VENCIMENTOS ~ 
Anos Dias Horas 

Dlu I Horaa Dlaa I Horaa 

23 7 918 31 7 ~t - - -7- - - - - -1- - -- - - - -------- 1--- --- --
] 8 918 31 5_ 919 -9- -19- -2- - - - -1- --- - -· -a.- - -- ·- I · 

1 _6_ _9l9 .2B_ 11 91Ç - _:_5 - ' -10- -4- - - - -- --- -·----
2_7_ 1 920 _QQ_ 6 ~2( - -4- -24· -4- - - - - 1-1 -- -- - -- -

_ 1 7 .2_g_Q QJ._ __ Q__ 92;,3 -2- -9- -21· -4- - - -- _ .,_ -- ----- ----
... ______ 

---
1 6 923 ~5 __ 6 923 - - -12- -4- - - - -- --1-

som~ -4- - 6 - -2 - -2- - - - - 4 
I~ . - - ---; - --- - -- - --' 

r--r-- . "' ] r-- - -- ---1-- - -
r--

~- ___] - - -- -- -- -- -
16 6 923 3l 3 924 - 1- - 8- - - -6- - - - - 1-._..j -

1 4 1924 18 5 924- -1- -11- -4- - - - - :J --
_ _19 1 5 ,924 3 9 924 - -ti- - 8- - I - - - - - ~ - - -- "" 

1- 10 924 12._ 1 926 -1- -2- -5- -2- - - - ---~ 1- -
10 5 1926 31 1 927 - - 8- -16- -5- - - - - - ~ 

] ~- l o~.'? 11 h 1 934 -:.6- - 5- -13- -3- -21-
~---

-38- -4- 1 --- ~ 
--t---

,_ . . ...;;.. 
f--

-- - -- - -- ·~ ·-- 1- ... --· -- -- ---- - 1- -~ 

~r--.. - - -~ 
•. ·-r----t 1---- IJ - ------ - --

1-l--- ~ , ____ 
1--- 1--- - 1---

- I -- 1---- --- - 1-------~ - - -- - ·- -
I ' 

~ ·- ,-~ ~· ----1-- ,___,.. - - ~ 
_,_ 

1----i 

l ---r i~ 1'-·- -- - - ~ 
:I r--_ 

~14-_ I 
- l 

-21-1 ~ I -38-1 I SOMA -1- -2- -6- -4- J -
OBSERVAÇÕES: REPARTIÇÃO-Via Permanente-. N. 0 - 3052. 

T. 2 .000-12-933 
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A. a Portaria de tla. doia, d8-se ciencia 

aos demais membros-, para instalação da Comisaio nesta data. 

Rio de janeiro, 15 de feTereiro de 1914. 

CERTIDIO 

crert-itico e dou t'- que d'ei ete.nc-ia aos senhores: membros

da Comisaão e ao representante da crompanhi& doe t4rmos da 

Portaria de na. doia-, d'o senhor Diretor. Gerente, datada de 

~5 de :f'eve·re·iro d'e I9J4, ne~rta data. Em 15' de feTereiro de 

1934. Eu, Kanuel Auguato Vaz junior, Secretário da Comiaaão, 

ctertidlo. út""'~Â -
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" 
C01US§10 DE INQ.uDITO ADMINTS'l'RAT'IVO 

ATA DE INSTALA~ 

Aos 15 dias do ~~- de fevereiro de 1934, ~ uma aala si

tuada n.o primeiro andar do Esarit&rio C'entrea da The Leopol

d·ina Railway crompany, Limited, em 'Barão de :rú.uá, á Avenida 

Franeiaoo Bicalho, nesta crapital Federal, reuniu-se a Comis

são d·e rnquér!to Administrativo nomeada pala Portaria de fls. 

doiS", do senhor Diretor Gerente, datada de 15' do corrente mês, 

aonErtituida dos infra assinados: Francisco de Avila Tavares, 

ctomo Pre~Jidente; lCanuel Cor·deiro Muniz, como Vice-Presidente ;I 
e Manuel Augusto Vaz Junior, como Secretário, em observ4nctia 

ao artigo segundo das rnstruções baixadaS" pelo C'ona~lho Na

cional do Trabalho e publiaadas no "'Diário Ofic-ial" do dia 9 

de .funh.o d·e 1:933, oom o fim cfe instaurar inquérito adminis

trativo para apurar as· faltas de que é acuaado o feitor.aJu

dante. da Via Permanente, Franctis·co Conceição: haver mo dia 

12. de janeiro do fluente ano, quando o :Mes·tr·e. de Linha Dia

mantinc:~ Ferreira prov:td·enciava para a desobstrução cfas linhaa 

en~ão interrompidas- por barreiraa, se reausado a atender o 

c-hamado para o ae·rvi.qo, feito pelo reB'peoti vo Mestre de Li

nha., por intermédio do trabalhador Teodomiro Santos, a-em que, 

entretanto, nad·a respondendo nem se apr·es:entando ao t.rabalho, 

nenhuma aat:l:sf'açã.o f'oi dada ao aaao, pelo que foi esB'a falta 

aomunioada ao Engenheiro Reaidente, que lhe imp~Er a suspensão 

de 10 dias; Erendo que de&'sa penalidade ~oi-lhe dada oienoia 

pelo Kestre .de Linha, no ~ia 17 cfo aludido m!s, á tarde, e, 

nea&a ocasião, nada articulou Conaeição, entretanto, no dia 

19 do citado m!~r, á~r 10 horas mai11 ou menos·, no quilometro 

472., enquanto t .rabalhava o trem de lastro em uma barreira 

ameaçava interromper n,ovamente o tráfego, quando o Mestre 

Linha Dlamantino Ferreira se encontrava em trabalho, tr~bre 

carro-plataforma, então em s·arviço, ali ohegou C'onoeição, qu , 

irrterpelando o aludido llestre de Linha, puxou de uma garru

cha de doiw canos tentanto contra aquele Chefe de Serviqo e 
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o feitor llaximiano Al:Ye8', disparando a mencionad·a arrra. Ten

do preS'entaEt o certifioad·o de tempo de e·erviço e a f~lha de 

antecedentes do ferroviário Francis-co cronoeição, o s-enhor 

Presidente declara il'lll'"talada a cromf.aEtão e. c!esigna o cfia 22 

do fluente mls, ás 8 horas- a.m., no carro s•lão número 473-A, 

na eertac:;ão c! e lrati Tidade, no Estado d'o Rio de .Taneiro, para 

•er ourldo o acus-ado, por a·i ou assistido por s-eu advogado ou 

pelo advogado ou representante do sindicato 6a classe a que 

pertencer, e serem, tambem, ouvidaS' aEt te8'temunhas arroladas 

na Portaria de fls. doia, tudo oom a as·siat!ncia do l"e"Pres-en

tante «a Companhia, Dout~r ~oão Pereira Ieto, ordenando a ex

pedição de todaS' as intimagões- neoasEtáriaa. Do que, para 

constar, eu, llanuel Augusto Vaz- .runior, Secretário d·a O"omis

aão, «atilografei esta ata em quatro TiaEt de igual ta~r, que 

T&i por mim subscrita e as-sinada por todos os membros da cro

mluaáo a pelo reprasentante Companhia,~~-
~ ~ . 
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• 

JUNTADA 

Aorr vinte e doirr dias do m!rr de fevereiro de 1934, junto 

a ~ates autorr as segundas vias da intimação e notificações 

devolvidas pelo acusado e testemunhas com os respectivos ci

enterr, juntando tambem ás demais vias do processo as cópias 

dos aludidorr instrumentos. Do que, para constar, eu, Manuel 

Augusto Vaz Junior, Secretário da Comissão, servindo de es-

crivão, datilografei igual te~r, 

que subacrevo,w~~~~~~~~~~~~~~-1~~--~~~~~~~ 
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00 I SlO DE IJ~U~RITO A INISTftATtyO 

INTI 

Pelo presente instrumento, fica o aelihol" R CISCO co -
OEI ~O intimado, sob ena de reTalia, a oo parecer no dia 22 

(Tinte doia) do corrente s, ás 6 (oito) hor e .m., n 

aoompanh r- de aeu ~To do ou ser satetido pelo dTO a o 

ou repr sentante do ind1oato d olaaae a que pertencer, 

par , per nte ' O mtae-o de Inqu&~ito Adminiatr tiTo The 

Leopoldin il y C ll1p ny, Limi t d, pre ta.r deolara9Õe no 

inquérito e Q.Ll d aoua do d seguintes t lt 11 de haTer n 

dia 12 de janeiro do flu nte no, quando o eatre de Linha 

Dia ntino erreir proTidenoi T p r eaob tru~ 

nh e entwo interrompidas por barreiras, ae recua do 

<> oh do p ra o aerTiço, e to pelo re eotiTo e tre d 

nh , por inter Ódio do tr balh dor Teodo iro ntoa, aem 

entr<~tnnto, na respondendo ·ne e pre ent ndo o tr b 1 

elo qu foi eaa 

co nic d o En enbeiro Reeiclente, qtle lhe 1 pC a u n-

s·o de 10 di a ; ndo que de a penaltd de tot-lbe d d 

oi pelo etre de Linh • no di 17 o ludido ta , t rde, 

e, ne e oo t-o, nada rtioulou v.s., entretanto, no dia 19 

do oit do mê , Áe 10 horas te ou noa, no uilometro 472, 

enqu nto trabalh T o tre de 1 atr em u b rreira que 

9 T& de interro per noTa ent o tráfego, quando o Ueatr e 

Linha Di ntino F rreir e enoontra.a em tr balho, a 

u o rro-plat forma, ent•o e eery19o, 11 ohesou v.s., ue, 

int rpel ndo o aludido eetre de Linha, puxou de uma g rru

oha e doi oano t nt ndo oontr quel Chefe de aer•i9o e 

o feitor i i no AlTes, dia r ndo a menoionad r aa 

aiatir ao depoi ntoa das teato•nunhal: Di ntino Ferreir , 

Nuno Ant nio,, zimiano AlTel, nuel ~uatodio, Teodomiro 

Sant 1, Kea1iaa Pinto, Ant4nio Ribeiro e Seba1tião Recende. 

Ficando, outro11im1 ottado para todos os termos e atos at' 



( 

oonolueio d inqu~rito, deb 1 o da ~ena co inad • 

LaTl' d em otnoo Yiae de 1 ual teer por Dli , !B.nuel 

Auguet Vaz Junior, ecret rio da Oomie ão, que o eub ore• 

Rio de J neiro, 15 de feyereiro de 1934. 
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QOMIS lO DE IN~U1ftiTO TIVO 

NOTI. ICA;clO 

Pelo reeente in trumento, Com1aaão de Inquérito Ad-

in1 trat1To d Tbe L opoldin ilw y Co p ny, Limited, roa 

o oo p reoi nto do eenho:r D.&.no.IIII.R~ .. TINO FERREIRA áe 8 (oi t ) 

hor •• do dia 22 (Tint e doia) do corrente , no oar-

ro a 1·o ndmero 473-A, n e tação de N tividade, fi de, a 
I 

be d Terd de, prestar d pot nto no inquérit dminiatr ti• 

T in t ur d ar ur r a s autntes ~ ltaa, de que é ou-

ado o f itor- judante ] r nci oo ~onc 1i·oa d ayer n i 

12 d j neiro do fluente no, quando v.s. proyid no1 .. ar 

a deeob truç• das linha 

ec r oua d ten er o oh 

nt ... o interr 

do ar 

td a por barreirae, 

erTi , feit p r 

v.s., or inter di do tr balh dor Teodo ir S ntoa, ae ... 
entret nto, n d re JOndendo ne •e a reaent nd ao tr b lh, 

nenhu • tiof ~o foi d da o o ao, lo e foi eaa f lta 

c nioada o •n enh iro Roa id nta, ue lhe i 8 u.e p n-

o de lO di e; endo que dess pen lid de foi-lhe d a oien-

ela p r v •• , no di· 17 do al dido A• , ...... r .., . , e, neaa 

et• , n a rticul u 1~, entretant , no dia 19 o ott d 

u n o, no quilometro 472. nqu nto 

lh T o re de lastr em u b rreir qu a a9 Ta de 

ro per noTa nte o tráfe o, quando v.s . a enoontr T 

balbo, re u. o rro pl t for , então e erTi•o, 11 oh-

aou êle, que, inter elando v. ·., uxou e u aarruoh e 

d 1 an s tentando contra v • • e o fe tor axi i no AlTea, 

d1ap r do onoi nad r • 

vrad em oinoo Ti s de 1gu l te r r • 



0 ~n~: LEO OLDINA RA.ILWAV V ..r W l 

TIVQ 

NOTIFIO Q&O 

Pelo pre ente instrumento, a omiaa~o à Inqu rito A ~ 

ntetrativo da The Leopoldina R ilw y Oo ny, L1m1t d, ro o 

comparecimento do a nhor XDIIANO ALVES a 8 (oi to) hora 

do di 22 (vinte e doi ) do orr nte m , no o ro a l-o 

ro 473-A, n ata9No e Nativid d , afi d , bem d v d 

pre tar depoi ettto no in~uérito dmint trativ in t ur do 

eguintea falt s, de qu ~ ou do o feitor jud 

oo Oonoeiç ... o: de b v r no di 12 d janeiro do 

qu n o o Ke tre d Linh Di ntino rrei:r prov1d 

deaobatruç~o daa 11nb entao int rrompid • po 

r ir a, se reoua do a atend r o oh d par o ser 

pelo r ap otivo tre d L nh , p r inter 'dio do trabalb 

Teodo ro S ntoa, a qu , entret nto, d reapond ndo ne 

apr sentando ao tr balho, n nhu o to dad o 

p lo que foi as f lta oomunioada ao E nheiro esid nte, 

o 

que lhe imp suspena ... o de lO di BJ sendo qu daa a pen l -

ad toi-lh dad oi nota pelo d Linh , no di 17 o 

aludido " t rd , i ""o, n d rtioulou le, e, oca 

entr t nto, no di 19 do oit do , a lO hor s .i ou no 

no ui lo tro 472, enquanto tr balh va o trem d 1 atro 

b rreir qu interromper nova nte o tr'fe o, 

do o eatre de Linh Di ntino F rreira enoontra e t 

b lho, "br um oarro-pl or , nt·o e serviço, li h 

le, que, interp l ndo o ludido e tr d Linh , pu ou 

arruaha de doi oanoa tent n o contra quel ahe e aerviç 

e v.s., di parando a menoion • 

L vrado em oi oo vi d 1au 1 te~r por m, nuel Au ua 

to V fJ J'unior, eoret rio da Comi ão, que o ubaorevo, indo 

atna o Comias ·o,Ú{(_~&;r: J.,._ 

, 
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c 

lo prea nte 1natru nto, 

n trativo d Th L opoldin 11 

TIVO 

o 

Comi ·o de Inqud it d 1-

o p ny, Li 1 ed, i 

oomp r oi nto do enhor UEL CUSTODIO 1
8 8 (o to) hor • 

• o dia 22 (vinte oie) do aorrent a, no o rro a l~o 

nú ro 4'73- , n t ção e Nativtd d , fi de," be da 

dade, prestar depoi nto no in u rito miniatrati o 

o p a pu 

judant 

a autntea raltas, à q e ~ acusado 

na aoo Conceição: de h v r no ia 12 d jane o 

fluente ano, quando o tr e Linh Di mant ·n Fer eira 

vid no ia para a d obatruç~o daa linhas nt•o 

por rreir , se reau do a at nder o oba o para o 

f it pelo r p oti o estre d Linha, por inter di o 

lh dor Teodo ro S ntoa, m qu , entr t 

n a e ap aentando o trab lho, nnh aatiafaç ... o foi 

o o, p lo qu foi eaea falt co nio da o na nh iro 

te, qu lhe 1 .. a au p na o d lO dia ; sendo que d 11 

o 

• 

... 

nal da e foi-lhe dada ienoi pelo eatre d Linh , no di 17 
do ludido •• tard , e, nessa oc~ i~o, n da rtioulou 

entr tanto, no dia 19 do oi do a, 1 10 horas 

no qu lometro 472, nquant o tr b lhav o tr m de lastro e 

r r que av de int rromper no nt o trá:f'o o., 

do o e tre de Linha Di ntino erreir noont 

balho, bre u rro-plat for ntão e a rvtço, ali 

le, que, tnt rp 1 ndo o ludido e tr d Linh , puxou 

rru ha d doi o no tent ndo contra qu l Ch de 

o feitor tmi o Alve , d parando enoion da 

Lavrado m oinao Yi s de u 1 t Or por m. anuel 

to Va Junior, S o et io d 

ae inado p lo e id 

1 

o 



LEOPOLDINA RAILWAY 

TIVO 

NOTI IOAC!O 

Pelo preaent instrumento, a om1 *o de Inquérito Admi-

ni trativo da The Leopoldina ailway Comp ny, Limite , r o 

oomp reoi nto do enhor NUNO ANTONIO a 8 (oito) hora • • 

do di 22 (vinte doi ) do corrente a, no rro nd-

ro 473-A, n s ação de N tivid de, tim d , a b d 

d , prestar d poi nto no inquérito dminietr tivo inst 

p ra pur r e se~ttinte f ltas, e que é oua do o feitor-

ajudant anoieoo Conoeiç*o : d h ver o di 12 d j ne o 

fluente ano, qu ndo o Mestre e Linh Dia ntino erreir 

vidanoia p r desobstrução das linhas nt•o interro pid 

por barreir a, ae recusado a atender o oha do ra o 

t ito pelo re pectivo eatre de Linha, por inter éd o 

balhador Teodomiro nto , aem que, entretanto, n reapon-

d ndo ne e present ndo o trab lho, nenhu s tiaf ç 

d da ao oaao, pelo que foi a falt o nio d o n enh 

Residente, qu lhe uapena·o de 10 di a; sendo que 

dea pe lid de foi-lhe d d oienoia pelo K atre de Li 

di 17 do ludtdo , ' tarde, e, nea a ooa ião, n d 

lo 'le, ntret nto, no 1 19 do citado , a lO hora 

ou noe, no qu lometro 472, enquanto trab lh v o tre d 

tro em u b rr ira qu ça de int rromp r t o 

tr tego, quando o eatre e Linha Di erreir e n-

oontr e tr b lho, Obre o rro-pl t for , ent*o e ae -

viço, li chegou éle, que, interpel ndo o aludido eatre de 

Linh , puxou d u arruoh de doia o noa tentando oontr 

quel Chefe de erviço e o feitor Maximiano lvea, diep r n 

do a noionad r • 

Lavrado m oinoo vias de i al te~r por m, 

to V z 3unior, S or t rio d Co iaaão, que o ubsorevo, in o 

o,Ú'Ya ~j; 

~~~~~~~~~~~-~~~ 
1934.~~;s~~-

YjA/YWM~ 
~~~~~~~~~ 



. LEO >QLDINA RAILW A. Y 

OTJ;FIOAcXO 

Pelo pre nte inatru nto, Oomi •o .d In udrito Ad 

ntstrativo d Th L poldin Bail~ o mpany, Li te , ro a 

oomp r cimento do a nhor TEODOJliltO SANTOS 4. 8 (oito) horaa a • 

• do di 22 (vinte e doia) o oorr nt , no carro al·o 

n ro 473-A, na t 9ão de N tivid de, fim de, a bem 

dade, re tar depoi nto no inqu~rito dm1n1 trativo inat ur 

do para purar as se uinte f lt a, d que d ouaado 

ajud nt Francisco Oonoei9 os e haver no .dia 12 de J n iro 

flu nte ano, qu ndo o eatre d Linh Di mantino Ferrei a p o 

videnai para a d aob truç·o d a linhas então interrompida 

por b rreir a, ae recusado a tender o oh d par 

feito p lo reapeotivo eatre de Linh~, por int r 'dio de v.s. 
sem qu , ntret nto, nad respondendo nem e apresentando o 

trabalho, nenh aatisf 9 o foi d d ao o, pelo q e foi 

asa falta comunio da ao En enheiro eaident , que lhe 1mp~ 

u p naMo d 10 di 1 ndo que de aa pen lidad foi 

oienoi pelo Ue tre de Linh , no dia 17 do ludido 

d , e, n aa oo tão, n d 

lO hor 

articulou 1 , entr t nto, no d a 

19 o oit do a, ia ou menoa. no quilo tro 

472, enquanto trabalh v o tre de 1 tra em uma rrei 

d 

a9 "f' de interromper nov 

Linh Dia nttno erreira a 

nte o tráf co, quando o Keatre 

noontr va em tr b 

u c rr -platafor , nt•o e aerv19o, li ohe ou le, que, 

terpelando o aludido Meatr e Linh , p ou d u 1 rr oh 

doi o no tentando oontr aquel Chefe de rviço 

imd no Al"f' a, di p r ndo meneio d ar • 

L rado oinoo Yia da i u 1 te~r por mim, ·Manuel Aucu 

to Vaz 3unior, Seoret rio da Oomiaa·o, 

as i nado 
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00 TIVO 

Pelo pr a nt inatru nto, a Oomiaaão de Inqudrit A -

nistrativo d he Leopoldin il Oompany, Limit , roaa 

oomp reei nto do nhor MESSIAS INTO lla 8 (oito) horaa 

do dia 22 (vint e doia) o oorrent a, no c rro sal o 

r o 473-A, eataç·o d tividade, fi de, b d 

prestar depoi nto no inqu rito dmtniatr tivo instaur do 

pur r aa •• intea falt , de que é CUB do o 

nciaco Conoeiç~o: de haver no di 12 de j neiro do tluent 

ano, qu ndo o e tr de Linh Di ntino F rreir 

v desobetruç o d e linhas então tnterro pid a por b rreir , 

se r ou do a tender o oh do par o erviço, t tto pelo 

pecttvo eatre de Linha, por intermédio do trabalh dor 

miro s nto , a que, ntretanto, n d re pondendo n s 

s t1sf cf'o foi d pre ntando o tr balho, nenhu 

p lo que foi es a falt comunio o Engenheiro Residente, 

a susp neão de 10 di 1 endo que de e penali

d de foi-lhe dada oienoia pelo e tr de Linh , no dia 17 do 

aludido a, ll tard , e, nessa ooaat•o, nada articulou le, 

tret nto, no dia 19 do citado ' a 10 horas ia ou 

no qutlometro 472, enqu nto tr b lh o trem d 1 atro 

b rreira qu a eaça de interromper nov nte o trát 

do o eatr d Linha Dia ntino Ferr ira se enoontr 

lho, s~bre um oarro-plat for , ent-o e a rviço, i 

1 , que, interpelando o ludido eetre de Linha, puxou d 

g rruoha de doia anos t nt ndo oontr quele Chefe 

e o f itor ximtano Alves, dispar ndo a menoion d ar , 

Lavrado oinoo vi d igu 1 te~r por m, anuel 

to Vaz Junior, eoretário d Comiaa-o, 

___;~~~~~~~~~' ~ _p,; ~ 
1f c/9/ ~~ ~~,~4-

-
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co I QtmRITO AD /; 1 
o 

Pelo rea nte in tru ento, Comise .. o de Inqu4rito Ad 

ni trativo da The Leopoldin R ilway Comp ny, Ltm.ited, rog o 

00 ;p reei nto do enhor SEBAST!KO REZENDE 8 (o to) o a 

a. • do di 22 (vinte doia) do oorr nte e, no o rro eal .. o 

número 473-A, t ção de t1Tid d , fi ' be da ver 

d d , preet r d poi nto no inqu4rito admtni tr tivo 

do par apur r eguintea f ltaa, de que é aouaado o 

ajudant Franoi ao Conceição: de ha r no di 12 J n 

fluente ano, qu ndo o e tre d Linh Di ntino F rreira pro 

vid nata de obstruç·o das 11nh nt-o interrompi a por 

b rreir a, e reoua do t nder o oh mado p ra o e rviço, 

to p lo r peotivo 

dor Teodo iro Santo , 

tre de Linh , por interm4dio do tr b lh -

m qu , entr t nto, nad respondendo 

e preaent ndo o tr b lho, nenhuma s tief .. ao foi d d o 

a o, pelo qu foi e falta 00 nio d o ngenheiro Reei 

t lhe imp~ ... de lO <Jia endo d ' qu susp n ao J qu p 

lidad foi-lhe dada cienoi pelo atr de Linh , no 17 
aludido 

, 
a, t rd , , nessa oo sião, nada rtioulo •le, 

ntret nto, no dia 19 do oit do a, ' a lO hor 1 ou 

no quilo tro 472, enqu nto tr b lh va o tre de lastro e 

b rreir que meaç v d int rro per nov mente o tr fego, 

do o e tre d Linh Di ntino F rreira e enoontr va e 

balho, Obre u oarro-pl tafor ' nt~o em serviço, li oh 

le, qu , interp 1 ndo o aludido Keatre de Linha, puxou 

de doia canoa t nt ndo contr aquele Ohefe 

o f itor 1 i no Alve , di par ndo men to • 

L vr do e oinoo via de isu 1 teOr por m, nuel Augus-

to V z Junior, Searet rio da 



LEOPOLDINA RAILWAY 

Pelo pre ent instrumento, Coud são d Inqu~rito Ad 1-

ni tr tivo d The Leopoldin R il Co p ny, Li ted, roga o 

comparecimento do enhor ANTO IO RIBEIRO á 8 (oito) ho as a. 

m. do di 22 (vinte doi ) do oorrent , no o rro salão 

nd ro 473·-A.. n t ção de tivid d , fi e, a be 

d de, prest r depoimento no inquérito administrativo 

do para apu~ar s seguint f lt e, de que é oua do 

ajudant Franoi oo Conoeiçãoa de hav r no di 12 e J ne r 

flu nt no, qu ndo o estre de Linh Di nttno erreir 

vid notav desobstrução das linh s ent•o interro pida 

barreiras, e reous do atend r o oha para o serviço, 

to p lo r sp otivo atre de Linha, por intermédio do tra 

dor Teodomiro Santo , em qu , entret nto, na a respondend 

se presentando o tr b lho, nenhu 

aeo, p lo que foi essa f lta oo nio da o 

te, que lhe imp~ suspens-o de 10 di a; endo 

lid de foi~lhe dad oi noi pelo estre de Linh 

aludido , ' t de, , ne a oo tão, nada articulou 1 , 

ntr tanto, no dia 19 do citado 
, 

, a lO hor s ia ou 

no quilo tro 472, enqu nto tr b lh va o tr m de 1 atro e 

barreir que a de interro per nov nte o tráfego, 

do o Ueatre de Linha Diamantino Ferreir ae enoontr va 

b lho, a~bre um oarro-pla afor , ent-o e erviço, ali oh 

tl , qu , interp 1 do o ludido Ke tre de Linha, puxou de 

g ruoh de doia cano tent ndo contra aquele Chefe de 

e o feitor xi iano Alve , d1s p rando enoionada 

L vr do em cinco vi a de i gual teôr por mim, nuel 

a 
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Aos Tinte e dois dias do ~s de fevereiro de mil noveaen

toa e trinta e quatro~ ás oito horas da manhã, no aarro s•lão 

número 482-A, que nesta Tiagem substituiu o de número 473-A, 

num desvio d·a estação de lfatividade, no :matado do Rio de Ja

neiro, presentes os membros da Comisaio de Inquérito Adminis

tratiTo e o representante da O'ompanhia, mandou o senhor Fre

sidente da O'omiss:ão fossem apregoad·oa o imputado e as testemu 

nhaa- de acusação, o que feito, todos aaudiram ao pregão, pelo 

que, na conformidade das Instruções do crons4lho Nacional do 

Trabalho, passou a O'omisrio a pi""osaaguir nos trabalhos d4ste 

inquérito, ouvindo-s:e aousado e testemunha~, como adiante se 

vé. Do que, para constar, eu, ·Manuel Augusto Vaz JUnior, Se

cretário da O'omiasão, ~ervindo de esoriTão, datilografei a 

presente em quatro Tias de igual t ·eor, que subsarevo e assino 

da crompanhia' ~ -

DEOLARAÇOES 12.Q.. ACUSADO 

Em seguida, o·ompareaeu FRANCISCO CON"aEiçKO, segundo nome 

que adota na O'ompanhia, ou FRANCISCO CONSENSO, como de tato é 

o seu nome, brasileiro, aasado, com trinta e um anos de idade, 

s·abendo ler e esarever, 

dante da turma trinta e 

linha crarangola, da Via 

residente em São Fidelis, feitor- ju

oito ord1~r1a, no quilometro 471, da ~~~ 
Permanents, da Estrada de Ferro Leo- ~ 

poldina, onde conta dezeseis anos de serviço, que quanto 4e i 
testemunhas, aom exaeção do Mestre de Linha, nada tem a ar

tioular, uma vez que são elas seus amigos e aompanheiros de ~ 

trabalho, e:, em presença datt testemunhas·: J"aime Baaelar, bra- · ~ 
e1ls1ro, TiuTO, com trinta e noTe anoe de idade, agente da i 
estação de WatiTidade, aom quasi Tinte e um anor de serviço ~ 
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* •~rviço na crompanhia Leopoldina, re•idente neata estação, aa- ~ 
bendo ler e eaarever; e Jaime Augusto de Azevedo Reis, braai• 

leiro, TiuTo, .c-om oincoenta e um anos de idade-, ferrortário 

da crompallhia Leopoldina, aposentado, sabendo ler e escrever, 

residente ne&ta localidade, sob o compromisso de só dizer a 

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

tos constantes da Portaria de fla. doir, que lhe foi lida, 

respondeu: que no dia dose de janeiro do corrente ano, á noi· 

ta, quando já re encontrava o declarante agasalhado em eua 

casa, ali chegou o traba1hador Teodomiro Santos com am reca-

do do feitor Uaximiano AlTea para que o declarante fosse ae 

apresentar em serviço, afim de auxiliar a desobstrução da li

nha onde tombára uma. barreira; que recebido o rea-ado, o de- I 
clarante prontificou-ate para a apreatentação devida e, quando 

chegou na Parada Natividade, não maia encontrou nem o feitor 

nem a turma, pelo que voltou para sua casa, depois de haver 

e~erado seus aompanbeiroa durante uma hora e pouco; que no 

dia seguinte, o declarante, oomo de costume, apresentou-se 

ao trabalho, nele continuando até o dia dezeaete, quando o 

Mestre de Linha Diamantino Ferreira aomunicou-lhe a punição, 

imposta pelo Engenheiro Reaidente em Tirtude da falta dita 

como praticada no dia dose, no total de ~ez ~ias de suspensã ; 

que ne1tsa ocasião, o d·eclarante fes var ao Mestre de Linha r -

ferido a aem razão daquela comunicação, pois que antes deve

ria o Mestre de Linha ter apurado devidamente si fle compa

receu ou não ao chamado; que diante o ocorrido, o declarante ~ 

retirou-are para aua casa, onde no dia dazoito apareceu o tra- ' ~ 

balhador Sebastião Resende dizendo ao laolarante que o Keatr ~ 
de Linha Diamantino Ferreira di~rsera na turma que ia"oalçar ~ 

o declarante no lapia e fie não maia ate aprumaria"• que ante 

essa informação, o declarante mostrou-se inaati~rfeito e, no 

dia da~enove do mj~ de janeiro já referido, ás dez horas 

mais ou menos, no quilometro 472, onde ae encontrava um. tre 

lastro trabalnando na dea9batrução de barreira, 

o declarante armado com sua garr~«ba, poia qua, eatando 
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wuspenao, a usava na cinta; que nessa ocasião, o declarante 

interpelou o Mestre de Linha Diamantino Ferreira sCbre a qua

lidade da falta praticada e comunicada ao Engenheiro, poia, 

para si, não tinha praticado qualquer falta; que Diamantino 

respondeu então estar cançado de tantos desaforos do decla-

rante e que ~la, daclarante, si quixesse saber do motiyo da 

suspensão, perguntass·e ao Engenheiro; que o declarante re

darguiu nada ter a perguntar· ao Engenheiro e aim a ele Mestre 

de Linha, pelo qu~ aludido Mestre de Linha se mostrou exalta-

do e gritou com o declarante, que, já impaoientado, sacou de 
==1===--~ 

sua garruCha para atirar no referido Mestre de Linha; que 

»iamantino incontinente aaltou da plataforma s~bre a qual ae 

encontrava e se p~~ por detrás da meama, desviando-se asa~ 

do alTo do declarante; que de fato intervi~ram na contenda os 

" feitores Nuno Ant~nio e U&ximiano AlTea, porém, não é verdade 

que o d'ectlarant& quiz·ett e atirar neste Último, pois que a·i o 

quizease teria feito com ~acilidade uma vez que referido fei-

\ 

~ tor ae encontrava na sua f~enta; que apena~ o declarante fez 

ver a Kaximiano sua parcela de responsabilidade no fato que ~ 
oe paoaava, em virtude de ter tambem Maximiano feito aomuni- ~~~ 
o-ações- contra o declarante; que pas·aado i~tto, o declarante ~ 

procurou o rumo de sua aa•a aqui em !fatiTidade, onde re~tide, 

e não em São :Fidelia, como foi dito de inictio, e, querendo 

deaengatilhar o gatilho cta atua garrucrha, e~rta detonou, d'efla

grando um tiro; que o declarante, depois doa tatos que já 

desctreveu, foi chamado a Itaperuna pelo Delegado de Policia 

daquela localidade, onde compareceu e prestou declaraçõeaJ 

que o declarante, depois doa fatos· Sá descritos, tem permane.

oido em sua casa aqui em Natividade. Nada mais havendo nem 

sendo dito, foi encerrado o presente ttrmo de declarações, 

que, depois de lido a achado oonforme, vai a•ainado pelos 

membros da Comia~o de Inquérito, imputado, as duas testemu

nhas acrima r ·eferida• e o repreB'entante da O'ompanhia. Do que, 

para oonetar~ eu, Manuel Augusto Vas Junior, Secretário da 

Comi•aão, servindo de eaariTio, datilogratei o presente em 
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Em seguida., aompareaeu DIAUAB'Tnro FERREIRA, portuguts, aa-

&ado, aom quarenta e um anos .. de idade, digo, com oinaoenta e 

um ano~ de fdade, Mestre de Linha da ~exta Divisão da linha 

crarangola, da Via Permanente, da Companhia Leopoldina, onde 

aonta trinta e oito anos de serviço, residente em Porciuncula 

sabendo lar e escrever, aos costume~, disre nada, e, em pre

sença do aau•ado Francisco cronaeição, aom 0 aompromisao de só 

dizer a verdade do que souber e lhe fCr perguntado s~bre os 

fatos constante~ da Portaria de fls. dois, que lhe foi lida, 

respondeu: que na qualidade de Mestre de Linha, as•istia-lhe ~ 
a obrigação ãe estar vigilante nos rerviçor de franquia das 

linhas, pois que no m4s de janeiro do corrente ano, devido ás 

grandes ohuvar, tombaram várias barreira. no treaho de sua 

divtaão,e,a&aim, no dia doze do referido ~. de janeiro, ás ~ 

dezenov• e ainooenta minutos, oom o fim de desobatruir a linhl & 
no quilometro 472, dela retirando uma barreira que tombára, 

determinou o depoente ao feitor Maximiano Alves que mandasse 

ohamar o feitor-ajadante Francisco cronceição e reunisse o 

reato do pessoal da turma enquanto o depoente angariava tra

balhadorfrr proviS'Órior para, oom mate preeteaa, exeautar o 

trabalho já aitado; que segundo informação do feitor Haximia

no, f~ra enaarregado de chamar o imputado o trabalhador Teo

domiro SantoiJJ que maia tard·e, o d'epoente perguntou a Maximi

ano se cronceição havia se apresentado, ao que foi respondido 

-~ 
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respondido negativamente, pelo que o depoente ainda disae ao 

feitor que o ato de aonoeição não estava di~itor que ainda 

decorrido algum tempo maia, voltou o depoente a perguntar a 

llaximiano a·e aonoeição Ti.s.ra depois de sua primeira pe.rgunta, 

ao que· ainda foi respondido negativamente; que o depoente, em 

vista de fa~oa anteriorea acontecidos a Francieco cronoeição, 

não desejava comunicar aquela falta Última ao Residente, en

tretanto, tendo vindo a esta localidade o Engenheiro-Ajudante 

Dr. Miranda, veiu a ter conhecimento do que we paasára pelo 

referi4o feitor Kaximiano, pois, o depoente, em vespera de se 

apoaentar, não desejava dar qualquer comunicação por que as

pirava não deixar na aompanhia qualquer ·d safeto ou inimigo~ 

que nessa ocasião, o referido Engenheiro interpelou o depoen

te da razlo da falta de haver tle deixado de comunicar aque

las coiaaa ao Engenheiro Residente, pois que lhe assistia in

teira obrigação de isso fazer; neste momento, o imputado fe~ I 
' 

ver á crom!aeão que se encontrava com o g•nio exaltado, não po ~ 

dendo por tato assistir ao reato do depoimento desta testemu. 

nha, tambem deixando de ouvir oa demais depoimentos das tes

temunhas indicada~, pelo mesmo motivo, solicitando por ata 

razão per~s~o para se auaentarr o que ouvido pela cromisaão, 

foi o fato testemunhado pelos ~nhore~: ~aime Bacelar, agente 

da estação da NatiYidade, e jaime Augusto de Azevedo Reis, 

rnspstor de Locomotivas, aposentado, já qualificados neste• 

autos, deferindo a cromis~o o pedido do acusado. Ainda pel 

cromissão foi dito ao acusado que lhe ficava assinado o pr zo 

de O'inco dias, a contar de amanhã, dia vinte e tr•a de feve

reiro de mil novecentos e trinta e quatro, para apresentação 

da def•S'& escrita que tiver. Afim de que seja encerrada esta 

parta do depoimento e por todos assinado, mandou a aomia~rão 

que eu, Manuel Augusto Vaz- ~unior, Seore.tário da C'om11ra-o, 

servindo de eacriTão, aerti~iaaaae o ocorrido, o que faço aob 

a responsabilidade de 
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que a testemunha adiantou ainda ao Engenheiro-Ajudante 

que tambem era amigo do Pai do ~eitor-ajudante Pranotaoo Con 

ceição e, a«emais, Sá Conaeiqão havia sido r~baixado~ não de 

sejando, portanto, a testemunha que, oom suas oomuni~ações, 

ocorresse ainda qualquer difiaaldada ao aludido feitor-aju

dante J que o Eilgenheiro-Ajudante tez ver ao depoente a necuta 

aidade da oomunioação de taia !altar, pelo que o depoente oo 

muniaou ao Ehgenheiro Rel'idente a Última falta pratiaada por 

cronoeição no dia doze de janeiro do aorrente ano, deixando as 

demais ao olvido; que an~es dessa falta coaetida no dia doze, 

aonoetção já havia deixado de trabalhar no dia dois, tambem 

de janeiro, a·em qualquer oom.uni"ação ao feitor,. conforme st .~ 

relatou ao depoente; que no dia desesete, á tarde, o depoente _~ 

informou a aonceição da suspensão de dez dias que lhe f~ra 

imposta pelo Engenheiro Residente~ pareaendo, no momento, te 

Conceição se conformado ~om aquela penalidade, pois, nada 

se ao depoente; que no dia dezoito do mencionado mia de jane • 

ro, ás dez horas da manhã maia ou menos, ae encontrava o de-

poente em serviço a$bre uma plataforma do trem de lastro, qu 

desobatruia a barreira do quilometro 472, quando teve sua 

atenção despertada por alguem que o chamava; que atendendo á 

?OZ que o chamava, o depoente, virando-se, Tiu que era Fran

cisco Conceição; que nesse momento, cronceição perguntou ao 

depoente que mal lhe tinha feito, ao que o depoente responde 

que nenhum e tambem •te, depoente, nenhum mal tinha 
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a cronceição, poia, a unica coiea que o depoente havia feito 

era ter oomun-iaado ao Engenheiro Residente a falta praticada 

por tle, cronoeição, em doze de janeiro, j' referida; que ou

vindo eaaa informação, cronoeição, aaoando de uma arma, faloua 

•Ah, é aaatm, então é TOot mesmo quem vai•; que para fugir ao 

alvo de aonceição, o depoente saltou do lugar em que estava 

para trás- da pla.taforma, ouj"oa bordos, levantados, ofereceram 

ref'Úgio ao depoent.e; que o depoente nada maia Tiu, escutando, 

entretanto, em seguida, um tiro; que o depoente soube doa 

feitor s que 8les intervieram no caso e, segundo ouviu dizer 

pelo feitor Nuno Ant~nio, cronceição gritára na ocasião para 

o feitor Kaximiano --·~ tambem voce que eu quero"-- ' tendo 

t~te se refugiado para trás da plataforma já citada, uma v&s 

que cronaeição mantinha a garrucha engatilhada; que o depoente 

deu á Polie:ia local eonhecimento doa fatos d·esenrol&d06TJ que 

a Policia seguiu ao encalço do imputado, porém, não logrou e -

contra-lo, uma vez que •1• se achaTa foragido r que a autor i- 1 

dade policial local instaurou o competente inquérito policia , 

ouvindo o acusado e testeDII.lnhas· conhecedoras dos fato• então 

sucedidos; que o depoente aabe ter sido &ave inquérito reme

tido pela autoridade policial looal á de Itaparana;- que o de 

poente jámair articulou com quem quer que foaae ter o deaejo 

de mover peraeguiqão ao imputado, o contrário diaao, é o que 

fazia, oonforme acima j"á alegou. Nada mais havendo nem sendo 

d"ito, foi enaerrado o prese-nte depoimento, que, depois· de li 

do e achado colllforme, vai assinado pelos membros da o·omts~rão, 

pela testemunha e pelo representante da crompanhia. Do que, 

para aonstar, eu, Manuel Augusto Vaz JUnior, Searetário da 

Oomt~raão, servindo de eaor1Tio, datilografei o presente em 

quatro vias da igual te~r -
~~ 
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SEGUNDA TEST'ElroNHA 

Em seguida, compareceu UAXIMIANO ALVES~ brasileiro, casa 

do, com trinta anos de idade, feitor da 38a. turma ordinária, 

na linha Oarangola, da Via Permanente, da OompaDhia Leopoldi 

na, onde eonta doia anos d·e serviço, residente nesta looal::i

dade, sabendo ler e esarever, aos aoatume·s, diaae ter sido 

sempre amigo do ac~sado Franai.ao Oonoeição, e, sob o compro 

misao de a~ dizer a verdade do que souber e lhe f4r pergunta 

do a respeito dos fatos aonatantes da Portaria de fls. doi•, 

que lhe foi lidar respondeu: que no dia doze de janeiro do 

corrente ano, o depoente, na sua qualidade de feitor, estava 

empenhado com s·ua turma em desobstruir a linha ferrea de bar 

reiras então tombadas em virtude das chuTas torrenai.aie que 

naquela época provocaram enchentes e quedas de Tárias· barrei 

ras, tendo por isto aom sua turma t:rabalh:ado na madrugada de I~ 

doze e durante todo o ãia; qu$ neaee dia, pela manhã, paaaou,~ 
embarcado no trem número deaeseia para o lado de Itaperuna, 

o Mestre de Linha Diamantino Ferreira, o qual esteve com o 

depoente, a •le entregando Tidros para lanternas de ainaiwr 

que no referido dia, depois do jantar do depoenta, foram dia 

tribuidoa um ronda para o lado da estação de Bananeiras, no 

quilometro 464, e outro para o lado da estação de Poroiunou

la, no quiilometro 4fS" ( 475'}, tendo o depoen.te ido até o c6rt 

de pedra com uma lanterna, no quilometro 471, afim de aguar

dar a vinda do trem número quinze, que parte de Kurundú para 

Poroiunoula; que o depoente, na sua passagem, viu que a linh 

estava interrompida por barreira e, assim, fez parar o refe

rido trem no quilometro 470, em oujo trem yoltava o Keatre 

de Linha Diamantino; que Diamantino, informado da barreira, 

di•se ao depoente que Chamaaae o peeaoal da turma enquanto 

tle ia ver se encontrava alguns parti<JUlarea para o trabalho 

oitadol qu~ o depoente aumpriu as orden• do seu superior, 

mandando que o trabalhador Teodomiro Santos foaae ahamar o 

feitor-ajudante Franoi•oo Oonoeiqão; que reunido o seu pea

soal, o depoente coa •·le ae dirigiu para o ponto interrompi-
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interrompido, afim de 

que mais tarde, o depoente foi interrogado pelo Keatre de Li 

nha sObre se mandára chamar cronaeição e •e Ale estava em ser 

viçe, ao que o depoente respondeu ter mandado chamar, entre

tanto, ele ainda não chegára; que pasaado algum tempo ainda, 

o Mestre de Linha voltou a indagar de Conceição, havendo o 

depoente respondido que ~le não viera ao serviço, no que foi 

corroborado pela informação do trabalhador Teodomiro Santos; 

que desobstruido o ponto já citado, Teiu o depoente com eu 

pes&oal para a Parada ~atividade, onàe tambam existia terra 

a~bre a linha; que nesse Último ponto, o depoente com sua 

turma trabalhou até ás trta horas da madrugada sem que se 

apresentasse Conceição; que no dia treze, pela manhã, Ooncei 

ção se apresentou ao serviço, não explicando a razão de sua 

falta, apenas, quasi pela parte da tarde do dia, foi que 

:Franc-isco Conceição cUaaera aos trabalhadores. que viera á 

Parada Natividade e, não encontrando ninguem, voltára par 

casa; que dias depois, em data que o depoente não p&de pre

cisar, o Mestre de Linha Diamantino Ferreira avisou a Con

ceição de que o Engenheiro Residente lhe impuzera a pena de 

suspensão por dez dias; que no dia ime4iato ao do aviao, 

Franci~co Conceição se dirigiu ao quilometro número 472,onde 

se encontrava um trem de lastro em S8rv1ço da linha, no qual 

trabalhavam o Keatre de Linha já referido, o depoente com 

sua turma e o feitor Wuno Ant~nio, tambem com sua turma; que 

nessa ocasião, Conceição indagou do Mestre de Linha se h via 

lhe feito algum mal, ao que o aludido encarregado de serviço 

respondeu que não e tambem fie nada fizera a Conceição, ai

não a falta de doze de janeiro que comuniaára ao Engenheiro 

Residente; que diante dassa resposta do Kestre de Linha, 

Franoiaco Conceição deu a mão á sua garrucha que trazia I. 

cinta e, enquanto dela sacava, o referido lleatre de Linha 

pulou d'e cima ela platafo.rma no ohão, po.-stando-ee por detrás 

da mesma plataforma, onde se refugiou, fugindo ao alTo de 

Conceição; que nesse momento, o feitor Nuno Antenio pulou 
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pu[ou da plataforma para o lado de Frannisco Coneeiç&o, com )í'~ 
o ~im de evitar a consumação de um crime, no que foi acompa

nhado pelo depoente, que soliaitaT& a cronoeição nada fazer; 

que Conceição, ainda de garruaha em punho, gritou para o de

poentea --voce tambem é oumplice; é nce mesmo que eu que

ro•- , no que o depoente procurou eTitar a mira de Francisco 

ConceiçãQ, refugiando-se tambem atrás da plataforma; que m 

seguida, o depoente ouviu um tiro, que, segundo informações 

dos trabalhadores da turma, f'ra dado por Franoieeo cronceição; 

que de fato Francisco Conceição era um empregado rixento e de 

Animo sempre exaltado, tanto que, certa ocasião, quando a tur 

ma do depoente se achava em ~erTiço de capina· no quilometro 

número 468, o depoente teve de chamar a atenção de Conceição 

para o máu serviço que estava fazendo, o que foi suficiente 

para que o meamo ficasse em estado de não poder atinar nem 

com o que estava fazendo; que o depoente, em virtude das vá-

rias ocasiões que teve de verificar não ser Francisco Concei-

ção um trabalhador disciplinado, escreveu ao seu companheirG 

Nuno AntOnio, dizendo-lhe que, apezar de haver 4le, depoente, 

pedido licença ao Mestre de Linha para ir aguardar o pagador 

em Porciuncula, já não desejava iaso fazer pelo fato já aci

ma mencionado; que Xuno AntOnio mostrou ao Mestre de Linha o 

memorando do depoente; que no dia doze j~ mencionado, a Poli

~ia local, digo, que no dia dezoito ou dezenove do mts de ja

neiro, dia em que se desenrolaram os fatos delituosos que 

acabou de e~~r, a Policia local foi ao encalço de Conceição, 

não o encontrando, entretanto; que doa fatoe passados com o 

Mestre de Linha e o depoente, a autoridade lQcal tomou conhe

cimento, inataurando ·o inquérito poliaial; que o Mestre de 

Linha, quando interpelado por Franaieoo Conceição, respondeu 

calmamente o que de fato tinha feito, isto é, que apenas par

ticipara ao Engenheiro Residente a Última ~alta praticada por 

Pranciaco cronceição, mesmo porque o depoente teve ocasião de 

conTer•ar com o ajudante do Engenheiro Residente, Dr. Miran

da, a quem o depoente relatou as demais faltaa praticadas 

1 
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praticadas por Francisco; que a testemunha, para melhor com

provação de seu depoimento a respeito de ser Francisco aoncei 

ção individuo rixento, i~oa o fato hoje passado, em que, 

presentes os membros da cromissão de InquJrito, quando depu

nha a testemunha Diamantino Ferreira, o imputado, abandonan

do o carro salão am que trabalhava a Comia&ão, foi proTOcar o 

depoente na plataforma ~a estação de Natividade. Nada mais 

havendo nem sendo dito, foi dado por findo o preaente depoi

mento, que, depois de lido e achado conforme, vai assinado 

pelos membros da Comissão, pela testemunha e pelo represen

tante da Companhia. Do que, para constar, eu, Manuel Augusto 

Vaz Junior, Secretário da Comia&ão, servindo de escrivão, da

te"r, que eu-

TERCEIRA TESTEMUNHA 

Em seguida, compareceu MANUEL CUSTdDIO, brasileiro, casa

do, com quarenta e quatro anos de idade, maquinista da Compa

nhia Leopoldina, on.de conta quinze. anos d"e ae.rviço, residente 

em crampo~, sabendo ler escrever, aoa costumes, disee nada, 1 
e, sob o compromisso de só dizer a verdade do que souber e 

lhe f"r perguntado acerca dos fatos constantes da Portaria 

fls. dois, que lhe foi lida, rettpondeu: que quanto aos pri

meiros fatos articulados na Portaria de fls. doie,nada s~~e 

4les póde dizer o depoente, que quanto ' agrasaão e tentati

va de assassinato praticada por Francisco Conceição no dia 

dezoito de janeiro do corrente ano, pela manhã, no quilometro 

472, na Parada Nati?idade, o depoente póde precisar que ali 

apareceu Francisco Conceição e que, interpelando o Mestre de 

Linha Diamantino Ferreira s~bre a suspensão que lhe f~ra im-

poata pelo Engenheiro Residente, com o referido Mestre de 
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de Linha discutiu s$bre o caso; que Diamantino achava-se s~

bre uma plataforma do trem de lastro então puxado pela loco

motiTa 84, da qual o depoente era o maquinista, e na onasião 

em que o mesmo Kestre de Linha respondia a eonceição que nad 

tambem lhe fizera sinão a comunicação da falta de do~e de ja 

neiro praticada, segundo se dis6e na ocasião,por Conceição, 

tste sacou de uma garrucha oom a qual procurou alvejar o alu 

dido Mestre de Linha, que, fugindo ao alvo, pulou da plata

forma o ahão e depois se encaminhou para a locomotiva; que 

o depoente p&de adiantar haverem os feitores Nuno Ant~nio e 

Maximiano Alves intervido no caso com o fim de evitar um 

~ime qualquer; que Francisco cronceição, armado e furioso 

como se achava, gritava para que ninguem puzeaae a mão em 

cima dt!le porque sinão t!le, Conceição. mataria a quem oue-as

ae segura-lo; que Maximiano tambem foi ameaçado por Concei-

ção; que o depoente não interviu na luta nem procurou apazi- ~ 

guar os &nimos em vista de temer a fúria com que se portava ~ 

Conaeiçio tendo á mão uma garruc-ha engatilhadat que o depo ... 

ente assistiu todos t!saea fatos em virtude de estar apreaian 

do o carregamento das duas plataformas do seu trem; que o de 

poente p&de afirmar ter o Mestre de Linha respondido á inter 

pelação de Franciaco .com toda a calma e nada ourtu que pudes 

se justificar a atitude do imputado, pois o Mestre de Linha 

apenas disse que Francisco devia reclamar do Engenheiro a 

punição que lhe f~ra imposta; que depois do ocorrido e narra 

do, Francisco Conceição retirou-se do local e, quando seguia 

caminho, talvez ao desarmar aua garrucha, ouviu-se um tiro 

aaido da referida arma; que a testemunha está convencida de 

que si o Mestre de Linha Diamantino Ferreira não fugiaae ao 

alvo de cronceição com tamanha agilidade, aeri• vitimado p0r 

~le; Nada maia haTendo nem sendo dito, foi encerrado o pre-

sente depoimento, que, depois de 1ido e achado conforme, vai 

por todos aaainado. Do que, para constar, eu, Manuel Augusto 

Vaz ~unior, Secretário da cromiaaão, servindo de escrivão, 

l 
~ 
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eseriTão~ datilografei o pre~ente em quatro vi s de 

teOr, que subscrevo,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

Em seguida, compareceu NONO ANTONIO DOS REIS, brasileiro, 

casado, com cinaoenta e um anos ~e idade, feitor da 39a. tur 

ma ordinária, da linha Carangola, da Via Permanente, da Es

trada de Ferro Leopoldina, onde trabalha desde 1896, residen 

te no quilometr~ 480, perto da estação de Poroiuncula, ao• 

costume&, diaae nada, aabendo ler e escrever, e, aob ~ com

promisso de só dizer a verdade do que souber e lhe !Or per

guntado acêraa dos !at~e constantes da Portaria de !la. doia, 

que lhe foi lida, respondeu: que o depoente, na sua qualidade 

de feitor, teve ordem de se locomover com aua turma para a 

Parada Katividade, afim de auxiliar a turma 38a., da qual é 

feitor Maximiano Alves; que obedecendo á determinação do Mes 

tre de Linha, o depoente. se transportou com seu pessoal para 

o lugar já indicado no ~ia dezeseia de janeiro do corrente 

ano; que a! veiu a saber de haver Francisco Conceição falta

do ao eerviço,para o qual fOra Chamado,no dia doze do referi

do ~e, cuja falta foi comunicada ao Engenheiro Residente 

pelo Mestre de Linha Diamantino Ferreira; que no dia dezesete 

do menciona6c dia de janeiro, ás trf• horas da tarde maia ou 

menos, o Mestre de Linha Diamantino avisou a Conceiçlo que o 

Engenheiro Residente lhe tmpuzera a suspensão de dez dias, 

tendo Francisco Conceição se conformado com aquele aviao, 

nada articulando a respeito; que no dia dezoito ou no dia 

imediato ao do aviso dado pelo Mestre de Linha, por volta de 

dez horas, chegou Francisco Conceição ao quilometro 472, D& 

Parada ~atividade, onde ae encontrava em serviço o Keatre de 
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de Linha citado, o depoente e o ~eitor Maximiano com as res

pectiTas turmas de trabalhadores, fazendo a remoção de bar

reiras que haviam oaido sObre a linha; que o trem de lastro 

em serviço na desobstrução das barreiras era comboiado pela 

looomotiT& número 84, cujo maquinista era Yanuel CustÓdio, e 

sua composição era de duas plataformas; que no momento em que 

Conceição chegou ao lugar jiÍ indicado, se eno·ontrava o depo

ente, juntamente com o Mestre de Linha, em cima de uma plata

forma determinando seu carregamento de terra; que a! Concei

ção inqueriu o Mestre de Linha sObre a razão por que o perse

guia, ao que o referido chefe de serviço retrucou não ter mo

vido qualquer perseguição, ao contrário disse, pois •le, Con

ceição, já praticára diTersas fa1tas, todas toleradas por ele 

Mestre de Linha, dizendo-lhe então que a uniaa falta de que 

dera ciencia ao ajudante do Engenheiro Residente fOra a do 

dia doze.; que Conceição ou"'indo isso, gritou: •-Eu quero 

mesmo sair da Leopoldina; lá vai fogo--"; que ante o gesto de 

Conceição, que sacava de sua garrucha, Diamantimo pulou da 

plataforma para o chão, do lado opoato em que se encontraT& 

Conceição~ refugiando-ae, enquanto o depoente saltava para o 

lado de Conceição, procurando apaziguar e evitar a prática de 

um crime; que o feitor Maxim.i.ano Alna tambem procurou com o 

depoente apaziguar Conceição, que se achava colérico e sempre 

de garrucha em punho, engatilhada, havendo por isso a afirma

ção de Francisco de que êle, Kaximiano, aaisee dali, porque 

Maximiano tambem era oump1ioe, adiantando •--voae tambem é 

um que eu quero•; que o depoente aconse1hou a Maximiano que 

saisee «ali, no que foi atendido; que em seguida, Francisco 

Conceição, dando as costas para o depoente, fez detonar sua 

arma, parecendo que isso ae deu dada a excitação nervo&a do 

imputado quando procurava desengatilhar a arma já desc-rita; 

que a Policia lcoal foi ao encalço de Conceição, não o encon

trando; que sObre o caso pasaado no dia dezoito de janeiro 

foi pela Policia. loc-al feito inqu~rito policial, o qual, ae-
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aegundo ouviu dizer, foi enYiado ao Delegado de Policia da 

Comarca de Itaperuna; que quanto aos antecedentes de Fran

ciaoo Conceição, p&de o depoente dizer que recebera do :fei

tor Maximiano Alvea uma carta narrando um ato de indiscipli

na praticado por aquele empregado; que o depoente, no intui

to de evitar a quebra de àieoiplina que deve existir entre 

inferiores e superiores, conversou com o llest.re de Linha Dia 

mantino, mostrando-lhe o inconveniente de não se tomar uma 

providtncia a respeito, ao que o Keatre de Linha respondeu 

não desejar comunicar coisa alguma, evitando-se dêsse modo 

maiores penalidades contra o -indiciado, que para aqui viera 

rebaixado de :feitor para ajudante; que o depoente julga ter 

sido providencial a destréaa com que o Mestre de Linha evi

tou ser alTO de Conceição, pois, pelo modo com que tudo se 

passou e pela a ti tud'e de Conceição, era bem possivel ter sià 

vitimado o referido Mestre de Linha; que o depoente ainda 

ressalta, pezaroso, o modo pelo qual se portou Francisco 

Conceição,hoje, quando a Comissão de Inqu~rito inqueria Dia

mantino Ferreira com a assistência do imputado, que, abando

nando o carro salão da referida Comissão, foi~ no?amente, 

insultar o :feitor Maximiano Alves, que, eom o depoente e ou

tros trabalhadores~ ae encontrava na plataforma da estação d 

Natividade, ainãa dessa ves intervindo o depoente para evi

tar consequtncias desagradaveia. Nada mais havendo nem sendo 

dito, foi dado por findo o presente depoimento, que, depois 

de lido e achado conforme, vai por todos assinado. Do que, 

para constar, eu, Manuel Augusto Vaz Junior, Secretário da 

Comissão, servindo de escrivão, datilografei êste em quatro 

Yiae de igual teer, que eu e>re..-o ,~ ~ J,_ 
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Q.UINTA TESTEMUNRA 

Em seguida, compareceu TEODOMIRO DOS SANTOS, brasileiro, 

casado, com quaren-ta e três· anos d·e idade, trabalhad·or da 38 • 

turma ordinária, da l.inha C'arangola, d'a Via Permanente, da 

Es-trada d·e Ferro Leopoldina, onde a-onta d'e-zeseis anos de arer 

vi9o, resident·e neata localidade, não sabendo ler nem e sare-

ver, aoS' aostumes, diss-e nada, e, sob o eompromisso de s·ó di 

zer a ver.dade do que souber e lhe f~r perguntado a reS'peito 

dos fatos eonstantes ~a Portaria de fls. dois, que lhe foi 

lida, respondeu: que no dia do~e de janeiro do corrente ano, 

o feitor :Maximiano AlveS', á. noite·, chamou o depoente, dizendo 

lhe que se levantaa~e, pois havia corrido uma barreira, que 

interrompe·ra a linha desde o lugar denominado •:Tapa Olho" até 

á. plataforma da Parada NatiTidade, e que êle, depoente, fosse 

chamar o feitor-ajudante Francis-co Ooncei.ção; que desper·tan

do o depoente e se levantando, foi á casa de Franoiaroo Con

ceição, onde ohamou o imputado, <fiz-endo-lhe que o feito r d·e

terminára a ida da turma para d·esobstruir a linha; que dado 

o recado, o depoente voltou imediatamente, indo apanhar a 

turma, com a qual seguiu para o córte de pedra existente pro

xi.mo á Parada NatiTidade; que quando já em serviço, o Mestre 

de Linha Diamantino Ferreira perguntou ao depoente se Qhamára 

Francisco C'onceição, ao que o depoent~ respondeu afirmatiTa

mente; que Francisco te fato não apareceu para o serviço na

quela noite, s~ o fazendo no dia seguinte pela manhã; que 

mais- tard'e, Franoisco foi aTisado pe.lo Mestre d·e Linha de que 

o Engenheiro Residente lhe impuz-era a pena de suspensão por 

dez dias-; que no dia dezoito do refe·rido mês de janeiro, pela 

parte da manh.l, Francisco C'onoeição foi. até á Parada Nativi-

dade, Gnde s·e encontrava o trem de l .astro trabalhando e no 

qual se acrhavam em serviço o Mestre de Linha Diamantino,. oa 

feitores Nuno Ant~n:io e os- trabalhadores de suas turmaa-,digo,. 

o~ feitores Nuno Ant~nio e· Maximiano Alves e os trabalhadores 

de suas turmaS'; que o depoent.e estava faz:endo aa.rregame.nto de 

terra na plataforma, do lado opos-to ao em que ae enaontran 
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encontrava o imputado; que o depoente, em virtude da colooa

ção em que s-e aohava, não p&de preaisar d'etalhes- do ocorrido, 

entretanto, afirma que na oaasião ouviu um tiro e tambem ou

Tiu dizer que cronoeição tinha disoutido oom o Mestre de Linha 

Diamantino Ferreira; que o depoente pÔde adiantar :ser o aou-

1 eado um homem irraaaiTel e que por quall.quer ooisa se exas-pera 

o que suaed'eu ainda hoje·, quando a Comia-são d'e Inquérito Ad

ministrativo ouvia o Mestre de Linha Diamantino Ferreira, em 

que êle, cronceição, deixando o carro salão, se dirigiu para a 

plataforma da estação de Nati?idade, onde se encontrava o tei 

tor Yaximiano oom outros traba1hadores, dirigindo áquele fei

tor palavras ofenwivas-. Nada mais havendo nem sendo dito, foi 

encerrado o presente depoimento, que, depois de lido e aohado 

conforme, vai assinado pelos membros da Comisaão, por Jaime 

Bacelar, ag·ente da estação de Natividade, a r~go d.a testemu

nha, por não saber ler nem escrever, e pelo repres·entante da 

Companhia. Do que, para aonstar, eu, Manuel Augusto Jaz Ju

nior, Secretário da ComisB~o, servindo de escrivão, datilogra 

fei o presente em igual te~r, que subsarevo~ 

~~ 
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SEXTA TESTEMUNHA 

Em seguida,. compar~ceu :MESSXAS PDfTO DOS SANTOS, brasi

leiro, solteiro, com vinte e cinco anos de idade, trabalhador 

da 38a. turma ordinária, da linha Carangola, da Via Permanen

te, da Estrada de Ferro Leopoldina, ond·e conta s·ete anos de 

sarviço incompleto~, &abendo ler e escrever pouco, residente 

nesta localidade, aos costumes, dislte nada, e, sob o compromi -

so de só dizer a verdade do que souber e lhe fOr perguntado a 

I res-peito dos t"atos constanteEr da Portaria de fls. dois, que 

lhe foi lida, res~ondeu: que no dia doze do m4s de janeiro do 

corrente ano, o depoente recebeu ordem do feitor Yàximiano 

Alves para fazer a ronda da Parada Natividade a Bananeiras, 

pois qu~ na oc·asiio chovia muito; que o depoente na sua ida 

não encontrou qualquer interrupção na linha, entretanto, o 

feitor, que o seguiu pouco mais tarde, enaontrou uma barreira 

fazendo ent-ão parar o trem que vinha de Itaperuna para Porci

unoula; que em vista da função do depoente, nada p~de êle as

severar quanto ao cthamado de Fran·cis-co c-onceição, porefm, sabe 

que !le não trabalhou na turma naquela noite, só se apresen

tando pela manhã do dia seguinta; que o depoente.·, não preci

sando a data, ouviu de c-onceição a informação de que o Mestre 

de Linha lhe chamára para avisar que estava suspenso por dez 

dias-; que no dia imed·i~to a ts8'e. aviso, quando se e·noontravam 

o Mestre d'e Linha, os feitorelt l!aximiano Alns· e Nuno .Ant~nio 

com suas respectivas· turmas, ás dez· horas mais ou menos, em 

trabalho de remoção de barreira~ no lastro então parado na Pa 

rada NatiTidad~, ali Chegou Francisco aonceiçlo; que croncei

ção, depois de conversar com o llestr·e de Linha, dali saiu, 

tendo antes o depoente ouvido um tiro, sem saber de onde par

tira, pois·, não havendo discusrio alterada entre o Mestre de 

Linha Diamantino e Francisco cronceição, e ainda por estar o 

d'epoente ocupado em ponto mais distante 10 da conversa, não 

poude perceber tudo que se passou; que entretanto o depoente 

ouviu dizer pelos seus oompanheirolt que Francisco cronceiçio 

procurára atirar no Kertre de Linha; que o depoente, acabada 
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v7 acabada a c~na, viu cronceição se dirigir para o lado de sua 

casa; que em seguida a 8sse~ fatos, a Policia local andou no 

encalço de Conceição, sem, entretanto, encontra-lo; que a au

toridade policial desta localidade instaurou inquérito a res

peito dos fatos desenrolado~ na Parada Natividade; que quanto 

aos antecedentes do acusado, a testemunha nada pÔde dizer, 

apenas ouTiu dizer que 8le . ~ genioso e parece isto ser verda

deiro ante o ato praticado hoje pelo imputado, que, quando 

assistia ao depoimento do Mestre de Linha Diamantino Ferreira, 

deixou o carro salão, proferi»do palavras ofensivas contra o 

feitor Maximiano AlveS", que se enco.ntrava na plataforma da 

estação de Natividade com outros companheiroS". Nada mais ha

vendo nem sendo dito, foi encerrado o presente depoimento, . 

que, depois- de lido e aohado oonf'orme, T&i assinad·o por todos 

os presentes·. Do que, para constar, eu, Manuel Augusto Vaz 

junior, Secretário da cromisw.ão, •ervindo da escrivão, datilo

te~r, que subsarevo,_~--~ 

Em seguida, compareceu SEBASTIIO REZENDE, brasileiro, so -

teiro, o-om vinte e wa anoS" d'e idade, trabalhador da 38a. t•r 

ma ordin,ria~ da linha crarangola, da Via Permanente, da Es

trada de Ferro Leopoldina, onde conta seis anos de s&rviço, 

residente neS"ta localidade, a·abendo ass-inar o nome, aos cos

tumes, dis•e nada, e, sob o compromisso de s& dizer a verda-

de do que souber e Ihe f~r perguntado a respeito dos fatos 

constantes· d'a Portaria de fls. doiS', que lhe foi lida, re.-

pondeu: que o depoente, como trabalhador que é da Estrada de 

Ferro Leopoldiaa na turma j~ aludida, foi na noite de doze de 
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de ,j"aneiro do corrente ano chamado para, com seus companhei

ro~, de~obstruir a linha do quilometro 471, afim de dar pa~

aagem ao trem n~mero quinze, que vinha de Itaperuna para Por

oiunoula; que o depoente., quando em trabalho na turma, ourlu 

o Mestre de Linha perguntar ao feitor Naximiano AlTes por 

Francisco Conceição, tendo o feitor dito que o mandára cha

mar pelo trabalhador ~eodomiro Santo~; que o depoente p&de 

a~irmar não ter Francisco cronoeição trabalhado naquela noite, 

a& aa apresentando em serviço no dia imediato, pela manhã; 

que no dia dezes·ete do referido m~a de janeiro, Conceição, de

pois de ter falado ao Mestre de Linha, contou ao depoente e 

aos demais companheiros que tinha sido suspenso por dez dia~; 

que no dia seguinte, quando o Mestre de Linha, os fei torea· 

Nuno AntOnio e Maximiano Alves e os trabalhadores de suas 

turmas trabalhaT&m no lastro que deaobstruia a linha no qui

lometro 472, na Parada Natividade, ali apareceu Franoisoo 

cronceição; que o depoente não p&de precisar detalhes do que 

houve entre o Mestre de Linha e Francisco Conceição, pois se 

encontrava ocupado no carregamento de uma plataforma, na ca

beceira da mesma, enquan·to a conversa entre o Mestre de Linha 

e o imputado se passára na outra ponta da plataforma, porém, 

p&de afirmar qu~, depois de ligeira conversa, o Mestre de Li

nha s·altou da plataforma ao chão para o lado em que se en

contrava o depoente e, nésae momento, o depoente, olhando por 

debaixo da plataforma, rlu Francisco Conceição com uma garru

cha em punho; que o depoent~ não sabe dizer ae de fato o tiro 

por Ole ouvido foi dado por Conceição, maa, s& pôde atribuir 

a fle, em virtude de ter sido o estampido muito perto e de

Tido ainda ao estado exaltado em que se achava o acusado; que 

o depoente ouviu de todos os s·eus companheiros a afirmação de . 

que o tiro f4ra dado pela arma de Francisco cronoeição e masmo 

s& poderia iaso ter sido feito po.r tle. porque era o unic·o ar

mado na ocasião; que feito o acima narrado, Francisco Concei 

ção deixou o local, ae dirigindo para o lado de sua reaid8n-
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resiclência; que o depoente j·ámais falou a Francdaco C"oncei

ção ou a qualquer outro ~ompanheiro a~bre qualquer entendi

mento entre o Mestre de Linha e o feitor Maximiano; que quan

to aos antecedentes do acusado, o depoente nada pÔde dizer, 

pois, o conhece de há pouco tempo, entretanto, o ato por !le 

hoje pratiaaclo rev-ela o seu g!nio irritado, poia, quando 011-

Tia o depoimento do Mestre de Linha Diamantino Ferreira, ante 

a Comisaão de Inqu~rito AdminiatratiTo, deixou o recinto dos 

trabalhoEt para ir agred·ir com palav-ras ofensivas o feito r 'Ma

ximiano AlTea; que o feitor referido é considerad0 muito b~a 

pees4a, não tendo o depoente nada o que dizer ·contra o mesmo; 

que no dia já citado, a Policia local andou á procura de 

Franaisoo Conceição, não o encontrando. Nada mais havendo ne 

sendo dito, foi encerrado o presente depoimento, que , depois 

de lido e achado conforme, vai assinado por todos os presen

tes. Do que, para constar, eu, 'Manuel Augusto Vaz ~unior, Se

cretário da Comisaão, serv-indo de 

... 

J -3 
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OITAVA TESTEMUNHA 

Em seguida, eompareoeu ANTONIO JO~ RIBEIRO, brasileiro, 

casado, com trinta e sete anos de idade, trabalhador da 38a. 

turma ordin~ia, da linha Carangola, da Via Permanente, da 

Estrada de Ferro Leopoldina, onde conta sete anos de servi

ço, residente ne~ta localidade, não sabendo ler nem esoreTer 

aos costumes, disae nada, e, sob o compromisso de só dizer a 

verdade do que souber e lhe ter perguntado a respeito dos fa 

tos constantes da Portari ãe fls. dois, que lhe foi lida, 

respondeu: que quanto ao fato do dia doze de janeiro do cor

rente ano, o depoente nada p&de sebre •le dizer, pois se en

contraTa de licença; que no dia dezesete do referido mjs, o 

depoente trabalhou, porque ntsse dia entr~ra no serviÇOJ que 

nesse mesmD dia dezesete, Francisco Conceição foi á casa do 

depoente e ali lhe comunicou estar suspenso por dez dia&J qu 

no dia seguint~, ás dez horas mais ou menos, se encontravam 

o Mestre de .Linha Diamantino Ferreira, os feitores Nuno An

tOnio e Maximiano AlTes com todos os trabalhadores ocupados 

na desobstrução da linha no quilometro 472, na Parada WatiTi 

dade, quando para a plataforma que estava ligada á maquina 

do trem de lastro se dirigiu Francisco Conceição; que o de

poente, ocupado como se encontrava e empenhado no serviço, 

não prestou atenção aos fatos, entretanto, ouTiu o estampido 

de um tiro e em seguida Francisco Conceição ~oltar em dire

ção á sua residência; que mais tarde o depoente ouTiu de seu 

companheiros a afirmação de que Conceição quizera atirar no 

Mestre de Linha Diamantino Ferreira; que o depoente sabe ter 

a Policia local andado á oata de cronceição, sem que o encon

trasse; que sObre os fatos desenrola~os no dia dezoito do 

mês de janeiro já referido, foi procedido inquérito policial 

que o depoente nada p&de dizer s~bre os antecedentes do im

putado, entretanto, o Julga um homem de glnio exaltado, pois 

ainda hoje, quando perante á Comissão de Inquérito Administr -

tivo ouTia o depoimento de Diamantino Ferreira, deixou o car 

ro salão para se dirigir com palaTras ofensivas ao feitor 
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feitor Maximiano Alvea; que o depoente nada tem a articular 

contra o Mestre de Linha Diamantino Ferreira e 

que o depoente nunca ouviu qualquer referência do Mestre de 

Linha j~ aludido s~bre a pesa~a do indiciado. Wada maia 

do nem s·endo dito, foi encerrado o presente depoimento, que, 

depois de 1ido e achado conforme, vai assinado pelos membros 

da Comds~ão, por ~aime Bacelar, agente da estação de Nativi

dade, a rOgo do depoente, por não saber 1er nem escrever, e 

pelo representante da Companhia. Do que, para constar, eu, 

Manuel Augusto Vaz Junior, Secretário da Comissão, servindo 

de escrivão, datilografei igual 

teOr, que subscrevo,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

T!RMO 12!,. ENCERRAMENTO ; 

Na mesma data retro, não havendo mais depoimentos de tes 

temunhas para serem tomados, mandou a Comis~ão que se 

se o presente inquérito. Do que, para aonstar, eu, 

gusto Vaz Junior, Secretário da Comi~aão, servindo de 

datilografei êate ttrmo em quatro vias de igual teOr, que su-

bscrevo e assino com os repre-

sentante da Companhia,.~~~~~~~~~~~-l~~~~~~~~ 

' 
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.TUNTADA 

Aos- dois dias- do mês de março de 1934, junto a. êstes 

autos a defes-a. que adiante se v!. Do que, para. constar, eu, 

Manuel Augusto Vaz junior, Secretário da. Comissão, servindo 

de escrivão, datilografei de igual 

te~r, que subscrevo,J~~~~~'-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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CONCLUSlO 

Aos quinze dia~ do mês de março de 1934, fa ço êstee au

tos oonolueoe ao senhor Presidente da Comissão de Inquérito. 

Do que, para constar, eu, Manuel Augusto Va.z Juni.or, Seara-

tário da Comissão, servindo de escrivão, datilografei êste 

têrmo em quatro vias de igu~e~r, que subscrevo,~~~~~~~ 

&L.k~,-L/ryr=·k 7r· 
Junte-se aos autos o relatório da Comia-

são de Inquérito Administrativo. 

Rio de Janeiro, 6 de abril de 1934 . 

• 

. . 

DATA 

Na. mesma data supra, foram-me entregues ~ates autos . Do 

que, para constar, eu, Manuel Augusto Vaz Junior, Secretário 

da Comissão, servindo de escrivão, datilografei êate têrmo em 

quatro via~ de igual teOr, qp eubsorevo , (ÇL~/~-
&{~~/.,. 7'7' ~. 7 . 1 1 

JUNTADA 

Em aeeuida , junto a ates autos o rel tório da Comissão 

de Inquérito Admini~trativo, que adiante se segue . Do que, 

para oonst r, eu, Manuel Augusto Vaz Junior, Secretário da. 

Comissão, servindo de escrivão, datilografei o presente em 

eubeorevo, tf<:::l"'~ ~-
I 
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COMISSÃO DE INQU~RITO ADMINISTRATIVO 

-I.A.84- Rio de ~aneiro, 6 de abril de 1934. 

Sr. Diretor Gerente 

·Prer:rente 

INQUÊRITO ADMINISTRATIVO/FRANCISCO CONCEI ÇÃO/FEITOR
AJUDANTE DA VIA PERMANENTE 

RELATÓRIO 

Em cumprimento ao determinado na Portaria de fls. 2, a 

ComisBáo infra assinada, depois de sua instalação e de serem 

devolvidas a intimação e notificações expedidas ao a~ur:rado e 

testemunhas, transportou-se á estação de Natividade, onde 

prosseguiu nos ulteriores t!rmor:r do inquérito administrativp. 

A acusação que pesa sObre o feitor-ajudante Francisco 

Conceição é de haver, no dia 19 de janeiro do ano corrente, 

ás 10 horas, mais ou menos, depois de ter se recusado, no dia 

12 do mencionado mês, ~ comparecer em serviço para o qual 

fOra chamado pelo feitor Maximiano Alves, sacado de uma gar

rucha de dois cano~ e tentado contra o Mestre de Linha Dia-

mantino Ferreira. 

DeclaraçÕes J!Q. acusado. 

O imputado, que foi ouvido na presença das testemunhas 

~a.ime Bactelar, agente da estação de Natividade, e ~aime Au

gusto de Azevedo Reis, ferroviário aposentado, de in{cio de

clarou não ter nada a articular contra as testemunhas de acu-

sação, exceto o Mestre de Linha, não justificando, entretan-

to, essa restrição. ~ rocurou convencer de que não se recu-

r:rára em atender ao chamado do feitor Maximiano Alves para o 

serviço de desobstrução da linha, no dia 12 d~ janeiro do ano 

fluente, porém, afirmou que no dia 19 do aludido mês procurá

ra o Mestre de Linha Diamantino Ferreira, quando êste se en

~ontrava trabalhando num trem de lastro no quilometro 47~, 
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confessando: "que, já impaoientado, sacou M ~ garruoha. 

para atirar ~ referido Mestre de Linha; que Diamantino in

continenti saltou da plataforma s~brea a qual se encontrava 

e se p~~ por detrás da mesma, desviando-se assim do alvo ~ 

declarante". 
.. 

Depoimentos ~ testemunhas. 

_lli. Te a t emunha. 

A primeira testemunha a ser ouvida foi o Mestre de Li

nha Diamantino Ferreira. ~uando essa testemunha narrava os 

fatos desenrolados no dia 12 do citado mês de janeiro, o im

putado Francisco Conceição, que assistia seu depoimento, mos

trando-se muito exaltado, pediu á Comissão licença para se 

retirar, di~endo que não desejava assistir ao resto do seu 

depoimento, o que fazia tambem com as demais testemunhas. 

Essa ocurrência foi testemunhada pelos senhores Jaime Bacelar 

e Jaime Augusto de Azevedo Reis, conforme consta do depoimen

to do mencionado Mestre de Linha. Essa testemunha detalhou, 

com segurança, todas as particularidades das faltas pratica

das pelo acusado Francisco Conceição . 

2a. Testemunha 

O feitor da 38a. turma ordinária, Maximiano Alves, pre

cisou com minÚcias todas as faltas praticadas pelo indigitado 

positivando o fato de haver Conceição tentado contra sua vida 

e a do Mestre de Linha Diamantino Ferreira. Afirmou ser cron 

ceição um individuo rixento e, para comprovar essa afirmação, 

invocou o seu gesto pouco cortez, pois, na presença da Comia

são, abandonára o depoimento da primeira testemunha para ir 

provoca-lo na plataforma da estação • 

.3J!.:. Testemunha 

O maquinista da locomotiva que fazia o trem de lastro, 
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Manuel Custodio, narrou, com ~lareza, o fato de que foi pro

tagonista Francisco Conceição e, ao par do esclarecimento de 

todos seus detalhes, evidenciou o estado ooléri~o do indi~ia

do, termiaando por afirmar: "que a testemunha está convencida 

de que ai o Mestre de Linha Diamantino Ferreira não fugisge 

a o alvo de Conceição, com tamanha agilidade, seria vitimado 

por êle" • 

• 
lli_ Testemunha 

O feitor da 39a. turma ordinária, Nuno AntOnio doa Reis 

prestou informações cir~unatanoiadag, não só a respeito do 

fato de haver Francisco Conceição tentado contra a vida do 

Mestre de Linha Diamantino Ferreira, como de outros que tam

bem foram praticados pelo referido imputado, inclusive o de 

haver Conceição deixado o carro onde se encontrava a Comissão 

para ir insultar o feitor Maximiano Alves. Referindo-se ao 

momento em que Conceição interpelou o Mestre de Linha Diaman

tino Ferreira, declarou que ao saber Conceição da comunicação 

de sua falta, praticada em 12 de janeiro do ~orrente ano, ao 

Engenheiro Residente, gritou: "Eu quero mesmo sair da Leopol

dina; lá vai fogo". Essa testemunha adiantou ainda: "que o 

depoente julga ter sido providencial a destreza com que o 

Mestre de Linha evitou ser alvo de Conce ição, pois, pelo modo 

com que tudo se passou e pela atitude de Conceição, era bem 

possivel ter sido vitimado o referido Mestre de Linha" • 

.í!!.:_ Testemunha 

Teodomiro dos Santos, o trabalhador da 38a. turma ordi

nária incumbido de chamar Francisco Conceição para o serviço 

de desobstrução da linha no dia 12 de janeiro do ano andante, 

confirmou que na verdade fOra encarregado de dar o recado, o 

que fez. Embóra não pormenorizando os detalhes da tentativa 

contra Diamantino Ferreira, por se encontrar em lugar oposto 

ao em que se déra o fato, disse que ouviu um tiro e tambem 
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ouviu di~er que Conceição tinha discutido com o Mestre de Li-

nha. Falando sObre os antecedentes de Conceição, adiantou 

ser êle umhomem irrascivel e que por qualquer coisa se exas

pera, o que fez mesmo presente a Comissão de Inqu~rito Admi

nistrativo, quando deixou o carro salão para ir dirigir ao 

feito r l.1:aximiano palavras ofensivas. .. 

6a. Testemunha 
• 

Uessias P into doe Santos, trabalhador da 38a. turma or-

dinária, em virtude de se encontrar distante do local onde se 

déra a interpelação de Conceição ao Mestre de Linha Diamanti-

no Ferreira, não esclareceu êete caso, contudo, declarou que 

"ouviu dizer pelos seus companheiros que Francisco Conceição 

procurára atirar no Mestre de Linha',.. 

~ Testemunha 

O trabalhador da 38a. turma ordinária, Sebastião Rezen

de, alegando não poder precisar detalhes do caso havido entre 

o acusado e o Mestre de Linha Diamantino Ferreira, por se 

achar, na ocasião, trabalhando em ponto pouco distante daque

le em que se passára a entrevista dos referidos empregados, 

·disse, porém, "póde afirmar que, depois de ligeira conversa, 

o Mestre de Linha saltou da plataforma ao chão para o lado em 

que se encontrava o depoente e, nesse momento, o depoente, 

olhando por debaixo da plataforma, viu Francisco Conceição 

com uma garrucha em punho" • Quanto ao procedimento do impu-

tado, nada articulou a testemunha, apenas mostrando seu gênio 

irritado, em virtude de haver, mesmo presente a Comissão de 

Inquérito Administrativo, agredido o feitor Maximiano Alves 

com palavras ofensivas. 

8a. Testemunha 

AntOnio ~o~é Ribeiro, trabalhador da 38a. turma ordiná

ria, alegou não poder detalhar qualquer circunstância do caso 



passado no dia 12 de janeiro ão ano corrente, porque se acha

va de licença naquela época. SObre a tentativa sofrida pela 

Mestre de Linha Diamantino Ferreira, tambem não poderia pres

tar certas informações, de vez que na ocasião se achava ba~

tante empenhado no serviço de sua tarefa, mas declarou: "que 

mais tarde o depoente ouviu de seus companheiros a afirmação 

de que Conceição quizera atirar no Mestre de Linha Diamantino 

Ferreira". • Fez sentir o gesto de indisciplina praticado por 

Conceição, quando deixou o carro onde se achava a Comissão de 

Inquérito Administrativo para ir dirigir palavras ofensivas 

ao feitor Maximiano Alves. 

Foram cumpridas todas as formalidades determinadas pelo 

Egregio Consêlho Nacional do Trabalho. 

Ao acusado foi assinado o prazo legal para apresentação 

da defesa que tivesse, o que fez, oferecendo as razões de fle ~· 

Nos autos encontram-se o certificado de tempo de servi

ço e a fOlha de antecedentes do inculpado; pelo primeiro, ve

rifica-se ser seu tempo de serviço na Estrada de Ferro Leopol 

dina de 14 anos, 1 mês, 2 dias e 6 horas, e, pela segunda, 

se constata a série de seus máus precedentes. 

Isto posto, e 

Considerando que o próprio imputado confessou "que, já 

impacientado, sacou~~ garrucha para atirar~ referido 

Mestre de Linha•r, oferecendo, assim, oontra êle a melhor das 

prova~; 

Considerando que essa confissão não se encontra isola

da, de vez que está perfeitamente corroborada pela prova tes

temunhal, a qual não deixa dúvida de haver o indiciado prati-
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cado atos graves · de insubordinação, não só faltando com o 

respeito devido ao Mestre de Linha, seu superior hierárquico, 

como tentando contra a existência do mesmo; 

Considerando que, mesmo na presença desta Comissão de 

Inquérito dministrativo, o indigitado ee insubordinou para 

insultar, com palavras ofensivas e de baixo ~alão, o feitor 

de sua turma., Maximiano Alves; 

Considerando que é má a fOlha de antecedentes do acusa

do, na qual provados estão seus repetidos atos de indiscipli

na, que não deixam dúvida tratar-se de um individuo rixento e 

a.valentoa.do; 

Considerando mais o que dos autos consta, julga esta Co 

missão plenamente provados os fatos articulados ~ontra Fran

cisco Conceição, que, assim se havendo, praticou as faltas 

graves capituladas ás al{neas ~e A do art. 54 do Decreto na 

20.465, de 1 de outubro de 1931. 

t . l ... ~ ~'~ .... 
~~E~E~ 
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Remeta o senhor Secretário os autos 

~êate inqu~rito ao senhor Diretor Gerente da Companhia. 

Rio de Janeiro, 6 de abril de 1934. 

\1~" . 
• 

DAT 

Na mesma data supra, foram-me entregues êstes autos. Do 

que, para constar, eu, Manuel Augusto Vaz Junior, Secretário 

da Comissão, ·servindo de escrivão, datilografei êste têrmo 

em quatro vias de igual teW, que subscrevo, af'~ 

~~~&(,.~~· 7 
REMESSA 

Em seguida, cumprindo o despacho do senhor Presidente da 

cromiseão, faço remes~a dêetee autos ao senhor Diretor Gerente 

da Companhia. Do que, para constar, eu, Manuel ugusto Vaz 

Junior, Secretário da Comissão, servindo de escrivão, datilo-

êste têrmo em quatro via te~r, que subsore-
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INFORMAÇÃO 

Em atrazo, por acumulo de serviço a meu cargo. 

Af1m de ser po~ este Conselho autorizada a demissão 

do empregado Francisco Conceição, nos te~os do art. 53 do § 2Q do . 
Dec. 20.465, de lQ de outubro de 1931, a Gerencia da The Leopoldina 

Railway Company encaminha a esta • Secretaria o original do inq_uerito 

administrativo instaurado contra o r eferido funcionaria, acusado de 

haver, em 19 de janeiro do corrente ano, depois de ter se recusado, 

dias antes , a comparecer a um serviço de emergencia, sacado de uma gar

rucha e tentado rerir o mestre de linhas Diamantino Ferreira. 

Versa o inq_uerito, aliás devidamente processado, segun

do as InntruçÕes r espectivas, sobre o fáto seguinte: No dia 12 de ja

neiro proximo passado, devidb ás chuvas torrenciaes, nas proximidades 

da " p· rada de Natividade", caira.m algumas barreiras, durante a noite, 

ficando desse modo a linha impedida de ser transitada. 

Funciona nessa " Parada" uma turma de trabalhadores, 

cuja chefia estava a cargo do)t mestre de linhas Diamantino Ferreira, e 

da Qual , tambem, fazia parte o feitor-ajudante, Francisco Conceição. 

Para auxiliar ma desobstrução da barreira foram tomadas 

diversas providencias , entre as quais a chamada d,., todos os trabalhado

res da citada turma. 

Francisco Conceição foi, como os demais, chamado, mas, 

ao serviço não comparecelii nem satisfação alguma deu. Comuhioado o 

~to ao Engo Residente pelo Chefe da Linha, foi Conceição punido com a 

pena de suspensao, por dez dias. 

Ciente da punição o acusado recebeu,, ou apare~tou, a 

mesma conformado, só voltando ao serviço no dia 19 de janeiro, q_uando 

procurou Diamantino , que trabalhava num trem de lastro em descarga da 

barreira q_ua ameaçava novamente interromper a linha, par~nterpelar 
perguntando-lhe q_ue mal o havia feito. 

Segundo a palavra de q_uasi todos as testemunhas, o mestre 

de linhas respondeu á pergunta com toda a calma, dizendo que nenhum mal 

fizéra, mas sim ~ra obrigado a cumprir ordens. 
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Não satisfeito com a resposta dada, Francisco Conceição 

sacando de uma garrucha investiu con·tra o seu superior procurando atin-
... 

gi-lo, o Que nao foi possivel visto haver Diamantino se refUgiado atráa 

da plataforma da Estação . 

Nesse momento, dois companheiros, Nuno Antonio e Maxi

miano Alves, procuraram deter o indiciado, mas este investindo contra 

o segundo daqueles dois, procurou tambem alveja-lo. 

Do ocorr ido tiveram conhecimmlto as aut oridades poliT 

ciaes do local , que instauraram o competente inquerito, no qual ficou 

provada a agressão, mas as provas foram consideradas fracas para cana

cterizar a tentativa de v assassinato. 

A proposito do fáto, cumpre-me assinalar : 

1- que ~ inQuerito foi regmlarmente processado, depon~ 

do 8 testemunhas e sendo ouvido o acusado, que ainda ofereceu defesa 

escrita ; 

2 - que esse, em a/s suas declarações de fls . 30 , diz, 

com referencia ao chamado do dia 12 , ter se apresentad0 ao servi ;o, mas 
, - . quando la chegou mao ~• encontrou a turma , pelo que voltou para sua 

casa, depois de haver eaJ;>erado seus companheiros durante uma hora e pou-

co; Jt 

3 - que , quanto ao fáto de procurar alvejar o seu chefe, 

alega que, diante dos termos indelicados do mesmo , e já inpacientado, 

sacou de sua garrucha pat a atirar no refetddo Mestre de linhas; 

4 - QUe a vitÍma , Diamantino Ferreira , em seu depoimen-

to de ns . ) , que somente a metade ~oi ouvida pelo acusado, visto 

se ter retirado do recinto, o que fez tambem com os demais depoimentos , 

prestou declaraçÕes sobre o ocorttdo esclarecendo o que de verdadê hou

ve entre ele e o indiciado; 

5 - QUe as testemunhas que depuzeram, quasi todas, pre

senciaram a tentativa de assassinato , declarando que o acusado sempre 

foi dado à brigas , ~rocurando desavenças entre os companheiros e chefes. 

Eis , em sintese, o que me cabe informar sobre o inqueri

to óra remetido pela Administração da Leopoldina Railway . 

Rio de Janeiro, 26 de ab~l de 1934 , 

~~\ ~~-
~Q). ~ ---
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CONCLUSÃO 
(/)e- ordem do Exmo. Snr. Pr.osidents, 

ii;:~-~~:~ 
Em.~ da .. _ . . ............... de I 9 9. 

·-........................................ P~ 
Dlr ctor da S crat ria ~ ,/ 
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Recebido R 21/7 /34 

TH3 1 ~O.POL"DI . \ RHL.l~Y CO . - :- .J!,i~TT...::: I N 2U JRITO ~DMI"..JISTR -

TIV I..J,JTI\UTnDO CONTRL\ F \UCISCO couc.nr:Ão 

Contra Jrancif.:co ;onceiçã~ fe.i.tor- fljudnnte da 

Comp 'lllhla Jeo polc1 in a _ nl lway f o i_ promov i<l o 1 nqu e r i to 

adm.lilistratl VO p.nr rt S\1 'l d er.Ü~;fl ~.0 pela f1J. ta [):CaVe de nno 

ter tttt end1 do '10 c1lr-Hiln.d o pAra um t.r"l.h r-üho urgente em b'l.r

r ~li.·as cobld~uvelo que ~.:offreu umn suopeulJâo ~e 10 dias 

e hA.ver em coneenuenc a d N.ma suspenç~o . com a qu::tl pa

reci., ter ~3e c')nformado , "'tirrtdo A.1gum tempo depoü; no 

-meBtre de l.lnh'1 , e no ft.i.tor 1\!'l.X.i.mll.L"'no 1\lven , qne nno 

fÔr.,m alcançadou pelof: tlroo • 

Üfl frtcto~: de que é nccnnndo , estão perfeltn.r'len-

d cl..-. ·· n.;Õen de flfJ · :;o 1. 32 , 

1\m.llm c omo h en fn~~ no t a r o Bnr ·.- . l 0 1\d j nnf'!to 

de ..?rocu1·'1.dor , a. p.coced•nc.i.a do lnquerlto fle impÕe e con-

funcci 011.'11' 1 o R c eu Wlcl o de f~J. t., . 

r.lo , 23 de Julho de 1934 • 
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CONSELHO NACIONAL DO TQABALHO 

A C C O R D Ã O .;..;_...N ° _ 

P . 'b587/34 

19 ... . 34 

Vistos e relat c.los os ut os do rocesso em que The 

·-o oldina Rail1o.y com any remette o ori.;inü.l do in ueri to admi

nistr tivo instuurado p r~ ~ Ul,ur f~ltas üraves pr· tic das pelo 
"' feitor- judo.nte Fr~lcisco Conceiçuo: 

olatorio 

"' ersa. o inquer1to em uest o sobre o see;;uil te: o dia 12 

de J.meiro do corrente aru o, devldo ás chuvas torrenc J.cs ~cu.1ram 

nas proXimidades d " ar du de 
N Nat1v1dJ.rle" - ~·s ·' ;J.çao _ ertencente 

á Leo oldina n ill · ,algumas carrelruS , dur te a noite, ficru1do 

desse modo a linha impedida. de ser transitJ.da. 

. · unccionu nessa " ada" umu. tur de tr b lll dores , cuja 

chefia est~vu. a cu.rgo do I.Iestre ele Linhas Dian tino Ferreiru.., e 

da qual, t bem, fi:.4.Zia paete o fe tor - ajud 1te , :frG.nc.:isco concei-
"' ço.o. 

J.ru ux111 r nu desobstruc~o da carreira foram chama

dos todos os tra.ba.llla.c ores do. turma;entre elles o ccusado, que 
I 

n:o s6 deixou e at t ender á o dem, con o tumbem nenhwna sa.t:l:sr~.Q"' o 

deu sobre a sua us nela, o ue acarretou u..ra elle ~ uniç:o de 
,.., 

1 dias de sus ensao , deternünad pelo ' ~eru1e1ro residente , sei-

ente do facto por intermedlo do a.llud1do .• estre de Linhas . 

Tomando conhecimento ela puni :o imposta, Pr 1c1sco Jon-
N ~ ce1 ao recebeu, ou~ rentou receber ,a mes conior1 do, J6 vol-
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tando o serviço no di 1 de Janeiro, qu do )rocurou Diar..a 

ue trabalh· va num trem de lastro, e~ descan o d- carr ir

:va. novade te interro~..per a linh , r o interpellar erguntando

lhe CJ.Ue mal lhe haVia feito . 

Segundo o depoimento de quasi todas as testemunhas , o ~.!l.es

tre de inhas res ondeu pergunta com toda a calra, dizendo ~ue 

nenhum mal f1ze a a elle , accusado, r. s sim fôra obrigado cum

rir ordens . 
"' Iao s .... tisfe- to com ' respost dada. .,.,:c 

' 
"' cisco concei ao 

s cc - do de tun arrucha., lnvestiu contra o seu super:)..or,procurando 
"' ttineil-o, o que· n o fo~ ossivel visto n ver tino se refu-

N 

oi do ~tr z da pl t~for o. 

Nesse momento , dois co armeiros, I!uno tonio e I:ax1-

rn1 o v s, ~ rocurar·aru. deter o accusado, mas este , inves tindo -contra o seo do d- uel es dois , rocurou alvejai-o. 

Isto posto e 

considerundo cue os factos apu1 dos no inqueritc provam 

concludentemente ter o accusado prat1c o as f ltas gr ves revis

t ..... s n"~ alineas Q., ... >rimf.L .. ra parte , e ~ 1n_L'ine, ao rt . 54 do Dec . 

20 .46~ , de 1° de utubro de 1931 ; 

considerando, J.indJ., que prov produzid é corroborn.da 

pelo ro rio de cimento do ind1c1~do , ue confessou aver s cc~do 

de ·sua ....:.rrucha r a tir r no referido 1.1r..stre de 1PJ1 " ; 

Resolvem os membros do conselho !! .. ~clonc.l cto r ..... ," ..... lho 

ul'"""ar procedente o in ueri to , _.r o fl. de <;.;.utoriz de. ss"'o 
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de Fr 1 cisco co ceiç o dos erv1 os d Leo oldin 

F'Ui 

o de Jill1e1ro , 24 de Zulho de 1934. 

Z
A=:-r-~~~~~ 

...---. • v- v / r.l es.l.dente 

:P;. , __ . _ .. l 
~,..,J"vt.J .el tor 

.. ,' '• 
I ' 

ubllc'""'do no "Di rlo Q_flcL .. l" er: 41@ ~; .emtfétJ- dR j?tJ f/ 

/' 
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19 Dezembro 4 

• • • 

snr. Dlr ctor d "The Leopol 1na ai lay Company 

• 

·Janeiro 
-· 

• • D ordem o ·r. residente, re t~~vos oop1E 

do cco1 or este con~elho, em de 

no,nos auto o proce so m 

p or1 1nnl o 1nquer1to a 1n1s 

o Frnnc 1 co con -
Attenc1o 

da cretaria 
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ADMINISTRAÇ.If.O 

D.G.Oll,23-(RL) 
-I.A.84-

~0. e/e finef/to-. 26-Dezembro

aiaixa ~·" 291 

Illmo. Sr. Dr. Director Geral da 

Secretaria do Conselho Nacional do Trabalpo .• 

E!2 de Janeiro 

Dou em meu poder seu officio nQ 1-1.741 (P. 3587/34), do 

dia 19 do corrente mez, recebido em 24, e agradeço a remessa 

da copia do accordão proferido por esse Colendo Conselho, em 

sessão de 24 de Julho do fluente anno, nos autos do processo 

em que esta Companhia remetteu o original do inquerito admi-

nistrativo instaurado contra o feitor-ajudante Francisco Con

ceição. 

AProvehto a opportunidade para renovar a v.s. meus pro-

testos de elevada estima e distincta 

Director Gerente 



O proce s so no 3 . 587/ 34 , 

o qual d ve ser junto Q pr sente officio , 
~ 

foi diatribuido ao 10 Official Juvenal 

Martins de S e Silva, para redigir accor

dão em 25 de Julho do anno findo. 

Rio,l~' de J ~o de 1931 

· íJ ./_/:. } t_Pvvt:2 t.-7!'1> / •/ 
L/( ~p(... c- d'C~ l 

Au.x • de La • C 1 . 
• 
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EXMO. SNR. Dr. 

TRIA E CO~ ERCIO. 

FRANCISCO CONCEIÇXO, brasile 

idade, residente á Rua Nova No. 5, em Sta. Cruz, Estado do Rio, 

havendo exercido o cargo de jornaleiro na "The Leopoldina Railway 

Company", na cidade de Campos, no Estado do Rio de Janeiro, durante 

o periodo de 24 de Setembro de 1918 a 21 de Dezembro de 1954, por-

tanto , acarca de 16 annos e mezes, e, como houvesse sido demittido 

da alludida empreza naquella data , conforme accord!o do Conselho 

Nacional do Trabalho, publicado em igual data , autorisando sua 

demissão, requer a V. Exa. e revoga~ao do acto do alludido Conselh~ 

allegando a seu favor que , 

a) n!o incorrera em nemhuma falta , especificada em 

quaesquer das alineas do art. 54; 

b) o facto em si, no maximo , se énquadraria na letra ~ 

do citado art. , 11 actos reiterados de indisciplina ou 

acto grave de insubordinaç!o11 

c) não fôra assistido o correr do processo pelo repre-

sentante do Syndicato de classe; 

d) invoca a seu favor sou comportamento anterior ao 

tempo de empregado da Companhia; 

Como V. Ex. poderá analysar, o tempo em si do requerente, já~ 

um attestado abon~dor, que destr6e totalmente o segundo item; ade-

mais , como factor aggravante não teve o supplicante a assistencia 

facultada pela lei, que torna o facto em si draconiano e exhorbi-

tante. 

Historia o facto, que acarretou sua demissão, haver 

alimentado uma discussão verbal com o mestre de linha ~m Natividade 

de Carangola, cuja funcç!o não cabendo duvida , ascedental , e como 



.. 

• 



já se referira n!o o levaria á penalidade maxima de demissão, 

rada com serenidade ·e imparcialidade. 

O processo a que se refere a presente petição ~ o C.N.T. 

5587-54, que se acha erchiTado. 

Esperando de V. Ex. um exame sucinto da causa, apoiado 

no espirito da justiça e amparo dos menos favorecidos da sorte, soli

cita o deferimento desta como é de •·· 

J U S T I Ç A. 

• 

Reeidencia provisoria Avenida Visconde de Albuquerque, 668 
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