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Com êste faço chegar ás mãos de v.s. os autos do nqué-

rito administrativo instaurado p~ a Rpurar falta grave atribuida a 

Jos~ Crjstovão Morais, manobreiro em Raiz d Serra. 

Pelas eças do processado se verifica, sem a m nor dúvi

da, que o imputado incidiu na falta grave - 11 embriaguez h hitual ou 

em serviço"- capitulada á alinea b o art. 54 do Decreto n. 20.465, 

de 1 de outubro de 1931. Não s6 se apresentava Mol'ais alcoolisado 

em serviço, como, no dizer acord das testemunhas, era visto em es-

tado de embriaguez habitual • 

...... 

Assim, espera esta Companhia a deliberação dêsse Egregio 

Instituto pAra ser decretada a demiss~o do indiciado, na confol'mida

de do que estatue o § 1~ do art . 53 do Decreto acima citado e modi

ficado pelo de nQ 21.081, de 24 de f vereiro de 1932 . 

V lho-me da oportunidade para reiterar a V.S. meus pro

testos de subida estima e distinta consideração. 

1 an xo c/30 fls. 
Diretor 

Jlt .. :!:;:::~ /!!-··· ...... ;~·· . -·--
l!trecto~ da 1: ~ · 
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LEOPOLDINA RAIL WA Y . . 

. 
Expediente sobre IN tnmiTO ADMINISTRATIVO FARA APURAR FALTA 

GRA.V ATRIBUIDA A JOSE' CRISTOVÃO MORAIS,' MA.NOBREIRO DO 

D~S'fA.CA:L!ENTO D~ RA..IZ DA SERRA, ACUSADO DE SE APRESEN-

TAR EM. SERVIÇO ALCOOLISADO • 

Data de começo ... . •. .. ..... .. . ...... 2~ .. ~E NOVEMBRO DE 1933. 

Data de terminação ~ DE DEZEMBRO DE 1933. 
... •. 

"T .. 

• • 

=--11=-N. 20.000 • 4 932 



LEOPOLDINA 
RAILWAY C.• 

C'OMISS!O DE 
, 

INQUERITO ADMINISTRATIVO 

, 
INQUERITO ADMINISTRATIVO 

• 

A C' U S A D 0:- ~OSE' MORAIS, 

MANOBREIRO DO DESTACAMENTO 

D:i RAIZ DA SERRA • 

• 

AOS VINTE E QUATRO DIAS DO ~S D:i NO

VEMBRO D:i MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRts, 
, 

AUTUO A PORTARIA DOCUMENTOS QUE ADIANTE 

SE SEGUEM . E, PARA CONSTAR, EU, MANOEL AU-

GUSTO VAZ ~IOR, 
, 

SECRETARIO DA COMISSÃO, 

SERVINDO DE ESCRIVÃO, ESCREVI ll:S; T RMO, 

Q.UE - SUBSCREVO,II:/~Á:J. ~-



LEOPOLDINA RAILWAY 

vj/jpn Rio de Janeiro, ~ de novembro de 1933. 

D.G.Oll,23-(RL) 
-I.A.73- 6 

PORTARIA 

Tendo em vista os fatos narrados na carta do ar. Chefe do Trá-

fego, datada de 12 de julho do corrente ano, e confirmados pela 

carta de 10 do corrente mês, segundo os quais o manobreiro no des

tacamento de Raiz da Serra, José Morais, vem se apr sentando em 

s rviço alcoolisado, Determino se instaure o competente inquérito 

admini trativo, observadas, fielmente, as instruç5es baixadas pelo 

Conselho Nacional do Trabalho, afim de apurar os tatos imputados 

ao dito tuncionario, ouvindo-se o acusado, as pessôas que dêsses 

fatos tenham conhecimento e as testemunhas: Augusto Coelho, agente 

da stação de Alto da Serra, residente á Rua Teresa nQ 1736, em 

Petropolia; Antonio Soares, ajudante da estação de Raiz da Serra, 

residente á Rua Teresa nQ 403, em Petropolis; Guilherme Chaves e 

Calixto Teixeira, telegrafistas em Raiz da Serra, e Augusto N. Fon 

sec , condutor de trens, residente á Rua J. Caetano nQ 1026, em 

Petropolis. 

Nom io para constituirem a Comissão de Inquérito os are.: Os

car Pinheiro Werneck, Chefe de Secção do Tráfego; Manoel Cordeiro 

Muniz, funcionário ·da Contadoria; e Manoel Augusto Vaz Junior, fun 

cionário da Administração, que servirão, respectivamente, como Pre 

sidente, Vice-Presidente e Secretário, assistindo a todos os têr

mos e atos do inquérito o representante da Companhia, Dr. João Pe

reira Netto, funcionário da Administração. Dê-se-lhes ciencia, 

remetendo-se a presente Portaria, lavrada em quatro vias de igual 

teôr, ao ar. Presidente da Comissão, para os fins convenientes, 

acompanhada das cópias das cartas do ar. Chefe do Tráfego e da to

lha de antecedentes e do certificado de tempo de serviço do empre

gado já referido, todqs devidamente autenticados. 

Cumpra-se. 

Diretor Gerente 

A. eeta, dd-ae ciencia aoe demais , para 

instalação da mesma nesta data. 



LEOPOLD INA RAILWAY b 
rafei;O 

AB/.
Q,ueira Citar: 

The Leopoldina Railway Company Ld. 

T .B .S .1/2505-P Rio de ~aneiro, 12-julho-1933.-

Snr.Director Gerente 

-PRESENT -

• 
PESSOAL JORNALEIRO-JOS MORA 'S 

O manobreiro do destacamento de Raiz da Serra, de nome acima 

indicado, de quando em vez ~ encontrado em serviço alcooli ado. 

1m consequencia disso foi Moraes suspenso do serviço, por LO 

diae, em Agosto de 1931 e novamente advertido em 26 de Maio do cor

rente anno, quando aesignou uma declaração de que estava sciente do 

disposto no artigo 166 do Decreto 15.673 de 7/9/1922 - Regulamento 

para a egurança, Policia e Trafego das etradas de Ferro - bem como 

do que preceitúa o artigo 54 do Decreto 20.465 de 1/10/931. 

Não obstante, o referido empregado tendo sido escalado para o 

trem 102 de 13 de Junho p.passado compareceu ao serviço um tanto 

alcooliaado e depoi da partida daquelle trem de Raiz da erra sal

tou proximo á chave, do lado de Mauá, e só voltou a presença do 

a~ente de Raiz da Serra no dia 22/6,allegando achar-se doente e im

possibilitado de trabalhar. 

Moraes foi admittido em 8/1922 e segundo consta do G.519 não 

trabalhou em outra qualquer Repartição desta Companhia. 

l vista do exposto, proponho a v.s. submettel-o a inquerito 

administrativo.-

rd 

Trafei'O 

TJ3Sl-2505 

(a) A. H. Roberts 

CHEFE DO TRAFEGO.-

The Leopoldina Railway Company Ld. 

Rio de Janeiro, 10 Novembro 1933 

Sr. Diretor Gerente 

Presente 

P SSOAL JORNAL IRO - JOS MORAES 



LEOPOLDINA RAILWAY 

DG.Oll,2} de 5-10-1933-"Inquerito Administrativo-Soeé Moraie-Mano-
-r.A. 73- breiro do destacamento de Raiz da Serra".-

m aditamento á minha carta de 14 de Outubro p.paaaado,junto 

envio-Ihe,em 4 viaa,o certificado de tempo de erviço do empregado 

de nome acima indicado.-

Outroaim,comunico-lhe que Morais no dia 25 de Outubro p.pag-

aado apresentou-se novamente em serviço bastante alcoolisado,motivo 

por que foi suspenso das suas funções e ficará aguardando o inque

rito administrativo.- • 

4 anE!xoe.- (a) F. D. Pryde 

p. Chefe do Tráfego.-

c6pia fiel por:d::&-~ ,4 -tf_ ~. 
~~criturár~~ 

t~~aom~~ 
~ Auxili~r d 

rario. 

Conferido por 

VISTO 

Diretor Gerente 
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:o 

dmitido em 8/922 como g. freios de • erra , em 3/929 

p ssou para manobreiro em u , onde permanéce : 

Em 8(931, suspenso 1 d as por f zer ~ao de bebidas alcolicas. 

26/5/33, dvertido pe falta cima , e ~ssinou o termo do 
disposto rt go 166 do ecreto 15673 d 7/9/922. 

Em 13/6/33, apresentou- a em serviço e na saída do trem bando
nau o posto ,. scS presentando em serviço em 22/6 , ale 
gando ech.r- e doente. 

Gosou s seguint s licenças : • 

1932 - Ju o 3 dias com vencimentos. 

1933 - Janeir 5 • •.-

CHEFE DO T 
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. I .b._F 
THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMIT 

CERTIFICADO DE TEMPO DE SERVIÇO E VENCIMENTOS 

Certifi. o que o nr. . .. José oraes~.-:::: - ---- -"7:- -:.-:-:--.-:-----.---.:-.-:.-:.:-.---:-- · 

empr ado d . ta C mpanhia, onde conta -10-anno ,-5-

p ri d , ex lu ive as licença indi ada a gt11r : 

-1.~-dia de rviço ativo 

~ 

I FREQUENCIA LICENÇAS I DE ATÉ I I C/ VENCIMENTOS S/VBNCIMBNTOS 
Anos Mêses Dias Horas 

DI•• I Hor•• DI•• Hor•• 

I Q 920 I~ 1º-P2o - -6- -21- -4- - - - -- 1- --~ - - 1--:--

-~3 7 921 31 7 ~21 - - _:-19- - - - - --- 1- - - --
1 9 922 2 1 ~23 - -4- -16- . - - - - -- - -- -- - ~ 

~23_ 
. 

21 _ _1_ J23 4 2 - - -13- - - - - -- -- -- .•. 1-

5 2 923 14 _ 3_ fJ23_ - -1- -7- - - - - -
1- - 1-- -- -~-1-·~ 1- i ~ 

-~5 _ 3 9 3 7 4 ~2q_ - - -19-=-- - - - --- -- - ,_ -
8 _i 923 8 4 923 - - -1- - - - 1• - --- -~ - ·-
9 4 923 1Q_ 6 ~23 - -1- -17- - - - - -- - t-o 

s bma -1- -4- -13- -4- - - - -
!~r--

- - - I ~ -
r--- f- ---.::: -- -·- - -- - - 1-

I l---r- 1 
- - - - - j 

16
1 

Q.~23 31~ 10 ~23 - -3- -1 - - - - - 1~ 1 I 1- - 1- ·- I~ 

_ l l 11 923 3Q_ 11 924 ..:.1- - -14- - - - - I· 5 - - - --·- -
~ 12 1-9~~ QQ_ 4 ~26 -1- -4- -2- - - - ,_5 - - --~ 1---

1 5 92E 31 8 926 - - - - - - -100- - 5 
f- -- - -- - - --- 1- - 1--

_ 1 9 92~ 31 12 ~26 - _ -3- -1.:.... - - - - ~~~ f- -- --- - 1--

_l 1 92~ 2ª-- 2 927 - -1- -16- - - - - - 6 - - ·- 1-

_ 1 f- Q .2_2' 22 3 930 -2- - 8 - -21- - -8- -4- - - 6 - - -
_ 23 3930 q_Q_ 4 ~30 - - - - _- - - -31- - 6 - - - --

1 5 93( 30 9 933 -3- -3- -10- - -8- - - - 6 ~ 
I 

--+- - - - -

~I 
- - -~-- - - 1-==..:::::::::: -

I 
, ___ 

. 
SOMA 1-1 I -5~ -12- -4-1 -16- 1 -4- -131-1 

I - -_._ . __ 

OBSERVAÇÓES: RE PAR'l'IÇÃO - Trafégo. N?- T.B 

.J'r béi~hqu qo.mo diarista, Se!fqo . a sua u1t~a categori , em setembro 933 
-do . 2~ ... Di.s.tri to. uspensoes;- ';r.eve .1: ... ~ .. ~ . em . agosto 9.:?.1: ~ .. .. 

Rio de Janeiro, 1 de novembro d 

H. 2.000-7-9:33 
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THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMIT 

CERTIFICADO DE TEMPO DE SERVIÇO E VENCIMENTOS 

Certifico que o nr. ... .. .Jo.sé .. Mora.e.s.-:-:.:-:::-::':" .. ":'. ":".:':"- .":" ":".:":".-:.7:::::::::-: .-:-.. ~:-:-. :-. :-. :-. :-. -:-: . :-. :-: .-: . :--: ::-: .~ .":'. ::- -:::- . :-. :- . :-:- . -:. -: .-:-.C~ L .. 
( é ou foi) 

o d sta Companhia, onde conta -10-annos,- 5 - mêses e-l.\3-dias de erviço ativo dentro destes 

exclu ive as licenças indicada a seguir: 

9?0 9 

923 4 

923 14 ·-- -

9231 _2_ 
923 8 

ATÉ 

_ 2 927 
3 930 

Anos 

--

-1-

-1-

-2-

-3-

FREQUENCIA 

I Mêses I Dias 

-6- -21-

-19-
- 4- -16-

-13-

-1- -7----
-19-

-1-

-4- -13-

-3- -10-

-14----
-4- -2-

- 3- -1-

-1- -16-
- 8- -21-

-3- -10-

--1---t·---l-1---1---+-1 

Horas 

-4-

-4-

-

LICENÇAS 

C/VENCIMENTOS S/VENCIMENTOS 

Dia a I Hora a Dia a Horaa 

VENCIMENTOS 

686:u;OOO 

76 o o 
498 80 -
63$70 

- -
137 600 

76;u>O 

4 '300 'P .dia _ 

5~000 " 
5~500 ,, " 

5,j)500 " 

5$500 11 

6 000 " 

6 500 " 

" 
11 

---- --
-31- " 

-8-

SOMA l_-1o-_J -5~ -1~_-4-1 -16- 1 -4-
ERVAÇÓES: REPAR1.'JÇÃO - Tra:fégo. N~- T.B . S 1-2505. 

Rio de Janeiro, 1 de novembro. ...... de 193 3 

.............. ~ .......... . 
DIRETOR OER NTE ,. '"7 ' 



LEOPOLDINA RAILWAY 

• 
RTID!O 

Certifiao e dou fé que dei oienoia aos senhores membros da Co-
• 

miaa·o e ao representante da Companhia doe têrmoa da Portaria do 

senhor Diretor Gerente. m 24 de novembro de 1933. u, Manoel Au-

gueto .Vaz Junior, Seoretário da ~missão, o ~ertifiquei 

esta,~ ... ~4 :P'7 ~. 
c, . c ~tl 

I' • -·- -2.. ,)7 7// /f .J!-::i> 

e subsorevo 

.. 
. C-~d····~ ~ 
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LEOPOLDINA RAILWAY 

COMISSLO DE IN~utRITO ADMINISTRATIVO 

ATA DE INSTALAQKO 

Aos 24 dias do mês de novembro de mil nove~entos e trinta 

e tr a, em uma sala situada no primeiro andar do Escritório Cen

tral, em Barão de Mauá, á Avenida Francisco Bicalho, nesta Capi

tal Federal, reuniu-se a Comissão de Inquérito Administrativo no

meada pela Portari do senhor Diretor Gerente, datada de 24 do 

corrente mês, constituida dos infra assinados: Oscar Pinheiro 

Werneck, como Presidente; Manoel Cordeiro Muniz, como Vice-Presi

dente; e Manoel Augusto Vaz ~unior, como Secretário, em observan

~ia ao artigo segundo das Instruções baixadas pelo senhor Presi

dente do Conselho Nacional do Trabalho e publicadas no "Diário 

Oficial" de 9 de junho do fluente ano, com o fim de instaurar in

qu~rito administrativo para apurar o estado alooolatra com que 

vem se apresentando em serviço o manobreiro no destacamento de 

Raiz da Serra, ~osé Morais e Tendo presentes o certificado de tem 

po de serviço e a folha de antecedentes do referido empregado, o 

senhor Presidente declara instalada a Comissão e designa o dia 

2.8 do corrente m8s, em Raiz da Serra, para ser ouvido o acusado, 

por si ou assistido por seu advogado ou pelo advogado ou repre

sentante da classe a que pertencer, e serem, tambem, ouvidas as 

testemunhas arroladas na Portaria, tudo com a assist8naia do re

presentante da Companhia, o Doutor ~oão Pereira Netto, ordenando 

que se expeçam todas as intimações necessarias. Do que, para 

constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretário da Comissão, 

datilografei esta ata em quatro viaa de 

e vão assinadas 



LEOPOLDINA RAILWAY 

• 
JUNTADA 

Aos 27 dia~ do m e de novembro de 1933, faço juntada a ~ates au

tos das eeiundae vias da intimação e notificações devolvidas pelo 

acusado e testemunhas com os respectivos cientes, juntando tambem 

~e demais vias do processo as cÓpias doe aludidos instrumentos. Do 

que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, ecret~rio da Co-

missão, servindo de escrivão, datilografei quatro vias 

de igual te~r, que subscrevo,.~~~~----~~~~~----~~~~~------~• 



LEOPOLDINA RAlLWAY 

S~RITO AD INISTRATIVO I) 
Pel preaent lnatr nto, ftoa o 8 nhor J ' ORAI 1nt1 • 

, 80 pen reTel1a, 00 reo r .ta 13 hor 28 do 

orren e a, no oarro a 1•o nd ero 473-A, e 

n o ao panh r-se de e ou ser &I 1 tid pel T 8&-
• 

o r preaent nte do ain 1 at de ol • e ue p rt noer, r • 

per nt ll Co e Inqu4rito Ad ntetr t1To d e Leopol in 

Ra1lway Co any, L1 t , pr at r e 1 raçõ 1 no inq 4rit • e 

u do d 11 preeent r e ervtç oo pl t n e alo olia • 
e sai tlr oa epoi n os da te8t unh at Augusto Ooelh , Anto-

nio o rea, Guil er Tea, Oalixto T ixeir Augu to • n-

se • lo n o, outroaai , it o par todos os ttr a e at a 
• 

Lan oe in o Tl a de igual te~r por noel Augusto 

oret to d Co .. •• o, z Junior, 

Co tesão e t be por m1 

I 



LEOPOLDINA RAILWAY 

OOKI S!O DE INQutRITO ADKI ISTRATIVO 

OTIFIOACIO 

Pe1 presente instru nto, fio o senhor AUGUSTO COELHO oon

Tidado a oo pueoer 's 13 horas do di 28 do ool'rente •s, no oar-

ro a1ão nd ro 473-A, Raiz da erra, at1 de, a be d Terd -

de, prest r depoi nto no inqu~r1to nistr tivo in t urado r a 

apurar f 1ta de que 4 oua do Jos4 or ia, nobreiro no desta-

o nt de Raiz d erra, de ae apresent r e erTiço oo p1et n-

t a1ooo1ia do. • 
• 

La't'l' do e o1noo Tias de 1gu 1 te4r sub orit por ~ , -
noel Augusto 

Preeident d 

t-~ c.1l~~ , 

f0//~/,J~ 
81 

lto dã s8rra --



LEOPOLDINA RAILWAY 

COJliSSIO DE I QtmRITO AD INISTRATIVO 

l!OTI ICAÇJO 

Pelo preaente in tru nt , tio o a nh r O IO oon-

Tid o parecer I. 13 r dla 28 oorrent lt DO 

rr a 1•o nd er 473-A, e Raiz d s rra, afi e, a be da 

T rd de, pre t r depoi nt 

r o pur r a f lt de 

r o o deat o nto d Raiz 

o plet nte lo o llaado. 

La nado oi no Ti I 

no 1 Auguato V a 

elo Preaidente a Oo 

r 

d 

no inqu4rito ad 1ntatratiTO inatau-

d aou d 1oa4 o ala, nobrei-.. 
Serra, d ae apr sentar e aerTiço 

e igual t 4 aubaorlto p r 1 , 

;;v;/ ' ( 
I 

1 
q ~. 



LEOPOLDINA RAILWAY 

OOKISSIO D 

NOTI IOACIO 

OOnTidado oo p reoer '• 3 hora o dia 28 d oorre te a, no 
• 

oàrro a lão nd ro 473-A, e R iz d S rra, at1 de, a be a Ter-

a e, preat ~ de oimento no inqulr1to ad niatr t1To tnataurado 

~ 1 de que d ou ado loa4 orai•, nobreiro no 

en e R 1z da Serr , ~e e apreeent r e aerTiço oo • 

pl t ente alooolie do. 

LaTrado e oinoo Tia de 1gu 1 te4r e eubaorito por m1 , 

noel Augusto Vas luniorl eoret~rio 

elo ei ente da Oo 



LEOPOLDINA RAILWAY 

ITO APMINISTfiATIVO 

NOTIFICA910 

Pelo preeente in tru nto, ~toa o a nh r CALIX 

oonvtdado ao reoer 13 horae ia 28 do oorre • e, no 

oarr 1 1•o n fí •• b da er 

dade, reat de ot nto no inqu~rit iniatrattv 1 ta r 

pur a r lt de qu 4 cue do Joe4 orata, breiro 

ento de Ratz d err , d pre en r e erT1 o o • 

plet ente laoolteado. 

LaTI' do e cinco Ti 1 i ual te~r e b rito or 1 , 

noel Augusto Vaz Junior, 

pelo Preeidente da CoDdeeão,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r 

~e~li, :-~f~uW
J0,~ dv0v ~ ,eb ;Y'o~ J0'5'~ 

/ 

l 



LEOPOLDINA RA ILWAY 

I ~ 

pr nte ln tr a nh r AUG o • EA 

O Tl a o r r 1 28 o r n e 

t1 r o 473 A, err ' a t d ' r 

to n tt ln t ur 

f lt e qu a o r te, nobr tro o 

t to de tz a err ' d r nt r e 8 l'T1Ç o 
• 

let nt 1 oolta o. 

n do lnoo vi I d tgu 1 t ~r u rtto o r ' 
oel Au ato V 1 ntor, 

elo estdente da omissão, 



LEOPOLDINA RAILWAY 

ASSENTADA 

Aoa vinte e .oito dias do s de novembro de mil novecentos e 

trinta e tr8s, no carro salão número 473-A, em Raiz da Serra, áa 

13 horas, preaentea s membros da Oomissão e o representante da 

cromp tihia, mandou o senhor Presidente da Comissão apregoar os no

mes do acusado e das t stemunhae de acusação, o que feito acudi

ram ao pregão o ousado e todas s testemunhas de acusação, que 

ssinam o presente t rmo ao os membros da Comissão e o represen

tante da Companhia. Do que, para oonst r, eu, Manoel Augusto Vaz 

~unior, eoretário da Comissão, servindo de escrivão 

fei o presente t!rmo em de igual 

TERMO ,!2! DECLARAQOES 

Em seguida, compareceu ~osé Cristovão de Morais, brasileiro, 

casado, eclesiasticamente, com quarenta e quatro anos de idade, 

sabendo ler e escrever pouco, ferroviario, com doze anos de ser

viço na Companhia Leopoldina aproximadamente, residente em Raiz 

da Serr , que, sob o compromisso de s6 dizer a verdade do que 

souber e lhe fOr perguntado, respondeu: que o acusado, atendendo 

á intimação que recebeu, comparece perante á Comissão para pres

tar suas declarações e assistir tambem aos depoimentos das teste

munhas de acusação arrol das, contra as quais o acusado nada tem 

a alegar; que o acusado não constituiu advogado para acompanha

lo ou representa-lo no presente inquérito; que em data que não 



LEOPOLDINA RAILWAY 

que não p~de precisar, o acusado recorda-se de que, como manobrei

ro que já era do destacamento de Raiz da Serr , foi suspenso do 

serviço, sendo na ocasião cientificado de que tal punição era mo

tivada por ter sido enoontr do em serviço alcoolisado; o qu o 

ousado não achou justificavel porquanto sendo verdade que havia 

bebido alguma cousa naquele dia, não estava, eritretanto, embria-

recentemente; que, digo, que mais recentemente o 

sua aseinatur num papel datilografado que lhe 

pelo agente de Raiz da Serra senhor Coelho, não 

o que estava escrito nesse papel; que o acusado 

te s is anos trabalhou como manobreiro do trem que trafega entre 

Raiz da Serra e Mauá e vice-versa e no qual servia ultimamente o 

condutor Augusto Fonseca; que é fato haver o acusado saltado do 
• 

trem em movimento quando o mesmo partiãa da estação de Raiz da 

Serra para a de Mauá no dia treze de junho do corrente ano, mas 

se assim procedeu foi para obedecer ao condutor Fonseca, que não 

declarou a razão da sua ordem; que nesse mesmo dia, sentindo-se 

doente, o acusado procurou o m~dioo, que lhe fornece~ um atestado; 

que no dia seguinte o acusado apresentou-se em serviço ao agente 

de Raiz da Serra exibindo o referido atestado; que é fato ter em 

tempo o hábito de fazer uso de bebidas alcoolicas, po-

rém, ultimamente, limitou-se a beber unicamente nas refeições; 

que ainda sob a alegação de se achar alcoolisado, o acusado foi 

suspenso do serviço no dia vinte e cinco de outubro, contestando, 

por~m, a referida alegação; que o acusado desiste de acompanhar 

os depoimentos das testemunhas arroladas na Portaria de fls. Nada 

mais havendo nem lhe sendo perguntado, mandou o Presidente enoer-

rar o presente têrmo, tido pelas 

Coelho, brasileiro, casado, ferroviario, com cinooenta anos de 

Ambrosio, brasileiro, casa-

ferroviario, com vinte 

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

Do que, para O'onstar, eu, Manoel Augusto Vaz .Junior, Secretário 
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Secretário da Comissão, servindo de escrivão, 

t rmo 

PRIMEIRA TESTEMUNHA 

Em seguida, compareceu Augusto de Barros Coelho, brasileiro, 

viuvo, com quarenta e dois anos de idade, ferroviario, com vinte 

e cinco anos de serviço na Companhia Leopoldina, residente á Rua 

Teresa n~mero 1736, em Petropolis, sem nenhum motivo que o impeça 

de dizer a verdade sObre os fatos constantes da Portaria de fl~., 

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

fOr perguntado, respondeu: que o depoente serviu como agente na 

estação de Raiz da Serra dusrante doia anos, tendo sido removido 

para a estação de Alto da Serra em fins de junho do corrente ano; 

que em Raiz da Serra o depoente veiu a conhecer o manobreiro José 

Cristovão de Morais, ali destacado e que servia nos trens para 

Mauá; que o depoente por mais de uma vez notou que o referido em

pregado, quando em serviço, se achava alcoolisado, e tambem por 

mais de uma vez advertiu-o, mostrando-lhe a conveni ncia de pOr 

t rmo a tal hábito; que notando que as suas advert!ncias apenas 

produziam efeito por um espaço de tempo limitado, certa vez, 

quando Morais se apresentou em serviço alcoolisado, aplicou-lhe 

a pena de suspensão e comunicou ao Inspetor do Tráfego em Petro

polis, o qual, aprovando o procedimento do depoente, enviou-lhe 

uma declaração datilografada para ser assinada por Morais, que 

a reprodução do abuso de bebi

das alcoolioas, quando em serviço, importaria na dispensa imedia

ta de José Cristovão de Morais do serviço, em vista do disposto 
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disposto no Regu~amento de Policia das Estradas de Ferro; que a 

referida declaração foi assinada pelo manobreiro Morais, 

de ouvir a leitura da mesma feita pelo depoente, tudo na presen

ça de duas testemunhas, que tambem assinaram aludida declaração; 

que apezar das advartenaias frequente feitas pelo depoente, e 

da dealaração a que o mesmo acaba de se referir, o manobreiro Mo

rais não perdeu o hábito de abusar de bebidas alcoolicaa, quando 

em serviço, o que o depoente sempre levou ao conhecimento do Ins

petor do Tráfego em Petropolia, a quem tambem comunicou o fato 

passado no dia treze de junho do ano aorrente, quando, achando-se 

de serviço na estação de Raiz da Serra, o ajudante Afonso Bastos, 

o agente de Entroncamento comunicou haver sido verificado que o 

manobreiro Morais não se achava no trem procedente de Raiz da Ser 

ra e destinado a Mauá, tendo, segundo informação do respectivo 

condutor Fonseca, o referido manobreiro abandonado o trem no mo

mento em que !ate partia de Raiz da Serra; que removido em fine 

de junho do fluente ano para a estação de Alto da Serra, nada 

maia sabe sObre os fatos motivadores d!ste inqu~rito. Nada mai 

havendo nem lhe sendo perguntado, foi encerrado o presente têrmo, 

que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pe~oe membros 

da Comissão, testemunha e representante da Companhia. Do que, 

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secre 

são, servindo de escrivão, datilografei vias 

de igual teOr, que subecr 

Em seguida, compareceu Antonio Soares, brasileiro, solteiro, 

oom trinta e três anos de idade, ferroviario, com dezoito anos 

de serviço nesta Companhia, sabendo ler e escrever, residente á 

Rua Teresa número 403, em Petropolis, aos costumes disse nada, e, 
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nada, e, sob o compromisso de s6 dizer a verdade do que souber e 

lhe f~r perguntado, respondeu: que o depoente trabalha em Raiz da 

erra ha quatro ano~ e desde que veiu para esta localidade conhe

ce o manobreiro Morais com o hábito de abusar de bebidas aloolicas 

digo, alcoolicas, quando em serviço, motivo pelo qual o referido 

manobreiro por mais de uma vez foi punido com a pena de suspensão 

imposta não s6 pelos agentes oomo pelo depoente; que ainda no dia 

vinte e cinco de outubro d!ste ano, estando o depoente em serviço 

na estação de Raiz da Serra e verificando que o manobreiro Morais 

se a chava embriagado, a ponto doa proprioa guardaa-freio~ Balar

mino de Almeida recusar-se a seguir no trem com dito manobreiro, 

o depoente suspendeu-o do serviço, depois de verificar que Morais, 

reoonheoendo seu proprio estado, havia entregue o material de seu 

uso ao condutor Fonseoa do mesmo trem declarando que não seguia 

para Mauá; que por mais de uma vez o depoente teve ooasião 

de aconselhar orais a deixar o uso de bebidas alcoolicas, quando 

em serviço, mostrando-lhe tambem o quanto poderia lhe prejudicar 

tal hábito, conselhos êsaes de efeitos passageiros. Nada mais ha-

vendo nem lhe sendo perguntado, mandou a Comissão enoerrar o pre

sente têrmo, que, depois de lido e achado conforme, vai assinado 

pelos membros da Comissão, testemunha e representante da Compa

nhia. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secre

tário da Comissão, servindo de escrivão, lavrei 

mento em quatro 

(//~ 

Em seguida, compareceu Guilherme Guimarães Chaves, brasileiro 

solteiro, com vinte e quatro anos de idade, ferroviario, com seis 

de serviço nesta Companhia aproximadamente, sabendo ler e eacre-
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ler e escrever, residente nesta localidade, aos costumas disse 

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

lhe fOr :perguntado sObre os fatos constantes da Portaria de fls., 

respondeu: que o depoente trabalha na estação de Raiz da Serra 

desde que entrou :para o serviço da Companhia Leopoldina, oonhecen 

do tambem desde essa data o manobreiro Morais; que o depoente con 

firma que era muito comum apresentar-se o mesmo manobreiro em oon 

diçÕes de não :poder trabalhar, só :podendo atribuir o seu estado 

ao abuso que fazia de bebidas alooolicas, fato esse muito conhe

cido de todos os companheiros de serviço na estação de Raiz da 

Serra; que sabe o depoente que o acusado Morais foi, repetidas 

vezeg, repreendido :pelos agentes que têm servido na estação de 

Raiz da Serra; que o manobreiro Morais trabalhava nos trens des

tinados a Mauá e, segundo o depoente ouvia falar, algumas vezes, 

saindo de Raiz da Serra em seu estado normal, chegava ao destino 

do trem alcoolisado. Nada maia havendo nem lhe sendo :perguntado, 

mandou a Comissão encerrar o :presente depoimento, que, depois de 

lido e achado conforme, vai assinado por todos. Do que, :para cone 

tar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secret~rio ser-

vindo de escrivão, teOr 

Em seguida, compareceu Augusto Nunes da Fonseca, brasileiro, 

casado, com quarenta e um anos de idade, ferroviario, sabendo ler 

e escrever, com onze anos de serviço nesta Companhia mais ou me

nos, residente á Rua J. Caetano número 408, em Petropolis, aos 

costumes disse nada, e, sob o comprommaso de só dizer a verdade 

do que souber e lhe fOr :perguntado sObre os fatos constantes da 

Portaria de fls., respondeu: que o depoente trabalha ha nove me-

ses nos trens que trafegam entre Raiz da Serra e Mauá e vice-
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vice-versa, onde tambem nesse periodo tem servido o manobreiro 

José Cristovão de Morais; que é real a acusação dêsse manobreiro 

fazer uso de bebidas alcoolicas, mesmo quando em serviço, ás ve

zes ao partir de Raiz da Serra, o acusado Morais já se encontrava 

alcoolisado e outras vezes tendo saido de Raiz da Serra no seu es

tado normal, o manobreiro Morais, depois de passar a estação de 

Entroncamento , denolava ter bebido alcool; que o depoente, saben

do ser Morais um empregado antigo e chefe de familia, procurou , a 

princÍpio , demove-lo do vicio que tinha, dando-lhe conselhos, mas 

vendo que tais conselhos não produziam efeito, o depoente levou o 

fato ao conhecimento dos agentes que serviam em Raiz da Serra, o 

que, tambem, segundo verificou, nunca deu resultado, pois que Mo 

rais continuava a dar-se ao vicio de embriaguez; que em dias do 

mês de junho do corrente ano, ao partir oom o trem de Raiz da er

ra para Mauá , ainda na cauda do Último carro, o depoente advertiu 

o manobreiro Morais pelo fato de achar-se alcoolisado e mais tar

de, já proximo da estação de Entroncamento, foi o depoente avisado 

pelo guarda-freios Belarmino de Almeida de que, por propria vonta

de, o manobreiro Morais havia saltado do trem logo a ~s á artida 

de Raiz da Serra, fato que comunicou de Entroncamento ao agente 

Coelho, de Raiz da ~erra; que desde fins de outubro do corrente 

ano deixou Horais de trabalhar nos trens com o depoente, sendo 

que, ainda no Último dia em que devia trabalhar, deixou de faze

lo or estar embriagado , ficando em Raiz da Serra. Nada mais haven 

do nem lhe sendo perguntado, foi encerrado o presente depoimento, 

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

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

Comissão, servindo de escrivão, datilografei 

vias de igual te~r, que 
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C • TID!O 

Aos 28 dia do m de novembro de 1933, certifico e dou fé 

que, procurada a testemunha Calixto Teixeira, depois de ouvida a 

quarta teste unha, não foi a me ma encontrada. Do que, para cons

tar, eu, Manoel AUiU to Vaz Junior, Secretário da Comia ão, servin-

do de escrivão, lavrei ate t rmo e~quatro via de 

sub orevo,d~+4 1"7~· 
i"ual teOr, que 

COUCLUSÃO .. 
Na e ma data supra, faço ~ates autos conclu o ao senhor Pr -

sidente da Comissão. Do que, para constar, eu, Manoel Auiuato Vaz 

Junior, Secr tário da Comi ão, ervindo de e crivão, lavrei o pre

que sub crevo, t:é/'~ 

Uma vez que a Co i são concorda e di pen-

sar o depoimento da testemunha de acu ação faltant se 

encerre o preiente m 28 de novembro 

DAT 

Na esma data retro, fora ~e entreiues ~ates autos. Do que, 

para constar, eu, Manoel Auiusto Vaz Junior, ecretário da Co i -

ão, servindo de escrivão, datiloirafei ate via 

de igual teOr, que subscrevo,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~ 

Na esma data supra, deter inou a Comissão fos~e encerrado o 

presente inquérito administrativo e ao aou ado as inado o prazo le-
. ' ~ -

que tiver. Do que, para constar, ... •' 
't .• 

Auiueto va~ Junior, servindo de 
' . . , ' 
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escrivão, lavrei ate t~r o em quatro vias de iiual teOr, juntan-

do ao auto a notificação que adiante se v8, e o subscrevo e as-

e o representante 

• 
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• 
NOT IFicrAC1tO 

Na mesma data retro, mandou a Comisaão de Inqu~rito que fos

se o acusado notifiaado de que lhe fiaava assinado o prazo de ain 

ao dias,a contar desta data, para apresentação da defesa que ti

ver. Cumprindo esta deliberação, cientifiquei o acusado do pra

zo que lhe ficava asai.nado, do que ficou bem ciente. Do que, para 

constar, eu. Manoel Augusto Va~ Juniorl Seoret~rio da Comisaão, 

servindo de escrivão, certifico e dou f~ que cumpri fielmente o 

despacho da Comissão, lavrando o presente vias 

de igual te~r, que subscrevo,~~~~~~~~~--~~~----~~~~----~ 

Ciente 

28 - 11 - 933. 
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CERTIDÃO 

Aos quatro dias do m~s de de~embro de mil novecentos e trinta 

e tr!s, certifico e dou fé que deaorreu o prazo de ainco dias assi

nado ao aousado para apresentação da defesa que tivesse, sem que o 

mesmo a apresentasse. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz 

Junior, Secretário da Comissão, servindo de escrivão, lavrei esta 

subscrevo, /?(~ certidão em quatro vias de~gual te~r, que 

ft/~~4~~· ; 7 
CONCLUSÃO • 

Aos quatorze dias do mês de dezembro de mil novecentos e trin 

ta e três, faço !ates autos conalusos ao senhor Presidente da Comia 

são de Inquérito. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Ju

nior, Secretário da Comissão, servindo de escrivão, lavrei êste 

t~rmo em quatro teOr, que aubaorevo, ~~ 
td~ 
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Junte-se aos autos o relatório da Comisgão de In-

quérito Administrativo. 

DATA 

Na mesma data supra, foram-me entregues êstes au

tos. Do que, para constar, eu, Manoel ugusto Vaz Junior, Seoretá-

rio da Comissão, servindo de escrivão, datilografei êste têrmo em 

quatro vias de igual teOr~ue subscrevo,~~~~~ 
&~~~r"?:~· 

I 7 

JUNTADA 

Em seguida, junto a êstes autos o relatório da 

Comissão de Inquérito Administrativo, que adiante se segue. Do que, 

para oonstar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Seoretário da Comissão 

servindo de 

igual teOr, 
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-I.A.73-

COMISSXO DE INQutRITO ADMINISTRATIVO 

Rio de ~aneiro, 22 de dezembro de 1933. 

Sr. Diretor Gerente 

Presente 
• 

IN~UÉRITO ADM~ISTRATIVO/JOSt MORAIS/MANOBREIRO DO 
DESTACAMENTO DE RAIZ DA SERRA 

RELATÓRIO 

Cumprindo a Portaria de fls. 2, do senhor Diretor Ge

rente, depois da instalação e de devolvidas as notificações expedi

das, transportou-se a Comissão abaixo assinada á estação de Raiz da 

Serra, onde ouviu o acusado ~osé Cristovão de Morais e as testemu

nhas: Augusto de Barros Co~lho, AntOnio Soares, Guilherme Guimarães 

Chaves e Augusto Nunes da Fonseca. Em virtude de haver se ausen-

tado o senhor Calixto Teixeira, não foi tomado seu depoimento, dis

pensando-o a Comissão, uma vez que se tratava de uma testemunha de 

acusação, e esta estava plenamente comprovada. 

A falta grave, embriaguez quando ~serviço, atribui

da a Morais ressalta positiva, não s6 dos depoimentos das quatro 

testemunhas ouvidas, como das declarações do próprio acusado. tste, 

no inÍcio de suas declarações, disse que assistiria aos depoimentos 

das testemunhas arroladas na Portaria de fls. 2, disso desistindo 

depois. Suas declarações foram tomadas com a assistência de dois 

antigos maquinistas da Estrada. 

Morais procurou contestar a denúncia, entretanto, con-

fessou: a) abandonára o trem que no dia 13 de junho de 1933 partia 

de Raiz da Serra para Mauá, no qual trabalhava como manobreiro; e 

b) que é fato ter em tempo o hábito de fazer uso de bebidas alcooli 

oa.s. 

As testemunhas, sem a menor disorep&noia, afirmaram 

que o imputado se apresentava, constantemente, embriagado. 

Ao acusado foi dado o prazo legal para defesa, que 
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correu sem que por êle fos~e oferecida qualquer alegação. 

Isto posto, ante as provas dos autos, a Comissão julga 

o acusado como tendo incidido na falta grave --"embriaguez habitual 

ou em serviço"-- capitulada á alinea B do artigo 54 na 

20.465, de 1 de outubro de 1931, modificado 

24 de fevereiro de 
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CONCLUSA:O 

Na mesma data de 22 de dezembro de 1933, faço êstes autos con

clusos ao senhor Presidente da Comissão de Inqu~rito. Do que, para 

constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Secretário da Comissão, ser-

vindo de de igual 

Remeta o senhor Secretário os autos d~ste 

inquérito ao senhor Diretor 

DATA 

Na mesma data supra, foram-me entregues êstes autos. Do que, 

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Secretário da cromissão, 

servindo de escrivão, datilografei ~ate têrmo em 29atro vias de 

que aubaorevo,~~4 r~. i gual teOr, 

REMESSA 

Em seguida, cumprindo o despacho do senhor Presidente da Co

missão de Inquérito, faço remessa dês.tee autos ao senhor Diretor 

rente da Companhia. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz 

nior, Secretário da Comissão, servindo de escrivão, datilografei 

êste têrmo em teOr, que aubsorevo, ~~~~ 
~ 

\ 
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I N ~ O R M A Ç A O 

The teo~oldina Railv~y Company Limited remete o orie;inal 

do inquerito administrativo ali instaurado para o fim de ser a~ura

da a falta grave em ~ue incorreu José Cristovão de Korais , ex-mano-

õreiro do Destacamento -de Raiz c erra , submetendo-o 

• deste Conselho, de modo a ser autori zada a demissão do di to ferro-

viario . 

Versa o in~ueri to , ali s devidamente ~rocessado , segundo 
• "" , , as Instruçoes respectivas , o fato seGuinte : O acusado e , seeundo de-

nuncia oferecida ~elo Chefe do Trafe6o, de vês em ~uand.o encontrado 

e serviç. o alcoolisad.o, t.endo s:IDdo , em conse~uencia dessa i r regular.! 

dade , suspenso das suas fUnçÕes :por 10 dias e n~va~on i e advettido , 

havendo :por esssa ocasião assiáãdo uma declaração de que estava cien 

te dO dis~osto no art . 166 do Dec . 15. 673 , de 1922 , s , bem assim , do 

q_ue ~rescreve o art . 54 de Dec. 20 . 465 , outubro de 1931 . 

Mais uma v~s , :por~m, denuncia , não 

tomou em consideração a advertencia feita e , tendo sido escdado ~ara 

o trem 102 de 13 de junho do ano findo , com:pa.receu ao servi-;o um 

tanto alcoolisado e de}!ois da :par tida do mesmo trerr
1
de Raiz da erra 

I 

saltou :proximo á chave , em Barão de kaúa , e só reternou ao tranalho , 

na~uela :primeira Estação , nove uias depois , alegand pel sua t alta 

achar -se doente : 

evidamente examinadas as ~e;as do presente ~rocesso , ca-

· bc-me assinalar: 

• 

a - q_ue o in~uerito f'oi regul1.n1ente processado , depondo 

4 testemunhas , sendo que uma testemunha , Calixto Teixeira , 

-em virtude de se haver ausentado, nao foi o seu der>oimento 

torna~o, dispensando - o a Comissão, uma vês ~ue se tratava 

de 1ma testemunha de acusaçno , e esta estava plenamente 

provada ( vide fls . ~ ~ ), e sendo ouvido o indiciado, ~ue , 
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além de não se í'a.zer acor1:panhar de advogado ou represen

tante de indicato,. não assistiu , conforme declarou , a 

nenm1m dos depoimentos das testemunhas arroladas ; 

õ - que o acusado , em as suas declaraçÕes de ls , 1q , dis 

recordar -se de haver sido suspenso do servjço em virtttde 

de o terem encontrado embriagado , o que não achou justi

ficave l :porquanJO, sendo verdade que havia beb~d9_aleuma 

causa naquel~ dia , não estava,entretanto,embriagado ; que , 

certa vês , lançou a sua assinatura num ~a:pel datilofrafa

do que lhe foi apresentado pelo agente de -, !iz 'a verra , 
.. I • nao tendo , ;porem, lldO_Q~_qof!stava _geeee qocument o; 

que é verclade haver saltado de um trem em movimento quan

do o mesmo partia da ~stação de ~iz da Serra :para Barão 

d- ltaúa , mas , se assim :procedeu foi J2§:!a_ obe_9.ecer ao con

dutor ~onseca , _ ~e não decl?rou a rary,ão de sua ordem ; 

que no dia seguinte a;presenton- se em servif{o ao agente de 
I 

Raiz da Serra ex~bindo o a t estado medico que obteve em vir 

tude de es
1

t% doentm que .I f á to te~ 77entP'} o habit o de 

fazer uso de bebidas a lcoolicas , mas , de certo tempo em 

diante , passou a hebar somente nas refei~Ões ; 

c - q_ue a testemunha Augusto de Ba ~os , no selil de110i rnento 

de fls . Ql , declara haver notado , ~ais de uma vês, que o 

indicia~o, quando em servi 1 o, se encontrava alcoolisado ; 

que certa vês , quando Cristnvão de Yorais se apresentou ao 
.. 

servir;o embriagado , aplicou- lhe a :pena de sus:pensao e conm 

nicou ao Inspetor do T fego , o qual , aprovando o seu :pro

ceà.r ·r , §2Yi01J- lhe urna d[?;_fo3 .ã _..Q;9_yi.logrpfadf1_~ta- [3er a§_

sináda ~Q_aausado , q_ue dessa _orr.]8. fi.cªriª cien.,Ye_cle .9.l!e 

ª re;prod~~2_do_9.puso de bebidas a l coolicas _quandq~tra 

:_balhQ.,_....§.çarr..§ltari a a sua demissã:d> imed.ia ta; Q.ue ess_a cl§.:: 

claraçã_o foi assinád.a pelo acusadg_, _Q,epmis de ouvi r a lei-
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tura da mesma ]elo de]oente , tudo na presença de duas 

testemr.has , g.ue _!.amoem_assin_ram~J:udid~ declaração ; 

d - que essa mesma t estemunha , rererindo- so ao abandomo 

do trem , ]elo acusado , ~sclare.ce que, _ .§e[;ung_o informaçÕes , 

do condutor .B'onseca , o mesmo indiciado aoand.onou ~ trem 

~omento em que êste~rtia de Raiz da ~erra . 

e - que a segt.mra testemunha , Antonio doares , no seu de:po_! 

mento de rls . ~3 , inro1na conh ncer o aEUasdbcom o haoito 

·d" . t " t de beber e g_ue a1n a no clla ~ 5 de ou ubro , es ando em ser-

vi~O......§!rJ Ra:,iz_da c•erra verif'iQOU que o ID!3SMO estava e rJbria

gado l a nonto do pronrio r~arda-frei os recusar-se~ª-E§BUir 

;nQ_t;r,~ern c_om dito empregadg, sendo __ Q_ depoent§_ooriGn.dQ_--ª._ 

suspende- lo do servi:::g_,_9-eJJois d~ _ _çons~ªtar_g,ue o indicia

do havia _entrncue onaterial de seuuso a.Q...C.9.Dd:uj:.or Fonse~~ 

do mesmo tr~ecl!li>.ndo 9.110 não seguia viagem_12ara Barão 

.QJLKruJa. 

F - que J'erceira testemunha tambem con~irma saber que o 

acusado era dado ao vicio do aJ!cool , ficando as vêses inlJ?0,2 

sibilitado de trabalhar, o que dava causa a ser reDeti~as 

v ses re]reendido pelos seus su]eriores . 

g - que a tosterrunha 1.ugusto J;unes da onseca , o condutor 

menciorndo er1 outros deroiPlentos , a f'ls.~~ , a:J..rnna g_ue 

Yorais f'azia uso de belüdas alcoolicas , m&sr:Jo quando em 

serviço; g,ue "em d_iaS__Q.§. .j~phg_A_q §..n.o_.f;!.JlP.P~ ao_ partlh]:"_.Q.Ql!J 

2. t e_ep1_ g.e 11a.i~_slª S§lrra ainda na cauda do ultimo carro , 

o deJ?oente advertlhlii o rnanobreiro roreis pelo to rle achar-

se alcoolisado , e mais tarde , já proximo da .,.._,stação ele 1'n-

~rocanent~_rQ~_avisad~elo~rda -freiss B~larmino de 

[1lmmida de g_ue , por propria vontade , o acusado havia salt a 
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tado do trem ap6s á partida de Raiz da Ser1~ . 

h - que , segundo not ificação de fls . 18 , foi o inc1iciado 

-conv;dado a oferecer a sua defesa , nao o fazendo entre-

tanto . 
• 

Pelo exposto , consegue- se apurar aue r.e 1 ente o acusado 

incidiu na falta crave ]revista~ 1 · a b do rt . 54 do citado Dec . 

20 .165, modificado pelo de no 21 . 081 , de 24 de fevereiro de 1832; to

davia, devo acentuar eKistirem diversas contradiçÕes ( vide trechos 

grifa0os ) que , a meu Vêr, devem ser perfeitamente esclarecidas , para 
• que o E. Conselho possa , com justi~a , lavrar o seu veredictum . 

Antes , pore~ , obedecendo á praxe estabelecida , pr )vonho 

seja o acusado convidado a oferecer a defesa que tiver , podend o-se 
olo~ au t oJ 

abrir vist~ 
7
nesta Secretaria , ~elo ~razo de 10 dias • 

.. tz!ll"..,._~:r:;, 

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1934 . 

TSTO-Ao Snr. 0r. Proauradtw Gw~z, 
ordem do Exmo. Snr !Presidente. 

Em .... he ..... --s.....=--~~ 
OirectoJ ~ S2e11C11 ... 

~-~~~ f/o/?o~ 



f 





1-498 

12· br11 4 

,., 
nr. José Cr1stovao de orais • 

• 
~ropol1s 

.. 

De or em do ~nr. resid nt e con!oim1 e co ore-

querido peln Procur doria Ger 1 cleste Conselho, nos autos o pro

cesso m qt e The Leopold1na ?... 117•J.y Co. re .wt 1nq er1 to dm1nis

t t1vo cont~ vós instaur o, levo ao vosso conhecimento que vos 

!o1 concedido o pr zo e 10 di·s par, exam1 an.o o ditos autos, 

ofe ·eccrd s a . "' v ~)s s rnzoes de deres • 

Atenciosas sau 
,.. 

çoes. 

-------------------
Diretor a Secretaria 

• 



• 



1-1262 

• 14796 

K/g 

Snr. Jo.,6 Chrl ,tov"') 

14 

o ~.~o '"'e· 

4 

• 

,., 
./C :;j le , p ent· or1~-; e enso eo t.l L opol-

lnn. v .. 11 ~ y 

J v. 1 ern . .;:):! , 14 • 20 

• 

Felter:1n O os ter.~- o.; o Ofl1C10 no 1-498, s a 

·ecretnr1 , e 1::. e orll do corr _.nte J.~nno, remett1 o pnr: 

R~ z d1 • err , )etropoll.s , 1 v Fl.o v) so conte c en to, e o r -

em o nr. P e 1te, c o., roi conce( ido o pr .zo e 10 

1 s, cont,l o o receb • nto ··te, p- rt:: , ex: ln· n o m,O) tR. 

·ecrotnr11 os : utos do 1nnucr1to m1n1ctr·~tlvo contr vós 

1n trur~ o pel: Leopol 1n- ''1lw y, o f recer e 

r..zõcs de efezr. 

Director 

s voss· s 



4< Cgy,~ "'~ ~ • 

~,:JY ~-fi;~ ~/9.fF' 

~~~~~~ ~=rs-= 
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9 Março 

• 

Sr. Pro~1 · c~te da c· 1xa o A' OGentador1a e Pensõe~ da 

Laopoldina lla1l~ay 

... :.Jo de .TAne1ro • 

Sol1 e.L tn ... vos as ncc.osu~ 'ir.s p· o v c.!enc1 ' 110 

· 2, e 1 u · ... .., o endc re ....,:1 ( ·O ao • ~;r . ....... ;.~ ' ... -."..-\.4 

... 
rorrov1ar1o Jo.,é Chr'l stovao de l{)r.: .. es, aos ou1aados essa 

c~ .. lxa, fo1,de !al.n;o, 0-ntregL El ao nterer, ado • 

... Attenc1osas saud~çoes 



.. 

.. 

·. 

lua~:;~~ 6~ o-r;::, (Ja;{;; o~ 
'/ 17 ~fi~~~ 2;_~ .s::~ 

• 



C,A , 645 

~«co ~ +enla~uá:J e ~ jzata &d 

w~~ ~ ~;z()~ dfla~a.f 
8.37 

.JUNTA ADJ.\IJNlSTHATJVA 

d.'c. A. P.l 

• Il1no. .>r . Dr . Osvmlelo 3or:~res 

M.D. irector da SecretA.ria do 

. .._. 

• 

)/ 

Accuso recebimento elo off icio ele v. s. no 1- 410, P . l47Cl6/3~ 

atado le 9 e entr( do nesta Secretaria a 15 elo corrente, e com ref'e 

rcnci ao asstunpto nelle t r .t do, tenho o :prazer r'le in 'onnal" a V. S. 

aue o of'ficio n° 1~62 , d.e 14 de Setembro ele 1934 , endereçado ao J.'erro 

via:eio José Christovfto <le Moraes , uor intermerlio <lest, Caixa, · oi en

-viado para Raiz ela erra , local de sua resid.encia e entregue ao mesmo 

em 30 de Setem ro desse anno , conrorme recibo archivado nesta 
! 

tar i . • 

"/ alho -me >lo ense,jo nara anresentar- lhe 

Corà..i es saudações . 

\... 

________ J 



ir/ 

E j? ., 
, ;t '" I 

ir ctor da crLOI'11''Ja 

~-

f1te.vw-- ~.~1-tr 13?-
cf! 6 VIST 

. o Dr. - Procurador Adjunto 
R•o de Janciry./J..sJe ._.f!..~ . . n 9 r 

~ ..... d 19Qg_ 

- ----- p;,;;;~;~_e;;;z-···~ 



falta attriQl"da ao accusado é a l ttra :Q 

do art . 54 do Dec . , dos autos está 

sua :tr aceder cia. 

CC USA.Cl~= 

tu m desme a1 ao q_ue se lhe attrioue , ant.fiS o ..c.an-

irrnam (fls . 19 ). 

onv ' daoo or ate 'onoe 

deÁes , o q_ue foi feito +é por interm dio da Caix; (v . ls. 

44) , nenhu 1a a;tle.G ção fez . 

E or ue considero J:rovad.a nos autos a .tal ta ar
gui da, opino seja a empresa autorizada a demittir o accusa-

do como ~etende . 

Rio, 27 

I I 
d• Procurador Geral • 

.--------
~'\ J D ~- - q 3 S. 

/( elj~r. 



Mlnlsterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commerclo 

Secçê.o 

c. 

CONSELH O N AC IONAL D O TQABALHO 

Proc;l4.796/ 33 

AC CORD AO 
Ag/SSBF; 

19 35 

Vistos e relatados os autos do processo em que The Leo-

poldina Railway Company remette o original do inquerito adminis

trativo instaurado para o fim de apurar a falta grave em que in

correu o funccionario José Christovão de Moraes, ex-manobreiro 

do Departamento de Raiz da Serra: 

Considerando que, conforme se verifica dos autos, o ac-
, 

cusado e de vez ~m quando encontrado em aerviço alcoolisado, te~ 

do sido, pQV esse dativo; s apene~ da s as tunçções por 10 dias, 

em Agosto de 1931 e novamente advertido eiJl r. aio de 1933, quando 

assignou uma declaração de que estava sciente do disposto no art; 

166 do Dec; 15;673, de 7 de Setembro de 1922 - Regulamento para 

a Segurança, Policia e Trafego das Estradas de Ferro - bem como 

do que preceitÚa o art; 54 do Dec ; u~ 20;1+65, de 12 de Outubro 

de 1931; 

Considerando que, não obstante as punições que lhe fo

ram impostas em virtude do seu vicio, o referido empregado, tendo 

sido escalado para o trem 102, de 13 de Junho de 1933, co~pareceu 

ao serviço um tanto alcool~sado e depois da partida daquelle treml 
, 

de Raiz da Serra, saltou proximo a chave, do lado da Estação de 

Mauá, e sÓ voltou a presença do agente da Estação onde servia no 

dia 22 de Julho seguinte, allegando achar-se doente e impossibi

litado de trabalhar, o que não provou; 

Considerando que, pelas provas colhidas no alludido in

querito, que foi regularmente processado, com observancia das 

formalidades legaes, ficou plenamente provada a falta grave attri~ 

buida ao accusado, sendo, portanto, pass1 el da pena de demissão; 

Resolvem os membros da 2; Camara do Conselho Nacional 



do Trabalho julgar procedente o inquerito eJ em coneequencia, 

- , -autorizar a demis sao de Jose Chrietovao de Moraes doe serviços 

da The Leopo1d1na Ra11way Company; 

Rio de Janeiro, 21 de Maio de 1935; 

Presidente 

--
~-<S .. J,f; C? Old v ~o c9-c. ~ ~' ;;_,_p 

~Q-<..A. ~0 ~~ ãL~ ~ JA I <J 5 





1- 27 

Proc . 14.'796/ 33 

EA/ 18 Junho 

.. 

r , i eotor G rent da h Laopold·na ail 1 

Co p 

Rio de Jone o 

i e. 

, 

Jo "' Christo ã.o 



• 

.. 



ADMINISTRAÇÃO 

D.G.Oll,23-(RL) 
-I.A.73-

~o 4 ~neuo. 24 de Junho de 1935. 

Illmo. Sr. Dr. Director Geral da 

E12. ~ Ja:p.eiro 

Dando em meu poder o officio de v.s. nQ 1-827 (Proc.l4.796/ 

/33), de 18 do corrente mez, recebido no dia 21, agradeço-lhe a 

remessa da copia do accordão proferido por esse Egregio Conselho 

nos autos do processo de José Christovão de Moraes. 

Aproveito o ensejo para reiterar a v.s. meus protestos de 

alto apreço e distincta consideração. 

o 
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