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OOMP.ANHI MOGYANA DE ESTRADAS DE FERRO 

-----ooOoo---- · -o o- --- --ooooo-----

• 
AUTO DE PROCESSO ADMT ISTRATIVO PARA APtn~Ç ... O DE FAL'l'A GI~VE 

-----oo--oo--oo-----

ACCUSADOS: José Manoel Alves, machi ista 

Zeferino Cardoso, foguista 

--o-.. --o .... --o--o--o-- --o-.. - .. o--

-AUTUA'"!AO: Aos 11 dias do mês de Juil.ho de 1933, 1 es-

ta cidade de Ribeirão Preto, no escriptorio da 4a. 

Residencia, autuo a por aria L.O.l2/158, ata de 

instala~ão da Commissão de Inquerit Admi istrativo 

e demais peças deste rocesso. 

E para consyar subscrevo esta autuat;ão . 

F b~ ~~« Secretario da 

sao, a eGcrev~. / 
Oommis-
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ESTRADAS DE FERRO 
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CAIXA POSTAL N. 2 7 

CAMPINAS 

L.C.12/ 158 

Callll>ina s, 7 de julho de 19 33 

~ 

Illm. Sr. Dr. Chefe da I.ooomoçao 

P.30 DI 717/33 

O.AJIPINA8 

• 

.&.BA.NJX)NO DA. WOOMOTIVA P,ELO :MACHIN!ST,t. E FOGUISTA 

TEIJ?n:BA.IIMl T.102 ' A.D.MINISTBAc.io PEW CHEFE DE S&.N'IDS :otnroNT 

Mandareis abrir in~uerito administrativo, ~ela falta 

graVissima commettida Delo Maohinista José Manoel Alves e fo

guista Zeferino Cardoso, em abandonar a~ocomotiva 40l,~ue con

duzia o trem de ~assageiros P.30, de hoje, dando lugar a ~ue es-
~ . 

se trem seguisse sem governo. além da estaçao de Santos Dumont, 
~ . procedente da estaçao de Nhumir~m. 

Esse inquerito terá como Presidente o Engenheiro .He

sidente Antonelli Salles, como Vice-Presidente o Auxiliar da Lo

comoção Antonio da Costa Coelho e como Secretario o uxiliar do 

Trafego Aristides Nogueira. Terá assistencia do Advogado da Com

panhia Mogyana Dr. Herculano Mendes e será dado aviso ao Syndi

catQ Ferroviario da ComDanhia ogyana, com séde em Campinas. 

Isso tudo será Drocedido de aocordo com as instrucções 

enviadas Dela minba T.ll',l2/499 de 13/6/33 . 

HC,I; 

.. 
Sauà.açoes 

...c. ....e ..e. .R------~
Inspector Geral 

7 



AaTA nE . n~s·rALAçÃo . Df:t._ aownssÃa_ nE ~Ç.UERITo .ADMINIST'.rtA.Tivo I e ~ 
os 11 dias do mê s de JUlho de 1933, n sta cidade · de Ribe:i- ~ 

rão Preto, no escri:ptorio da IV Residencia da Companhia Mogyana, //1 
situado ao lado da estação, ahi :presentes, Dr. Antone111 Sallas, -!r~ 
Presidente; Dr. Antonio da Costa Coelho, Vice Presidente, commi- }.f?' 
go, Aristi es Nogueira, Secretario da Commissão de Inquerito Ad

ministrativo, nomeada :para apurar a responsabilidade dos emprega-

dos José Manoel .!&lves, machinista, e Zeferino Cardobo, foguista, .. , 
pelo Presidente foi declarada instalada a Oommis ao que dev ra a-

purar as faltas commettidas :pelos e~regados supra citados. Pe• 

lo Presidente :fot das gnado o dia 15 do corrente rrês, ás 13 horas, 

para ter lagar neste mesmo local formação do :processo adminis

trativo :para apuração das faltas commettidas :pelos ditos emprega-
, 

dos Jose Manoel Alves e Ze:t"erino Cardoso, pelo abandono da locamo• 
. . .. 

tiva 401 do trem P 30 no dia 7 d.o corrente mes, entre as est çoes 

de Nhumirim e Santos Dumont, occasionando o seguimento do referido 

trem, sem governo, até além de Santos Dumont. Ainda pelo Presi

dente foi determinado ao Secretario que proceda as intimações dos 

aocusados. e das testemunhas seguintes : Lyrio Ramos, guarda trem; 

Joaquim Gomes Machado, ajudante de trem; :Manoel de Oliveira, Mes

tre de Linha; Joaquirn Francisco, :reitor da turma 31 ; João Bazam, 

foguista; e Sebastião Marianno A.sswnpção, chefe da esta.ção de san
tos Dumont, para com:parecerem no dia acima designado, assim como a 

intimação 110r carta ao Syndioato dos Ferroviarios da Oom~anhia Mo

gyana para se fazer representar, se quizer, sendo a notificação ao 

Synd1cato feit por carta devidamente registrada, devendo o recibo 

do registro ser juntado a este processo. Pelo que eu, Aristides 

Nogueira, Secretario, lavrei esta acta, que lida e achad conforme 

gnam o Presidente, o Vice Presidente, commigo Secretario.~~~ 
~ ..... / 

/ Ribeirjo Preto, ~1 , de J'ulho de 1933 

~ ;!~residente 
~~~~To:~ 

-r/ \ , / / ) , /'Vice Presidente 

~Jt'--0!} 'j / ~ Secretario 

I .) 



• 

.. ---· ' .. 
(N . ill} 

Compaubla lograna de Eatradll da Ferro 

... 

-CARTA DE r:;rTIMAÇAO 

Pelo ~rasante instrumento fica o machinista desta Estra 

da, José Manoel Alves, intimado a comparecer no dia 15 do 

corrente, ás 13 horas, no escri'ptorio da IV Residencia, ~e

rante a Commissão de Inquerito Administrativo, para apuração 

da falta. que cometeu no dia 7 do corrente abandonando em :per .. 

curso, juntamente com o foguista zererino Cardoso, a locomo

tiva 401 que conduzia o trem de passageiro P 30 no trecho de 

Nhumirim a Santos Dumont, dando legar a que o ref'erico trem 

seguisse sem governo além de Santos Dumont. 

-Sao testemU!ll1as desta occorrencia os empregados seguintes: 

Lyrio Ramos, guarda trem; Joaquim Gomes Machado, ajudante de 

trem; Manoel de Oliveira, Mestre de Linha; Joaquim Francisco, 

fel.tor da turma 31; João Baza.m, foguista; e Sebastião Marian

nc Assurrpção, chefe da estação do S~1tos DUmant . 

De accordo com as instrucçÕes sobre Ingueritos Adminis

trativos de que trata o Artigo 53 dos Decretos no 20.465 de 1 

de outubro de 1931 e 21.081 de 24 de Fevereiro de 1932 é per

mettida a assistencia do accusado por um representante d.o Syn

dicato a que o mesmo :pertencer. 

~~~ qualfd~de de S~cretartho da Commissão de Inguerito, eu 

~ /:....j_ /j ~C7\. escrevi o presente instrwr.ento o 
~ 

qual vae assigrtado pelo seu PresiQente. 

Ribejrão Preto, 11 de Julho de 1933 

~ ~M-t.?ú' /a4 
, ~ PresiQente da Commissão de Inquerito r $~ 

-IL--/7--/-! Jjj ' 
• 



(N. 10) 

CompaDilla IOCJIDI de &atr&dll de Ferro 

~ D~- . INTI1lAÇÃO 

Pelo presente instrurr.ento fica o foguista desta Estra 

~eferino Cardoso, intimado a comparecer no dia 15 do correnw 

te, ás 13 horas, no escriptorio da IV Residencia, perante a 

Comrrissão de Inguerito Administrativo, para apuração da fal

ta que cometeu no dia 7 do corrente abandonar1do em percurso, 

juntamente com o machinista José Manoel Alves, a locomotiva 

4.01 que conduzia o trem de passageiro P 30 no trecho de Nhu

mirim a Santos Dumont , dando logar a que o referido trem se

guisse sem governo além de Santos Dumont . 

são testemunhas desta ocoorrencia os empregados seguin

tes : Lyrio Ramos, guarda trem ; Joaquim Gomes Machado, ajudan~ 

te de trem; Manoel de Oliveira , Mestre de Linha; Joaquim 

Francisco, feitor da turma 31; João Ba.zam, foguista; e Seb s

tião Marianno Assun:pc;ão, c:hefe da estação de Santos Dumont. 

De accordo com as instrucçÕes sobre Inqueritos Adminis

trativos de que trata o Artieo 53 dos Decretos nQ 20 . 46b de 

1 de outubro de 1931 e 21.081 de 24 de Fevereiro de 193G é 

permettida a assistencia do accusado por um representante do 

Syndicato a c.tue o mesmo pertencer. 

~ _Na q~alidade de Secretari o da Commissão de I lquerito, eu 

_/.,cz;z:;;. ~ n ~ escrevi o presente instnurento o 

qual vae assign~ Dela seu Presidente. 

Ribeirão Preto, llde Julho de 1933 

'í1/~z;: 

~11-A-~.U//~ 
Presidente da Commissão de Inquerito 

~~j}b 
/2- '/-- ?:?3· 

' 
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(N. 1g) 

Compallhla lograna de Eatradaa de Ferro 

Ri"t.>eirã Preto,ll de Julho de 1933 

Illmo. SDr. Pol7tano rbosa. 

DD. Pr sid nte do Syndica1io dos "erroviario da Uia. 

o 

la pr sent venh vos acientirioar qu -
, 

a d signado o dia 15 do oorr te, aa 13 horas, no oripto-

rio da IV iõ.euo1 • ne r união da Oo 

Inquer1 to Admini tra 1 vo a qu suJeito os rerroviario 

José oel lv e ~ef'arino 0"' oso l)Or ba ·1· Uan.õ.o do 

percurso o tt'e 2 30, conduzido :Pela loco tiva 401, no 

ont, ooo ·sio ... 

do o s 1m to de se tr m, s m governo, at' al'm de s to 

mont. 

se Syndioato, d aocordo com l 1 vi or, 

:poderá de 1gnar re_presenta.nte 

ins urad.o para :pur çã da r S:PO aab111d 

acima citado • 

o l)rocesao 

dos t rroviarioa 

_,_,,_· q~l}~~ d Secr~ ario Oo issão de In-

quer1to, w, 5 / / ~r'"'- s r v1 o presente 

1nstruaan~~ qual e ign do pelo s u Pr sidente. 

;iu;tõ~~~ ...-
~resi ente d Oommissão de Inqu rito 



SYNDICATO DOS FERROVJARIOS 
-- DA --

CoMPANHIA MoGYANA Campinas, 1:5 de Julho àe 
S i DE IE M CAMPINAS 

--o--

Illmo. Snr. Dr. Antonellt Salles 

M•D• Presidente da Co•atssão àe Inquertto 

Rtbetrão Preto 

Accusando o recebimento de vosso presaao otJtcto, de 

ll do corrente, communtoando-nos que no dta 15 do corrente, 

ás l~ horas, no escrtptorlo da IV Restàenota, nessa ctdade, 

realtsar-ae-ha o tnquertto admlntstrattoo, a que estão suJet

tos os terroulartos da Companhta Mogyana, Josl Manoel Alves e 

ZeJertno Cardoso. 

AGradecendo· a genttlesa da comMuntoação e conutte a 

este Syndtcato para, de aocordo com a Let, Jaser se represen

tar para asststlr e tomar parte no reJertdo tnquertto, cumpre

nos tntormar, que eate Syndtcato será representado por seu Pre

sidente abatxo assignaào, que aht chegará no mesmo àta por N.l 

Servtmo-nos da opportuntdade, para apresentar-vos os 

protestos de nossa alta esttma e àtsttncta consideração. 

J ~ 
~~~~~>-e-, ~z~çe;;--

tí Presidente àa Dtreotorta 



-
(N. 19) 

Compaohla log,ana de &atradaa de ferro 

• 

Sar. Sebastião Marianno Assum~ção . 

Chefe da esta~ão de 

SANTOS DUMONT 

Pela ~resente ficaes intimado a comparecer no 

dia 15 do corrente, ás 13 horas, no escri~torio da IV Resi

dencia, nesta cidade, afim de ~restar vosso de~oimento no 

Inquerito Administbativo ~ara apuração da res~onsabilidade do 

macl1insta José Manoel Alves e do foguista ~eferino Cardoso, 

que no dia 7 do corrente, abandonaram em ~ercurso a locomo

tiva 401 que conduzia o trem P 30, no ~ercurso entre Nhumt

rim e Santos Dumont , occasionando o seguimento do referido 

trem, sem goveino, até além de Santos Dumopt. 

Na qualidade de .Secretario da uommissão de Inquerito,eu 

_/iZ; J.;j /)r escrevi o presente instrumento o g_ual 

• vae assignado pelo seu Presidente. 

Ribeirão Ereto , ll de Jul ho de 1933 

: ~~-/~ 
Presidente da Co~issao de Inquerito 

• 

.. 



, .. 

(N. 10) 

Oolllllanllla log,ua de &ltradu de ferro 

.f-1'/o 

,Ar-~ 

• 

Snr . Lyrio Ramos 

Guarda. Trem 

C.ARTA DE INTI r 
Pela presente ficaes intimado a comparecer no 

dia. 15 do corrente, ás 13 horas, no escriptorio da IV Resi

dencia, nesta cidade, afim de prestar vosso depoimento no In

querito Administrativo para apuração da responsabilidade do 

machinista José Manoel Alves e do foguista Zeferino Cardoso, 

que no dia 7 do corrente, abandonaram em :percurso a locomo

ti~a 401 que co~duzia o trem P 30 , no percurso entre Nhumi~ 

rim a Santos DUmont, occasionaudo o seguimento do ref'erido 

trem, sem governo , até além de Sru1tos Dumont . 

~ ~qualidad~ Secret~rio da Commissâo de Inquerito, 

euF hj-=-::f / ~t/t.-0\, escrevi o presente instru-

mento o qual vae a~ignado pelo seu Presidente. 

Ribeirão Preto, 11 de Julho de 1933 

~~·~ ..-----
Presidente da Commissão de Inquerito 

!fl- 1- /f)). 

f/u:u JJ?"'--> 

• 



.. -- - .................. 
(N. 10) -Companhia lograna de Katradas de ferro 

.. 

CARTA DE 

Snr. Joaquim Gomes Machado 

Ajudante de trem 

-INTIMA~~Q 

Pela presente ficaes intimado a compare

cer no dia 15 do corrente, ás 13 horas, no escri:ptorio da IV 

Residerlcia, nesta cidade, af'im de _prestar vosso depoimento no 

Inquerito administrativo para a:pura~ão da responsabilidade do 
, 

machinista Jose Manoel .Alves e do foguista ~eferino Cardoso, 

que no dia 7 do correute, abandonaram em p.ercurao a locomoti· 

va 401 que conduzia o trem .P 30, no percurso entre Nhumirilll 

e Santos wmont, occasionando o seguimerto do referido trem, 

sem governo, até além de Santos Dumont . 

Na qualidade se Secretario da Uommissão de lnguerito, eu, 

_fo:; ~ ~/}~ ... escrevi o :presente instrun.ento o 

qual vae assienato :pelo seu Presiuente. 

Ril\eirão Preto, 11 de Julho de 1933 

M~-/~ 
~resiaente da Commissâo de Inquerito 



(N. iO) 

Complllhla lo«JID& de Eatradu de ferro 

-Oê$U DE IN'XlliA&aO 

snr. Jlanoel d Oliveira . 

Mestre de Linha 

OAJmiD 

..tlela ..b)r.ef\~nt,e ficaes 1ntimtltto :.:~ t: o pa

recer no dia lG de · w .. n.'):'e t~e, ~s :t-3 horas, no esc 1ptoric da 

I V Reside ..... ia, :nel. t:J c:ló aa , 8.('ir1 e :p:::·es tar vos o e 11 .. >in.anto 

no l:tquerl to .d n.; ') Í ~ttr0 ti vo • a Tél. apurat;ão a re:J.t,.o eauilida .. 

õe o macl'.J.nif>··H .Jo~~t~ .V.anoel L 'foJIS e do fogu1Hta Z.e:f'e..&. no 

Cardor1o, n E: .1.u dJ.· '1 clo oorr· r t.e, abandonaram em ..o~L01Jl'SO 

locorroti vr. 401 que c.: c,udu~ . .5 ;'l. ; .rem J: 30, .uc .P~t·ourno 6ntr 

• rido tretL, se 
. . .. 

~ovtl ·m .. s I:'. ~- a .on. ue SUl:!. to!~ :Uuu:or.. • 

~.1../a~~d.e rl • 0 ecr tario da c mmi ssão 

~5 r ...,,,crG~i O :P eSGl.t 

gual v e assigl~.:...d;; .PE:l ~u .é'l't1 iclsnc,e. 
-

d<: I.ú..tu-aritJ,&U 

ir:.strument o 

Ril'&.i.1.'c:J.O ..i:'!'etio , ll de Julho do 2.933 

J:c~vvvév- /~/7/ 7tf3 

Jr: ~ ,_{!_ cf7k~ 



(N. 19) 

Companhia IOCJID& de Eatradll de ferro 

.I 

• 

CARTÃ 

... 
Snr. Joao .Bazam 

Foguista 

~ela presente ficaes intimado a comparecer 

no dia 15 do corrente, ás 13 horas, no escriptorio da IV 

Residencia, nesta cidade, afim de prestar vosso depoimento 

no Inquerito Administrativo pard apuração da responsabili

dade do machinista José Mano~l Alves e do foguista Zeferi

no Cardoso, que no dia 7 do corrente, abandonararr. em per

curso a locomotiva 401 gue conduzia o trem P 30, no per

curso entre Nhumirim e San!ltos Dumont, occasionando o se

guimento do referido trem, sem governo, até alem de Santos 

Dumont. 

Na qualidade de Secretario da Cbmmissão de Inguerito, 

eu,/ ~"---;L..~~ /} ~f0, escrevi o presente instrun en

te o qual vae assÍgn.ado pelo seu Presidente. 

Ribeirão ~reto, 11 de Julho de 1933 

~~·!~ 
~ 

Prc:sidente da Commissão de Inquerito 



(N. 1Q) 

COIDPIDIIII IOCJIDI de lltradu de ferro 

c 

CARTA p;m_ INTIJwLAÇ ... O 

Snr. Joaquim Francisco 

Feitor da turma 31 

SAí TOS DUMOHT 

Pela presente ficaes intimado a compa-
, 

recer no dia 15 do corrente, as 13 horas, no escriptorio da 

IV Residencia, nesta cidade, afim de prestar vosso depoimen

to 10 Inquerito Administrativo para. a:puração da responsabi

lidade do machinista José Manoel Alves e do foguista Zeferi-

no Cardoso, que no d.ia 7 do corrente, abandonaram em percur-

oo a locomotiva 401 que conduzia o trem P 30, no percurso 

entre Nhumirim e Santos Dumont, occasiorillndo o seguimento do 

referido trem, sem governo, até além de Santos Dumont. 

qua idade de Secretario da Commissão de Inquerito,eu, 

Á.t..:h 7/ ~ ~ escrevi o presente instrurr.ento o 

- çual ~a; assi~do ~elo seu PresiLente. 

ifr~ex/; 
12 ·( · 9~3. 

-Ribeirao Ereto, 11 de Julho de 1933 

~~,t~ 
PrHsida.nte da Oommissão de Inquertito 

• 



-TERMO DE DECLlillA OES DE JOS MANOEL ALVES, MACHIUIST • 

p /.J 

k!~ 

~ ft: 
José Manoel Alves, portuGuez, casado, com 53 annos de idade, 

ferroviario, 

enT.Pregado da Campa lh.ia Mogyana ha 30 annos; q.ue o declarante vi

nha conduzindo a locomotiva 401, que faz o expresso de Cajurú, 
" 

denominado P 30, no dia 7 deste mês, quando ao chegar na estação 

de Nhumirim elle disse ao foguista Zeferino Cardoso que abrisse 

o ventilador c o i jactar da locomotiva, visto que adenate des· 

sa estação exiRtia na linha urn balanço que prejudicaria a locomo

tiva si não tivesse agua sãfficiente; que o foguista Zwferino Oar

doso, pronunciando palavras aue elle declarante não houv digo ou

viu direito, e por isso não pode dizer o que elle falou na occa

sião, abriu o ventilador e o 1njector conforme havia-lhe orde

nado que fizesse; que achava-se elle declarante de né na locamo-

tiva, em frente ao regulador, como é do seu costume, quando ao 

umà forte pancada na cabeça que elle declarante não poude ver si 
• ffi .,..,,.,,,"''" .... :"'"•~"'":t{;i!.~!"''~":: .,.;·~~·: 

era -éom algum :pedaço de ferro, alavanva, ou chave de parafuso, ou 
~ 

IT à acha de lanha, tendo declarante com a :pançada ca-

o uentro da cabiue da locomotiv atordoado, e em seguida que-.. . 
arar a locomotiva, quru d_o entao ze erino 

Carodos , digo Cardoso, o agarrou e o atirou fÓra da locomotiva~ 

sabendo;:portan-
, ~ ~ 

sua queda ate a voltar a si na est çao 

dia 5 deste mesmo mez, isto é, dois dias 

acto acima narrado, o depoente tE3ve uma discussão com 

Zeferino Cardoso em viagem por motivo de serviço, que obrigou no 

do mesmo como foguista, a qual 

roi - , ada da esta~ao de Itnoca, qua1do o 

trem P 29 já estava parê.do na esta .-:o .~ererid.a, elle declarante 

maudou que Zeferino Cardoso accendesse a luz da locomotiva 401, 

Visto que já estava escuro, ao que L~ef'erino respondeu com mau 



... 
mau humor que 1~0 tinha bicos; que o deolarante com boas manei-

ras resDondeu a Ze~erino CardOso que elle devia ter dito em San

tos Dumont que não binha bicos para luz porque assim elle os te-
-r~a arranjado em Santos Dumont e nao aconteceria o que estava a-

contecendo, ao que Zeferino Cardoso, em attitude agre siva tornou 

a res:po der, ten<lo então elle decla ante di to ao mesmo q).le se 

comportasse porque do contrario elle pararia o t em, pois que,já 

havia satddo da esta~ão de Itaóca, e chamaria o gqarda para que 

o levasse :para o carro, e na chegada de Caju~l o entregaria á 
. 

P lici ; que diante disso Zeferino Cardoso nada mais disse, ten-

do elle declarante tirado os bicos da sua caixa de madhinista, 

te1do elle mesmo declarante collocado em seu logre acoendido 

a luz; que no dia seguinte o de c lar te chegando em Santos DU

mont tele raphou ao Cheí'e do De:posi to l)edL.~.do a substttuição do 

fo ista Zeferino Cardoso, sob o pretesto de se encontrar o mes

mo doente, não tendo dado ou~ro motivo no referido telegramma 

:por .ão ser ermettido relat r questões or telegramma; que no 

dia seguinte com sur:preza viu que o foguista não havia sido su

bstituído, e fal~~do a respeito com o Chefe do Deposito esse lhe 
. , -disse que Zeferino Cardoso declarara nao estar doente, e que el-

, 
le ia so azer aquella viagem e seria depois ~ubstituido, mesmo 

porque na occo.sião não tiiL.'l').a outro foguista :para ir m seu lo

gar; quee elle declarante ~ediu a substituição de Zeferino Car-, 

doso ~or temer uma aggressão :por parte delle, visto que elle de-
, , 

clarante e um homem velho e fraco e ~eferino Cardoso e moço, e 

muito forte. Nada mais declarando mandou o Presidente da Com

missão, qu~ dGDOis de lido e achado conforme vae, digo, m dou 

que fosse assignado pelo declarante a o represe1tante do Synài· 

cato dos Ferroviar~os da Com:par hia Mogyana. Eu, Aristides No- / 

eira, Secretario, dactilographei esta e subscrevo. ~; ~ f' 71 
. / 

1/t!~~. 
I ~~-/~ 

~~é~ 
dJ:-~~~~ 

IJ 



• 

.TERivrO DE DEC~ ÕES DE ZEFriD.I ro CARDOSO, FOGUISTA. 
.... . ~ 

Zeferino Cardoso, que trunbem assigna Zeferino Gomes Cardo· 

so, rasileiro, natural do Estado de Minas Geraes, solteiro, com 

36 am1os de idade, residente nesta cidade, com 13 annos de ser-

. viços ferroviarios nesta Companhia, declarou o seguinte: que o 

declarante, como fo~1ista do machinista José Manoel Alves, fa-

zia o trem P 30 de Oajurú a Santos Dumont, quando na chegada da 

esta~ão de Santos Dumont o referido machinmsta José Mano~e,l~~-~~~~~~ 

ves, depois de o ter insultado com ~alavras altamente offensi

vas, chamdno-o de negro atôa, semvergonha e . até de filho da ~u-

o a mão em umà alavanca que ti 

aggred..ir ao declarante, obrigando-o assim elle se atracar com 

-do entao ambos cahiram da cabine da locomotiva, q~e era a 40l f 

solo, l1a beira da linha, José Manoel 

Alves, ainda agarrado ao declarante, continuou a aggredir até 

que foram separados pelo pessoal da turma 31 da Via Permanente; 

q~e em seguida foram intimados para oom~arecerem á Policia em 
~ N ~ 

Sao Simao, ao que attenderam , e pelo Delegado de Policia deSao 

Simão foi instaurado o competente inquerito, tendo sido feito 

auto de corpo de delmcto em ~é Manoel Alves por se encontrar 

o mesmo ferido, e deixado de ter feito o mesmo nelle declaran

te por não apresentar na occasião nenhum ferimento; que do lo-
, ~ . , 

cal onde calliram a estaçao de Santos Dumont neram a Jle, ouVin• 

do o pessoal da turma 31 referida dizer que deixassem de brigas 

-nao tendo ouvido José Manoel Alves ~rontulciado palavra a l guma 

até a chegada da estação deSantos DUmont; que elle declarante , 

dois dias antes .do acontecido já havia tido seria discussão com 
, 

Jose Manoel Alves devido a uns bicos de gaz de luz da locomoti -
... , 

va na estaciao de Itaoca, o que levou depois o declarante a Jle-
~ 

dir que substituíssem no cargo de foguista com o referido ma

cllinista José Manoel Alves, tendo o Chefe do De:pi>sito :prometti

do fazel-o na outra viagem; que nesse dia por causa desses bi-

co3 de gaz, José Manoel .:A.l ves o insultou mui to, com as mesmas 



mesmas ~alavraà já referidas neatas declarações. Nada mais de

clarando mandou o Presidente da Gommissão, que de~ois de lido 

e achado conf,orme, fosse asst ado ])elo decl· rante e o re:pre

~entante do Syndicato dos FeiToviarios da Companhia Mogyana.Eu 

~istides Nogueir , Secretario, dactilogra~hei 

,. fL;-~l-.-:; I} 7'J'- <-<-()] - • 

. ~ ~u.Z:o~ /~ 

esta e subscrevo. 

• 



fl!X 
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TE:RMO DE PRESENÇA - .J.fJ 
Aos 15 dias do mês da Julho da 1933, no escriptorio da IVRe-~ 

sidencia da Companhia Mogyana de Estradas de Ferro, nesta cidade, 

presentes os membros da Commissão nomeada para apuração das fal-

tas graves commet.tidas, em serviço, pelos empregados José Manoel 

Alves, maohinista, e Zeferino Cardoso, foguista, Dr. Antonelli 
. ~ 

~alles, Dr. lntonio da Costa Coelho, commigo Secretario da Com• 

missão, Aristides Nogueira, e José Manoel Alves, machinista, ao

ousado, e o representante do Syndicato dos Ferrovioarios da Com-
. 

panhia Mogyana, Snr. Polytano .Barbosa, e á revelia do accusado 
~ 

Zeferino Cardoso, que retirou-se em seguida haver prestado as 

suas declaraçÕes, sob a allegação de que presica, digo :precisa

va defender-se na Policia, em são Simão, e as testemunhas a

deante inqueridas, que foram devidamente apregoadas conforme 

consta do ternto de acta dos tra·ualhos de hoje, mandou o Presi

dente da Commissão que se p~ocedêsse a a inquirição. Eu, Aris

tides Nogueira, Secretario da Commissão, dactilogra~hei e 

subscrevo~ ) /) ~l?l 
I 

PRIME- TESTEMUNHA. 

Sebastião Marianno Assumpção, casado, brasileiro, natural 

deste Estado, com 43 annos de idade, residente em Santos Durnont, 

onde occupa o cargo de chefe da mesma estação, com 17 annos de 

serviços rerroviarios nesta Estrada, sob comprom~sso de honra d 

dizer a verdade do g~e souber e do gue lhe for perguntado, ás 
.... 

perguntaa feitas ~elo Presidente da Oommissao, respondeu: que, 

mo chefe da estação de Santos Dumont, achava-se na plataforma a- P1~? 
,, 

chegada do P 30 para receber o staff, quando viu QUe . 
o trem passpu de passagem ·pela referida estação, não vendo o de-

• I 

~oente ninggem na cabine .da locomotiva; gue deaz1te daquelle facto 

o depoente ficou admirado, e viu o foguista João Bazan que corria 

atraz do trem e fazia signaes ao ~estre de lánha, que ia na ~la

taforma do ultimo carro para que 



• 

') 

desligando a mangueira; ~ue effectivamente o rererido Mestre de 

Linha, de nome Manoel Oliveira, assim fez consegui do parar o 

trem e o foguista João Bazan em seguida subindo na locomotiva fez 

o trem recuar ~ara a plataforma ; que o trem P 30 era composto nes

oe dia era com~osta de quatro carros, sendp um carro de primeira, 

um carro de s.egUD:da, um car_ro breque e um carro )ara conduc~ão de 

roaes, e era co duzido ,Pela locomotiva 401, da guar e~a ~achi

nista o accusado ~rasante José Manoel Alves e fogUista Zeferino 

Cardoso; que uma vez o trem na estação, viu o de,Poente logo em 
' 

seguida chegarem o accu·sado. :presente José Manoel Alves a o f o-. . 
guista Zaferino Cardoso, sendo que o 

noel Alves, :presente, estava ferido e ensanguantado, e meio a

tordoado; que o de~oente soube ãepois, ~or assoas que se encon-
-travam na esta~ao do quo havia acontecido, sendo certo 

José Manoel Alves e nem Zefeiino Cardoso nada disseram. Dada a 
, , 

alavra ao ae,cusado Jose Manoel Alves , as suas :perguntas res:pon-

deu a testemunha que era verdade que ella che~ou 1 a estação todo 
. 

ensanguentado e fÓ a de si , atordoado, sendo ~1e embarcou :para 
... -vir :para Sao Simao sem nem ter ido procurar o passe, sendo leva-

do para o carro pelo guarda trem Lyrio Ramos . Dada a palavra ao 

Snr. Polytano Barbosa, Presidente do Syndicato dos Ferroviario 

da Companhia Mogyana, ás suas ~ergur1 as respondeu: que . quando o 

machinista 'José 11anoel Alves a:riareceu, todo ensa.I gue1 tado na es-
~ f~ • 

~ação, o deposite ouviu o mesmo pronUilciar qualquer palavra, di-
- • ... ....... ....... - , ..,,......,., .. .ll._ilü( _ _._,....__ 

go estac·ao, o depoente nao ouviu o accusad.o Jose Manoel Alves 
-- • >;., 

• - ltl -:li" ~ f ~~~.._~ HMd...._..iC* 

:pronunciar qualquer palavra, ·e :pergur tando ao mesmo g.ual a causa 
' - -~......... ,. , 

a:presentava , Jose Jl;a.noel Alves nada respondeu, 
~---~---~~,~-~~:-= . 
notando assim elle depoente que o mesmo se encontrava fÓra de si , 

atordoado, ~elo que o depoente não sabe si os ferimentos que elle 

a r csentava eram· :provenientes do tombo da locomotiva ou da aggres-

-mandou o Pr~sidente da Oommissao que fosse este depoimento encer-

rado, gue lido e achado conforma , assienam comrügo Secretario ,A-
-

riRtic es Nogueira, que dactilogra:phei e subscrevo . 
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#~ 

- ~~: 

1cisco, portugues, natural de Cantanhedero casado, 
~~----~~~·~~~-~~ • ~N~ d/ 

com 50 w1nos de idade, reside te em Santos Dumont, com 25 annos 
-de serviços ferroviarios nesta Estrada, feitor da turma 31, sob 

,.. 
compromisso de honra de diz r a verdade do que souber e lhe for 

:perguntadà a respeito dos f'actos a que deram causa a este proces

so, ás perguntas do Presidente da Commissão respondeu: que é fei-

tor da turma 31, e se encontrava em serviço quando o trem P 30 

que vinha de Cajurú para Santos Dumont :passava :proximo ao local 

onde o mesmo se encontrava, quando viu que dentro da cabine da 

locomotiva dois homens se atracâvam, e em acto continuo; os mea-
--~~~~~~;~~~~~-·~·n • 

mos cahiram da cabine aô lado da linha; que o depoe te verdade ra 

- ------ " me 1te alar·amado com o é:t.Cor tecido, voltou toda a sua attenção para 
........ ,.,...,....,""')li~~·· • 

o trem que ia sem governo, e fazeido 

- -tu que os guardas . do trem o fizessem 

l)ara os ''!h~ ois gue haviam cahido da locomotiva; que perdendo o trem 

de 

:poente mandou que o i>essaol da turma accudisse ~quelles dois que 
' 

haviam cahido da locomotiva, usando da eJq1l:-essão ccu esses 

dois desgraçados; que então viu o de:poente que o aocuaado :presen

te José Manoel Alves se encontrava por baixo do fogu~sta Zeferi-
' I 

nó Cardoso, e que este o soccava :pelas costãs, pois que José Ma--
noel lves estava de bruços numa valleta existente na linha; g~e ..... -.., 

o assoal attendendo ~s ordens delle depoente tratararr. de apar

tar os accusados, sendo que José Manoel Uve(! levantando-se tra

tou logo de sg ir em direc<;ão a Santos Dumont, ficando o foguis

t Zeferino Cardoso mais atraz, teido nesta occasião Zeferino 

) 



Zeferino dieta a elle de~oeute e em pr as ça dos trabalhaaores 

da turma _ena da tu1~a ter ap~arecido naquelle mo• 

manto :para se:paral- os, :porque elle Zef'erino queria liquidar com 

o que levou o de:poenta e seus 

homens aoompnhar o referido Zeferino Qara evitar ~ue e l reali 

sava seus intentos; que de].)ois dos homens deixarem os accusados 
• ... 

na esta~ao voltaram para a linha ~erguntando o depoente si havia · 

aco tecido quelauqar deasatre , ao que os homens res.Polderam, 

acontecido qualquer desastre, ao que os homens responderam que 

nada havia acontecjdo com o trem. Dada a palava ao accusado 
, , 

· resente Jose Manoel Alves, as suas :perguntas respondeu a teste· 

-munha que effectivamente na occasiao em g~e oram separados,Jo-
, 

se anoel Alves se encontrava com o rosto todo ferido, cheio de 

sangue e de terra, e zererino 

algum externo; que 

da que pudesse fazer o ferimento que o machinista apresenta na -.... ~~-·-cabeca • Dada - ./ 
r . Polytano Barbosa, Presidente do 

Ferroviarios da Comparli1ia , ás suas perguntas re~

pondeu: que o depoente não sabe 

ou de~ois da que-
'"'"""'""''-"""'" ... ..,._. ___ ,..,_. 

Nada mais sendo perguntado á test emunha, mandou o Presiden• 

te da Commissão que fosse este depoimento encerrddo , que lido a 

aChado cor~orme, digo , ~elo Presiàente de~ois de.re~erguntado á 

t stemunha ~elo Representante do Syndicato , para sclarecimentos 

á resposta dada á pergunta feita pelo Representante do Syndicato, 

a sclareceu a resposta que àeu acima, disse 

que o ferimento gue o machinista a:pr sen~ elle não s be si foi 

feito :pelo foguista . Nada mais sendo perguntado á testemunha, man

dou o J r esidente da Commissão que fosse este depoimento encerrado, 

que lido e achado conforme , assignam commigo Sec etario , risti

d.es Nogueira, que dactilographei e subscrevo/r~l--~ / "' J 1/j'-U.:._t ~ 
Au:fõ~~/~ t/ 

?~/~;;;~~ 



TERCEIRA TESTE1WNff.A. 

João Bazan, brasileiro, natural deste · stado, casado, com 

39 am1os de idade, residente em são Simão, com 21 unnos de ser-
• 

viços ferroviarios nesta Estrada, sob com remisso de honra de 

dizer a verdade do QUe souber e do que lhe for perguntado a res

peito dos factos constantes d:este processo, e inquerida :Pelo Pre-

sidente da Commissão respondeu: que achava-se 1 da 

esta,;ão de Santos Dumont, conversando 
~:::::.::i~~N!ii.~L: 

, 
la chegou o trem P 30, e o depoente 

verificando que o trem seguia e dentro da locomotiva não tinha 

pessoa alguma, o depoente immediatamente falou ao telegraphista 
-~.o:-- . que fizesse :prender o P 2 em Cerrado, e elle depoente poz-se a 

correr atrazd do trem, fazerl ~ O signal ao Mestre de Linha que ia 

na lataforma do ultimo carro, :para. que elle tirasse a m guei

ra ~ara assim ~arar o trem, o que foi feito pelo referido Mestre 

de L1nha qu do o trem chegava proximo ao mastro de signal que 

dá entrada aos trens na estação de Santos Dumont, :procedentes da 

estar;ão de Cerrado; que parando o trem, o depoe te subiu na c 

cabine da locomotiva e abriu o injector fechando em se ida o 

regulador, teudo-o acomp a do locomotiva tambem o Mestre de 

Linha Manoel de O li v eira; que em seguida mandando fechar a man

gueira que havia sido aberta tratou o de:poe te de recuar o trem 
- , 

~ara a estaçao de Santos Dumont; que e tudo qua to sabe a res-

P ito dos actos narrados e const tes deste processo. Dada a j 

:palavra ao accusado ~resente José Mar1oel Alves, por elle nada f 

foi pergw1tado á testemunha. Dada a ~alavra ao Snr. Polytano Bar

bosa, Presidente do Syndicato dos Ferroviarios da Companhia tO

gyana, por elle tambem nada foi pergu tado á testemunha. Nada 

mais sendo:p :pergw1tadoi á testemwlha, ma dou o residente da com

missão que fosse este depoimento encerrado, que lido e achado 

co forme, assigr am commigo Secretario, .Aristiélet'! Noguei.ra t que 





TERMO ~ ABBRTURA DOS TRABALHOS PARA O PROCESSO DE RESPONSABI

LIDADE DOS E:M:P:R.EGADOS JOS:ê :MANOEL .ALVES E ZÊFERINO CARDOSO.'. 

Aos 15 dias do mês de Julho p.e 1933 , nesta cidade / no escri- alc.(r 
ptorio da IV Reside ci a da Oom~anhia Mogyana de Estradasde Ferro , 

~rasantes os membros da Commissão desginada ~ara a~urar a res

~onsabilidade das faltas graves praticadas pelos empregados José 

Manoel Alves, maohinista, e Zeferino Cardoso, foguista , e de:Pois 

de ter o Presidente da Commissão verificado terem sido intimados 

os referidos accusados e as testemunhas , como tudo consta dos 

termos que seguem, mandou o Presidente apregoar os accusaods, e 

as testemunhas . Apregoados pelo Sec~etario em voz alta os ac• 
... , 

ousados e testemunhas attenderam ao :pregao Jose Manoel Juves , ma-

cllinistA. , Zef'erino Cardoso , foguis t a, e as testemunhas Sebastião 

Marianno Assumpção, chefe da esta~ão de Santos Dumont , Joaquim 

Francisco, :feitor da turma 31, João :Baza.n, foguista, Manoel de O

liveira, Mestre de Lirilla, Lyrio Ramos , guarda trem e Joaquim Go• 

mes Machado, ajudante de trem, tendo o Presidente da Commissão, 

Dr. Antonelli Salles, mandado tomar por termo as declara .Ões dos 

accusados José Manoel Alves e Zeferino Cardoso, o que roi feito, 

em seguida inqueridas as testemunhas Sebastião Mariamo Assumpção , 

Joaquim Francisco e Joao :Bazan, que devidamente qualificadas :pres

taram os seus depoime tos, ás mesmas sido re:perguntadas :pelo re

:presentwlte do S~ldicato do Ferroviarios d Companhia Mogyana, :pe

lo seu Presidente, Snr . Polutano Barbosa, que acomnanhou a todos 

os actos do presente processo . De,Pois de ter :prestado as suas de

clara~Ões o accusado Zef'erino Cardoso este retirou-se deixando cor-
/ rer o Drocesso a revelia , de l arando que assim procedi :par :poder 

se defender do inguerito poli i al aberto ôa Delegacia da Poli cia da 

são Simão . Pelo adeantado da hora, ~ela Commissão foi rsesolvid 

que se ~roseguisse os trabalhos amanhã, 16 do corrente, ás 14 horas , 

neste mesmo local, devendo o Secretario da Commissão fazer as pre

cisas intima~Ões ao accusado presente e as testemunhas que accmdi • 

-ram ao regao . Pelo que SI ... r . ecretnxio fez as intimaçÕE.:s ás t es-



t'SsteMmha.s, q e decl ... ·a.n: 
, 

star m sciente.s, e o accus do, Jove 

1fu,n el Alves, que esta acta assi n . Nada mais te ·do occorT·co 

andou o Presidente da Oommissão que fosse a resm te ct er .. 

- CArr-Bàa, :vor todos asaigna<la. Eu, Aristiden No ueire' Secre-

t.· io da Oorr;IOissão, clantilogra hei e "ssi no Ar ) /}~c-
~,.~ .. /~ / 

~i-o ~~~;>;a~~ 

~ 
~~e~ 
~ /},~~ ~ 



s 16 di s à mês à.e Julh de 1933, o escx i:ptorio da IV R .. 

- sidenci Com_pa.Iihia Mogyana de stradas de :ferro , nesta cidade, 

r e tes os me b os da Commissão nomeada ara a~ura~ão da~ f 1 s 

~rav. commettic s, Th servi. , 

ves, m chi j t , Zeferi o Card 

, 
lo· em regad s Jose oel Al-

, f guist. , r. Antonelli Sa leu , • 

Dr. to.tio uost· Coelho, comruig Secretari da Commissão , Aristi• 
• 

des Nogueira, José Manoel lves, machi ista, e ZeferJ c.ard so, 

f'oguis a, a cusados, e o re resent te do y icat dos Ferrovi -

rios da Co a ·a w yana, S r . Polytano Baruos e as testemunhas 

dea te i queridas , g_ue for devid e te regoad s conforme co s · 

ta do termo de acta dos tra alhos de hoje , rr:ar dou o Presidente da 

Corr~issão g_ue se procedesse a ing_ueri ão . Eu , istides No 

Secretario a Coromis ão , d ctil gra_phei e su1)SCl'evo /u:;;t:, 

o 

eira , 

~tU-< ( {/1 

1 

d.a, saber.~.do er e escrever , sob compromisso de h r Ia de diz r 

verdade do ue souber do g_ue lhe for r .~.t do a respeit dos 

factos cb stante~ à este :pr cesso , e inquerid o elo Pr sit e r te da 

-- Co is .. ao resy01 deu : g_ue na ft rma do costun e vinha no P 30 que 

artiu de Cajurú no dia 7 deste mês , e na ch eada de S tos Dumont , 

a s 450 metros , mais ou menos , àa referida esta~ ·o , o depoente 

viu á margem da linha dois homens 

- CJU equ a curva que faz a l inha, 

pessoal da tum,. 31 e ficou mais desc ·ado 

es era11 ·a de g_ue os homens dessa. turma acctildissem s dois homens . 
que estavam rigando ; que ao a roximar- ~e da esta\ião viu o de-



.. 

de~oente o feitor da r eferida turma 31 , de nome Joa~uim Francis

co, que fazia signaes ao depoente ~ara ~ue ~arasse o treru, e o 

· de oente vendo que o trem em que ·ia entrou na chave com certa ve .. 

locidade e ~assou ~ela estação de Santos Dúmont tratou logo de 

desengatar a mangueir da :platafonna do ultimo carro onde se en-

1 contra.va áfim de· parar o trem,- e com certa diff'iculdada conse-

guiu õ.:esengatar essa mangueira , e ai 1da: com alguma margem di to 
• 

' marcha, embora vagarosa, conseguiu o depoente saltar do carro 

onde estava e correr á locomotiva, subindo na mesma e fechado o . 
regulador e posto a alavanca no centro; que imn.adi tarnente tambem 

chegou o foguista de nome João Bazan que subindo á lo emotiva em 

com anhia õo guarõa e 'do ajudante à o trem trouxeram o mesm :para 

a _ple.ta.forrr.a da e~tação de San·tos Dumont ; que na. locomoti v viu o 
~·.,J~ 

de_poente dentro 

de sangue em cima do avental do tender, e ao lado , no legar do - ................ ~--··'-
machinista, encontrou o bonet do mesmo; -- o depoente chegando 

na estação de Santos Dumont , no momento ~ue tambem chegavam os 

elle ao machinista José 1~-

I 
noel · Alves o · ~ue havia acontecido, ao que o mesmo resJ.)ondeu que 

- havia recebida uma cacetada na cabeça 

va; ~ue o de~oente ouviu o foguista zererlno Cardoso dizer na es-

da turma elle, Zeferino , clariat e~bnta do machinthsta José Manoel Al• 

nada mais sabe a res~eito dos factos constantes do pre• 

, ma

chinista, ás suas ::pergw tas, d.igo machini ta., ste declarou nada 

ter a :perguntar á referida testenRUlha . Dada a :palavra ao accusa

do Zeferino Cardoso , ~oguista , q~e neste acto se fez acom::panhar 
... . 

Heitor Bittencourt , deste res-

:pendeu: ~ue conhece o 
' portru1to nada :pode dizer sobre a sua conducta na Com~anhia Mogya-

na e nada mais lbe foi re~erguntou, digo nada mais sendo ~ergun-

tado á testemunha. Dada a :palavra ao Snr . Polyta.no Barbosa , Pre-



, . 
... 

Presidente do Syndicato dos Ferroviari s da oom~anhia HOgyana 

é_g as :perguntas r spondeu: g_ue quando se re eriu ás alavras 

do estação de Santos ·Dumont, 
... 

se nao fosse o ]essoal 

melhor a expressão usada ~elo referido accusado Zeferino Car

doso, quiz este dizer que o mesmo disséra qu 1•não fosse o 

~essoal da turma 
, ' ' 
a testemunha , mandou o P eaiaente da Com-

mis ão que fosse este depoimerto e cerrado, qu lido e achado 

onforme, assignarn commigo Secretario) Aristide Nogueira, q1iL 

dàc tilogr pb e i e subscrevo . 
1 ~·:-/- ' '-;; ,1/ ~- .,_., 

- . ~~ú~ 

vfÍ n- ~~e-e H-~·~ ~ 
_J I ~~c ~-~ 

~~L/LA-~ 
~ 

_J~ &? ~"G --=::?-::::-....~:-..-<.....s 

- F~tJr~ 

Lyrio Ramos , brasileiro, natural do Estado do Rio , cas do , 

com 48 annos d.e ~-~--~ t com 25 annos de serviços ferroviarios nas-

ta Estrada , sabe do ler e escr ver , sob comp omisso d nonra d 

dizer a verdade do que souber e do que lhe foz· pergunt do a res . 
peito dos factos con tantas deste recesso, e inguerido :Pelo Pre-

- # niãente da Commissao respondeu : que e guarda do trem P 30 e que 

sabe a respeito da occorrencia do di 7 deste mês somente o 'se-

guint,e : que 



de:poente no colll.?artimento d.e guarda do referido trrun, arra.nJan-

' di- ' 

go ~a~ o P 2, Q~anào not u o trem deixou de ~arar na 
~~~~~~~~~~~~,=~=~·~~ 

ç-o; que o de:poente deante desse facto'su~~oz que o trem tives• 

se que entrar em outra linha, ' e que por esse motivo é que dei• -xou-de parar na esta·ao, ou ainda pensou que talvez tivesse ba• 

' vido qualquer desarranjo na 
o trem arou, e ~ascendo ~ara varo o que havia acontecido, cor

reu á locomotiva· lá então encontrando o Mestre de Linha Manoel 

Oliveira e o ~oguista . de nome João Bazan na cabine da locomo

tiva, verificando ent-o o depoente que na mesm não se encontra-
, 

varo nem o machinista e nem o oguista.desse trem, que eram Jose 

Manoel Alves e Zeferino Cardoso; que trazido o trem para a es

tação de Santos Dumont o depoente viu os accusados na mesma es• 

ta :ão, e perguntando ao machinista o que havia acoitecido, este 

accordado; que ouviu o ~oguista 

si não fosse o 
w ~· 

o accusado José :Manoel Alves, machinista., 

as suas :perguntas, res_pondeu: que de .facto elle d :poente viu 

Dada a :pa-na cabeça, e outros :pelo rosto e t~ olho ve 
-=o~ ........ ~-

~ 

lavra ao accusado Zeferino Cardoso, foguista, :por seu advogado 

f'oi perguntado á testemunha o seguinte : que n ves:pera dos .fac

toa a q~e o depoente vem se referindo o · oguista Ze.ferino Carw 

doso, tendo trazido a sua cama de Cajurú, o de ~amoitava, c n-

de:poente que não -trab lhari . ma.is com o macb.inista Jose-
~~~"'--= 

Matria Alves :porque não certeza já havia qual-

quer animosidade elltre elles; que conhece aos dois accusa.dos :p 

:presentes, abendo que ambos têm bÔa conducta, são homens :passi• 

ao Snr. Polytano Barbosa, Pre

sident do Syndicato dos Ferrovi rios da Comp mia ogyana, :por 

elle nada foi :perguntado á testemunha. Nada mais sendo :pergun

ta.do á testemunha , mandou o J:Jresi ente da Oommiss~ que fosse 

es~e de:poimento encerrado, que lido ae achado conforme, assi 



a:signam commigo Secretario, Arisitdes Nogueira, que dactilo-

graiJhei. e assingo, digo subsci-evo~~ ~ ~ , , 

~~A~~ -- r 
d'~h:AJ ~~ . . 

t:'~~ 
d~ tf~§t? 
~ ~ ~ 

TESTEMlJNB'A 

• 

,. 
Joaquim Gomes Machado, brasileiro, natural d st E tado,ca-

sa~o, com 27 annos de i a e, co lO an-

"' nc~ de serviços f'erroviç.rios nesta Estraà.a, sabendo ler e escre-
~" er, sob com~rom sso de honra QS dizer e do que lhe ror ergun-

taà.o a raspei to dos factos constantes deste processo e 1nquer1• 
' 

d.o :pelo Presid te da Commissão res ondeu: que no dia 6 deste ---
"" mes o accusado ed.iu a elle depoente, e ao guar-- , 

da ào trem P 30, do qual e o de:po,ente ajudante d.e guarda., si el 
, 

lcs podiam trazer a cama delle accusado de Cajuru para esta cid -
. 

de, visto que não queria mais trabalhar com o machinista José 
----~~~~~·~~-~~~~·~~~~~. Manoel Alves, com quem havia discutido a res]?eit'o à.e uns bicos 

de gaz; que attenderam ao ]edido do foguista eferino OarQoso e 

trouxeran: a sua cama :para esta cià.ade; que no dia seguinte o 

d :poente, com surpreza, viu o mesmo foguista na locomotiva, e 

:perguntw1do si não lhe haviam dado outra locomotiva para traba-
• 

lhar, ouviu deste de que o Chefe do Deposito não tinha outro na

quelle dia para substituil-o; que do occorriào no dia 7 o depoen

te só sabe o seguinte: que depois do estação ~e 

Santos Dumont é que elle correu á locomotiv e ficou sabendo o 

qus tinha acontecido, pois que lá não viu nem o machinista e nem 



I 

nem o foguista; que na esta ·ão de Sal tos Dwnont, qua do lá já -
se encontravam·os accusados, 

Dada a ~alavra ao accusado José 1 

Alves, machirústa, ás suas erguntas es~ondeu a teste~ : 

-que d.e facto viu ell , Jose Manoel Alves, ferido na cabeça e 

-no rosto na esta·ao de 

do para a mesma esta·ão. Dada a palavra ao accusado Zeferino 

Cardoso, ao seu advogado, respondeu: que Zeferino Cardoso 

g~ando, ~o dia 7 deste mês, voltou para o s rviço com o mes

mo machinista José Manoel Alves contou ao ele oente que vol-

t va o s rviço com o mesmo machinista pelo facto de, por ne-
... 

cesnidade do serviço ao ter podido o Chefe do Deposito remo• 

vel-u para outra locomotiva; gue conhece Zeferi o Cardoso a 

sete annos aos serviços da Com anhia Mogyana e sabe que é ho

mem trabalhador, ordeiro, calmo e passivo. Dada a palavra a 

Snr. Pol tano Barposa, Presidente do Syndicato dos Ferrovia

rios da Oom~anhia Mogyana, ás suas perguntas respondeu a tas-
, ~ 

temunha: que sabe que Zeferino Cardoso e horrem de boa conduc-

ta e que seus antecedentes são bons; com rela:ão ao machinista 
, 

Jose Manoel Alves obse1~ou dias ant neste 

processo que elle discutia com outro foguista de nome Saviano 
... 

dos Santos na estaçao de Cerrado por motivos que ignora; que 
: , 

q_uanto ao ~rocedimento de Jose :Manoel ves, pelo ]ouco tam]o 
, 

que o conhece, sabe ser bom. Nada mais sendo perguntado a tea-

temübha, mandou o presente da Commissão que fosse este de~oi 

rnentce encerrado, que lido e aChado cofnroeme, assignam com

migo, Secretario , Ari tidas Nogueira , que dactilographei 

subscrevo.r t:.S 11 r 
~~---/~ 



ç 

rrERMO DE ~\BERTURA DOS TRABALHGS PARA O PROCESSO DE RESPON ~I
LI!?ADE DOS EMPREGADOS JOS MANOEL -'ALVES E ZEFERINO CARDOSO. . 

Aos 16 dias do més de Julho de 1933, nesta cidade, no es~ 

criptorio da IV Residencia da Companhia Mogyana de Estradas de 
~ . 

Ferro, ás 14 horas, presentes os membros da Commissão designa• 
' . 

da para apurar a responsabilidade das faltas graves ~raticadas 

pelos empregados Jos~ Manoel Alves, machinista, e Zeferino Car• 
• 

doso, foguista, e de ois de ter o Presidente da Commissão veri

icado terem sido intimados os referidos accusados e as teste-

munhas, como tudo consta do Droce~so, mandou o Presidente a-

regoar os accusados e as testemurlilas. Apregoados pelo Secre• 

tario em vóz alta os accusados e as testemwlhas, attenderam ao 

pregão José Mru1oel Alves, machinista, Zeferino Cardoso, fo

guista, Snr. Polytano Barbosa, represe tanta do Syndicato dos 

Ferroviarios da Companhia Mogyana, e as testemuühas Manoel de 

Oliveira, Mestre de Linha, Iqrio Bamos, guarda trem e Joaquim 

Gomes Machado, ajudante de trem, foi verificado estarem todos . , 
:presentes, tendo Zeferino Cardoso comparecido, e de ois de ja 

feito o termo de :presença no inicio das inquiriçÕes das teste

rnllihas Manoel da Oliveira, Mestre de Linha, residente na cidade 
, 

de Cajuru, a~arecer seu advogado Dr . Heitor Bittencourt, que 

em sua defesa tomou arte nos trabalhos, ou do e inquerindo 

as testemunhas Manoel de Oliveira, Mestre ele Linha, Lyrio Ra

mos, guarda do trem P 30, residente nesta cidade, e o ajudante 

de guarda do referido trem Joaquim Gomes Machado . Encerrados 

os de~oimentos das testemunhas arroladas e nomeadas na acta da 

faltas do~ e~re~ados 

ref'eridos José Manoel Alves e Zeferi.no Cardoso · elo accusado 

José o :pr zo :para , resentar a sua da• 

feza, o que tambero foi feito pelo accus~do Zeferi o Cardoso ~or 

ainda ~elo represeutante do Syndi-

ca.to dos lilia Mogyana, elo seu Presidente , 

Snr. Polytano Barbosa , tendo sid concedido o referido razo, 

que é o constante do artigo oitavo das instrucçÕes ]ara o in-

querito administrativo de q~ trata o art· 53 os Decretos no 



o 20 . 465 e 21.081 à..o Co selho Na.cion 1 do Trabalho. Nada mais 
.. 

tendo haviso mandou o Presidente da Commissao que ~esse encer-

rada a ~resente cta dos trabalhos hoje realisados no resente 

~recesso de res~onsabilidade . Eu, Aristides Nogueira, Secreta-

riÕ da CommiAsão, d.actilogra:phei e assigno~~; /J~,c... 
/~~~:~ I 
C.~tJ~ ~c---:;;;oz-=->-~ 
~ I 

'Y-/JI ~~fl (§~ 
~:~ é-~ 
pq;~~w 



JUNTaDA 

. , 
Aos 21 dias do mes de Julho de 1933, as 14 horas, junto es-

tes autos ás defesas aDresentadas ~elos accusados José 1mnoel 

Alves e ~eferino Cardoso, sendo a do ~rimeiro ~elo seu advogado 

e ~rocurador Dr. José do Rosario, e a do segundo ~elo Dr. Hei· 

tor Macedo Bittencourt. Do que ~ara constar fiz este termo 

que assigno como Secretario da aommissão;~ ~ /7 ~., 
c/ I 
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10 T1·asl~t1~ 
procuraç/lo ~~ JD} 
.·o transcrip-1 / 

Ribeirão Preto - Est. de S. Paulo 
Telephone, 387 - Caixa Postal , 378 

• 
t ·· orJL ALVbS . -

SAIBAM QUANTOS ESTE PUBLICO INSTRUMENTO DE PROCURAÇAO 

bastante virem que, no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 

de mil novecentos e trinta e treis - aos dezes te (17) - - dias do 

mez de julho-- -- ------- - do dito anno, nesta cidade de RIBEIRÃO PRETO, 

Estado de São Paul o, em oartorio compareceu corno outor ,u te Jo é MUD.O 1 
1~ves, portuguez~ casndo, rerroviario , (iomioi1i ·t.io nest· cidade e -- - - -

reconhecido pelo proprio de rnim , do t l>el1ião e -- -------- das duas 

testemunhas adeante assignadas, perante as quaes por elle me foi dito 

que, por este publico instrumento e nos termos de Direito e da Lei, 

nomeia e constitue seu bastante procurador ao advo5' do Dr. José 
do _{os· rig , bri.lsileiro, solt üo , mc..~.io1 , domiciliado ne.::Jta cid.ade, á rua 
u .oeba stiu.o no 53 , a q, em conl'ere os ai amplos, 0 eraeo e i llirr.it dos -
poderes pe~ o ..~..'im es ecia1 de de 'ender o direi to elle outor0 ante , no -
pr oces o ad.rninistructivo q,u.e rc.., onde perante a 'om.!:Janh.iu ,fot;ya. a de ..}s
tradas de .B.,erro • podendo para ds o ap1·esentar a deres a q te .r'or necessnria , 
r o<luzir J:)rovas 4 requerer o que ·e tor.J.e mister , in ter1Jor os recuars os ca

b j eis d·1 decisao o mestLO )rocesso ndminL;tl'<lctivo , ao ignar e praticar 
to( os oJ acto.::J paro o com_plecto deseu1penho deste mandato , incl sive subs
. belecer e usan o · t ;unbem dos po eres impressos que r'orem oplica veis o 

ca~o des te mandato, ractiricun o- os para tal flm .------------------------



• 

• 

Ao qua disse elle outorgante , conferia os poderes que as 
leis lhe concedem para em seu nome , como presente fosse , reque
rer , alegar , e defender seus direitos em qualquer juizo ou tri
bunal, propondo a quem de direito tiver, as acções competentes, civeis, 
crimes ou commerciaes, proseguindo em seus termos até sentenças e suas 
execuções, assignando os respectivos articulados. offerecendo em juizo 
o que fOr necessario nos incidentes que appareoerem, interpondo recur· 
sos de appelação ou agravos, oppondo suspeições, e prestando em sua al
ma qualquer licito juramente; requererá inventarias, partilhas, embar
bargos, arrestos, sequestras e cartas precatarias; fará justificações, 
habilitações, louvações, composições, reconvenções, confissões, desis
tenoias, transaoções, arrematações, adjudicações, arbitramentos, ar
recadações, protestos, contra-protestos, outorgando, aoceitando e as
signando escripturas, de vendas, compras, permutas, cessão, penhor, 
hypotheoas, sobre-hypotheoas, de dacção - INSOLUTUM e outros quaes
quer; fazendo registrar taes titules onde convier, assignando para is
so os respectivos extractos; assim como lhe concede poderes para 
transigi r em Juizo ou fóra de 11 e, dando quitação do que receber 
segundo suas ordens que serão consideradas como parte deste instru
mento; substabelecendo esta si convier, e os substabelecidos em outros, 
relevando-os do encargo de satisfacção, que o Direito outorga. E de 
como assim diss , do que dou fé, lavrei este Instrumento que sendo
lhe . lido, acceito e assigna oom as mesmas testemunhas ~ 
tudo presentes que tambem ouviram sua leitura e que são Taeoph~nes T. 

1----.e Andra.dt=> e Lui3 J?ereira .~onteiro, rneus conhecidos, dou .l'é • .J!u ,Sebastião 
, art1ns Via:: na, primeiro e§crevente habilitado o e~orovi .c; u ,".rrnando dt:: 

oura Hi ttenconrt, taoelliao a subscrevi . ( aa)- JoseMr..no es,- , eo-
hane s T • ele Andrade • - Lu ü~ e re ir a on te iro • - la inu · d 
stmn s f'ederaes no valor 2 200 sendo o u1 imo .J.. d.e - :.,...,.,:::.-.,.-r--

, Trasladada na rnet~rna nta, dou .gé. ;.t;u, _ e;~~L 

~d~_,zz~~ /~/~ ~g~;:_. r?VZ5Zz~~ 
~ ~ r:tJ &- f ~G. ~-~-r 

c ~...., / ~ ( « e~.:-0 J7 /t ~ 

. 
Ir. 
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+ • 
"l ha bicos . Alves cl:amou-lhe. a atenc~ão , dizendo t'd_ue dev · a ter trazí-: 

do ou ter· -l,~e a.vioo.do e.t Santo5 t'tiDOnt, par a qu.e ,, -t J.'OVidcwia 

u e otn.v:a nele desint eresse nel a serv l ço e am:dr1 n;'o sCl:via , 1 a "tl.e 

podia vi r a p r e judicar a e1e , Alves • 
• 

eu.nt e de Jr>a j ,udi i o .. n. adver't'en-

c ia, Zefed no enc; 1e-se de razoe o e e.meaçou ar,rcdi-lo . Alv eo , ant '"'· 

e• euça , ponderou - lhe: 11 qJ.e ti v e f3S e c alrmJ. , s ·(;;n D~o sería o bricado .l 

c '!11~11 e entrega- lo ao c,uurda., purE:. q_u~ o levasse para o ca:t•ro 1~ 

Com essa ad.mo es traç.:o , terminou o incidente . .fo dia cegui1ltc , 5 do - . 
c orrente, nu o õe.ndo boas as a ti t.udes de Zeferi no e ::::endo Alves hom·er:, 

vello , pace.to , inimir.;o de brige.s , telccr·a fou de Santos Dur.1ont (doc . l 
. 

<..o C:"efe do Dey o sito , nestà cidade , ncClHidO a. su s d.tli:ç.:o de .e.erino· • 
• 

Co.o , porem, em't e l esrama n~o é pe r mi t ido na·rrar - oe inc i dent :'1 e"'n 

ordem , Alves deu como raz ão , &U?lcuti:t do :f:opuista.!.. Aqui cl...ecado , neo 

di_ 'ct 5, viu que na eccl.:.. se achava SilvG.,..io dol:' Se utos 10 luGO.J.' d' ':e-

:' t:.. rino . Co .. 1o Alves tivesse pedido essa substi tu'ição , set:. ua.lquer 

1. alquGrenc;. a Zefo r ino , sem intL1i to cl e •prejudica- lo , tlas ""o '1C~""'"~ ",.,'2f 

ro PROP:tiO LTERI:SS!. E DA CIA. A. , n ã o se a.t1rcssou co dizer ao Che..-

f e do Deposito a yerdadeiru ra~ ão porqu~ hav ia )eô.ido aquele: ·..,ut ti-

tui.~ão t Entrete.n t o , ao chegar nc. machina , no dia 6 , <.l Í encoHtrant~O e-

f e r i n o em seu posto , procurou Al v: es o· Chefe do Deposito , i media' a 1. n tG , 

e , e'1londo-lhe todo o ocorrido , insistiu pc a subctituiçi:o de Zeferino . 

O chefe d e Depoci to di ose -lhe~· que .eferino se hevi& upr sentaüo ao 
I 

serv i ço , d i zer do nã o estar doent e , porer.1, iria so nente 1 a i s esse d i a , 

Z~;:;;f e r in o a t ·udo ass i stiu , t to ( u e , pedi u a r~yri:o , nesse dia , (lU e lhe 

trouxesse a cama de Cajurú ( d.ens . da 5a . e 6a ; tests . ) , dizendo a 1-

bos cue 1 J:o trabalhava mai s com Alveo , ''POR~ .. UE TINHA T DO CO ET_J: U1 A 

DIS..-US...:i.ÃO 10.t CAUSA DB TIICOS D' GA.t .. 11 ( 6a . test ) e JOr. isso "r ÃO ;ro,.-

V lü :" ( 5;.... • t e o t ) • 

Atentae bem , srs . j u l Gado r es , as raz õ 0S .ue , ainda no d,ü 

6 , Zeferi no apresentava·: 11 umu discussã o por causa d:e az ~ OC.Ol 

rido. no di a 4 , e que , "'or i:...so" não se dav am' . , E oe ha j.i ce r c0 le 

VIl ml'l DI AS traballw.v a ele C0 1 Alv es , r i:.o encont r ou. outr t ot ivo , nc, 1 

. ao r mos di sse a es oao t .stem111has , de qu.alque 1· al t rato ,nem paJ..avri->eE 



• 

houvesse r~c~bido de Alves ! E porque nao orquc de ra--
to não ao receb.eu e elas só forrun " in,rentado.s 11 eu1 suao decl rcàçÕes 

para preparo d~ sua 

Cé;l.jnn{ para esta cido.de . esse ~ia 7, 

3EHIA 

tra sua condut~ . Vingativo , prcparou umu Al:VBS 

At.,Uardava apenao oportunidade, que Alves não 

o roomento . Foi ao checar em rhumi rim. a. 

da de ur!la subida . Como na dese;ida a ag;ua foge ao vidro pe·lc. inclil a 

ção da machina e na subic' a é neoessariu maior pre o são , Alves, sem.pre 

atento aos menores detalhes de seu Herviço , ze·loso no deocr1.penho de 

seu posto de respo sabilidade , para evitar sacrif i cio da une a da 'cal-

dcira po·r dcficiencia de ag,-ua na descida ou irregular marcl ... a do tre. 

na subida, por fLlta de pressão , ordenou a .efcrino , abrissc o v~ntila-

dor e o injetor . Zeferino cumpriu o. ordcm, resmung~do palavras que 

Alves não entendeu nem deu atençao . 

' ta P a , eferino , que prov ~ 

velmente se havia muni do , sem que Alves o percebesse , de u a equena 

·aJ.ay··nca que , coru rtelo , mt..rrcta de co Lre e outras f ·cr 

rei.,ent<..~.s , veem na CQ.ixa, do lado do foguis.ta, com ela v:i bra vhdcnta e 

le bra . E isso , o em ur.aa palavra, .,em uma discussão . rÍ·: violen 

ta pancada na ca.beçe , lembra-se Alveo e o disse , l ·o ·o que chegou á .J!js-:

o"::Li v:eírc. e 'IJyri'o 

" se ao cLnr com ·a panca-

da , se D:n:Pelido por Zeferino , não Est -

-çuo referida (la.4a e 5a tests). 

Lá f i caram , entreto.nto , na cabine da machinu., o bonet , a 

alavanca e"p i ngos de sanr;ue 11 , vestigi os dessa brutal agressão , dessa 

covarde e traiçoeira atlcta , de 36 anos , contra 

u:rn velho de 53, debilitado e fraco , vestie;ios de que fala a 4a. . i.est . , 

confirmados pelo auto de corpo de deljto e decltJ.raçõcs de .efcr.ing 

3 ) . Nem se qu~ira dizer que o ferimento de 

queda da màchina , o que flodia traze a ossibi--

l: i dade de luta corporal na cabi ne da machina . M:as , a d ufazer qual-•-



,..... 
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quer sombra de duvida , aí estão os depoimentos 

JL/:/ ;g_ '3/ 

r~ 
2"- . e 4 ..... te st • , diz en • 

do o prini.eiro que no local a. linha é aterrada com areia,não havendo 

pedra alguma ; e o qua.rto , uc na cabine da machina,estava o O T DI•: 

ALVES PRECIS.A1m1ITF. DO SEU LADO DJ~ l CHUTISTA, a í havendo tambem uma 

alavanca e PI rrros DE SANGUE; finalmente , a confissão de Zeferino,na -Poli c i a (do c .3 ) 11 que , co uma alavanca , vi brára uma pancada na cabeça 

de Alves" . Atentae ,snrs . J ul~.;adores , para as tres circuns '!..ancias .,e-

guintes: 

la ) Houve alguma ordem dada por Alves , depois de Nhumirim ? não, 

porque nem Alves , nem Zeferino , interessado em justificar-se,o dizem 

em suas declarações . A ordem dada , ao chegarem em humiri ,, õi m 1 
.., I 

cumprida de modo a merecer qualquer censura? tambem nao , porque Zefe-

r ino , interessado em justificar- se , nao o di z em suas alegaç6oc,quer 

na Policia, que r neste processo . É de se admitir então , que um ve1ho 

de 53 anos , que já alcançou o lugar d,e machinista de trem de pas::; -

geiros ( o que não é fac i l) e que sabe a grande responsabilidade de 

seu posto , vá , SEM N'ENHUU ar IVO , p r - se a injuriar um ue vai 

ser subst i tuído nesse mesmo dia e mais do que isso ,TE:tTT.liR AGREDI-LO? 

2a ) Não f osse Alves um vel ho pacato e cumpridor dos seus deve-

r es ; não ·medisse ele a responsabilidade de sou posto; tivesse ele, 

velho ·e doente , a coragem de enf r entar um moço de 36 anos,de corpo 

de atleta e tivess.e ele uma razão , um motivo para essa agressão , T '-

RIA ELE PA.T.{ADO A UACHIN , como tentou faze-lo no dia 4 , quando a.mea-

ado de ser agredido por Zeferino,quando ponderadamente lhe adver iu 

do seu desleixo : "Calma , senao SOU OBRIGADO A PATi.AR A MAGI! A'' fora. 

suas palavras . 

Fato i nfel i zmen te resenciaes , ocorrida den-

tro de uma machina em movime nto , teem os srns . Julgadore~ de se vaLer 

das circunstancias que o rodeiam, )ara que possam decidir e jul§ar 

com JU ST I A. ~ssas circunstancias , entretanto , me r c€ de Deus , a1· avul-

ta.m em prol de José llu.noel Alves . Ei-las: 

la) Pedindo a subst i tuição de Zeferino , usou Alves de um direi 

to , uma vez que este tentou aGredi - lo , pelo que , não lhe servi • Entre-

tanto , corn essa substitui ção , Al ves continuava no seu trem de Jassa-

geiros e ho r ari o: ao passo que Zefer i no , podi a ir par a um trc de car-



ga,mais trabalhoso,sem horario nem trajeto determi ado e,por.tanto, 

peor. DE ZEFERINO,EVIDENTEI\ll:ENTE,É Q,UE PODIA VIR ID!A AGRESuÃO VI TG:A-

DORA. 

2a)Alves ~ o machinista. Dele é t ,oda a responsabilidade do 

trem, no que decorra da machina. Já promovido a machinista de tre1 

de passageiro; contando já TRINTA ANOS de forroviario, é alem disoo 

um velho de 53 anos e ponderado ; ao passo que 

nenhuma responsabilidade tem; conta apenas 13 anos de serviço e,com 

seus 36 anos de idade , é moç'o, impulsivo e a.J.'rebatado .AINDA POR 

DELE ~ ~UE SE PODIA ORIGINAR illáA AGRESSÃO . 

E que A1 ves ~ ponderado; que ele tem perf eita co nscicncia 

de sua responsabilidade; ClUe ~ zelozo do posto que ocupa,no seu in

teresse e no· da C ia . A. , prova-o sua a ti tu de ,no dia 4, quando na inii

nente agressão de Zeferino,t~ve seu primeiro pensamento voltado para 

~ · trem, que estava sob sua inteira responsabilidade,e,por isso,adver-

tiu Zeferino,dizendo: 11 calma, aenão SOU OBRIGADO A PARAR A M'ACHINA • 

3a.)Alves é um velho de 53 anos,de físico alquebrado pelo tra:ba 

lho e molestias ; já ,tinha pedido e obtido a substituição de Zcíerino, 

porque este não lhe servia; nenhulllll ordem lhe dera,depois de Nhumirin 

nenhuma reclamação fez, no cumprimento da ultima ordem dada,'para que 

abrisse o ventilador e o injetor . Q,ue motivo , portanto,podia levar 

Alves a tentar agredir Zeferino,numa luta evidentemente destg-ual ? 

Ao passo que Zeferino,com 36 anos apenas,moço e ·atleta; teve sua 

substituição concedida, o que de qualquer forma o prejudicaria;não 

sabendo ae do dia 8 em diante iria para um trem de passageiros,como 

aquele, ou se cairia com um lastrou ou ttem de carga, de horario, e tra

jeto irregular e muito mais trabalhoso . A vingança, a certeza de sua 

superioridade em forças e principalmente o intuito de prejudicar Al

ves , a! estão os motivos que justificam a agressão oriunda de Zeferi· 

no . 

E nilo o e diga que são mera conjeturas e fantazia.s. Vi br· 

do a violenta e traiçoeira pancada na cabeça de Alves, ou este na 

queda foi cuspido fora da machina ou Zeferino o atiro~ para fÓra de

la e salta atraz , com visivel intenção de um desastre , cuja responsa-



... . •' 

bilidade cairia sobre a cabeça daquele de quem queria. ele se vingar. 

E nem se diga, srs. Juleadores,que um velho de '3 anoa,debilitudo 

de físico como é Alves , tomando uma pancada na cabeça,que mesmo por 

cima do bonet lhe produz um ferimento como o que se acha descrito no 

auto de corpo de delito (doc . 2) , ainda tivesse forças para atracar-se 

em luta corporal com Zeferino ! Di-lo as tests . la.4a e 'a do p rocess 

que ainda na Est . de Santos Dumont Alves se achava atordoado,ao pas

so que todas dizem que Zeferino,até para os passageiros dizia que, 

não fosse o pessoal ter acudido , TERIA LI~UIDADO ALVES . Essa era de 

fato sua intenção , ainda dentro da cabina da macfuinal 

Louvado Deus , desastre algum ocorreu com o P .30 • .l!lsteve 

iminente , é verdade, um desastre,cujas pro porções não é possível de-

terminar-se . A Zeferino , porem, e não a Alves , é toda a culpa. 

Alves , advertindo-o no dia 4 , fe-lo com justiça, em proveito do seu 

interesse de machinista, em proveito do serviço da Cia . ,em proveito 

dos passageiros e da propria Cia. A. E prova. disso está em que,o 

proprio Zeferino , interessado em defender-se,não disse á 'a-e 6a.que 

tinha sido admoestrado injustamente . Alves , pcdiu logo sua substi-

tui~ão e,no dia 6,vendo-o no seu posto , foi junto ao Chefe do Deposite 

insistir em seu pedido . Alves não deu em 6 e 7 nenhuma ordem que 

motivasse qualuqer discussão . Q.ue responsabilidade podem os Srns .Jul• 

ga.dore s imputar-~he, se ele com a pancada traiço eira.mente r , cebida, 

ficou desacordado e fóra da machina ? Não reoonhe.cer que o f ato 

se tenha passado p ela forma que indicam as circunstancias apontada 

só um erro de logica que Alv vs espera não haja nos srs. Jugadores. 

E, admitido o fato,ta.l se passou e se acha descrito,querer ainda as

sim imputar a Alves a: responsa.-uil.idade o ocorrido, é cle.moro sa in us

tiça , que os srs . Julgadores não cometerão . a 
ibeirio Preto 20 de 



• 

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

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



Delegacia de Policia de São Simão 

ESTADO DE SÃO PAULO 

• 

AUTO DE CORPO DE DELICTO 
(Lesões cot•pornes) 

Aos .. ~ dias do mez de . .. ..... .L .. do anno de mil novecentoa • 

~'"·r ............ H ••••••• •••• ···.~- ~.(_~ ·- ,(,. 

!p;:Jt~~ o·ççz:::;:~:r:zz: 
con~migo escrivão de seu .•w·go ab~o e no fim a.i n 

::~~--~ea~:• e ~o:·~~ ........ ~. :~ in-,~~- ... .r ... ~·.·-~~.·-···~:· •• ·:z.~~--
- \.).,~ ~ ............... ~ .. ~ ............................................................................. . 
• a testemunltas infra as.•ionadas, todas&dentes ......... ~.·-·-······~-··-·-····-
~ ....................... a auctoridade deferiu aos peritos o oompromi11so formal de bem e 

fielmente desempenharem a sua missão, decl(xrando com verdade o quo encontrarem e -- ~ descobrirem e o que em suas consíJie1 · s entemlerem, ,.. encarr gou ltes ue procedessem .§ 
CLA\AJ ·~ 

e respondessem aos q1tesito produzinrf.o 

d6r ou alouma lesão no corpo, embora sem derramamento de sangu,e,· SEGUNDO - Qual 

o instrumento ou rneio que a occasionou; TERCEIRO-Si foi occasionada por veneno, 

substancias anesl/tesicas, incrmdio, asph71Xia ou inundação; QUARTO-Si por sua na

tureza e séde p6 te ser causa efficiente da morte; QUINTO-Si a constituição e eslrtdo 

m6rbido anterior do offendido concorrem pam tornal-a mortal; SEXTO-Si das condi-

ções personalíssimas do offendido p6de resultar a sua morte; SETIMO-Si resultou. ou. 

p6de resultar mutilação ou amputação, _defm·midade ou privação permanente do uso de 

orgam ou membro; OITA VO-Si resultou ou p6de resultar enfermidade incuravel e que 

prive para sempre o offendido de poder exercer o seu trabalho,· NONO-Si produziu in

commodo de saúde que inhabilite o paoiente do serviço aotivo por mais de 30 dias.-Em 

consequencia, pa saram os peritos a fazer o ...... ?.. ........ -~---~····· rdenado e investigações 

que julgaram neoessarias, findas as quaes doolararam: ....... ··;··~·-- .. ·· ··- ······-···········-Á __ _ 
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D.R . JIElTOR MAO:FlDO DIT'rENCO U R"J' 
-- · --

DR. YL VIO 'ORR~A 
A DVOGADOS 

RIBElli ÀO l:'BETO 

Em defes~ fundada no ar to.8o , das 

çÕes dos Decretos ns . 20 . 46? de 1 de Outu

bro de 1931 e 2l . 08l , de 24 de Fevereiro 

de 932 , diz Zeferino Cardoeo ,por esta e 

na melhor forma de di r e ito: 

E. s .c. . . 

P . e vê-se que o Dec . nO . l?.673 , de 7 de Setembro de 1922 , que regula

menta a segurança , policia e trafego das Estradas de Fcrro ,assim 

dispÕe no seu artO . l?9 

~o mechanico , foguista ou ajudante , chefe de trem e qu l 
qu er empregado deste , encarregado de zelar pela sua a.r. 
cha e segurança que , SEM ~R POR MOTI VO DE FOR A MA! R, 
abandonar o seu posto antes do tempo , durante a viag 
ou se embria:garnas mesmas circunetancias , SERÁ PUNID 
com rault~ equiva lente a vi nte _ou trinta dias dos re -
pecti voe venc í men toe e der"li asa o , SEM El_p3ARGO DE OUT 
PENAl.I DADES ESTIPULADAS PELA LEGISLA(; O C ruM e d 
RESPONSABILI DE CRilflNAL PELOS DAMNOS OU MORTE DE 
RESULTAREM DA F TA COMETTIDA '' . 

Isso posto , 

P . e vi-se que o infractor desse di spositivo fica sujeito ~ duas e 

" pecies de responsabilidades: uma , administr~ctiva , cuja pena var1 

entre o mínimo da multa de vinte di as de vencimentoe ,medio 

ta de trinta dias nos mesmos vencimentos 

tra,judicib.ria,impoata pela legislação commum,que será ou civil 

ou criminal , ou mesmo conjuncta , de endendo tudo do que resultar 

falta comettida. 

Assim sendo , 

P . e vê-se que dos factos que fazem objecto do presente inqueri~o 

ministractivo , não houve outras consequenciasque um levíssimo fe 

mento na região fron_ta.l do rnechanico José fa.noel !Hve ,par e apu 

-çao de cuja responsabilidade s obre o mesmo fe r imento instau rou 

1-

com etente inquerito policial a Delegacia de ~o Si~ão;não reeul~ 

tou na responsabilidade civil de quem quer que seja e , finalmente , 



n o constituem ~ em si mesmos , qualquer motivo que possa abalar o 

o magnific.o cone e i to do trétfego da Companhia Mogyana de Est a.-

das de Ferro. 

Alem disso , • 

~. ·e vê-~c que escapando do obj e c ti vo do inqueri to adrninistracti v 

a apreciação do que possa resultar pelo abandono de um trem , de 

vez que esse resultado se mede pela responsabilidade civil ou 

criminal , competindo ,portanto , esse julgamento a outra autorida 

des,o ju gador do presente inquerito tem de afastar de si hypo 

thesee e preaumpçÕea , já porque é do bom senso que ninguem 

ser condemnado por factos que não occorreram.,já porque é da lei 

que "as presumpqÕee ,por maia vehementes que aejam , não dão loge 

á condemnação (artg.67 ,do Codi go Penal " e já porque , finalment 

a apreciaçãoexc u ivamente a~inietr 

tiva do facto. 

Assim , 

A 

P. e ve-ae que,sob o ponto de vista exclusivamente administractiv 

provado o facto a s e julgar , tres penas pode im or o julgador , d n

tro doe expressos termos do artO.l59 , do ecreto nO.l5.673 , de 7 

de SetemLro de 1922 , e são ellaa: 

a ) ma:xima . demissão; • 

b } media : multa de 30 dias doe ven cimen toa; e , 

c minima:multa de 20 dias doe vencimentos. 

Ma. e , 

P . e vê-se que , considerando o abandono de um trem sob a guarda de 

guem , fact.o euceptivel de puniçao gradativa. , o mesmo DecrP.to 1567 

reconheceu , fundado no sentimento de justiça inato no homem, que ~ 

a puni~jão só tem logar qtJ.a.ndo esse abandono se dá , SEM SER POR MQ

TIVO DE FORÇ{\. __ ~.l.Ql! . uando ha .f.Q.tÇ...~ maior que justifique esse J_ 



bandono;então,não se justifica a applicação gradativa das penasl 

alli instituidas , mas sim a absolviçRo do I 

esse consoante , 

" 
P .. e vê-se que 

I 

I 

plitude muito mais extensa do que no seu sentido penal ou civil. 

o· mechanico que abandonasse a sua locomotiva tractorn de uma 

composição de wagons vasi·os e que ,na percur o da I i nha , se enc onj 

. tra se com outro comboio que ,vindo em sentido opposto , es t ivessel 

par&do na linha ,pela morte subi ta do seu ~achinista , e abandonas e 

o seu trem para conduzir a.quelle outro que eeri 

esse aba ndono ,administractivamente , seria justi icado pe a for a 

msior;não constituiria ,entretanto,força maior para justificar o 

.Prejuizo do negociante que e a tivesse ·a esper desses v1agone 

zios para embarque certo e obri gatorio de mercadorias que deves i 

sem ser entregues no destino naquelle dia , se no contracto se ho -

vesse marc o um prazo de 15 dias,por exemp o , para. a ent'rega; e, 

sob o ponto de v i sta penal , não constituiria força maior se ease j 

aba ndono provocasse o choque de outro trem que viesse na mesma I 
linha do trem abandonado,e mat asse o guarda desse trem vasio . · 

MAS, 

8o 

P. e vê-se que,consideradoe esses raciocínios como indiscutivelmen-

te verdadei~os e acceito o axioma de T.Alvcs quando diz que " o 

que é c erto é que a humanidade deve se~ ju gada em sua fraqueza 

e não em s~us actos de heroismo e virtude que são exeepcionaee, 
, , 

isto e ,naque les em que ella se apresenta ta qual e,com 

timentos,seus instinctos , eua força e sua fraqueza" ,bas a 

an~lyse o que se teria dado dentro da locomotiva do P. 30 

gar-se á. l rt-etorqui vel conclusão de que a. maxirna severidade 

parte do julgador só pouerá impor a •pena minima , inetftuida no D,c. 

nQ.15.673 , de 7 de Setembro de 1922 , ou seja a multa de vinte dia 

dos respectivos vencimentos , ao passo que a serenidade completa do 



I 

julgador,leva~o exclusivamente pelo bom senso , será forçado a ab 

solver ao .incn ,Pado Zeferino Cardoso pelos imperativos cathegor -

c oa da prova abunda.nte que se col igiu neste processo. 

Porque , • 
9Q 

.. ficou exhuberantemente provado nestes autos que P.e ve-se qu 

culpado Zeferino Cardoso conta com trez annoe de 

p tem tido sempre um com 

portamento exemplar , é homem brioao , eerio , bem educado , pacifico,o -
I 

deiro e trabalhador. 

De outro lado , 

P.e vê-se que o machinista José noel Alves oont 29 annos de se -

ço na mesma Com anhia e , poato seja cumpridor de seus deveres,ja j 

t m tido,por varias vezes attrictoa com os seus foguis tas e ee-

tiva. 

Dahi , 

112 

P.e vê-se que,tendo o referido machini~ta se incompatibilisado co~ 

o foguista Zcferino Cardoso este,prevendo u~a situação desagrad -
t 

vel para si , no dia seis de Julho relatou o 
I 

ue se dava ao Sr.Ch+-

fe do Deposito da Companhia .ogyana , superio~ hier~rchico de am-

-sua ~emoçao para outra locomotiva ao serviço 

de outro machinista. 

E , 

P.e vê-se que,ouvindo a reclamação do accusado Zeferino Car doso , o 

Chefe d~ Deposito,Sr .João Herzere,prometteu a Zeferino essa 

ção,determinando , todavia , que fizesse a ult i ma 

de Julho,corrente ,no P.30,de Cajurú n santos Dumont ,para facili 

d de do ser viço da estrada e tambem porque n-o se poderia fazer 

essa remoção , de momento , sem escolher com mais v ger 0 substitut 



DR. REITOR MACE DO B I TTF.NOOURT 
- -- --

DR. L VJ O CORRl~A 
ADVOGA1>0S 

lli:BEIBÀO P.R.l'lTO 

para tr balhar com José Manoel Alves. 

Assim, 

A e 
P.~ ve-se que~ouvindo tal promessa de seu superior hierarchico,o ac-

cusado Zeferino Cardoso pediu á testemunha Joaquim Gomes Machado, 

guarda do P./30.que a~ili~eee ao accueado na remoção de sua cama 

que . ficava em Cajurú por ue n-o continuaria a trabalhar naquelle 

ram . ,dada a incompa ibi idade creada pelo machinista , o que tudo 

evidencia o proposito deliberado em que se encontrava Zeferino e 

evitar attricto de peiores c nsequencias para ambos. 

Todavia, 

14Q 

P.que o pedido de remoção feito ao Sr . Chefe do Deposito e a delib -

ração manifesta de evitar esse attricto não puderam. evitar que 

na ultima viagem realizada por elle,no dia 7 de Julho corrent , 

com tnl machinista,s désse o facto apurado neste inquerito que 

felizmente , não prejuizo matefial, 

De vez qu e, 

P.quf!! do percurso,entre C~urú e Nhumirim,o accueado Zefe:rino 

doso veio ouvindo do m~chinista José Manoel Alve ,sem qualquer 

-reacçao,oe maiores insultos e maos tratos.Ouvia-os cal do , sem r -

vide ,pelae duas poderosas razÕes de não vonetituirem pusilanimi 

dade nem humilhação dadas as circunstancias de não serem profer -

dos na presença de quem quer que seja e tambem pela certeza em 

que se achava o accusado de ser removido na proxima viagem , send 

aquella a ultima que estava fazendo com tão atrabiliario 

,Entretanto ,. 

P . que,vendo o machinista que Zeferino não respondia aos seus 

toe e vendo que se approximava o termo da vi gem e o termo de 



boa opportunidade para"desabuear aqu lle negro",no ultimo percu-

so,de Inhumirim a Santos Dumont,d~pois que o trem sahiu da esta 

çâo de Inhumirim,no kilometro 1 (o que quer dizer ·que faltava I 
penas um kilometro para chegar á estação de 

da viagem),o machiniata apanha uma alavanca da caixa de ferrame

t s e procura aggredir ao foguista.Este,em legitima defesa,atra 

ca-se com o maohiniata e,atracados,rolam pelo trem abaixo. 

-P.que nao havendo testemunhas ocul·res 

vantada 

P.e vê-se que,segundo as declaraçÕes do machinista,part 

mente interessada e contraria ao accuaado Zeferino,eete lhe ter a 
I 

dado uma pancada de alavanca de ferro gue o feriu na região frort-

tal media e que,devido a essa panacada,cahiu desac~ordado. 

No emtanto , 

P.~ v~-se que essa versio ~ inverosimel , de vez que se fosse certa; 

cabido José .Manoel Alves com a pancada,não haveria necessidade 

de ~eferino Gardoeo .cahir tambem da locomotiva no leito da 

é certo 

que essa ·inveroaim~lhança é tanto maia manifesta quando 

que as test~munhas Antonio doe Santos e João Gomes Roch 

passageiros do P.30,viram doia homens cahirem no leito da linha, 

een.do que o preto (Zeferino) cahira por baixo e o branco (Jiosé 

anoel) cahi~e. por cima. , 

Dahi , 

.. 
• e ve-ee 

, 



poude teste.rnunharrdados os precedentes ordeiros e 

accusado Zeferino Cardoso,dada sua notaria e~ucação,reconheci 

da pelas testemunhas que prestaram depoimentos,dada ai'nda a cir 

cunetancia de s~r José Manoe Alves um brigador com seus foguis 

-tas,foi,pelas circunstancias conhecida ,a aggreseao ineolita 

machinieta e que o abandono · da locomotiva ,e coneequente qued 

linha não resultou de vontade sua mas foi para Zeferino 

força phisica irreaistivel,exercida pelo 

ta,que o teria levado,involuntariamente,a cometter tal falta. 

Alem disso , 

22C 

- -nao se puder dar valor ou credito a essa varsao deduzida 

das circunstancias conhecidas,por falta de testemunhos oculares 

da scena,occorrida dentro da cabina da locomotiva nC.40l,nâo 

encontra no processo provas que infirmem ta~ conclusão. 

Por coneequencia , 

230 

P.e vê-se ~ue no Direito Penal a actua9ão de uma força physica ou 

moral irresi tivei constituem uma dirimente ou uma 

dirimente ,está instituida,em nosso Direito Penal,no arta.27 5 

I 

do nosso Codigo Penal, . dirime qualquer crime quando comet til- I 

do"impellido por força phisica irresistivel OU AMEAÇA COMPA.lll!A

DA DE PER GO ACTUAL".Esea dirimente exclue a reeponeabilid de m j_ 
ral e,por conseguinte,a responsabilidade penal . al principio 

direito penal é imposto pelo bom senso universal e,portanto,não 

, pode deixar de ser applicado ao ireito Penal dminietractivo.E 

ee duvida houvesse quan'o á essa dirimen e o bom juJgador não p 

deri.a de:i.xar de transformai-a em attenuante da falta porque , fal ~an

do,por grande severidade no julgament .~rova plena para se a accei-

tar,a qirimente e transf rmaria facilmente em attenuante dada a 

amplitude que o 

v da no espirito do juiz.Aesim constitue circunstancia attenuante , 



j 

nos termos exactoe do ~rt0.42 , § 7g,do nosso Codigo Pena~,"ter 

delinq~ente comettido o crime IMPELLIDO POR AMEAÇAS OU CONST~
GIMEN O PHISICO VENC!VEL~~uer isso dizer que ,por maior exigen-

• cia que queira ter com o n falta do accusado,ha de se reconhec r 

que,mesmo pudesse el e resistir ás a eaças ou constragimento 

eico do machinista,a sua falta precisa e r attennadapem face 

nosso Direito Penal. . ~ 

E aind , 

240 

.P.e vê-se qve o notorio e comprovado exemplar comportamento ante 

terior do accusado Zeferino Cardoso constitue tambem circunsta -

oia attenuante em Direito Penal , consubstanciada no art0 . 42 , §.9 

do nosso Codigo Pena~, 

Assim como , 

2~ 

P. e vê-~e que outra attenuante prevista no Direito Penal,instit 

da no nosso Codigo,no art0.42, 'o:ter precedid~ provoc~ção ou 

aggreseão da part do offendido , poderia ser invoca~a 

Cardoso. 

Do exposto , 

P.que bem sabe o accueado Zeferino Cardoso que a dirimente e as . 

ttenu nte invocada aqui são de ' inidas pelo nosso Codigo Pe

nal para os c~imea alli previeto8 e não para as faltas .pratica 

d s no serviço . Mas , no emtanto , tratAndo-se de punil-o e estando 

~obre 11 a iminencia de uma pena as nor~s do Direito 

instituidas no. rio~so Codigo precisa ser invocadas 

~hores preceitos para a applicaç~o de qualquer p n 

criminal ou edministractiva. 
I 

Nestes ~ermos . 

· P.e vê-se que ,neste processo adn1inistr.~ctivo , se reconhecer' em 

~-
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lU:OEIR Ã.O P'RETO 

vor de Zeferino Cardo o o dirimente de ter comettido a falta im

pellido por força pnisica irresistivel ou ame çee acompanhada de 

periso nctual , abeolvendo-o da accueaç ~o que 1 e foi in en ada , 

ou 

P.e vê-se que , e~erce~do a maxi ma severid de no seu julgamento,n-o 

recenhecendo tel dirimente , não se poderá ·deix r de r conhecer em 

seu f vor as oircunetancias attenuentes de "ter comettido a fal-

ta. im-pell;ido por ameaças ou constragimento phiaico RESISTIVEL'• 

ter pr cedido provocaç-o ou aggreesão. da parte de José 1fanoel 

Alves" e ,finalmente, "ter elle exemplar comp-ortamento an erior'' , 

circt.mstancias attenua.ntes essas que , no. falta de aggravantes ,le 
, 

vo. r ie. a sua. falta para o grao minimo das penas instituidae no a 

159 do Dec.15. 673 , de 7 de Setembr o de 1922,ou. seje. a suo. condem 

nação a uma mu ta de vinte di s de seus vencimentos . 

29 

no eysthema ao jul 

att n ar falt tid , e 
, 

-ees o seu dever precipuo , peln razao poderosiseima de ferir .. o 

b m estar .. o conforto do op rario e ,portanto , directe.mente,prejud -

car a. sua fami1ie que faz parte da col1ecti vida.de amparada pelo 

Est o Moderno. 

,finalmen e , 

P.q~e nos melhores de direito oe presentes artigos de defesa deve 

ser recebidos e ,afinal ,ju1gado provados para o effeito de ser o 

accu-sa.do absolvido da accu ação que lhe foi intentada.. 

Nos t ermos do artC . 9G ,d s lnatrucçÕes que baixa

ram com os Decretos nl2 . g0 ... 4.65 de 1 de Outubro de 

1931 e 21.081 de 24 de Fevereiro de 1932 , RE~UER

SE sejam tomado por t ermo nos autos os depoimento 



da testemunhas con tantea do rol abaixo e jun

tado ao processo o inclusos autoe de juatifica

ção,tudo na forma da Lei . 

ROL DE TESTEMUNRA. 

1 - João Helzere 

2 João Gomes Rocha 

3 - ntonio dos Santos 

4 - Candido Vi ira 

5 - Manoel Dominguee errive 

6 - Sabino dos nto • 

• 

ro iseõee e residencias constantes dos termos de 

seus depoimentos na justificação inclusa , ond t am

bem se encontr o neceesario instrumento de procu-

-raça o. 



.. 
(N. til) 

Complllllla IOCJIDI de Eatradu de ferro 

c 

J:>elo ,Jruse .. te stn1 e t ~to o ogu·sta desta Estrada 

z f r~no o rdoeo, 1nt~ do com]Qreoer o u1a 15 do aorr n-

te, ás 13 horag, no escri~tor o d I R aidenci , ~ ante 

o:tmios- d .!llU 1t iulstrativo, p rü 11 -çao 1-
• 

q cometeu dia 7 do c r nt abando o .P curso, 

junt ~nte co 1nist o l ves, lolio tiva 

401 qu conduzi o trem de ,1.1ass {r.s1ro ~o no tr cho do Nh -

miri. Panto Dumont, daúdo logax CJ..U o r .. t'erido tr s -

guiase ~ gov mo d anto ont. 

C· 

t s: Lyr1.o Ra o , tre • Jo qu r~m . o do aj 

de tr • 
' 

e1 d Oli 1 , estre d J .1nh3.; Jo gu1m 

31· o o , z fogu1 

-ele da s açav de s~~tos 

a ba.s-

ont. 

coordo com s natruc~ ... e G ny. & i. t s Admini ,_ 

trat1 os d • '.'!.1 r t o ·ti o 53 d. ..;ecretcs o ' c. 6'' d 

e rei o de 193G 
, 

tti a a.s. st ·oi o.o awcu. o por um r~l>~~e~;ent t ... do 

qualida d r · o da uonrol 

/ {0_7-rj /}~ ~c· 
QU 1 e ass1~o :;;Jelo s u _r i 

1 o nr sente in t nto o 

ibeirão Pre o, 11 Julho de 1933 

residente da t.Jo 1 ão df Inquarito 
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RI:B'Bl:R ÃO P R FlTO 

exerci cio, 

ZEF,ERINO GOMES CARDOSO,brazileiro,soltei 

ro.ferroviario,residente e domiciliado nesta cidad ,para defes 

de seus direitos,necessita justificar perante V.Excia.o seguinte: 

ue é empregado da Companhi Mogyana d Estradas de Ferro,~o 

mo foguista,ha treze annos,tendo sempre alli um procedimento irr -

prehensivel tanto para com os seus superiores hierarchicos como 

r os seus companheiros de serviço; 

Q.ue nesse lapso de tempo,pe o zelo e dedicação ao eerviço,to -

nou-se bemquiat.o de todos os seus euperiores,n~o tendo,desde Ube 

raba até Carnpinas uma unica inimizade,por parte de seus companhei-

roa; 

ue José 1~noel Alves,com 29 annos de serviço á mesma Campa- · 

nhi~,d seu turno,não goza d mesma reput ção entre oe seus com

panheiros,pelo seu modo intractavel,pela sua turbulencia nos ges

tos e incontinenci nas e:J< })reasõee, tendo já,por inurne'rAB v z .e ,na 

eu qualidade de machini st se incompa.ti biJ i sado com os seus f o-

~istas ajudantes; 

ue brigando,dia por dia,com todos os fogu ata que lhe auxi

liam n conducção das locomotivas,ultimamente,chegou a vez de se 

irritar com o justificante,eem qualquer motivo para justificar te 



I 
I - -i r ri ta.çe.o , a nao ser a tara de,intempestivamente,brigar com todo o 

mundo; 

~ue,tendo José Manoel lves,sem motivo,anterio~1ente,por varias 

vezes insultado ao justificante com palavras de baixo calão;o jua 

tific nte prevendo a situação e.fflictiva em que se encontrava so j 
!licitou ao Senhor Herner ,chefe do Deposito da Companhia Mogyana,a' 

lqui em Ribeirão Preto,a sua transferenc~a para outra locomotiva ,a

fim de ,trabalhar com outro machinista,expondo ao seu auperior,com · 

franqueza e sinceridade,a situação imprevisivel que lhe tinha ido 

creada pelo. referido machinieta~concord6ndo este em lhe conceder 

traneferencie. aolicitada,determinendo-lhe , todavia que,no dia segu 

t ,7 do corr nte mez de Julho,fizeese a ultima viagem de Cajurú a 

Santo o Dwnont; 

-~ue obediente e exacto no cumprimento de seu deveres nao poud 

- , -oppor a menor objecçao a determinaçao de seu uperior , fazendo a v 

lgem ordenada; 

Q.ue n se 
, 

vi gem, embora ao os dois se encontraa e na locomotiT 

que puxaTa o P.30,soffreu o juetificante os maia soezee insultos, 

as palavras maia injuriosas,não dando ouvidos ' furia desse machi 
, 

nista,ja por poder supportar pela ausencia de testemunhos que o 

milhassem , já tambem porque tinha a certeza de que ,pela promessa 

seu chefe.seria,no dia immediato removido para outra locomot~va; 

89 
~ue,de Cajurú ' proximidades da etação de Santos Dumont,o all -

dido machinista cançou-ee de insultar e injuriar ao justificante. I 
Vendo que este não reagia.pela certeza em que eeta\ra de ser aquel 

la a ultima aggreso~o que iria eoffrer , ao chegar no kilometro l,d 

Ramal Santos Dumont-Cajurú,vendo se approximar a estação sem conee-

guir qualquer palavra do juatificante e por terra o seu palno de 

perder ao justificante no conceito em que era tido,nesse local ,ae 

' I 



• 

otiTo,José Manoel lvee apandona o controle da 

te,arma.do de tlJ'1la alavanca contra o juetificante que,pare. 

1der de tão estupida aggressão atraca-se com o seu aggr e or.Nesse ! 

I · t · · r1· t t · omento este abandona a alavanca e es arle. ass1m o .con 1c o ermlj-

na.do se ,atracado como estava com o juatificante ,J!osé Mano 1 lves \ 

ão tente.'eee ,por todos os. modos atirar o juetificante para o lei t d 

d'a. linha ,no proposi to evidente de matal-.o com essa qued ; 

90 

Que,vendo o trem em ve~ocidade e na iminencia de perder a sua I 
vida eetupidamente,levado pelo seu inetincto de defes ,atracou-se 

mais ainda 

ral-o para 

com o machinista,d: modo que ,quando este conseguiu a til

o leito da linhn,tao agarrado se achava o justificante 
I 

com o seu aggreesor que este rolou tambem,continuando o trem a sua 
I 

! marcha até que o mestre de linha abriu a valvula de ar comprimido 

do breack ,parando o trem. 

são esses os factos que o requerente necessita justifi

l c~r perante V.Excia.,para instruir a defesa que vae apresentar á I 
Companhia ogyann e ao 'nisterio do Trabalho. 

Fara esse fim,vem , re peitosamente,requer r á V.Excia.se 

diene determinar tempo e lagar par a inquirição das testemunh s 

constantes do rol e.bnixo oue comparecerão em cartorio independen

te de citação,apoz o que requer sejam os autos entregues ao juati 

fi cante para os fins de direi to, independente de traslado , cont .das, 

eellados e pagas as cust e na forma da ei . 

Nestes termos,dando-ee a esta o valor 

incluso instrt~ento de procuração, 

o 



ves no 77 A. 
~ 5 - Oswaldo Pereira da Co s ta-pintor , residente á Rua Padre FeijÓ 

no 53; , 
6 - Jos ' Martins galhães -empregado da ogyana,residente a 

Rua do Commercio; 
7 .- Manoel Domingues Terrivel- empregado da ia.Mogyan .reside

te á rua Alvare Cabral 111 A;e, 
8 João Gomes Rocha - commerciante,reeidente á rua do Commerci • 

• 
9 - Sabino doe Santos - ferroviario , r sidente rua Dr.Loyo la , 

. nl2.41; 
lO- Candido Vieira - ferroviario , reeidente á rua Campos Salles . 

nf2 . 23; 
11- Antonio doe Santoe,commerciante,reeidente á rua Padre FeijÓ 

n0.41 . 

Todas desta cidade . 

• I 
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Armando de Moura Bittencourt 
(BACHAREL EM DIREITO) 

4 .o Tabellião - Rua Tlblriçá, 26 

I~ t~/ 
ru;/~ 

lQ TrasladAr/~ 
procuraçãrabai-:;' lj, ~ 
xo transcripta~ V<-c.c 

~ Ribeirão Preto - Est. de S. P lo ~ 
Tetephone , 387 - Caixa Postal , 37 

SAIBAM QUANTOS ESTE PUBLICO INSTRUMENTO DE PROCURAÇAO 

bastante virem que. no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 

de mi 1 novecentos e trinta e tre1s - - aos oito - - ---- 8 ------- dias do 
mez de J u 1 h o - - - - - do dito anno, nesta cidade de RIBEIRÃO PRETO, 

Esta'do · de São Paulo, em cartório compareceu como outorgante I!Jeferino 

Gomes Cardoso ~ brasileiro , solteiro , ferroviario , maiór , domiciliado -

nésta ci ade e 

re conhecido pelo proprio de mim , do tabelião e - - - - - -das duas 
t e s temunhas adeante assignadas, perante as quaes por elle me foi dito 

que , p or este publico instrumento e nos termos de Direito e da Lei, 

nome i a e oonsti tue seu bastante procurador ao Dr . HEITOR MACE-
00 BI'I'TlsNUOURT , brasileiro, advo~ad.o , casado, residente nésta cidade , a 
quem contére amplos e gerais poderes para o fim eJJ,Jecial de defender os 
diL'ei tos do outor _sante perante a Companhia Mogiana de Estradas de ~érro, 
e perante o Ministério do Trabalho , da .Republica; podendo para este f rn 
req_uerer em juizo ou e.xtl'a- judicialmente tudo quanto se torne mistér , -
promovêr todos os meios de RrÓva , inque.J:ir e reinquerir testemunhas , pro
mover justificaí,.Ões , vistorias ou exo.rnes , rej,)resentar perante a reteri da 
;ompanhia ou q_uae..:quér au'OOT:!3d.ades , judiciarias ou administrativas , em
fim req_~rer tudo Quanto se torne necessario para deí"'eaa do outorgante , 
p dendo ainda s bstabelecer ésta em q_uern lhe convenha e ratifi<ma , na par
te util, os dizêresi. im_préssos q_ue se seguem . - . - . - . - . - . - . - . - . - .-. - . - .-. 



• 

/ . 

Ao qua disse ell e outorgante , conferia os poderes que r ... , 
leis lhe concedem para em seu nome , como presente fosse , requ ... -
rer , alegar , e defender seus direitos em qualquer juizo ou tri
bunal, propondo a quem de direito tiver, as acções competentes, cíveis, 
crimes ou oommerciaes, proseguindo em seus termos até sentenças e su~ 
execuções, assignando os respectivos articulad:Js, offerecendo em juizo 
o que fOr necessario nos incidentes que apparecerem, interpondo recur· 
sos de appelação ou agravos, oppondo suspeições, e prestando em sua al
ma qualquer licito juramente; requererá inventarias, partilhas, embar
bargos, arrestos, sequestras e cartas precatarias; fará justificações, 
habilitações, louvações, composições, reconvenções, confissões, desis
tencias, transacções, arrematações, adjudicações, arbitramentos, ar- 1 J 
recadações, protestos, contra-protestos, outorgando, acceitando e as
signando escripturas, de vendas, compras, permutas, cessão, penhor, 
hypothecas, sobre-hypothecas, de dacção - INSOLUTUM e outros quaes
quer; fazendo registrar taes títulos onde convier, assignando para is-
so os respectivos extractos; assim como lhe concede poderes para 
transigir em Juizo ou fóra delle, dando quitação do que receber 
segundo S·uas ordens que serão consideradas como parte deste instru
mento; substabelecendo esta si convier, e os substabelecidos em outros, 
relevando-os do encargo de satisfacção, que o Direito outorga. E de 
oomo assim diss , do que dou fé, lavrei este Instrumento que sendo
lhe lido, acceito e assigna com as mesmas testemunhas a 
tudo presentes que tambem ouviram sua leitura e que são Luiz P. Mon-
teil::·o e '""eoí'anes 'l:' . de Andrade, meus conhecidos, do 1 fé • .b:u , Jorge de 
Ol iveira e oilva, escrevente habilitado o escrevi . E eu, Armando de o ·~
ra Bit tencourt tabelião a subscrevi. (a. ) Leferino lxomes Card.o7.o. Lu1z 
ereira Montei~ . Teofan~s T. de ndrade._Colad.a~ e inu~ilisa as estam

pilhas fe1era1s de 2 ooo e ~ 2oo de ~ducaç· o e auJe.- · rasla lada na m-
m sma 1ata, dou fé . Bu , 

I J....,..~~ 
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ORIGINAL lj 1.-

Sérle ... ... ... :: ......... . 

ESTADO DE SÃO PAULO __..,. 

_ ........ Semestre -Exercício de 1931 

Lançamento n.l? ................ a Fls. n.'! ............... _ 

. ~ 
Imposto- Taxa .... ......... .. ...... .. ... . .... ........ ........... . .................... $ ................. ~ .. 

Acrescimo de 50 % ................... ... $. .................... . 

Soma . -····················$ .................... . 

adfláJ _ Iaxa Adicional ................ % ...................... $ ................... .. 

Soma -····················$ .................... . 

..................... $ .................... . 

···· ···· ··········~· $ .................... . 

Total, Rs. ............... ~ ............... . 

.............................................. , 
I 

........... ............................... ol .... ............... i ...• , .... 1:......-~ 

De acôrdo, 

??' 
O coletor, 

..... ..................................................... .... . ............................... .. .. .. ........... ................... ................ ............................. ___ .. 



.. 

~ 
I ;~6 

A l'-<-
__...----

.\D 
Aos d ze dias do me z ele Julhl1o de mil n0vecentos e 

e tres,nesta cid 

uentacta a petiçã~ inicial de folh s duas ac0mp nh da 

foi apre

da respe -

ctiva taxa ju~iciari ,que em seguida utuo. • 

0 hscrivão de faz Subto . A 
u~.L vt.Jl.VLQ.o4. ~~ 

.. 
DESIGN •"' o 

De acc0rdo com M • . t .Juiz de z em .c.xercio io , ciãacião Victor 

eb0uças , designo pa1· am~n:uâ , em Co.rt0rio , .s dC>ze hN·o.s , dmqul 

riçio das teste~urilias arroladas n petiç~0 iniclrl . 

iboirã0 .~:'reto , 12 'e Julho de 1933 
I 

. (' . ~S C ri VÕ:0 ~ 1 ~ Z ttb O. . 1"'1 
Vvuq· Lo 7_f{!I.I.!V:k d.e- Y-::6-v~~ 

(IN'l'IJ. • () 

, ,.. 
Certifico e dou fe , que da design ç o supra ,~ntimei 

o .;ustificante Zef .r !no Gnmes lJ rdoso , bem como 0 seu AdvogadCI Dr . 

leitor . B ttenc0urt,que bem sciontes fie r·am . 

~ibeirão Preta , 12 de Julho de 1933 

0 ..... ~criv""0 de 1 az subt;1· 

~~L V.u.UW c& .Vo-u-<:9.. 



ASoENTADA 

Aos treze dias do mez de julho de mil novecentos e trin 
ta e tres,nesta cidade de Ribeirão Preto, em cartorlo,na 
sala de audiencias, presente o M.M.Juiz de Paz em exerci
cio, cidadão Victor Rebouças, commigo Escrivão substituto 
de seu cargo adenate nomeado, presente tambem o justifi
cante ZEFERINO GOMEZ CARDOSO, representado por seu bas
tante procurador Dr. Heitor Macedo Bittencourt, foram to
mados os depoimentos das testemunhas conforme se v~ abai
xo testémunhas estas arroladas pelo justificante e que 
compareceram a presente diligencia. E para constar lavrei 
a pre!J\mte assentada e dou !é.Eu, y-~.1..:.a 'V'~ 
c::ú. !/Jo-(Az.o.. 6/.;;)~-u--Q.-.0 ~bt? J ~o ~cn..e.U\ 

I 

PRIMEIRA TESTEMUNHAS l 
~ 

Sabino dos santos,brasileiro,terroviario,com quarenta e~ 
sete annos de idade, residente nesta cidade á rua Dr.Lo
yolla numero quarenta e um, sabendo ler e escrever.Aos 
costumes disse nada. Testemunha compromissada na forma da 
lei e inquirida sobr! os itens da petição dà folhas duas 
respondeu: que o depoente trabalha como machinista da 
Companh&a Mogyana de Estradas de Ferro, nesta cidade,ha 
vinte e sete annos; que o justificante zeterino Gomes car· 
doso tragalha nessa mesma Companhia ha treze annos mais 
ou menos e alli sempre tem tido uma conducta 1rreprehen
s1vel e digna dos melhores elogios; que o justific~nte 
trabalha como foguista e nesse logab já serviu,por uns 
vinte e tres mezes mais ou menos na mesma locomotiva con
duzida pelo depoente; que como goguista Zeferino Cardoso 

J 

é zeloso e exacto nos cumprimentos dos seus deveres,não 

costuma conversar como machinista e é notorio o seu tem-



o mach~ista José Manoel Alves, emprega~o , da Mogyana ha 
vinte e nove annos mais ou menos e embora não tenha quei

a soal do mesmo pode atfttmar que não costuma tratar 
! oguistaa com o devido respeito e consideração,provo

f. ndo-oa e dando motivo a constantes attritos com o mesmo; 
ue quasi a totalidade dos foguistas da Companhia Mogyana · 
·e queissm abertamente de José Manoel .Alves; que o depoen

t e entre os operarias da Companhia Mogyana antes do tacto 
occorrido com o P.Jo, ouviu dizàr que no dia seis do corren
te mez o justificonte ze!erino Cardoso estando inconpatibi
sado com José Manoel Alves solicitou ao chefe do deposito 
senhor João Helser que escalasse o justificante para foguis
ta de outra locomotiva, atim de evitar qualquer aggressão 
por parte de José Manoel . Alves, tendo o chefe do d.eposito 
determinado ao justificant,e qu~ fizesse a ul tirna viagem no 
dia sete d€1 ma~ç.o e que desse dia em diante iria trs.nsfi
ril-o para o~tra locomotiva como foguista de outro machinis
ta; que nessa ultima viagem do dia sete do corrente, nas 
pDoximidades do tenno dessa mesma viagem ou seja um kilo
meNro antes de chegar, a E~tação de Santos Dumont deu-se .a 
briga entre ell~s. sobre a. qual o depoente. nada sabe.; que 
ent;re-t;.anto, c.onhecend.o bem ,tantp· ao justificante como ao 
machinista Jos~ Manoel Alves, sapendo do temperamento de 
cada um delles concl.u~ que para o justificante si. atrac.ar 
com o machinista.,ef só mesmo tendo eate dado micio a qual.~ 

quer aggressãQ para justi~icar-se . a deteza do justifican
ta e isto porque este ultimo á um homem muito calmo, tem 
erfeita cpmp~~ensão dos seus deveres e seria incapaz de 

praticar um acto desses sem ter sido !orçado por circums
ancias excepcionaes, independetntes de sua vontade. Na~ 
a mais. Para constar lavrai o presente que,lido e achado 

conforme vae devidamente assignado pelo juatificante,pelo 



,pelo 

I 0 1 

• i 

)~-J>?~ 
l;.fts/? 
11(~ 

POli m1m. ru 4 ~ SJit!:_-

• • , 1 ·, r t 
SEGUNDA TESTEMUNHA 

1 

fl---,.~ · 

I" • ,. ,~ 

J ' 

.. 
' 

I t 

'7 r 

. . 

CANDIDO VIEIRA,brasileiro,casado,macbinista da .companhia 
Mogyana de Est rada de Ferro, residente á rua Campos Sal
las, vinte e tres desta cidade, aabe.ndo ler i3 e.acrever. 
Aos costumes disse nada. Inquirida. sobre a petiç·~o de f·o· 
lhad duas, rdepois de compromissada, respondeu: que o 
depoente ,como machinista da C.ompanhia Mogyana foi quem 
em mil novecentos e vinte e um ensinou ao justificante 
os mysteres de foguista nas locomotivas; que desde esta 
occasião fi'cou conhecendo bem zeferin-o Gomes Cardoso sa-· 
bando que 01 mesmo é homem de ·bem, muito calmo, muito tra 
balha.dor, exacto no cumprimento , de .seus deveres e sobre
tudo muito bem educado chegando a sua educação até a hu
mildade; que desde essa epoca o depoente acompanha a vi
da do justifi.cante na Mog~a e sabe pela conversa qüe 
tem com todos os machinistas que .Zeferino nunca d~u mo·
tivo a que o depoente ~odifica.sse o conceito em que. o teml 
que conhece tambem ha muitos annos o machinista José Ma
noel Alves e pode a!firmar, de sciencia propria , que o 
mesmo sempre !oi e tem sido um perseguidor dos foguistas 
tanto assim que nenhum destes quer trabalhar com o re
!erido machinista; que o depoente ainda de sciencia pro-



com/ Jos~ Manoel .Alves ,. forQado pelas circurnstanoia.a ' 
du~ante . quatro annos .e em todo esse tempo vivta Salga- · 
rlo lP~dindo aos seus .superiores que !losse escalado )para 

ervlr com outno macninista por .não supportar a g~osse
ias" . ,Ç)js mau a •trato~ ~a as (perseguições d:a ' José Manoel 

Alves; que antes do incidente com o B 30 o 1justificante 
diante . ~a perseguição de· José Alves, sabendo qu& este se-

. ri~ cap·az. de a.ggr-edil-o de um momento paxa outro pediu ao 
ch~!e _do Cl.eP.o si to t } ~o d!ta.. seis do corrente me z que o eso.r 
cal~sse para _ou~ra locomotiva, com outro machinista,dan
do se ànn1a ao seu chefe de toda la perseguição desse ma• 
chin1sta, relatando todas as provocações e maus tratos 
que lhe infringia o re!erido machinista, promettebdo o 
senhor Halser ao justificante, transfiril-o para outra 
locomotiva mas determinando que !izese~ a ultima viagem 
no dia sete do corrente mez; que em obediencia a essa 
determinação o justificante tez a referida viagem, e nes
sa viagem !oi que occorreu o facto com o P.3o; que conhe
cendo tanto a Zeferino como a José Manoel Alves o depoen
;e embora nada saiba com relação ao que se teria passado 
dentro da locomotiva presume que para o justificante si 
atravar com Joáe Alves só o teria !e1to para se defender 
de aggressão pois humdlde como é não brigaria com o ma
eh1nista emquanto este só o aggredisse com palavras; que 
José Manoel Alves trabalha na Mogyana ha vinte e nove an
nos mais ou menos e o just1!1cante ha treze annos ma~s ou 

menos. Nada mais. Lido_ e achado_ conforme ~avidamente 
assigna o. EU, V~L rv~ ~ ~ ~ 6.. . 

. b/->i. :;) : 
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MANOEL DOMINGUES TERHIVEL,portuguez,foguista de pr1 à\ira I I 
c&asse 
nas de 
numero 
tumes 
sendo 
nhece 

da Companhia Mogyana,àasado,cdm trinta e set 
idade, residente nesta cidade,á rua Alvares Ca a1 

cento e onze "Aw,sabendo ler e escrever. Aos c a-
disse nada. Prestou o compromisso na forma legal 
inquirida sobre, a petição inicial respondeu: que co 
ha muitos annos tanto ao justifica~te zeferino Go

mes Cardoso como ao machinista José Manoel Alves por isso 
que este ultimo trabalha ha vinte e nove. annos e o pri
mamro ha treze annos na Companhia Mogyana de Estradas .... de 
Ferro, da qual tambem o depoente é empregadoba dezesete 
annos; que por isso e tambem por ter sido compantieiro de 
pensão do justificante sabe que este é um homem humilde 
de pouca conversa, bem educado e exacto no cumprimento de 
seus deveres; que quanto a José Manoel Alves sabe que o 
é briguento, grosseiro e vive sempre maltratando todos os 
foguistas que com elle trabalh~; que por essas brigas e 
por suasimcompatibilidades com os toguistas José Manoel 
Alves já andou afastado da carreira ficando na manobra 
por uma temporada bem grande quando o senhDD Doutor Ho
racio Costa era chefe da locomoção. Que ha uns cinco an
nos mais ou menos esse machinista voltou novrunente para 
o serviço dos trens de carreira; que todos os fogui utas 
da Mogyana, .salvo algum que o depoente ignora, são una
nimes em se queixar das grosserias e dos maus tratos des 
se machinista; que o depoen~e não. assistiu aos factos 
accorridos com a P.30 no dia sete deste mez e par isso 
nada pode dizer sabre as mesmos, sabendo soment.e que na 
v espera isto é na dia s.eis de julho, já sabendo das per
seguições que soffria de José Manoel Alves a justifican
te ze:terino Gomes Cardoso relatou tudo ao chefe do depo
sito senhor João Helser pedindo-lhe providencias para 
ser transferido como foguista de outro machin1sta tendo 



I 

;I 
I 

esse chefe promettido fazer .& transferencia pedida e 
perfeitamente juatifiçada determinando entretanto,por 
necessidade do, se:rv~ç9, que o, justif:Lcante :fizesse a 
ultima viage~ de Cajurú a Santos numont; , que finalmente 
pode o depoente a!firmar,, conhecendo como conhece ao jus-. . 

tificante, aos seus sentimentos pafificoa de homem or
deiro que para ~aver o que houv~ isto é atra~arem-se fo
gu:lB ta e ma.chinista. e cahirem da machina. só teria se da-

.. I - ,. 

do co~ ze~erino c~rdoso por necessid~de extrema deste se 
de!ender de uma aggr~ssão aç~ual ppr parte do machinista 
pois do contrar1o,cumpridor dos seus deverese e pacifico 
como é supportaria todas as aggressoes por palavras para 
evitar o que houve. Nada mais. Lido e achado digo o que 
houve;_ que com relação a_o_ .tacto de ter José ManoeJJ .Al v.es 
sido p.!as1jado d~ ca:r:re1ra e permaneci à o na manobra das 
lo.como4:1.v~s, eacla,recéndo .be.nt o seu pensamento-(a o que 
de~larp~ a~ra~ o depoente tem a dizer que não pode a!fir
mar taph~ sido esse afiatamento um castigo ao machinista 
pelo se~ t~~eramento . e pelas encrencas qne provoca cem 
o~ foguistas :Podendo .nada ter ess.a a!astamento com isso 
~s ~ o qu~J é certo lé que entre os ferroviar~os entendam-
e que o temperamento Jd0 machinista eJo seu afastamento 

tenham relE;tção entre e~ mas tambem pode ser (lU e esse a:fai ·
tamento "Yivesse sido ju-et1!1.cado · -por necess'idade do ser
viç e mais nada. Hada .mais.Lido. eachado conforme 

ente. aasignado.Eu .,_ 
b 
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QUARTA TESTEMUNHA 

OSWALDO PEREIRA DA COSTA,brasileiro,casado, pintor,com 
trtnta e um annos rde idade,residente nesta cidade á rua 
Padre 1FeijÓ, cincoenta e tres; sabendo ler e esc·rever. os 
costumes disse nad~. Compromissada na forma da lei e in
qui rida sobre a petição de folhas duas respondeu: que já 
trabalhou na Companhia Mogyana de Est radas de Ferr o. cujo 
o serviço deixou em mi~ n~veceu tos e vinte e qua tro; que 
alli conheceu o foguista ~e:rerino Gomes Cardoso como ho
mem delicado pacifico, bem educado e até humilde;que o 
just1ficante sempre gosou na Mogyana do melhor conceito 
e reputação como exacto cumpridor de seus dever8s; que 
conhece tambem o machinista José Manoel Alves e embora 
não tenha nennuma queixa'pessoal delle sabe que os fo
guistas da Mogyana evitam trabalhar com elle,pois tem fa
ma. de ser mau para os mesmos foguistas,provocal-os e mal· 
tratal-os como se a Companhia Mogyana fosse de proprie
dade delle e pudesse fazer alli o que entendesse; que ou
viu dizer que o justificante na vespera da viagem em cu
jo decurso houve a briga do machinista com o justifican
te e a :te relataDa ao che·fe do deposito senhor João Herse
re a indisposição do machinista com o justificante pedin
do ao senhor Hersere que o transfereisse para outra lo
comotiva com. outro maehinista.~tendo o chefe do deposito 
ddante da justiça do pedido promettido attender ao jus
t i ficante; que entr etanto, por necessidade do serviço,o 
senhro Hersere determinara ao justificante que fizesse a 
ultima viagem no dia segui nte, sete do corrente,com o. 
P.3o, de Cajurú a Santos Dumont com o mesmo machinista e 
depois dessa aiagem iria para outra locomotiva; que ain
da no dia seis do corrente o just1ficante contou esse 
dacto ao depoente,muito àatis!e1to, dizendo que senhor 

Hersere o havia attend1do e que elle iria trrabalhar com 
outro machinista; que finalmemffie conhecendo como conhece 



o justificante. o seus sentimentos. a sua ·edmcatão e a 
sua humildade t'E3ml o 1 dira1.to de concluir que para a:tra
ar-se com o machin1sta só o~ !ar1a :.em legitima defeza 
ara ,se defender de uma aggressão ac 1. Nada mais.Bi~ 

do devidamente' ·assignado. Eu, fl/0 -
~~~~~J!.-L..~~~~·~ .. ;.~~li õ~cu.n~. . / 
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AN'l!ONIQ tDOB SANTOS, bnasilàiro,. do ·· commercio,soltelro , 
com trinta e dois annom de idade. residente nesta cida
de á .rua Padre Feiôá·, quarenta a um, ~. sabendo ler e es
crever. Aos costumes d~sse nada. Compromissada na fo.rma 
a lei e inquirida sobre a petiçãQ de folhas ) duas r~s, 

pondeu: que o~~depoente em negocio de compua de laranjas 
em Cajurú deste Estado, no dia sete de cornente mez vol
tava a esta cidade com o ~ito de !azen o reembarque de 
caixas vazias, viàj.ando. para cá no P. 30 e ao se appro-
tximar da Estação. da ~ Santos 'Dumont, achava-: se a janella 
do ~ vagon, quando !oi surpnehendido com :a queda de dois 
homens no leito da linha; que. observando a queda o de~ 
poente verificou que se tratava de dois homens, sendb 
um de cor preta e outro branct; que cahindo ao · chão 
ainda rapidamente o depoente verificou que o homem pre
to cahiu ao ·chão sob o homem br~co e o preto estava 
agarrado ao paletot d0 homem branco; gue 0 dep0ente não 
entendeu bem o que podia se verificar aquillo; que pas

sando o trem pela Estação de santos numont sem JRrar e 
só parando um pouco adeante allx soube o depoente que 



o machinista e 
do e cahido no leitod a linha; queentão ligando os fac
tos o depoente comprehendeu o que havia visto e embora 
não conheça nem o foguista e nem o machinista, pela que
da que assistiu,pode affirmar que o preto ao cahir ter
se-ia agarrado ao homem branco para evitar a quáda ,vin
do este tambem ao chão; que. conhece zeferino Gomes Car
doso de vista não sabendo se elle é machinista ou foguiª 
ta da Companhia Mogyana; que finalmente com o depoent.e 
viajava tamefim o senhor João Gomes Rocha,commerciante 
nesta cidade, que tambem assistiu aos mesmos factos,pre
senciou a quéda por ter o depoente lhe chamado attenção 
e tendo como o depoo nte a mesma impressão que este teve 
o incidente. Nada mais. Lido e chado conforme vae~e-

. - !{); ' . c:b_ Yh-u 

SEXTA TESTEMUNHA 

JOAQUIM GOMES MACHADO,brasileiro,ferroviario,casado, 
com vinte e sete annos de idade, residente nesta cida
de á rua Caramurú, cfncoenta e cinco, sabendo ler e es
crever. Aos costumes disse nada. Compromissada e inqui
rida na forma da lei respoBdeu: que o depoente é empre
gado da Compannáia Mogyana de Estradas de Ferro e ser
via~ no dia sete do corrente mez de julho no P.30 que 
vinha de Cajurú a Santos Dumont; que passando o trem 
pela Estação de Santos Dumont e não parando o depoente 
:ficou surpregend1do com aquillo nao déliL.do explicação 
para o facto; que pouco adiante da Estação de santos 

numont o mestre de linha de nome Oliveira tirou a man-



• 

angueira de ar comprimido do brea~ parando o trem;Que 
parado o trem o depoen~e veiu a saber por informações 
do mestre de linha que um kilometro antes d.a Esta~ão r e
ferida percebera a queda de dO e hQmens não tendo entre
tandq verifi~d~ com presi9ão ser~ elles o foguista e 
ms.chinista da locomotiva, d~s~e tr_em; que o depo(lnte na
da pode dizlir sobre o houve dentro da Io.comotiva porque 

I 

nessa viagem só podia dar attenção aos seus ser~iços;que 
I • ' 

entretanto,pod~ dizer que c_onhece b.em zeferino Gqrnes Car-
doso, 1 fogui~ta dessa. locomotiva e sabe que á homem tra
balhador, zeloào ,,curnpridor d,e seus deveres, b~m educado e 
não é homem provocador de bfiga~t que não conhece bem o ma
machiniata José Manoel- Alvas não ~ando po~tanto nenhuma 

11 • j ' \. 

queixa dalle mas só por o~vir) dizer sabe que muitos · ~oguia-

tas não gostam de trabalha! _com elle e se queixam de não 
. -tratar esse_s mesmo toguistas co~ , consideraçao tendo sem-

pre com ellesdesintelligenci~a. Nada mais.Lido . e achado 

---Jr-t----1-- 7hai ;L UL&o-

SETIMA TE TEMUNHA 

JDKO GOMES ROCHA, commerciante, casado,brasileiro,com 
trinta annos de idade, residente nesta cidade,á rua Sal
danha Marinho,setenta e oito,sabendo ler e escrever.Aos 
costumes disse nada. Prestou cor~romisso na forma da lei 
e sendo inquirida sobre a petição inicial de falhao duas 
respondeu: que tendo ido nm dia seis do corrente mez a 
Santa Rosa no dia seguinte , sete de julho des~e anno to
mou o trem P.30 da Companhia Mogyana e no vagon se en
controu com Antonio dos Santos que vinha de Cajurú; que 
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vinham palestrando de visavis 
·~~ 
esmo Antonio dos 

santos, sentados cada um Buma na do vagon,quando, 
inopinadamente,Santos chamou attenção do depoente para 
dois homens que pareciam haver cahido do trem no leito 
da linha; que o depoente olhou e, no relance da marcha 
do trem viu perfeitamente dois homens cahidos ao lado 
da linha, sendo um branco e outro preto, estando o ho
mem branco por cima do homem preto; que isso se deu 
quasi ao chegar a estação de santos Dumont e não paran
do o trem nessa estação e sim a uns cem ou duzentos me
tros adeante o depoente estranhou o facto; que parando 
o trem e sabendo-àe na estação que o machinista e fo
guista dessa locomotiva haviam brigado e cahido no lei
to da linha, seguindo o trem sem esses conductores, o 
depoente e Antonio d.os Santos ligaram os factos e en
tão souberam que os homens que viram cahidos pouco an
tes errun os mesmos que conduziam a locomotiva desse 
trem; que o depoente não sabe como àe deu o facto mas 
pela posição em que os vio cahidos na linha concluiu 
que o homem branco tentou empurnar ao homem preto e que 
este agarrou-se ao primeiro para evitar a queda cahin
do ambos; que não conhece a nemhum desses homens, não 
sabe de seus de seus homes e nunca mais os viu e se os 
vir não os conhece, tendo apenas distinguido entre el-

cor. Nada mais. Lido e evida-

asignado. Eu,~~~~=u~'-~~~~~~~~~~~ 



REQUERIMENTO 

Em seguida pelo advogado do justificante foi 
di to que não t endo podido compare·cer as testemu
nhas: Agostinho .Pereira da Silva, Honorato Bap -
tista,João Madeira, José Martins Magalhães, todos 
empregados da Companhia Mogyana pessoas es as que 
poderão ser ouvidas na syndicancia administrativa 
que, nos termos da lei deverá ser feita pela Com
panhia Mogyana de Estradas de Ferro, sem prejuizo 
para a defeza do justificante, pelo presente desis
tia dos seus depoimentos e requeria ao M.M.Juiz que 
contados, sallados, preparados e pagas as custas 
subissem os autos para julgamento da presente jus
tificação após o que fossem os autos entregues ao 
requerente independente de traslado para os fins de 
direito. o que ouvido pelo M.M.Juiz, foi deferido. 
Nada mais. Eu,Virgilio Vieira de Souza, Escrivão su-

l 

b1stit~tq,a dac lographei e assigno, ~~ 
flJí_ . . clj_ 

CONCLUSÃO 

Em seguida faço estes autos cbnclusos aos M.M. 
Juiz de Paz em exercício. 

Ribeirão Preto, 13 de julho de 1933 

o Escrivão de Paz substituto, 

1fW:v-.L911W&a o{,_ 4uZO--



CLS 

• 

RECEBIMENTO 

Na dat a supra recebi estes autos 

.o Escrivão ~.e lJtaz subo/fQ 

~·L"º flL«<&a d ~zs 
Certifico e dou fé que no despacho supra intimei o 
justificunte ZEFERINO GOMES CARDOSO, bem como o seu 
advogado Dr. HEITOR MACEDO BITTENCOURT que, bem e 
sciente ficaram, tendo tambem concordado com a con
ta. 

Ribeirão Preto,l4 de julho de 1933. 

o Escrivão de Paz Substituto, 

U~b ru~çp. kizc__ 
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JUNTADA 
o 

Aos quatorze dias do mez de julho de mil novecentos 

e t r inta e tres,nesta cidade de Ribeirão Preto,em 
cartorio, junto ao presente autos a conta que ade
ante se v~. 

o Escrivão de az Substituto, 

v-4d:.o v~ o&z ~<~ 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que nesta data recebi do Dr, 
Heitor Bittenccourt, advogado do justificante,a 

quantia de oitenta e quatro mil e quinhen~os reis 
constante da conta de f olhas quinze. 

,14 de julho de 1933 

DE AZ SUBSTQ 



JUIZO DE PAZ DE RIBEI 

CONTA 

Ao M.M.Juiz de Paz 
Inq. 7 testemunhas a 2$500 

Sellos de folhas 
Sellos de educação 

...... -.. 

-Sellos de recibo e educaçao 

Ao Escrivão de Paz 
Autuação 
Termos pequenos 
Assentada 
Intimações 
Inq. de 7 testemunhas 
Fina as 

Ao distr1bu1doB e desta conta 
-----

A quem de direito 

Petição inicial e sellos -Procuraçao 
Taxa judiciaria 

• 

IMPORTA A PRESENTE CONTA E14 CENTO E OITO 

MIL E QUINHENTOS REIS. 

Ribeirão Preeo,l4 de julho de 1933 

O Escrivão de Paz I 

17$500 

11$000 

2$200 

ll.ggg 

2$500 
2$500 
2$000 
7$500 

17$500 

12$000 

9$000 
s~ ooo 

8$200 

10$000 

5*800 
21 000 

17$50 

14$ 

53$ 

24$000 
108$500 

t y 
--:--::(s 

. l{í~ a ~Z-Q._ 
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CONCLUSÃO 

Nesta da~a faço estes autos conclusos ao 
M.M.Juiz ·de Paz em exercic i o. 

Ribeirão Preto, 14 de julho de 1933 

. 
o Escrivão de Paz substQ 

fll~J.:.o u~ ct.- ~Lc; 

~ .p ./{_~~(,:! 
_/ 

ttlr ~ ~~· 
DATA 

Nesta data recebi estes autos. 
Ribeirão reto, 14 de julho de 1933 

CERTIDÃO 
Certifico e dou fé que nesta data intimei 

o requerente ZEFE INO DOMES CARBOSO,bem co
mo o seu advogado Dr. Heitor M.Bittencourt . 
que bem e sciente ficaram, do despacho su-, 
pra . 

Ribeirão Pr eto, 14 de julho de 1933 

O Escrivão de 

~~~~~~~~~~~~~7CL 

5 



REMESSA 

Nesta data faço remessa do presentes autos 
ao senhor Tho@az de Aquino Nogueira,distri
buidor da comarca,para os devidos fins. 

Ribeirão ~reto,l4 de Julho de 1933 

O escrivão de az ~h 

___.)C.,.~ 'ü ~ o4 ih~;(.~ 



• 

JU DA 

Aos ;:::1 dias do mês de Julho de 1933, ás 14,3o horas , junto a 

e. tes autos a representação a)lresentada :pelo Syndicato dos Ferro

viarios da. Com:panr1ia Mogyana, em Campinas , assignada :pelo seu 

Presidente Snr. Polytano Barbosa .~ Do que para coz=~fiz est)e r 

tenno . Eu, Secretario da Oomrnisseo , o subscre~ , % / /~ 



• 

SYNDICATO DOS FERROVIARIOS 
-- DA --

COMPANHIA MOGYANA 
StDE E M CAMPINAS 

J \.. 

Campinas, 19 de Julho de 

Illmo. snr. Dr. Antonellt Salles 

M.D. Presidente da Commtssão de Inquertto 

~~~~ 
Ribeirão Preto 

• 

~-~~~~ çP~ ~/ ~ /~'S ~ 
Tomando na devtda consideração, a communtcação fel-

ta por seu presado oJJtcto, á Dtrectorta do sundtcato dos Fer-

rovtartos da C'om.panhla Mogyana, que no dta 15 do corrente, ás 

13 noras, serta tntctado nessa cidade, o tnquertto aamlntstra

tluo, a que estão sujeitos os Juncctonartos da Companhta Mo

gwana, Josl Manoel Alves, machtntsta e Zetertno Gomes Cardos~ 

Jogutsta e sctenttttcando, que este Synd!cato, de aocordo com 

a Let em utgor, podta Jaser se representar. 

o Presidente da Directorta do mesmo Syndtcato compare

ceu e tomou parte nos trabalhos, de accordo com os dtsposttt

da letra A, do artigo 22. de seus estatutos. 

· Josl Manoel Alves e Zejertno Gomes Cardoso, aquelle 

como machtntsta e este como fogutsta,condustam o trem P.30, de 

Cajura a Santos Dumont com a locomotiva 401, no dta 7 ao cor

rente. Pelo tnquertto Jtcou provado, que este trem, seguto 

atl alem da estação de Santos Dumont com a locomotiva abando

nada. Deu causa a esta grave trrevulartdade, o Jacto, daquel

les funcctonartos, por motivo de servtço, haverem questionado 

em vtajem, resultando atracarem-se e serem cusptdos t6ra da 

locomotiva. com o trem em velocidade, nas proxtmtdades da es

tação de Santos Dumont. 

O mac~tntsta, em suas declaraçõe~ dtz que foi agredido 

pelo jogutsta. o foguista, em suas declaraçõe~ diz que o ma

chtntsta, depots de o ter insultado com palavrad altamente o!

fenstvas e passando a mão sm uma alavanca que estava a seu la

do, tentou agredtl-o, obrigando-o asstm a se atracar com o ma

chtntsta, para euttar de ser agredido por este, quando então 

foram cuspidos J6ra da locomottua 401. 

Não ha testemunhas de vista, porque, dentro da cabtne 

da loco•ottva, se~utam somente os dois Juncctonartos já reJe-



.. 

SYNDICATO DOS FERROVIARIOS 
-- DA --

COMPANHIA MOGYANA 
StoE EM CAMPINAS 

J\.. 

reJertdos, (machintsta e Jo~utstaJ. / 
, 

Analysando bem o caso, chega-se a conclusão, que o 

machtnista, sendo o untco responsauel pelo trem quando em per 

curso, não devia de modo algum, abandonar o se~ lugar e dfrt

Jtr-se ao foguista em attitude agresstua, obrigando es~a rea

Jir, o que Jez em legtttma defesa. O Jogutsta, se tencionasse 

ag~edtr o machtntsta, terta Jetto com anteoedencta, por traz 

ou de lado. Pelas echtmoses apresentadas pelo machtnista, de

duz-a~ que o fogutsta, se reajto, o fez de frente a Jrente, pa

ra euttar de ser agredido por a~uelle. 

O bom senso manda que se dtaa, que o machintsta de

via re!lecttr maduramente, na sua grande responsabtltdadB de 

chefe de servtç~para com o Jogutsta e agtr com calma e pru

dencta, atl chegar na estação de Santos Dumont, que estava a 

450 metros mats ou menos de dtstanota, e alt chegando, sem Ja

zer alarme, deuta entregar o caso ao Chefe da estaçã~ para, por 

este ser resolvido. 

No caso de tnststenota, se houvesse, da parte do to

gutsta, devta Jaser parar o trem, mesmo na ltnha e pedtr pro

vtdenotas ao guarda. de aodo que o trem seguisse atl a esta

ção, com a devida e tndtspensavel segurança. 

Entretanto, procedeu de modo contrarto e condenauel, 

não medindo as consequenctas gravtsstmas, que facilmente po

diam ter acontecido, com sacrtJtoto não s4 da vtda dos passa

geiros, como tambem) do bom nome e credtto da Companhia Mogyan~ 

alem dos prejutsos matertaes, pelo grave Jaot~ daquelle trem se

gutr sem governo, do local da rixa, atl alem da estação de San

tos Dumont. ZeJertno Gomes Cardos~ I associado acttvo deste 

Syndtcato, estando matriculado sob n8. 1554, sendo portanto, 

jerrovtarto syndtoaltsado. Josl Manoel Alves, não I assootado 

deste Synàtcato, não sendo portanto, Jerrovtarto sundtcaltsaào. 

Pedindo, que a presente, seja annexada ao processo, str

uo-me da opportuntdaàe para apresentar 

Cordeaes saudações 



CERTI O 

Certifico ter decorrido o prazo para que os accusados 

sentassem as suas defesas cqnforme precetua o artigo nono das 

instrucçÕes baixadas para os inqueritos administrativos de que 

trata o artigo cincoenta e trais dos Decretos 20.46~ e 21.081, 

tendo sido pelos accusados José Manoel Alves e ~eferino Cardo

so apresentadas. as defezas conforme consta destes autos. Do 

que para constar fiz. este termo que assigno como Secretario da 

Commissão. 

... 
CONCLUS ,Q 

os 21 dias do mês de Jull~ de 1933, ~asso estes autos con

clusos ao President da Commissão de Inquerito, Dr. Antonelli 

Salles. Do qpe para constar fi~: este termo. .lliu, como secre-

tario da Commisaão, o subscrevoA ;.:/') ,/ )~ 
I 



CN. 1Q) 

Companhia logJan& de Eatradu de Ferro 

.Pelo presente instrumeuto fica o machinista 
, 

desta Estrada, Jose Manoel Alves, intirr~do a comparecer no 

dia 25 do corrente, ás 13 horas, no escriptorio da IVResi· 
-deicia, nesta cidade, perru1te a Oommissao de Inquerito Admi· 

nictrativo, para assistir á inquiri~ão das testemurU1as que 

çl forarr. offerecidas por seu advogado para :prestarem depoimento 

err sua defesa no :processo administrativo que responde pela 

falta commettida no dia 7 do corrente, abandona.nd em :per

curso, juntarrente com o f'oguista. ef'erin Cardoso, a locomo

tiva 401 q_ue conduzia o trem de _passageiro .P 30 no trecho 

eutre Nhumirim e Santos .I.)Umont, dando logar a que o referido 

trem seguisRe sem governo além de Santos .Dmr:ont . 

__ /;IN~ ~~~d~e de S~cretario da commissão de In

querito, e~IJI~ ~~q escrevi o :presente ins-
/ _ ___; ;: 

trumentp/ o qual vae as9~nado :pelo seu ~esidente . 

Hibeirão · reto,22 de Julho de 1933 

Presidente da commissão de Inquerito 

, 

/}Jj 



(N. 10) 

Companhia Mogyana de Estradas de Ferro 
fR r; s-

/.f:/~ 

.... 

-CARTA DE INTIMAÇAO 

-f~ Snr. João Herzer 

Uhere do De~osito 

1li beirão Preto 

~ela :presente ficaes intimado a com~arecer no 

dia 25 do corrente, ás 13 horas, no escri~torio da IV Resi

dcncia, nesta cidade, afim de :prestar vosso de:poimento no In• 
... 

querito Administrativo :para a:puraçao da res:ponsabilidade do 
, 

machinista Jose Manoel Alves e do foguista Zeferino Cardoso, 

que no dia 7 do corrente, abandonaram em :percurso a locomo

tiva 401 que conduzia o trem 30, ~o :percurso entre Nhumirim 

e Santos Dumont, occasiona11do o seguimento do referido· trem, 
, , 

senJ governo , ate alem de Santos DUmont. 

Na ~~a~dade de Secretario da Commissão de 

querito, e~~~~~~~~ escrevi o :presente 

instrum~o o qual vae assignado :pelo seu residente. 

In-

-Ri"beirao Preto, 22 de Julho de 1933 

Presidente da Commissão de Inquerito 

• 



.. 
(N. 10) 

Companhia Mog,ana de Eatradu de Ferro 

• Delduque Costa 

Machinista 

Ribeirão .Preto 

-.... 

L 

t 

~~ Ad;- i>r !~ --!,.~~ 
q. .du--·--~-r·.._._ ~ ~ 

• 



CN. i9) 

Companhia MograBft de &strtdaa de Ferro jJ 6 (:: 

ffi~ 
c• r. Joaquim Novas - f~ achinista 

Jü beirão Preto 

,n· nta tica.e int1 ado CC ·r c r no 

~i.l d :r ora ' n" e cr1:pt ri dti IV h ai-

u. oi ' 
, .i r_star vo.., o d ~oimento no In• 

-- .... -:CJ.Ii YO r a ra·ao 01 e d 

c:b.iltis J 
# , 

u llO \.l.ia. 7 0.0 oor.t.~en 1 ~~r .. 
t!v 01 ue c 111 7-'ta 30. no TI rou r.;o ntre 

') 1 i9 to d. ferl o , 
, 

o, a a n t e o t. 

In-

-1te1r :; vr .t , .2. li J1. 1 o e 1 ~~~. 



(N. l O) 

Companhia IIOgJ&Da da Estradas de ferro 

- -• braulio Sao Joao 

..... 

achinista 

lli l1eirão Preto 

1 

• 

-

;}f-~~ 2 tj~ v-c lm 

/.!;,..,_,L.., J j ·:~ ) -

1-

-
' 

.. 



.. 
(N. iO) 

Companhia Mog,ana de Estradas de Forro 

• José Silva Noras 

Ri oeirão Preto 

r la t n 
• 

o f a r .& 1-

d o ' 
n -

de o 

' 
Uü O 

1 4 l 

l , o 

In-



• 

IN. iQ) 

COIIIPIIlllla IOCJID& de lltradU de ferro 

u 

.Pelo presente instrumento fica o fogui ta des

ta ~strada, ~eferino Cardoso, intimado a com~arecer no dia 

G6 do corrente, ás 13 horas, no escri~torio da IV Residencia, 

nesta cidade, ~erante a Commissão de Inquerito dministrati

vo, para asRistir á inquiri~ão das testemurihas que foram of

ferecidas por seu advogado para :prestarem depoimento em sua 

defesa no :processo administrativo que responde. . pela falta 

comrr.ettida no dia 7 do corrente, abandona do em percurso, 

juntamente com o machinista José Manoel alvas, a locomotiva 

401 que coHduzia o trem de passageiro .P 30 no trt:~cho entre 

.NllUmirim e Santos wmont, dando logar a que o referido treu1 

seguisse sem governo além. de Santos Dumont . 
-/ .la -~·yáliilijde de .secretario da uomrnis ao de In-

guarita., ~!:,J /~01 escrevi o presente ins

trurre~o qual vae as~nado :pelo seu Presidente . 

Ri.beirão .Preto, 2G de Julho de 1933 

- e 

~r sidente da uo~issão de Inquerito 

... 



(N. tg) 

Colllfl&llhla loCJana de EatradU de Ferro 

• João Herzer 

1 i beirao Ereto 

• 

tt: ... · c· t.: <10 • c o 

'- •G to 1-

n 'n<.;ir, ·S"",. 

i .. 

o 

oso, ql i 7 oo a 

l. uu t (._ 

l -

• 

• 

qu rito e .l.&S ru -

H 

Jull. l " 
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~ ,t~ ~r a&> ,f tjjj 

,.a.~ ~L.A 



(N. iQ) 

Companhia logrua de Eatradaa de Ferro 

-C,. AO 

Snr. Sa bino dos Sa tos 

chinista 

Ribeirão .t>reto 

• Pela presente ricaes intimado a comparecer 
, 

no dia 26 do correxte, as 13 horaQ, no escriptorio da IV 

Resideucia, nesta cidade, af'im de :prestar vosso depoimento 

no Inquerito Administrativo :para al)urar,.ão da res:ponsabil1-
, 

dade do machinista Jose Manoel lves ~· do f'oguista Zef'eri-

no Cardoso, que no dia 7 do corrente , ab~~onaram em per

curso a locomotiva 401 que conduzia o trem :P 30, no _percur-

so entre Nhumirim e Santos Dumont , occasionando o seguimen-
, , -

te do ref'erido trem, sem governo, ate alem de Santos Dumont . 

Na qualidade de Secretario da üommissão de 

Inguerito, eu ~.L.:S/J~.., escrevi o presente 

inst:iumento --6' qual vae assignado :pelo seu Presidente. 

Ribei rão Preto, 22 de Julho de 1933 

-Prosi ente da Commissao de Inquerito 

~J& d/ vV' ~ c;14ff~ /f !J-d 

/~~~. 
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(N. 10) 

CompaDilla loCJana de Eatradu de Ferro 

-
• Candido Vieira 

achinista 

l'ibeirão Preto 

.1a :praae te :fi j t 

Cli 26 o r.re te, 
. 

J;s ho as s, no s~ i lV 
'., 

J. 1 ' l ti e, r d :P ast 

v In~ 1 tr.J.tivo a .:;Jura o -
t Jo 

, 
oel l e 

7 o n • -
c l qu co uzin o, 

t o re1eri o t OY O 

1 q to, 

~n .. t o ooeu 

irão to, 2 Julho e l v" 

-
r 1 e t d uo 1ss- l u ri o 



CN. 1g) 

Companhia IOCJIDI de Kltradu •• ferro 

S 1. ~noel uommngos Terrível 

Foguista ~ 

llibeirã .Preto 

• 
presente ficaes int ~do a c m:P ecer 

26 
, 

o coz-r nte, a 13 horas, no osorilltorio Cla IV 

.. i !lC , n s a cidade, a fi de :pr Rtar v ss de:p imeuto 
... 

lll u rl.t slirativo ara. · alura•,.ao da r s onsa 111-

ct.ad.e do cb.inista 
, 

Jose ·auoel 1 es e à.o ro ·i • ~ feri-

o o ra. ' ou no dia '7 do corrente, .P~ ..... -

c rso a 1ooou:oti 40 que onduzl.-3 o trem , 30 , n · :.oercur-

.. n.tos lAUDont, oc!"'..c: si en-

to o r r rido tre ' 
, , 

e eoverno, ato al . õ. 101a t 

~ q 1 ~de de s c;rcvario da c 
L"lquerito, ../d:;-f; ~1'/z::::-::::, 
in~tru .. edo yual C: • ctQig:ne.r.!.o .V'Jlo 5~;;.U 

t 

ibeir ~o r e o , :.!2 d to Ju hc d~ l. ~\.1 

-cl vOt 13 Q.O 1,; .. Y.U.e:t i v 

1[./~ foa$ :Jt - ~ - 717 

~~ 



(N. iO) 

Compullfa looua de KltradU de rerro 
(-11-s

,&_~ 

~~ tJ; Snr. Antonio Sant os 

~adre FeijÓ no 41 

-Ril.Jeirao .Preto 

• 

ela ~reserte ficaes intimado a com~arecer no 
, 

dia. 26 do co'rrente , as 13 horas, no escri:ptorio da IV Resí-

dencia, nesta cidade, afim de :prestar vosso depoimento no 

Inguerito dministrativo :para apuiação da responsabilidade 

do machinista José noel Alves e do foguista ~eferino Car-

doso, que no dia 7 do corrente , a andonaram em percurso a 

locomotiva 401 que co duzia o trem P 30, no :percurso entre 

Nhumirim e Santos J.JWDont , occasionando o seguimento do rew 

ferido trem, sem governo , até alén:: de Santos .Ulmont . 

-. ~at ·~~de de _secretario ~a omnissao de In-

queri to, ~-~t~ / ~()) escrev1 o :presente instru

mel.lto o-4Íual vae assign~o :pelo seu Presidente. 

-Ribeirao Freto , 2~ de Jull1o de 1933 

-Presidente da Corr~issao de Inquerito 



o DE PRESENQA 

Aos 25 dias do m~s d~ Julho de 1933, no escri:ptorio da · rv ·I , f
·~q/ 

_Residencia à.a ComJ,Janhia ogyana de Estradas de Ferro, nesta cida- ~ 
de, :preoentes os membros da Commisnão nomeada :para aJ,Juração das 

faltas graves commettidas, em servi·o :gelos empregados José Manoel 

Alves, machinista , e eferino Cardoso, foguista, r. Antonelli 
• Salles, Dr. tonio da Costa Coelho, comrr~go Secretario da Commis-

são, Aristides Nogueira, presente o accusado Jos~ Manoel Alves pe

lo seu advogado, Dr. José do Rosario, foram inqueridas as teste

rrurillas de defesa apresentadas :pelo mesmo , que s~ seguem. Eu, is

tides {ogueira, Secretario da Commissão, dactilogra hei e subs

crevo/'~ -· ) / ) ID<--u ~ r"' 

I 
PRIMEIRA. TE TEMUNHA 

casado, natural àeste 'stado, com 45 

anr!OS de idade, ferroviario, residente nesta cidade, com 22 ru1nos 

de serviço ferroviarios nesta Estrada, sob o compromisso de honra 
, 

de dizer a verdade do que souber e do que lhe for perguntado, as 

]erguntas feitas :pelo advogado do accusado José ~~oel Alves, res

pondeu que: na qualidade de Chefe do De:posito nesta cidade rece-
' 

beu o telegramma cuja co ia de folhas 34 reconhece ser o mesmo; 

que no dia seguinte ao do telegramma, isto é, em 6 do corrente 

Alves a]resentou-se ao serviço meia 110ra antes da :partida do seu 

trem e vendo Zeferino na. machina, J.)rocurou o de.l)oente e lhe ex

paz o motivo do seu telegramma di!í:ie do-lhe que o referido foguis

ta a cada ordem delle, Alves, tinha uma 

com elle não mais queria trabalhar; que ouvido zeferino :pelo de-
. 

:poente , este lhe dissera que d. !acto tinha tido com Alves uma 

diC"!eussão em virtude de uns bicos de gaz ou lam].)eão, no dia 5; 

seguinte 

ll1e daria um novo foguista, e disse a Zeferino que para elle iria 

arranjar outro trem; que;em virtude de estar o depoente apenas 

ha mez e meio no serviço, nesta cid de, não :pode dar qual~uer in-

- forma ·ão sobre quem seja José 1fanoel Alves, com quem conversara 



conversara :pela elo PresiQente da Oommissão foi da• 

da á ~alavra ao advogado da Com~anbia , Dr . Herculano endes , para 

- re:parguntar á testemunha., ás suas re:Qerguntas res:pondeu a teste .. 

murilla: ~ue se o accusado José Manoel Alves tivesse declarado no 

telegramma a ~ue se referiu em seu de.Poimento, que o foguista ze

ferino Cardoso estava incom:patibilisado ~ara trabalhar com elle, 
• 

- o depoente na ~ualidade de Ohefe do Deposito 

que fosse este depoimento,encerrado, 

- que lido e achado cotlforme, assignam commigo, Secretario, Aristi-
~ ~- I . I ) (. (/" d:es Nogueira, que · dactilogra~hei e su screvo/t' 0 f") / -~ v<-t:-- . J 

Au:4~;_LU4 
,? ~ -L- ~.? s: c_ -~ * _,.1) 

. ~ ~~-rf) 
,.---:;7_ ":/{' ~/ . 

___ ;( M 7-- <~ / ) dj· t r e- ~L. ~ 
S 100.tiD..t .fPJSTEMU ~ 

' Delduque Costa, brasileiro , natural desta ~stado, casado,com 

45 annos de idade , residente nesta cidade, com 29 ar os de servi-

ços rarroviarios nesta strada, como machinista, sabendo ler e es• 

crever, sob com~romisso de honra de dizer verdade do que souber 

e do que lhe for perguntado a respeito dos factos constru1tes des• 

te processo, ás perguntas do advogado do accusado Kosé Manoel Al

ves, respondeu : que conhece o machinista José Manoel Alves a cer• 

ca de 25 annos, 
- , conducta como ferroviario , nao e dado ao 

zeloso no cumprimento de seu dever 

ni~ta; que o mesmo é homem de pouca conversa, não sendo dado a 
~~~~~~~~· ~m~~~.~ 

valentias nem brigas, tendo o de~oente perfeito conhecimer1to que 
, 

factos como o deste ~recesso com Manoel Alves so occorreu esta 

vez; tendo-lhe causado surpreza visto como é 
"olf.f.~:-1ôf~tr~~~:~..;;-.:ê>ii:!•M;ilt>r."\íi"<K~ 

velho e pacato . Pelo reoidente da uommissão 

a<lvogado da Com.Qa.nhia , JJr . Herculano andes , e ás repergw1tas des-



deste res~ondeu: que do presente processo ada sabe a respeito ; 
' Neste acto, ~elo advo ado do accusado Zeferino Cardoso, foi ~e~ 

-dida ao Presidente da Oommissao que lhe fosse permettido reper• 

güntar á testemunha, no que foi attendido, e assim ~elo Dr. Hei • 
' tor Macedo Bittencourt foi inquerida a testemunha que respondeu: 

que as mesmas referencias abonadoras que o de~oente fez ao ma

chinista José Manoel lves ~odem ser 

-ferino que o de~oente conhece ha ~ouco 

mas no entretanto ~elo tem~o q~e o conhece e pelas referencias 

que delle têm sido feitas ao depoente sabe ser·um homem traba

lhador, ordeiro e passivo . Nada mais sendo perguntado á teste .. 

munha, mandou o Presidente da Commissão que fosse este de~oimen

)o encerrado, que lido e achado conforme , assignam commigo , Se-

cretario, Arist;~~~ -No~eira , que dactilogra~hei e subscrevo . 
J~,_,._; L.1) r;~~~ 

~~~~ 
• .p'_<~· --. ... o ~ 

[f ~vL ~ vj vv ' 

~C-~Z:~%~~ ( ~ ~I~ 1}9mrul'ffi4, 

Joaquim Novas, hes~anhol , com 55 annos de idade , re

s~rviços ferroviarios de 

serviços nesta tEstrada, como machl,.ntista , sabendo 1êr e escrever, 

sob com~romisso de honra de. dizer verdade do que souber e do 
' , 

que lhe for ~erguntado , as perguntas do advogado do &acusado Jo-
, 

se anoel Alves, res~ondeu : 

annos, sabe que ~ o mesmo . ~ão ao vicio de bebida , é ~erfei-
~ .... ,.....·~·..,.<~.: ..... ; (~ 11 ... . 

to cumpridor de seus deveres como ferroviario , muito zeloso , ho• 
... . 

mem mo na o se dando a fanfarron ces, ,nem dado a brigas , 

do presente processo surpreendido o de

poente . Dada a ~alavra ao Dr . Heitor Macedo Bittencourt , advoga

o do accusado Zeí'erino Cardoso , as suas re~erguntas res~ondeu : 

I 



- ~es:pondeu: que as mesmas referencias com que abonou a condu c ta 
de José ~1oel Alves devem ser extensivas ao procedi~ento de 

Zeferino Cardoso que é homem trabalhador, seria, morigerado e 

aci:tico . Dada a :palavra o advogado da conwanhia, Dr . ·Hercu

lmlo endes, ás suas :perguntas res ondeu a testemunha: que dos 

factos narrados neste :processo de nada sabe . Nada mais se do 
-:g.erguntado á testemunha., mandou o Presiã.ente da Commissao que 

fo~se este depoimento encerrado, que lido e acháqo conforme, as

signam commigo, Secretario, Aristides Nogueira, que dactilogra.-

:phei e su screvo y/,_,_., J i~ / 1 7? ~ t.-~'-" <, 

~ {U-LLLt~ ~~ 

Braulio são João , hes:panhol , casado , com 41 annos de idade , 
f ' 

residente nesta cidade , com 24 annos de serviços ferroviarios 

nesta Estrada , como machinista, sabendo ler e escrever, sob com

~romisso de honra de dizer a verdade do que souber e do que lhe 

f'or :perguntado, ás :perguntas do advogado do accusado José :Manoel 
. 

Ãlves, respondeu: que o depoente conhece José Manoel Alves ha m 
, 

muitos annos , com quem ja trabalQou como 

isso affirmar que o mesmÔ não é briguento , é zeloso no cumpri-
... , 

mento de seus deveres e dos seus serviços , nao se da ao vocio de 
I 

bebidas e é :pacato e morigerado ; que em virtude das inf'ormações 

que de sctencia pro:pria acaba de prestar o depoente pode affir• 
' ' . 

mar que o facto deste :processo lhe sou sur,preza :porq:ue 
~r·i:'i!ll::u;o"'-~'""""'"·· 

- , • f1IW h 

noel li ves e homem que nao briga • .nada a :palavra ao advogado de 

ieferino Cardoso, ás suas reperguntas a testemunha respondeu :que 

as mesmas referencias feitas :pelo depoente a José lmnoel Alves 
. 

devem ser extensivas a Zeferi~o Cardoso que o depoente sabe ser 

homem seria, tra·balhador, zeloso no cum_primento de seus d.e veres 

_, 



dev~res e oDieiro, referencias essas que o depoente faz de 

sciencia propria pelo facto de já ter Ze~erino servido como 
-foguista em locomotiva das quaes o depoente era maohinista, 

tendo-se manifestado sempre como homem educado, cui 
' 

~e]oente com o devido respeito 

Dada a ]ala vra ao ad vo ado da Com:panhia, Dr. HerCulano 
, 

andes, as suas re]erguntas res:ponde: que dos factos constante 
• 

deste processo o depoente de nada sabe , ~elo que nada pode di• 

zer sobre o p~ocedimento dos mesmo accusados . Nada mais sendo 
, 

~erguntado a testemunha, mandou o Presidente que fosse encerra-

do o presente depoime to, que lido e achádo conforme, assignam 

comn,igo, Aristides Nogueira/ Secr--etario da Commissão, 

ctilográpb.ei e aulJscrevo. I c '- 1 ;z_/') /) t--t-L t. t ~ 
que da-

Auzo~~/~ 
c;, o;/'~ J-...: (E_-;, - A -:Y 

-

José da ortuguez, viuvo, com 41 annos de ida-

de, residente nesta cidade, com 13 anr1os de serviços ferrovia

rios nesta strada, como foguista, sabendo ler e escrever, sob 

o com]romisso de honra de dizer a verdade do que souber e do 
, 

que lhe for perguntado, as perguntas do advogado do accusado 

José oel lves, respondeu: g~e o depoente onhece José -
noel Alves, desde 1920, te le trabalhado nesse anno e 

em 1922, pelo que pode affi~ar que o mesmo é zeloso no cumpri-
, - , 

rrcuto de seu dever de maciinist , e delicado e nao se da ao vi· 

cio de bebida; que com o depo te José anoel 

.o deJ;>oente de g~alquer 

rixa gue o mesmo te1 a tido com qualquer outro seu auxiliar; 

g~e pelo facto de - ~ oel Alves rmo ser homem briguento ou da-



dado a rixas, o facto do presente processo para o depoente foi 

Dada à palavra ao advogado do accusa-

perguntas do mesmo respondeu a teste

munha: que as me~mas ~eferencias que o depoente fez sobre a 
~-"-~ .. ~-.... -·- . ' 

conducta de José Manoel Alves devem por conciaacia extender á 
pessoa do f9guista Zeferino C&rdoso, [Ue é homem trabalhador, 

• 
ordeiro, cumpridor de seus deveres e •]aga para não falar•. 

Dada a ~a avra ao advoga~o 

as suas re ergunta~ respondeu: que dos factos narrados neste 
.. 

~rocesso o depoente de nada sabe, pelo ~ue nao sab& si um ou 

outro tem razão. Nada mais sendo perguntado á testemunha, 

mandou o Presidente da comrnissão que o presente inqueri o fos

se encerrado, que lido e achado conf'orme, assignam:comm.igo, . 
Aristides Nogueira, Secretario da Oommissão, que dactilogra-

phei e subscrevoft,_., ;:_;; )/} ru.-;__,_C<' 
~~/~~ 
c ~ -'~<~ ~ d• S"-> 

~ ~/~· 
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TERMO D.l!i AJ3ERTU1{A EM CONTINUA .- O DOS ~ ~PR~C~- ..::----
8 .. G . s JOCI~.· o - \.lf.lo.. . • (.j ... gra /f SO DE RESJ. ONSABILID.ADE .00 • lu.; AJJ o.é. AL o ""' 

FERINO CABDOSO. . . . • rfj ~ 
Aos 25 dias do mês de Julho de 1933, ás 1.3 horas, nesta -v ·y I 

cidade, no escri~torio da IV Residencia da Companhia ogyana 

de Estradas de ~erro, ~resentes os membros da Oommisaão de

signada ~ara apurar as responsabilidades das faltas graves 

praticadas pelos empregados José Manoel Alves , mach1nusta , e 

Zeferino Cardoso~ foguista, de~ois de ter o Presidente da 

Comrnissão verificado terem sido intimadas as testemunhas de 
, 

defeza arroladas as folhas 26, e assim como os accusados, . 
e seus advogados, mandou o ~residente da Commissão a].Jregoal• 

as, com~arecendo as seguintes: João Herzer, Joaquim Novas , 
, , ~ -

Jose Silva Nora, Braulio Sao Joao e Delduque Costa, e assim 

como o Dr. José do Rosario, advogado do accusado José Maw 

noel Alves, mandando o Presidente que fossem tomados os dew 

poimentos das referidas testemunhas . Depois de feita a as

sentada, termo de presença, oom~areceu o advogado da Compa

nhia, Dr. Herculano andes, que o Presidente mru1dou que ~e

lo mesmo fosse representada a referida Companhia Mogyana . De

pois de inquerida a primeira testemunha , João Herzer, compa

receu o advogado do foguista Zeferino Cardoso , que pedinddo 
- - , permissao ao Presidente da Commissao para reperguntar as tes-

, 
temt~ arroladas pelo aoousado Jose Manoel Alves, pelo mesmo 

Presidente foi o seu pedido attendido, tendo o mesmo tomado 
- , 

~arte na inquiriçao, reperguntando as testemunhas . Tendo sido 

inqueridas assim as testemunhas mandou o Preoi~ente da Oommis• 
... 

sao que lavrada a presente acta ficassem os trabalhos encerra-

dos por hoje . Eu, Aristides Nogueira, Secretario da Commissão , 

dactilo raphei a presente, assi~do com os demais membros da 

Commissão e as partes~.Í~ ~J / ) th--t- u t. t. '> 

~~,./~ 
~....:.__ cJ2_ - ( ~~~,~-

~ -%~~ -- ~ 



JUNTADA 

Aos 25diias do mês de Julho de 1933, junto a estes autos 
I 

requerimento hoje despachado do accusado Jose Mal1oel Alves 

seu advogado, Dr. José do Rosario, no qual oo~tem uma ~hotogra• 

~hia; junto mais uma carta, hoje recebida, do Presidente do Syn

dicato dos Ferroviarios da Companhia Mogyana, que ad ante se-
... . 

guem. Eu, Aristides Nogueira, Secretario da Commissao, dacti• 

lographei e assigno o :presente terrnoJ~;.;..,. n r -1/{_ ~-//) 
) I 

• 



O~. JOSÉ DO ROSARIO 
AOVOGAOO 

RUA SÃ O ED STIÃO, :SII 
lliDEIRl.O PRETO 

Exmo. Snr . Dr . Presidente da Comiosao do Processo 

• 

ft41 
jti'U!-<.. 

Adminis~~ 

Diz JO~ ·1 O:V~L AL s, no Processo Administrativo que 

lhe move a Cia. Mogiana , nesta cidade , que , devendo instruir sua dGfe-

za com uma fotograf i a em que mostra a localizaç .... :o e direçao do fe r i

mento recebido na agressã o de que foi vi tima , poreJ , só hoj l he. ten-

do sido a meSill entregue,porem, achando-se ainda o processo em anda

mento por haver sido pedido inquirição de t estemunhas , v~a o SU Jli

cante requerer a v. Excia . sirva- se mandar juntar a mesma aos autos . 

Nestes ter.mos , J. 

P . de f e r :i.mento • 

Ribeirão Preto , 22 de Julho de 1933 . 



I 

• 

9 X 12 

Vê-se pel<.~ dire ção do ferimento, da esquerda para 

a direita e não de deante paru traz, que foi ele produzido por pacan

cada vibrada por quem se achava á esquerda de Alves, quando este ol 

va para a frente. 
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O DE P:RESE Ç 
A os 26 dia do me de Julho de 1933 , no escriptorio da IV Re• 

sidencia da Com:panllia · ogyana de ]strada.~ de ·' rro, nesta cidade , 

:presentes os membros ela Commissão nomeada :para a:pura~.ão das f'al tas 

graves orr~ettida , em erviço , ~elos mpregados José Manoel Al• 

ves, machinista , e Zeferino Cardoso, foguista, Dr. Antonelli Sal~ • 
1 , Dr. Antonio da oosta Coelho, commi o Secretario da Commisw 

*" s· o, Aristides Nogueira , :Presente o accusado Zef'eriiho Cardoso :pe-

lo seu advogado, Dr. Heitor Macedo Eittencourt, foram in~ueridas 

as testemunnas de defesa apresentadas pelo mesmo, que se s em, 
, 

C)ID a presença do accusado Jose Manoel 

r. José do osario , e tambem do Snr. 

ves , pelo seu advoga~o , 
/"/"' 

olytano Barbosa, residen-

te do Syndica to dos J!,erroviarios da OomJ)anhia Mogyana . JJ~U , is

tides ogueira, Secretario da Commissão, d.actilogra hei e sulJscre-

vo. 

J?Rl 'IRA 'rEST MUJ:m:A 

Herzer, brasileiro , casado , natural·deste ~atado , com 45 

annos rle idade , ferroviario; residente nesta cidade , com 22 annos 

de serviços nesta ~strada , sob o com:promisso de honra de dizer a 

verdade do que souber e do que lhe f'or :pergun~ado , ás :perguntas 

do advo ado do accusado Zeferino Cardoso, res:pondeu ~ ~ue no dia 

5 do corrente mês de Julho, Zeferino Gardoso foi ao escriptori o 
, 

dO de:poente conversar com este g~e e Ghefe do De_osito·e pedir u-

ma outra maclün :para trabalhar como fo uista ; que o d:poente ·con

versando ·com Zeferino mostrou-lhe um telegramma do machinista Jo-
, 

se oél Alves que se acha junto aos autos dizendo ue o mes o 

Z.eferino se·achava doente, o deJ,Joente :perguntou como se justifi

cava a~uillo de devez 4Ue e achav om ali; que ~eferino contou 

ao depoente a questão de bico de ca ~ureto já referida :pelos dois 

ccusados; g~e o depoente offereceu e1tão a ~eferino serviço na 
- . locomotiva. de ty:po differente que nao tinha foguista, digo, de 

ty:po dif'f'erente da 
~r:: • .r.~<'!Wu.i'.ll'll\!1 ~ 



• 

Zeferino justificou a sua recusa na circumstancia de ser foguis-

t do dessas locomotivas; ~~e o depoente , pela conversa 

gue teve com Zeferino, verificou que o que existia entre elle e 
.. 

o machinsta era uma questao de menor im~ortancia e sobre miude 

sas; gue no [ia seguinte , 6 de Julho, 0 machinista foi tambem 

conversar com o contando o ... _ . .,...,. .... -..• ,_..,...._..,.. 

solicitando do depoente lhe mand~sse 

do do de~oente ~rovidenciasse ~ara a ida 
-~--~-,-~~-

substituir Zeferino Cardoso; que sobre a 

se reporatr ao que disse no seu de• 

ada a'palavra ao accu-
, 

r . J se do sario , ás :perguntas o 

m~smo respondeu a testemunha: gue Nanoel . ves procurou o de:poen• 

_te para solicitar a substituição pedida pelo telegramma referido 

e explicados os motivo - , que sao os que ja se acham referitos nas 

suas declara~Ões neste J;>rocesso , mais ou menos uma hora antes da 
, 

:partida do trem por elle conduzido , isto e , cerca de dez horas. 

Dada a palavra ao nr . Polytan9 Barbas~ , Presiuent~ do Syndicato 
: 

dos Ferroviarios da Oompanhia · ogyana , ás suas J? rgu1 t ... r ü,POn ... 

r:J.eu o. testemunha: que :pelo :pouco tempo que se acha em exercicio 

do cargo de Chefe do De:posi to em llibeirão reto sabe ~or informa

çÕes oue Zeferino Caruoso e José 1Wuloel Alves s-o homens de boro 

procediweuto. Dada a palavra ao Dr. I:I~rculano ar des , advogado 

Q;a Estrada, g_ue neste acto com:pareceu, p r elle ada. foi :pergw ... 
, 

tado. Nada mais se11do ];>érguntado a testerow1ha , m(j. dou o :Presiden 

~e da. Commissâo que fosse encerrado o j?re ente 1ng_ueri to , que li

do 
-cretario da uommissao, ue dactilogr hei e 



Santos, brasileiro, natural 
·:-:.r:~....,-,,..~- ····- =<o".-::-; ·,.-r.;;_•t;";.'t\iRI ._, 

47 annos de idade, ferroviario, residente nesta cidade, com 27 

arums de serviços nesta Estrada, sob o compromisso de honra de 
, 

dizer a verdade do que souber e do que lhe for perguntado, as 

:Perguntas do advogado do accusad.o Zeferino Cardoso, respondeu: 

que conhece o foguista Zeferino Cardoso; que já tra:bálnou du

rante 23 mêses na locomotiva da qual o depoe1te é machinista; 

que portanto sabe de scjencia :propria que Zeferino é um fo ... 

guista zeloso, cwr.pridor de seus deveres, trabalhador, mui

te quieto, muito bem educado, sendo tão cuidadoso e conhece

dor de seus deveres que o de}?oente ntmca )recisou dar ordens a 

ze·é~~o que sabia Derfeitamente cum~rir todas as suas obriga• 
- , çces; que quanto a Jose Manoel Alves, o depoente nada :pode di• 

zer :porquanto pessoalmente não tem nenhuma queixa contra elle 

e :por ouvir di.zer WlS dizem urna causa, outros outra cousa à.if .. 

ferente de odo que, :por boatos , o deDoente não :pode :prestar de-
, , 

pm~ento; que entretanto o depoente sabe que Jose Mal1oel Alves e 

tambem homem t~dbalhador e cunJ ridor de . seus deveres . Dada a :pa-
, . , 

lavra ao Dr. Jose do Rosario , advogado do accusado Jose Manoel 

Alves, ás suas perguntas respondeu a testemunha : que quanto a 

Manoel Alves o depoente não pode informar si o mesmo é ou não 

dado ao vocio de imbriaguez,:pelo , digo embria ez porque disso 

não tem conhecimento; que entretanto :pode affirrnar nunca ter ou ... 
it\ • 

vida que o mesmo Alves seja dado a rixas ou brigas ; Dada a 

vra ao Snr. :PolytaJ: o Barbosa, Presidente do Syna.icato dos Ferro• 
, 

viarios da Companhia MogyaJ:lc, :por elle nada foi ,Perg,mtado a tes-

temunha . Dada a palavra do Dr . Herculano Menues, advogado _da Com-
' 

pannia, por elle nada foi perguntado á testemunha. Nada mais sen-

do _perguntado á testemuriha, mandou o Presiuente que f'osse encer

rado o :.presente depoimento, gue lido e achado conf'orme, assignam 
... _ 

corn.rrigo, Aristict.es Jiogueira, Secretario da. Commisaao, que dacti-

logra:ghei e suiJscrevo . 



brasileiro , casado, na tural do Estado 

da Bahia, com 43 ru1nos de idade, ferroviario , residente 1esta ciw 

da.c. e , com 26 annos de nerviços nesta Estrada, sob o corr.promisso 

de- honra de dizer a verdade do QUe souber~ e do que lhe for per-
t 

, 
guntado, as perguntas ctro advog do elo accusado Zeferi o Cardoso, 

respondeu: que conhece Zeferiuo Carêl.oso QUe já trabalhou em 1921 
' , 

na locomotiva da depoente; QUe Zeferino Cardpso ~ um ~reto humil• 

tr-a'balhador; que sen(pre 

~eferino oQdeceu ao de~ ente não tendo este qualquer incommodo ou 

a"borrecilliento con:· ~eferino; gue qu~.1.1to a José Mru oel Alves 

:poente pessoalmente não tem qual w:er queixa delle mas sabe q_ue , 

so·ore set tro.'tall1ador , os :foguistas não gostam de traballlar com 

elle IJOI' ser impertinente e per;segu~r os foguistas segundo estés 

e gueix m; que o machinista estando sentado , guiru1do a locamo~ 

-M va no cum:p~imento d.o seu dever , só poderá torrar uma :t>ancada na 

-testa., õ.esferida :pelo fo .,uista , si .se levanatar , digo levantar e . . 
- voltar, :porque pela frerte não tem entrada nem :passagem :para uma 

- :pessoa estando elle gui do uma locomotiva. Dada a :palavra ao . , . . 
- advogado do accusado Jose Manoel Alves , Dr . José do Rosario , ás 

suas :Perguntas , respondeu a testemunha : que o de~oente não soube 
, , 

ate hoje ,de gualquer briga feita. ]:Jor Jose Manoel Alves , a . . 
o conhecer ha 'vinte e seis aruos e nem teve 1uf rma·ão de qual• 

~ • .. t 

~1er rixa ou birga reita ]elo mesmo ; que em relação ás informa Ões . . . 
o que dizem os foguistas de Manoel Al• 

·". 



• 
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o depoente não o sabe de sciencia pro:p1·1a más 
--------- -J--··~···~--~~~,~~= 
.. lves s :por ouvir -

de outros; que na qualidade de machinista :pode o de~oente affirmar 
' que um machinista :pode conduzir a machina , com todo o cuidado, com 

~ , N 

todas as precauçoes, a:.pezar de ir em :pe e nao sentado na almofada 
-que lhe Dada a :palavra ao Snr. Polyt~o Barbosa , Pre-

cidente do Syndicato dos Ferroviarios lia Com:pauh.ia Mogyana, á.s 
- ' . suas :pei· untas respondeu a testemunha: que :pode trabalhar como 

machinista, conduzindo o trem tambem ern :pé no estrado de madeira, 
... 

o que nao :pode f'azer no estrado de ferro; que no mesmo dia, 7 do 

corrente, souoe ào facto que occa.sionou o seguimento 'do trem sem 

governo do local da rixa a te a esta .:ão de Santos Dumont mas não 
' f'oi o :provocador. d.o facto ç;ue deu causa a essa irregu .. 

qu o machinista desc&1do do seu estrado não :pode con• 

~ · Dada a palavra ao aQVO 

gudo da Com:pa:nb.ia, Dr. Herculano Mendes, :por elle ada foi );ler-
, ' , guntado a testemunha. Nada mais sendo :perguntado a tectemunh.a.,man-

dou o Presiderte g_ue fo.se encerrado e ]:1resente de}?otmento , que li

à.o e- achado conf'o:rme , asc;ignam commigo , Aristides Nogueira , Secre

tario d.a Commissão, . 7e d~g~ilogra:phei _e assi.gno , q.igo , 
f_,/Í ;; ;-.';, ') I / t1J -1 c c c. t: ,. 

~ /~~~~ 
~ 

subscrevo. 

casado, com 37 anr1os 

ãe idade, ferronario , residente nesta cidade, com 17 am1os de 

serviços nesta Estrada, sob o compromisso de dizer a verdade do 



• 

\ , 
do que souber e do que lhe for .Perguntado , as ]erguntas do aà..vo-

ado do a cusado Zeferino Cardoso , respondeu ~ que conhece Zefe-
~ 

rino Cardoso que 
, N 

o mesmo e tra albaà..or , ordeiro , nao 

xarem1 gp.e as Queixas ouvidas contra o referido machinista são 

referentes á im~ertinencia do mesmo , 

fogem de trabalhar com Alves. da a ~alavra ao advogado do acM 

José do Rosario , ás suas ~ergur1-

- tas re~pondeu 

' - , y,de af'fir~ar g~e o mesmo nao e dado a rixas nem 
~--"""""'-"'-"-'" 

- legas seus com referencia~ á im:perti nencia. de Alves tem a ex

~licar QUe a referida 

não deyostiva , digo , não depositava 

do Syudicato d s Jferroviarios d.a Companhia Mo-
, 

gyana, por elle nada foi :pergw1tado a testerrnmha. Dada a :Palavra 

ao Dr. Herculru1o endes, advogado da Companhia , or elle tambem 

nada foi perguntado á testemunha. Nada mais sendo :perguntado á 

testemunha , mandou o Presidente que fosse encerrado o presente 

depoimento , gue lido e achado conforme , assi gnam co mnigo , .Aris• 



TERMO DE CO TI W ÃO DOS 

qo/ tt, ~
Y C"A-re-~ 

TRJ ill-IOS DO nOC SSO DE RES ON ...WILIDA-

DE J!."'M UE :RESPONDE OS E11J?R}JGADOS JOS ' MAl OEL .ALVES E LiEFERINO 

CARDOS OS 

os 26 dias do mês de Julho de 1933 , ás 13 horas , no escri-

:ptorio da IV Residencia, nesta cidade , ahf :presentes os meml1ros 

àa Commissão de Inguerito :para apurar as res:ponsabilidad s das 

faltar- graves commettidas pelos empregados José Manoel Alves e 

Zeferino Cardoso, respectivamente , machinista e foguista , tendo 

o Presidente da Commissão, Dr. Antonelli Salles veri ~icado te

rem sido d avidamente intimadas as testerm.mhas arroladas na ~ef'e-

-za de Zeferino Cardoso, mandou o Secretario da Commissao que fos-

sem as mesmas apregoadas , assim como as :partes, o que feito o p 

-pregao :por mim Secretario , compareceram as partes, acom.Qanhadas 

de seus advogados, Dr . José do Rosario e Dr. Heitor Macedo Bitw 

tencourt, advogados constituídos dos aocusados, tendo sido in

queridas as testemunhas que attenderarn ao :pregão e que são:João 

Herzer, Sabino dos Santos, Cru1dido Alves Vieira e Manoel Domin-
, ... 

gos Terrivel, tendo comparecido a inqueriçao o Snr . Polytano Bar-

bosa, Presidente do Syndicato dos Ferroviarios da Com.Panbia Mo-

yana, e o Dr. Herculano hendos, :por .Qarte àa Estrada . Como te• 

n_~a o advo ado de Zeferino Cardoso, Dr . Heitor Mac-do Bitten

court desistido dos depoimentos das testemunhas arroladas João 

Gomes Rocha e Antonio dos Santos , rnand u o Snr. Presidente· gue 

fossem encerrados os trabalhos do :presente :processo , o Snr. se

cre~ario fazendo os autos conclusos afim de ser referido o rel a

torio. hu, .Arisi tides Nogueira , Secretario da Comrr..issão , à.actilo

da Commisão 



.. 

Pelo presente inquerito administrativo, ficou apurado que 

no dia 7 do corrente, entre as esta~Ões de Nhumirim e Santos Du

mont, o machinista José Manoel Alves e o roguista ~eferino Car

doso, que conduziam a locomotiva 401 do trem P 30, por motivos 

futeis entraram em luta dentro da cabine e abandonaram a loco

motiva cahindo ambos sobre o leito da linha, ao ap~roximar-se o 

trem da estação de Santos DUmont. o trem, sem governo dali em 

deante, seguiu com grande velocidade, assim passandp pela esta' 

ção de Santos Dumont, onde todos que ahi se achavam á sua espe

ra ficaram aterrorisados, 11a previsão de um desastre iminente, 

pois haviam percebido que na cabine da locomotiva não estava o 

seu :pessoal. 
-~elizmente foi evitado este grande desastre pela acçao in-

teligente e oportu1m do Mestre de Linha Manoel de Oliveira, que 

viaj·ava, em seu :posto de serviço de inspecção á linha, na/ cauda 
/ 

do trem. Percebeu elle que o trem ia, com velocidade, :passan-

do ·pela estação sem :parar, e, vendo signaes de alarme de pessoas 

qme :para elle acenavam, tratou de a r com a :prestesa possível, 

conseguindo desligar a mangueira do freio de vacuo automatico, 

em seu ponto terminal, e que se ~chava ao seu alcru1ce. Isto 

feito, pela act;ão do freio, o trem foi diminuindo a sua marcha 

e então o Mestre de Linha Oliveira logo saltou da :plataforma do 

carro e correu para a locomotiva, subindo :para a cabine, onde f 

fechou o regulador :parando o trem e assim salvando os passagei-

ros. 

Sobre a origem da briga os accusados atribuem de um para 
. " .. ...,. 

outro a culpa. segunda testemunha, em seu depoimento a fo-

lhas 18, passagem do trem, o momento em gue os dois con-

tendores ainda lutando dentro da cabine da locomotiva cahirum 

sobre o leito da linha, onde continuaram brigando até serem se-

parados pelo pessoal da turma de conserva. vê-oe a 

accusados eolocaram em segw1do lagar os seus deveres 
•4111 Jlt, "~\~,. ~',. }'!.u i 

rarn um acto criminoso o qual ~oderia ter acal~retado consequen-
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cu sequencias gravissimas para os !)assageiros do trem que lhes f qa /, 
estava confiado . v/~ 

ir teressadas , :pelos respectivos advogados , esfor 'P 
çaram-se, cada uma , :para aliviar a cul:pa de seu constituinte a-

-tribuind.o ao outro a responvabilidade da agressao , :porem, ficou 

sempre bem patente 
~ 

são dos deveres dos accusados, :pois estavam conduzind~ um trem de 

ê qualguer delles, na conducção 

da locomotiva, poderia acarretar seria desastre . 

Em taes condiçÕes a Commissão de Inquerito, aoaixo assigna

da, conclue eln :perf'eita procedencia deste :piocesso ao qual fo-

ram r,ujeitos 

no Cardoso cujas culpa e :perms conseq~entes estão enquadradas no 

artigo 159 de regulamento :para 

de ferro, ex:pediao 15673 de 7 de Setem-

-o :presenue .~.·.., c.A.t rio vao annexos as f'ichas de cada um dos 

accusados, as quaes contêm todos os requisitos exigidos :pelo ar

ti o 11 das instrucçÕes :para inQueritos administrativos , aprova .. 

das :pelo Conselho Nacional do Trabalho , na conformidade da le

gisla:ão em vigor. 

Ribeirão Preto , 28 de Julho de 1933 

Presidente da Commisaão ~-/~ 

Vi - / . .z;-~ ~ 0 Ç"~ ce Presidente da Oommissao ~-- - · - ~ ~ ----~ 

Secretario da Commissão -Ji~~; f (l,_) 
/ ,.-z '::) / 7'-"'-~t ~ 
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SOBRE OS AR~IGOS NlO REMAROADOS 

CASA LIMCKE 
Rua Libero Badaró 36 

SÃO PAULO " 

fiRAVISSIMO DESASTRE EVITADO 
No interior de uma locomotiva, o machinista e o foguista 

empenham-se em lucta corporal e são atirados 
ao leito da estrada de ferro 

Om parda. trem conaegue pa.ra.r o comboio que iria. 
chocar-se com um trem de passageiros 

RtBEIRA.O PRETO, 9 (Da Sue· ra as JaOIJUas, e começou o ter
cut·sal do "Oiario da Noite") - ror a so apoderar dl! todos, poh. 
Ante-hontem, a locomotiva do dando os signacs de alarme, a to
expresso P. 30, que sahe de t:n· comotlvn conhnuuva avançando. 
juru' ás 8,H horas, com de tino O guarda trem, pcrcllb 'IH1o que 
a S. Simão, foi tbealro de uma qualquer cotsu de IUloa·mat ltaVHl 
scena que podcl'ia ter um dcsfc- succcdido nu muchina, dcsllguu 
cbo de con cquencia tuuosli I· as m~:~uguciras do ar corutmmJdo 
mas, se não fos e a pcricia do que, servindo de ''broack", consu
guarda daquelle trem, qu , num guiu parar a composição. 
momento de lucidez e sangue Os passagcii'Os dc:.cet·arn rapt· 
trio, evitou que se consummasse damenle do trem c, acom(mnha· 
um gravissimo desastre, como e - dos do guarda foram até a ma· 
ses que o cinema nos mostra d china, não encontnUldo nem o 
vez em vez. mnchlnisla nem o seu ujuuantc. 

Sob a direcçiio do machinista Pela mente do Lodo · lHlrpussou a 
JQsé Manuel Alves, e tendo como imaginação de fortes d1'amas, 
foguista Z~pherino Cardoso, o l'. · sendo re1cmllrudo o caso tio no· 
30 sáhiu como de costume de Cn.· cturno sinisLt·o um qu~ um estafe· 
juru'. Levava o comboio a sua ta foi ba,·baramentc a:ssos:stnado. 
marcha normal, quando nas pro· O incidente llodena ter, entre· 
:ximldadea da estação de Santos tantu, consequencia!l fune tas. Ua 
Dumol'll, o m~chlni ta e o seu r o- e tação de Cerrado pat·tira o P. 
gui ta, por motivos de soJDenos 2, rapido de t:a111pinu~, repleto 
importancia começaram a dia· de pa · agcil·o . O encontro dos 

r ~ ~gar s vias de ta dois trens p d s r vitl do gru· 
cto monlenros depois. ças ao sangue frio e á per cia do 

Os dois homens engaÍrtnharam· SlJ.at.da tr ·m do P · 30 · 
se no interior da machlna e, na Só depois de algum tempo ap· 
lucta corporal, cahiram do trem pareceram em Santos Dumvnt o 

dois homens. Na quéda, .Manuel 
em movtmélito. José Alves soffr<·u alguns lerl-

0 comboio sem movimento, ga- mentos. Zepherino Cardo o naclo 
nhando velocidade, continuou a soffrcu. 
sua trajectoria, e, ao chegar á Os 11assageiros do p. 30 !anca· 
estação de Santos Durnont, ao ramo seu prulcs lo contra os do11. 
in\lez de parar como de costume, emp1·egados da Companhia Mo
entrou pela estação a dentro e gyana, os quae , esquecendo o 
seguiu para frente, ante a sur· dever, haviam po to eru pcr1go a 
presa de todos que estavam á sua vida de tantas pessoas. 
espera e daquelles que nellc VIR· A Companhia l\logyana deve 
javam. abrir rigoa·oso inqucdto punindo 

Todas as cabeças correram pa· a ambos. 

Onde encontrar artigos 
~ar atos e de bom gosto? 

,... . 

ot()rea, e ee 
aoe foram 
•endelro 4t 
lindo &u.za 
truldot doe 
Santa Rita. 
daqlll. Conve 
vra.dor, pera 
pelo QU&l o 

tiçoae 
roa de noeea 

O dr. 
clegudo 
as, 
r. Hego 

na! de ssis._ 
uella zona, I 

capturas, con 
nente Gabrie~ 
colta pcrcorr 
e, em pleno 
quadriU1a de 
se!ldo ~ppr" 
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A/MS. 

O. N. 1'. 64 

CON&ILHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Mlnllltrlo do Trlbllho, lndustrll 1 Commerclo 

• 

Na conformidade do disDosto na art. 53, § 1a, do Dec. na 

20.465, de 12 de outubro de 1931, alterado pelo de na 21.081, 

de 24 de revereiro de 1932, a Companhia Mogiana de Estradas de 

Ferro, pelo oricio de rls. 2 e 3, ora autuada~ submete á cons~ 

deração deste Conselho, em orieinal, o· inquerito administrativo 

que rez instaurar contra os rerroviarios Jos~ Kaneel Alves, ma

quinista, e Zeferino Cardoso, foguista, para apuração de falta 

grave e consequente demissão de ambos do serviço da Estrada. 

Examinadas, em conjugação, todas as peças que constituem o 

~resente inquerito, cabe-me informar o seguinte: 

quanto ª- fonna 

Foram obedecidas, quasi que integralmente e de modo perfei 

to, as instruções aprovadas pelo Egregio Conselho, em sessão de 

25 de maio do corrente ano, e baixadas por portaria do Snr. P~ 

sidente, de 5 de junho ultimo, conforme publicação feita no Dia

rio Oficial de 9 desse mesmo m!s - (houve, apenas, pequeno ex

cesso do prazo estabelecido no art. 11, no tocante á remessa do 

inquerito, ap6s a sua conclusão, que é considerada a partir da 

data do relatorio da respectiva comissão) . 

quanto ãQ conteúqç 

A) - Dos acusados: 

são dois, como já roi dito , 
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Manoel Jos~ Alves, maquinista, com 53 anos de idade e Q2 

anos ~ servi~, pois que foi admitido na Emprêsa em junho de 

1903 (V.fichas de fls. 93 e 94 -r~ de oficio); 

O. N. T. 84. 

Zeferino Cardoso, foguista, com 39 anos de idade e ~ ~ 

de serviço, datando de abril de 1920 a sua admissão na Estrada 

(V.fichas de fls. 95 e 96 - r~ de oficio). 

B) - Da acusação& 

Consiste em que, no dia 7 de julho ultimo, entre as 

estações de Nhumirim e Santos Dumont, os acusados, tendo entra-

do em luta co~oral dentro da cabine da locomotiTa n2 401 do 

trem P 30, q~e conduziam, acabaram por abandona-la em plena ca~ 

reira, pois que ambos cairam sobre o leito da linha rerrea. E o 

trem, desgovernado, seguiu com grande velocidade, assim passando 

pela estaçãe de Santos Dumont, onde todos que ali se achavam á 

sua espera ficaram aterrorizados, na previsão de um desastre imi 

nente, que foi evitado pela ação "oportuna do mestre de linha Ma

noel de Oliveira,o qual, viajando na cauda do trem, :percebeu que 

este ia sem governo e, vendo sinais de alarme de diversas :pess~as, 

tratou de agir com a presteza :possivel, conseguindo desligar a 

mangueira do freio de vacuo automatico, em seu :ponto terminal, e 

que se achava a seu alcance, depois do que, então, diminuida a 

marcha do trem, pela ação do freio, saltou ele da plataforma do 

carro e correu :para a locomotiva, subindo á cabine, onde fechou 

o regulador, :parando o trem e salvando assim os passageiros (V.r~ 

latorio de fls. 91/92). 

C) - ;Qã :prova: 

Além do acusado, cujos depoimentos constam de fls. 18, o de 

Jos~ Manoel Alves, e de fls. 19, o de Zeferino Cardoso, foram ~ 

vidas no decorrer do inquerito as seguintes testemunhas: la.) Se-
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bas tião Mariano de Assunção (fls. 20 e V.); 2a)- Joaqu 

cisco (f ls. 21); 3a.) João Bazau (fls. 22); 4a.) Manoel Olivei

ra (fls. 24); 5a.) Lirio Ramos (fls. 25 e V); 6a.) Joaquim Go

mes Machado (fls. 26 e V.). 

Encerrados os depoimentos dessas testemunhas, e oferecidas 

pelos acusados as respectivas razões de def~sa, por intermedio 

de seus advogados (Manoel José Alves, petição de fls. 29 e ra

zões d.e fls. 31 V .-36, que se acham instruidas pelos documentos 

de fls. 2?,38, 39 e 40 a 41; Zeferino Cardoso, razões de fls. 

42 a 46, acompanhadas da justificação judicial de fls. 48/~

depois de feita a juntada das declarações do Presidente do Sin

dicato dos Ferroviarios da Companhia Mogiana, a proposito da ca

s.o, e que constam do olf'icio de fls. 64/65, foram ainda ouvidas 

as tes temunhas ind~cadas pelos proprios acusados, a saber: João 

Herzer (fls. ?9 e v. e 8? e v.); Delduque Costa (fls. ?9 v.ao); 
Joaquim Novaes (fls. 80 e V.); Braulio São João (fls. 80 V.Sl); 

Jos~ da Silva N6ra (fls. 81 e v.); Sabino dos Santos (fls .• 88 e 

V.); Manoel Domindos Terrivel (fls. 89 e V.). 

Pela leitura dos depoimentos pres tados, quer por aquel~, quer 

por essas ultimas t es temunhas, não se chega senão a conhecer deta

lhes e incidentes que s6 in·ter essam como elementos subsidiarias 

á conclusão f inal, que deve ser apoiada na causa e não nos ef ei

tos pelos quais se concretisou a falta grave cometida pelos acu-

sados. 

~uer isto dizer que não basta focalizar o fáto de ter sido 

abandonada a locomotiva em carreira, mas sim investigar, pelas 

provas colhidas, qual dos dois acusados é que deu inicio á luta 

que travaram e da qual resultou a quéda de ambos ao leito da li

nha ferrea. 

Assim não procedeu a comissão de inquerito, que se limitou 

ao exame da falta grave, sob o ~onto de vista consequente, des

prezando, por considerar dificultosa, ou então, absolutamente 
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Ca1ram da locomotiva, mas o maquinista, já ferido, ainda roi 

agredido pelo roguista, quando estava no chão, recebendo golpes 

nas costas, embora estivesse caido de bruços". "~ notavel a 

circunstancia de ninguem ter ouvido do roguista, na ocasião , a 

declaração de que tinha sido agredi~o pelo maquinista: êle, ce~ 

tamente, no caler da lúta, não se esqueceria de uma tal circuns

tancia -A afirmação reita de:pois não merece credito: foi-lhe, 

certamente, sugerida para se livrar de maiores penas•. "Por o~ 

tro lado, estando o t rem proxim~ de lima estação e eiigindo aten

ção do maquinista, não ! provavel, que ~' mui to mais fraco do 

que· o inimigo, saisse do seu posto e f'osse agrecli-lo. o maqui

nista, ~elas suas fUnções, não deve sair ~ ~posto, ao lado 

direito, com a atenção dividida entre a alavanca e os varios a:pa

relhos de direção e a linha ferrea :por onde deve passar. O fo

guista, ~ contrario, tem fUnções de alimentar a fornalha, andar 

na cabina: e, dessas funções, certamente, se aproveitou o foguis

ta :p~ desferir~ golpe que desferiu." 

Nada obstante, e apesar de manifesta a procedencia dessas 

considerações, :pela sua conformidade logica com as provas coli

gidas nos autos, respeitada a conjugação coerente dos respecti

vos elementos, conclue o oficio de fls. 2/3, não como devia , mas 

solicitando autorização para ser lavrada a demissão de ambos os 

acusados, quando é certo que um deles - Jos~ Manoel Alves, com 

30 anos de serviço efetivo - de nenhum modo p6de ser r esponsabi

lizado pela falta grave que fez determinar a instauração do pre

sente inquerito. 

~ o que me cabe informar, o~inando pela audiencia d~ Procura-

doria Geral. ê??/f------
Rio de Janeir~ ae s~~~!J;2:::J.I-It:7 
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Mlnlatarlo do Trabalh, 

impossivel, quero crer seja esse o motivo, a investigação da 

responsabilidade primaria de um dos acusados, o que permitiria 

justificar a inculpabilidade do outro pela verificação de coa

ção fisica, resultante da agressão sofrida em condições de in

ferioridade (V. relatorio de fls. 91/92, já citado, na parte em 

que se diz: "sobre a origem da briga os acusados atribuem de um 

para outro a culpa" "Vê-se assim que os acusados colocaram -
em segundo logar os seus deveres e praticaram um áto criminoso, 

o qual poderia ter acarretado consequencias gravissimas para os 

passageiros do trem que lhes estava confiado~_:As partes inte

ressadas, pelos respectivos advogados,esforçaram-se, cada uma~ 

para aliviar a culpa de seu constituinte, atribuindo ao outro a 

responsabilidade ~ agressão, porém, ficou sempre ~ patente Q 

fáto principal, que ~ â falta~ compreensão dos deveres dos~

sados, pois estavam conduzindo um trem de passageiros, para o qual 

a falta de qualquer deles, na condução da locomotiva, poderia 

acarretar serio desastre"). 

Nessa conformidade, concluiu a comissão de inguerito por 

julgar procedente a acusação .formulada contra ambos, maquinista 

e foguista, enquadrando a falta no art. 159 do regulamento baixa

do com o Dec. no 15.673, d.e 7 Setembro de 1922(:). 

Entretanto, no oficio de fls. 2 e 3, assim se manifesta o 

Diretor-Presidente da propria Emprêsa: "Pelo conjunto geral das 

circunstancias, pensamos ser de muito maior gravidade a culpa do 

foguista: este, moço e forte, a~rediu o maquinista na propria ca

bine, em hora de serviço e desferiu-lhe um golpe brutal com uma 

haste de ferro. A fotografia, de fls. 82 (fls. 85) é flagrante: 

~ golpe foi dado ~ lado, ~ esguerda para ª direita. Sendo o 

logar do maquinista á direita da locomotiva, ~ evidente gue ele 

foi aparu1ado quando estava nQ ~ posto. Provavelmente, depois 

desse golpe e na iminencia de outros, o ·agredido saiu do seu pos - - - - ..;;;_.-

to e atracou-se com o adversario, muito mais forte do que ele. - - -- - ----___; 
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Adjunto 

de 19~3 

A Companhia Mog ana de Estradas de Ferro envia 
# 

ao Conselho o inquerito administrativo instaurado contra Jose 

ranoel Alves e Zeferino Cardoso , processados por haverem aban

Cl.onado em carreira , uma locomotiva que rebocava um trem de passa

' eiros , no qual viajavam, alem do pessoal(guarda , ajudante e 

etc) 16 passe~eiros de 2u classe e 5 de primeira . 

A ocurrencia foi ~avidamente comprovad e har

wa a pela imprensa com natural destaque , pois fatos desta ordem) 

rovocam,justificadamente/grande alnrme . 
# -E so providencialmen e nao teve o caso ma·ores 

C. N . T. 29 



consequencias : - O Mestre de Linha. Manoel Olivei.ra que via

java no trem, percebendo que este passav em veJ.ocidqde , pe-

la Estação de Santos Dumont sem p rar e notando que pessoas 

lhe acenavam, desligou a mangueira do fre o automatico ~m 

seu onto f nal , diminuindo a velocià de e consegu ndo 
# 

chegar a locomotiva ~ de er maTcha do combo o . 

E fato de tant 
# 

gravidade verificou-se por ue Jose 

Manoel Alves , maquinista , tendo r xas anteriorPs com Zeferi-

no ' Cardoso , foguista que com ele trabalhava , foi por este 

agredido quando no seu osto , b ndo ando- o , par se atracar 

com o se~ agr ssor . 

Os dois acusados apr~sent r~ defeza~;'mboro pareça 

que ao maquinista não se deva responsabilizizar , assim não é. 
Sua responsabilidade embora menor ex ste . 

I / ~-.JD .J a. J 

Não deixemos de e conhecer o herd> sm 
1 

ue SJ1rne-

cessari~para , mesmo agredido , manter- se no seu posto; mas 
, 

tambem, e forçoso reconhecer uma absoluta falta de compreen
; 

são, não só de seus devere~ como da extensão do m 1 que po-

der q causar , para que não ti ves se
1 

ao menos
1 

um in c t v 

ara. deter· a marcha do trem . 

Ademais a fé .de oficio do maguin sta nã~ecomen
da. muito . 

# 

Atendendo , porem, ao seu longo tempo de serviço , 
, 

30 anos , e a sua edade que dificultaria o inicio de uma vida 

nova., proporiamos para ele um rebaixamento de peste/que fi 

caria como uma justa penalidade . 

uanto ao foguista Zeferino Cardoso opin os seja 

autorizada a demissão . 

- 8 I - 1934 ~ ~ 

c::2~-.r-~ ·~ L~ 
do Procurador Geral 



Exmo. Sr r. D,· . I' eAidente do Conselho Hacional do Tra"balho 

RIO IE JANEmo • 

• 

Z f 
. ra e de 1.0 

e er1no arao so, ferro v iario, residente 
nesta cidade á Rua Padre l!'eijÓ nQ 43, tondo sido suspenso das run-

gões de seu cargo, ~ela aia Mogyana de Estrada de Ferro de Campi

nas em virtude de inquerito instaurado contra o o requerente e 

J '1 Sé Manoel Alves e que se acha em termo de julgamento :por esse 

Egregio C'onselho hn 5 mezes mais ou menos.:pede a V.Excia.seja jul.:.. 

gado o seu caso pois que se acha sem rec .. ursos e p~ssando necessi .. 

dade.Nc-stes termos por ser de Justiça, 

E. R. M. 

J 

-
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SYNDICATO DOS FERRO 
-- DA --

COMPANHIA MOGYANA 
SI!DE El\! CAMPINAS 

J\. 

Snr. Dr. Joaquim Pedro Salgado 

, .n. inistro do Tra alho, Industrta e 

ELHO NACIONAL DO TRABALHO 
e/P_......;A:.____;;;_:,.;..;..,._- Rio 

No m.ez de Julho de 1933, ZeJertno Gomes Cardoso, 

da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, associado deste Sindicato, 

matriculado so numero 1~5 , respondeu tnquertto administrativo m Ri

beirão Preto, por falta cometida em servt o. 

A Dtretorta d st Sindicato, representada por s u Presidente 

abatxo assinado, asst tio o tnquertto e produsto a sua defesa por es

crito, cujo documento · !ot anexado ao processo, que d oe extsttr no De

partamento Nacional do Trabalho, digo Conselho Nacional do Trabalho. 

Por falta de solução, at eBta data, aquele no so assoctado es

tá suspenso dos ervtços da Empresa desde aquela epooa e nestas con

dçÕes, em receber vencimentos e sofrendo necesstdad~s. 

Esperando que v. Excta. prootdenctará de modo a ser soluciona

do o presente caso com a posstoel urgencta, enviamos 

Respeitosas saudaçÕes 

~. 2 O. t-114, 1 34 





C. N. T. · 25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
-----=================~======~~---1 

Mtnblerlo do Trabalho, 
ladulrla e Commerclo 

P. 9068/33 

JSS/EA ACCORDÃ O 
la • 

............. .. Secção 

19 .. ;2~ .......... 
VISTOS E RELATADOS os autos do processo em que a Companhia 

Mogiana de Estrada de Ferro remete o inquerito administrativo que fez 

instaurar contra o maquinista José .!anoel Alves e o foP-:Uista Zeferino 

Cardoso. 

Relatorio : 
N No dia 7 ~de Julho de 1933, entre as estaçoes de Nh~nir1m e 

antos Dumont, o maquinista Jos I.!anoel Alves, que conduzia um t em de 

p ssageiros , e o foguista em serviço nesse trem, Zeferino Cardoso, trava

ram luta corporal dentro da cabine da 1oco.1otiva, ao que resultou cairem 

ambos sobre o leito da estrada, e continua o aludido trem em movimento 

seta governo . o mestre de Limha. '"irlOel de Oliveira, que nele viajava, 

conseguiu deter a sua marcha)evltando, assim, possi velmente, um desastre 

de ftmestas consequencias. 

Isto posto: 
IV Considerando que no in uerito administrativo nao eXistem ele-

mentos de conv cção para que se possa estabelecer o grau de culpabil -

dade dos acusados por não haver testemunhas que presenci ssem o fato ; mas , 

cons1derru1do que a falta praticada por ~osé anoel Alves e Ze

ferino Cardoso é das mais graves, pois ue, tendo sob suas responsabili-
N dades a vida e d versos passageiros e tantos interesses materiais, nao 

sopitaram os 1mpetos provocados por qualquer desacó ,:do mornentaneo, ra 
N N crear tao criminosa sttuaçao ; 

Resolvem os memoros do Conselho Nacional do Trabalho autorizar 



• 

• 

, 
"' a dern1ssao de Zefer1no Cardoso e José Manoel Alves, 

a este ult~no o direito de continuar como associado a Caixa -

para os efeitos do disposto no art . 53 § 3° do Decreto no 20. 465. 

Rio ~e Janeiro , 19 de Abril de 1934 

PU:C:iC:',: .. ·~·. 

Em_.:?.&_de~.fu I<- c 

/ 

... r - .·: ""* t\ 
• I " .... .u 

do l93L 
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P. 9068/33 

/EA 
7 Junho 4 

• 

nr. J1retor da companhia Mog1ana e Estru de Ferro 

Rua BOa Vista, 2 
N 

Sa.o PaUlo 

Para os devidos !1ns, remeto-vos, de ordem o snr. Pre

s1dente,c6p1a devl amente autenticada do acordao prorerldo pelo 

Conselho N c1ona1 do Trnb lho, em sessão de 19 de Abril o corren

te ano, nos autos do processo em que essa companhia remete o inqu -

rito adm1n1strut1vo que :rez instaurar contr~ o qu1nlstn Jos~ -

noel ' ves e o foguista Ze!erl.no Cardoso. 

N Atenc1os ~ sau aQOes. 

(Oswaldo So res) 

Diretor da .ecretar1a 
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;y,NDJCATO DOS FERROVIARIOS 
--DA-- Campinas,3 de Abril de 1934 COM ANHIA MOGYANA 

StDE PROPRIA KM C AMPINAS 

Rua Dr. Campos sanes, 578 :-: Teleph. 2-4-8-8 

111 

s.F.7/ 10 4 

Ao Egrejio Conselho Nacional do 

RIO DE JANEIRO 

Tendo a Companhia Mogiana de Es~radaa de Ferro,in• 

formado a este Sindicato,que ainda não obteve solução a respeito do inquer1 

to administrativo a que foi sujeito o ferroviario Zeferino Gomes Cardoso, 
I confor.me copia da carta recebida daquela Estrada,veriho a presença desse E-

-grejio Cone lho,afim de solicitar seja apressado a soluçao desse inquerito, 

que muito ten prejudicado ao nosso associado, que A& longos meses acha-se 

suspenso dos e rviços. 
sua situação,diante desse estado de coisas é devé

ras critica,dada a impossibilidade de se manter. 

Vem ele apelando para este Sindicato,no sentido de 

ser solucionado o seu caso,para o seu soasego,bem como para a manutençãO de 

sua :f'â.m.ilia, que ven sofrendo privaçÕes atrozes, em virtude de não poder ele 

procurar colocação em outra parte,na espectativa de obter uma solução com 

justiça. 
o Sindicato por essa razão, vem apelar para o alto 

espirito de justiça,que emana de todas as decisÕes desse Egrejio Conselho, 

afim de ser com a poasivel brevidade Jlilgado o caso em queetão,pelo que de!, 

de já antecipo os meus agradecimentos e aproveito da oportunidade para apr~ 

P~ntar as minhas melhores 

Saudações 



em 20/4/34. 

1a. Secção. 

A. L •• 

., ' 

Não encontrando no Prato-

colo desta Secção referencià a processo 

em que eej parte Zeferino Gomes Cardoso, 

. passo, para os devidos fins, o presente 
t 

documento ao Sr. Diretor da Secção. 

Recebido em 26/4/34. 

Em cwnprimento ao despacho aupra, 

apresentei; nesta data, projeto d 

, expediente. 

Rio,. 26 de Abril de 1934. 

e~Jfozpo i_{;u r& , cp-1rt, 1 Aux. de la. Cl. / 

c 

,. 

• 

' 

.. 



SYNOJCATO DOS FERROVJARIOS 
--DA-

COMPANHIA MOGYANA 
s.aOE Pf\OPRIA EM CAMPINAS 

Rua Dr. Campos Salles, 578 :-: Telepb. 2-4-8-8 

111 

(COPIA) 

D.42/26 

Camp1nae,23 de Karço d 

Ilmo.sr.W&Bbmiro Mauricio 

DD.Presidente do Sindicato doi 

Ferroviarioe da Companhia Koe ana 

CAKPINAS 
• 

respo ta á vossa carta S.F.7/52 de 

15 do oorrente,venho infor.mar-voe que ate a preoent 

data o Conselho Nacional do l'rabalho não deu solução 

sobr o inquerito administrativo a que foi submetido 

em julho de 1933 o ferroviario Zeferino Gomes Cardoso 

.. 
Saudaçoes 

a)Roracio A.da Costa 

Inspetor Geral. 
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Ribeirão Preto ,29 de Dezembro de 1934 

Exm2 . Snr . Dr. Presidente do Conselho J.~acion 1 do rrrabalho 

Rio de Janeiro 

Tomo a liberdade de vir a presença de V. Excia solicitar-vos 

o obsequio me informar qual foi a ultima deliberação desse Egregio 

Conselho, com relação a minha pessôa, constante do processo N2 9.o68, 

)). Em sessão de 19 de bril deste anno, ficou deliberado que a Cia. 

ogyana de 1stradas de Ferro demitisse o Snr. José 1anoel Alves, nad1 

entretanto, dizendo quanto a mim. 

Ia suposição de que o Egregio Conselho, ainda não houvesse 

difinido a minha situação, dirigi-me ao Chefe da Locomoção dessa 

Estrada, a qual respondeu-me a Carta que junto por copia. 

Diz o Chefe da Locomoção, conforme sua carta, que fui demit 

tido por deliberação da Inspectoria Geral, de accordo com autorisaçã1 

do Conselho acional do Trabalho . 

Estranho esse ultimo termo, dado que venho acompanhando coi 

.i kl, /interesse todas as deliberaçÕes desse Conselho e ainda não pude en

~ ~· ~ centrar a autorisação que se refere ao Chefe da Locomoção da .ogyana 

') / ~ · ~&_ Assim, espero que V. Excia me transmi tta por copia, tal de· 

.; ,y' ~ liberação. 

J. .T • , -.....; 
.' 

:' -& 
~: ~ 
~ 

Ç> ~ 
.&;; 

. ~ 

Sem outro assumpto 

Subscrevo-me com alta estima e distincta consideração 

Rua liio de Janeiro N2 2o 

/.?a- _,./~~~--/r?'-~-



(N.20) D. 9/276 !!P 
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro 

Campinas, 19 de 

IllmQ. Snr. Zeferino Cardoso 

DISPENSA:· 

Dezembro de 1~~ 

• 

R. PRETO 

Accuso recebiia vossa carta de 10 do corrente, 

que ~es pondo • 

O machinista José Kanoel Alves foi dispensado 

por determina~ão do Conselho Nacional do Trabalho e vós 

por deliberajão da Inspectoria Geral, de acoOrdo com a. 

autoriza~ão do Conselho. 

Sauda,-ões 

R/0. Chefe da Looomo~ão· 

5 



I N P .{ 1J1 A. ' Ã O 

"' Em pet1cao retro , Zefer1no c:::~rdozo , um dos 1n-
~ teressA.dos ne tes :::~utos, pede que 111e remetta umA copia 

do · ccordÃo e fls 1 R e l , cu.iH decisi:o até e ttJ.Õ 

ignora . 

Penso aue R autoridade suoer lo r poder11. e ferir 

o )edido do sup JlicH nte . 

lo 

A o ~. ~Pite 6U 

R,n .cfJ-tf M -í.e,v ~- • .dez b-

_ ....... &o-d't/1.0 tft? ~(<--c..-'ctl,', . -dú/ 
Direato'r da 1. • l:Jl:cção 
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P. 0018/33 

1 Março 5 

• 

r, zeter1no Cardozo 

RUa Hlo de Janeiro, 20- Ribeirão Preto 
• Esta o d.e Sao Paulo 

commun1oo-vos, para os evldos !tns, que pelo 

aaordão de 1g d Auril d 193-t,o con elho acione~ do 

Trabalho, resol eu utorizar a vosoa demissão, avendo o 
,. 

respect1 vo accordao ido publ1c do · o D1ar1o Ott1o1a1 e 

· 3 de Julho o anno pa sado. 

,.. 
Attenc19sas s u~a~es 

~ lo ' 

f .. 
('. . ) 

I I ' 



.. 

.. 



QR JOÃO DE OLIVE!~A BARRO~ 

R UA $E6AE:.TIAO, ~2 

TELI:. 1 ~ O~J 

RII:!F:ll'<l\0 P"<E:TO 

Exmo. Sr. Dr. Ministro do TrQb&lho 

-ZEFERINO CARDOSO, ferrovi~rio da Cia. Mogian&, por seu procurador 

infra assinado, nos autos do processo P.9068/33, em que contende com 

a mesma Estrada, vem exp&r e requerer a V.Ex., o seguinte: 

/ O egregio Conselho ~aciom~ .. l do Trabalho houve por bem sutorisDr, pele 

v. Ac6rdio de fls., a demissio óo recorrente, do cargo que ele ocupa

va em di ta Estreds, por considerar grave ó f&l ta que lhe foi atribui-

da. 

Acontece, porem, que s6 agora o recorrente teve conhecimento ds V. 

decisbo que determinou o seu &fastamento do trab&lho dessa Empresa. 
,.. 

Até agora, apenas se consider~va suspenso e nao dispedido. Porisso, 

nbo se deve cogitar de prescriç;o no ceso, p~ra impedir o conhecimen

to do presente recurso. Alem disso, por UffiG questio de equidade neo 

~ p&ra se desprezar os direi tos de parte, trEJDCé!ndo-lhe as portas do 

recurso administrativo, ~ormente na hipótese dos autos que nio h~uve 

ci&ncia da decisio recorrida, por parte do recorrente. 

Nb'o se contesta que a fE.lta aludids sejó gr&ve. O que se contesta é 

que o recorrente tenhé! siquer intencionál ou culposamente, concorrido 

póre a verificação da lament&vel ocorrência de que nos falam os 8Utos. 

A pr6prió decisão de fls. confessa que no processo n~o ha elementos 

pórs grl:lduação da responsó bilidade aos indicié!dos, pelo que autor·i

sou a demissbo de ambos, fic~:;;ndo o maquinista Jose f~noel Alves, que 

foi o culpado de tudo, com direito de se aposentér, como de fóto ,jl 

se ache. E:posentedo, e o recorrente que foi vitima de inopinada agres- '. 

sio, por psrte do mesmo, até hoje se acha afastédo do serviço, sendo 

egors demitido, quando n~o praticou f'slté! é..lgumé, quando nbo 'passou 

de uma vitimé!, perdendo 13 bnos de serviços ininterruptos ~ Estreas! 



• 

• 



Pelss declar~ções ao recorrente 

:~.h : \" l~. 
~· ·~ 

e por outr~s constantes do processo, 

se observa que Jose N~noel Alves é um individuo impulsivo, rixento. 

Nenhum ~oguist~ desejava trsbslhar com ele, dado o seu temperomento 

exaltado e provocador, sendo certo que o pr6prio recorrente chegou a 

pedir, dias antes do fato, eo Chefe da Locomoç~o, que o removesse paré 

outra linha, efim de evitar que fosse agredido por esse maquinistél, 

cuja atitude noo era possível continuar a Bturar. O Chefe de locomo

ção prometeu atender logo que fosse conveniente õo amdamento do ser

viço. ~~s, cerca de dois ou tres dias ap6s, deu-se e agressão. Com a 

locomotivo em movimento o recorrente é btélcado por esse maquinisté:i 

que (, mui to me. is forte; impossibili t~ao c o mo se schava de invoca r so

corro, teve que se defender para não ser morto, atrac~ndo-se com o 

seu agressor que na luta c~iu da locomotiva, élrrsstondo consigo ele 

recorrente. 

Como o mequinista recebeu um ferimento resultbnte da queda, foi o 

recorrente processbdo por ferimentos leves, tendo sido absolvido pelo 

negativa do ~élto, como se pode constotor com a certidão anéxe. 

E' principio comesinho de direito que - ns dúvidél não se deve conde

nar. NOS eutos tudo indica que o recorrente nso perpetrou falta al

guma, tendo sido entes vítima até esta data, da culpa de seu compa

nheiro de trabt::tlho. De ~ato, afastlldo do serviço ha T!'lb is de 7 é nos, 

sem perceber vencimentos, processado e agoro com a sua demissso auto

risads, compreende-se que mesmo que tivesse alguma culpa, o que se 

contesto, jl pagou de sobejo! ••• 

Se I1b dúvid& E:. aecisb'o deve ser ft.voravel ao reu, quãnto mé:lis no-ca

so dos autos, onde surge a inocência do recorrente, até pela decis~o 

criminal do Juizo que o absolveu. 

O seu companheiro, o culpado de tuáo, é premiado com a sua aposents

doriÉ.• O recorrente que tem a sua fé de oficio sem mc.ncha, é posto nb 

ruo, contrt::t B evidência dos autos, quE:.ndo até o Poder Judici~rio j6 

o é:lbsolveu nb põrte criminsl da questão. 

Competiris ao foguista parar a locomotiva ou tofnbr qualquer providên' 

cia n~ situoçêo em que se bCh6va, quando era agredido? Seria de seu 

dever conhecer o m~nejo dó méquina, fazendo-~ p~r&r nhquela singulbr 



J• .. 

( 

-III-continuçç~o. 

emergência? 

-Egreg io r inistro, n·o se fJode ótribuir- é:IO recorrente siquer é:. co- res• 

ponsçbilidé:lde ijelo sucedido. Um individuo,ncs condiçÕes em que se en-1 
c ontrbvb o recorrente, nbo poderiõ çgir de outr~ maneiré:l. Nbo deve o 

recorrente continubr ~ sofrer os revezes d~ circunst,ncié:l de que foi 

vi tirnó. Por·isso, o recorrente entregç m .. s mb os ti e V .Ex. a soluçb' o do 

presente recurso, Lfirn de que V.Ex. dele torne conhecimento e oi provi· 

mento, reintegrando o recorrente no seu serviço na Estrbda, perceben

do o mesmo os vencimentos btrbzbdos, devidos ao tempo do aféstçmento, 

sem prejuiz.o dbs regé:lliçs legcis, por· ser um uto de inteirb JUSTIÇA . 

Ri beir~o reto, 'f · 

P.p. '/~ • 

4 () 

• CIAL \AIOR ··~ 
l~· "' /lfl IJ • ' ' 

nr..UA .... .. r.zo. :1 
:t!O • ""'"'" 
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l'Rll:C. . .0 ............. '1:,. J>;t}ihQE~'J:.Q ... .. & ~ 
.......................... Di .................................................. . 

~s\aclos -u\\\clos elo ~tas\t 

. -.:~::JTADO .... Ds ... '\.O ... n .• JlLO. ..... .... .. ........ ...... . • .. • J ... h .!B .. .~lR.- <:? ... P.Ri.L.Q ..... .. 

LIVRO N ...... 93............. á f/8 .... 35.5 ..................... . .. ..... J:.~ ... Traslado da procuraçtlo abaixo t1·anscríta 

Procuração bastante que fo3 ..... .Z:J.F.:lRIHO .... c .. ~ .. DO.J.o. •. ~ ........................................................ . . 

Al U quantos este Publico Instrumento de Procuração b stante virem, que no ano 

do Nascimento de NOSSO SENHOJ:t JESUS CHRISTO, de mil novecentos e .... qu._ r. r :ts."\. .......................... .. 
.. ( ... 4.0 .. ..) ... , aos ... do.z.o.l.t.o .... L .. 1.8 ....................... dias do mês de ... ... J.JJ.l..ho ............................................................... . 
do dito ano, .nc.a.'tt:'1.. ... c.i.dnd.c ... dn... iho.i.r:.o .... rat.o .. ,... 's.:t . do .... dc ................ ..au.lo .. , .... o.m ... c.<.u.t.o.r.i o 

.co .. par.e.c.c.u .. c.a .o ... o.uto.r.g ntc ... "· ~ 1 I lTQ ... C DOS.O., .... brruLil.o .. ir.o.* ... mn..i.or. ,.. ... a.o.lte.ir o , 
.. f.c.r.r.o.v.ia.J:.io . ., .... .domi.c.i.l.in.do. ... nc.r7.ta ... o.i.da d.e ., ................................................................................................ .. 

reconhecid ............ pel ........... propri... ......... de ............. m.i.m .... e ..................................................... das duas testemunhas adiante 
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Ao qua ................. disse .................. ele ........ ·outorgante ..... , conferia ............ os poderes que as leis lhe ........... con-

cedem pura em seu nome .......... como se presente fosse ............ requerer ...... ......... , alegar ................. e defen-

der .................. seus direitos em qu alquer Juizo ou Tribunal, propondo a quem dd direito tiver, as ações 

competentes, civis, crimes ou coUlerciais, proseguindo em seus termos até sentenças e suas execuções 

assinando os r espetivos articulados, oferecendo em juizo o que fôr necessario nos incidentes que' apa

recerem, interpondo recuréos de npelação ou agravo, opondo suspeiçtles, e prestando em sua alma qual· 

quer licito juramento, requererá inventc~.rios, partilhas, embargos, arrestos, sequ estros e cartas precato

rias; fa1·fl. justificações, habilitações, louvações, composições, r econvenções, confissões, desistencias, tran

sações, at rema taçôes, aBjudicaçõe!?, arbitramentos, arrecadações, protestos, contra-protestos, tomando 

parte em assembl éa de credores, votando, impugnando, e discutindo creditas, assim como lhe ........... con· 

cede ................. poderes para transigir .. __________ __ t:Jm juizo ou fóra dele, dando quitação do que recebet· ................. , 

substabelecendo esta si convier e os substabelecidos em outros, relevando-os do encurgo de satisfação 

q oe o D ireito outorga. E de como assim diss ............... do que dou fé lavrei este Instrumento qne sendo-

lhe l ido, aceit .................. e assina ............... com as duas testemunhas presentes ...... w:!:el.so.n ... D.i ns. .... dt: •. ... O...oa.ro 
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Antonio Juvenal de Oliveira,eacrivâo 

do Jt~i de ta comarca de Sao qimao, 

Esta o de ao Patüo,etc. 

CERTIFICO, a pe i o de pea rJÔa interer'Jaada, que do procea-

ao crime entre partea,como autora a Justiça Publica e 

como réo ZEFERINO CAROOZO ,ar uivado no cartorio o ju-

ri eata comarca,a meu caruo,con ta,a ol a ea f3 er1ta 

e nove,a aentença exarada pelo eritiaaimo Juiz doata , 

a sentença do teôr ae uinte:-" Em conformidade com a 

deci ão do juri ,negando o primeiro queai to do que tiona

rio,referente o fato criminooo imputado ao acuaado,ab-

solvo o reo ZEFFRINO CARDOZO da. aounaçao que lhe foi in-

tent e mando 
, 

ue e va em az,dando- e-lhe baixa n 

culpa. Cuataa na forma da lei. ala <3eoreta do juri e 

são Simão ,em vinte e oil3 de Fevereiro de mil novecento 

e trinta e quatro. O Juiz de Direito,Preaidente do Tri

bunal do juri, Juatino Pinheiro." O referido é verdade, 

e ou fé. Eu,Antonio Juvenal de Ol iveira,eFJcriváo do 

jt~i,a datilo ~rafei,dato e aaf3ino. 

ao Simão,l6 de Novembro de 1939. 

O vão do juri, 

~~~~~~~Mv~at ~~/~ 

Certidáo , l3 ::.oo 
Adcion 1, . 40() 

Selo , 1~6oo 
Soma, 15 Bo~ 
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M. T. I. C. - CONSELHO NAC IONAL 00 TRABALHO 

• 

• 

Proc . 9 .068/33 

/EB . 

Cia . Moglana de E. de Ferro remete inquérito 
admini trativo que f~z inst~urur contra o ma 
quinista José Manoel lves e o fosáuista Zefe 
rino C~rdoso, para fins de demissao • 

• 
~ A R E C B R 

por ac6rdio de 19-4-954 , puolicado no Di~rio Ofi

cial de 23-6-934, o E . Conselho Nacional uo Trabalho autoTizou 

a demissão de Zeferino Cardoso e José Manoel lves , foguista e 

maquinista , que se atracaram em luta corporal dentro de uma lo

comotiva em movimento e que c€1indo ambos á linha durante a lu-

t , deixaram o trem em movim nto . 

Agora ew jul~o de 1940 , port~nto seis 1os depois 

de publicado o ac6rdio, vem Zeferino C~rdoso recorrer p~rg o Sr . 

Mini tro do Trabulho , n formo da petição de fls . 118 , reita por 

advogado constit~ido procurador uo processo • 

O recurso é inoceitavel nüo só porque está fóra 

do . prazo legal, como porque no m~rito é de improced:nci abso

luta o 

Opin~ndo contra rbteuçlo do recorrente, requeiro 

seja o procel:loo oujeito ú alta delibert:~ção do <)r . Ministro do 

Trabalho, 

Rio d~ Janeiro 1 19 de outubro de 1940o 

• 
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