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ADMINIBTRAÇAO 

D. .011~3- (IIL) 
.. x-• .&.89-

Dl.o. sz... Dr. Dlraotor Genl 

o '• Jlãoa 4e T.S. oa auto• 4o ta ert\o atai•latr tl..-o 

1M\a n.do para ap~ t'alta sran. illpU a .. -.nobretn Ltd.S 

to, o ele .. larl..-s • aerwtqo. 

o relatort da a~aalo 4• Dlqaerlto a.l.~ cdl' '-• 

cri ate tolo o pr oeaaelo, 4lape o ata ta A4a:lal•t:ravão 

ele 11&1 rea etalbea, • ooaolue SlllpD4o »r ~ a tal ta pa•• at:• 

U'l lta ao reter14o manebrel~ • oaplt:wJeda .t a11a• .} •o .n. S4 

d onto ali 20.46f, ele 11 k ~a'bro •• 1931. 

Aa11U•• pola, eata ao.,eal:ala que •- Celleato ~ -•lbo; 
eollf' nail .. • do ••14o 110- art. S3 o Deoreto Mt..& -.to--

... o- • ••1tlcr .. o pelo de a• 21.081, •• 24 4• Y~etro •• 1932, 

decr:Nte a ..S.não do 1 .. 1ola4o. 

•••So para rei&O'ftr a v.s ... ua prot .. tea de 

to apreg • d'l.tlaeta ooaaldera9ão. 

erea\e 
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LEOPOLDINA I 
RAILWAY C. 0 

COMMISSÃO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

C C U S A D 0:- LUIZ FAUSTO BENTO, 

MANOBREIRO DA REPAR-

TI lÃO DO TRAFEGO. 

AUTUA ÃO ----- --

• 

AOS TRINTA DIAS DO MEZ DE .TANEIRO DO ANNO 

DE MIL NOVECEliTOS E TRINTA E CINCO , AUTÚO A 

PORTARIA E DOCUMENTOS UE ADEANTE SE SEGUEM . 

DO QUE, PARA CONSTAR , EU, MANOEL AUGUSTO VAZ 

JUNIOR, SECRETARIO DA COMMISSÃO , SERVINDO DE 

TERMO, 

'--- I (f 



LEOPOLDINA RAILWAY 

vj. 

D.G.Oll~23-(RL) 
-r.A.~9- Rio de ~aneiro, 29 de Janeiro de 1935. 

PORTAR I 

Tendo em vista a carta TBS.l-1722, de 8 de Novembro de 

1934, do Sr. Chefe do Trafego, que communioa haver, no dia 3 

de Agosto do anno p.findo, Luiz Fausto Bento, que exercia as 

funoçõe~ de manobreiro do trem especial de cannas de Carapebú , 

se embriagado a tal ponto que o oonductor do referido trem pr -

curou tirar-lhe a lanterna de signaes e fazel-o seguir viagem 

numa gondula vasia, sem que fosse attendido pelo culpado, mot -

vando o atraso do referido trem, que s6 ~hegou em Campos na 

drugada do àia immediato, e considerando que o aocuaado é rei -

oidente no vioio da embriague~, DET~INO se proceda o compe- l 

tente inquerito administrativo, observadaw, fielmente, as Ins 

trucções do Con~elho Nacional do Trabalho, ouvindo-se o impu

tado, as pess~as que dos factos tenham conhecimento e as teet -

munhae: Otto Baptista de Azevedo, oonductor de trens, e Anto

nio Fernandes Martin~, Manoel Pereira Rangel e ~osé Franoiaco 

de Oliveira, guardas-freios, todos residentes em Campos. 

Nomeio para constituirem a Commiesão de Inquerito Admi

ni~trativo os senhores: Dr. ~oão Pereira Netto, Assistente da 

Repartição Legal desta Administração; Manoel Cordeiro Muniz, 

funooionario da Contadoria; e Manoel Augusto Vaz Junior, fun

ccionario desta Administração, que servirão, respectivamente, 

como Presidente, Vice-Presidente e Secretario. Dê-se-lhes 

soiencia, remettendo-ee a presente Portaria, lavrada em qua

tro vias de egual teor, ao senhor Presidente da Commis~o, 

para os fine convenientes, acompanhada da oopia da oarta do 

Sr. Chefe do Trafego, da folha de antecedentes e do oertifi-

cado de tempo de serviço do aoousado, todos devidamente au-

thentioados. 

CUMPRA-SE. 



LEO OLDINA RAILWAY 

Trafego 

Queira Citar: 

T.he Leopoldina Railway Company Ld. 

Rio de Janeiro, 8-Novembro de 1934. 

TES.l-1722·. (Leopoldina Railway-Nov- 10 1934-Director Gerente) 

Snr. Director Gerente. 

Presente. 

PESSOAL JORNALEIRO - LUIZ FAUSTO BENTO 

No dia 3 de Ago~to p.paeaado, e tava o manobreiro de nome 

acima, servindo no especial de canas ~carapebus" quando o oon 

ductor do referido trem verificou que Fausto se achava demasi -

damente alcoolisado, e com receio de que o mesmo se machucass 

em ~erviço, tentou retiral-o de cima do carro em Guriry, e co 

local-o numa gondula vasia, o que foi recusado pelo manobreir , 

bem como entregar a lanterna ao seu substituto, resultando qu 

esse trem chegasse em Campos as 0,15 do ãia seguinte. 

Os demais guarda-freios confirmaram a declaração do condu

ator sendo por isso suspenso do serviço. 

Não obstante ter o referido empregado aeaignado em 4-4-34 

declaração de que trata o decreto 20.465 de 1-10-931, não se 

corrigiu, continuando a ~e entregar ao meio de embriagar. 

Estando incur9o no artigo 54 letra b, e contando mais de 

10 annos de serviço, agradeço aubmettel-o a inquerito adminia 

trativo. 

Junto a. folha d·e antecedente e declaro que o certificado 

foi pedido ao Snr. Contador Geral em 17-10. 

Por opportuno junto uma conta na importancia de 3$000 des

pendida pelo Inapeotor Sebastião Oliveira, sobre o reconheci

mento de firmas na declaração acima referida, e peço autorisa 

o pagamento. 
(a) H. F. MILLAR 

Director Gerente 
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G. 570 
THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITEI 

L . R . 
r.c . - FÔLHA DE ANTECEDENTES !!I 

T R A .. ~-- ~ ..C! .. 9.! ..... 
(Repartição) 

CERTIFI O que revendo o as entamentos desta Rcpartiç 

c a ficha individual do Snr ............ ~Y.~---~~Y.?.~-º-···----·~~9..! ......................................... .................... : ................ . 

~~-~~-~---------~--~~~-~~-~~-~~~~~~-_ .................................................................................................................... , . ......................... ~º1?.;~.~!'.º- .! ................................. . 
(Categoria) 

dos mesm s consta o seguinte : 

DATA __ II :H:ISTÓRIOO 

Di~M~~ ==========================================~====--~====-
.... ~ ...... ~ .... .3~ .... --- ª~~yind9 .... m~----~-ª:p-~_çJ~ .. º'-~~~;+.~1>.1-l~çi&a .J~º-~º'~ ..... Q .... ª~-~-~~o .. &~L ........ 

........... ............ ........... .... ~~ ... 5.5..P. .... ~~g~d2 ... q~~- .. Ja p~-~- .. ~~~ .... f.~cand:~ ~J?~.~~~ .. ·ª·--~~-~-~~-~~ 
........... ........... ........... .. ... q~«:t .. , ~~~ ... ~-~r~-ªv~ .... ~.;r.J_ag~~-º···· ........................................ ........ . ................................................ . 

... ....... .... 9. .... . 3.?. ... .... ~9.~ ---~-g-~p-~-~~-º .. -·4.º .... ~-~ -~YA~~- ... 1?.~~ ... 5 ... ~.~~-~-'--~-º-~º-----~-~~P~~~!~.~---P.~~-~ ...... ~ 

........... ............ ........... .. ... ~~-~9..ª-~-~-~~~-~~-º----~9 ..... ~.~q~~ .... ~.;-~-~ -;. _; .~ .... ~ .... 5.:r;ª"~-~ .... 1:~.1:9..,.~-~-~~~~~-~-----·-· 

........... ! ...................... ----~-~~-~:t: .~~~ .. ~~ ... ~. !:ç_~.!l.~~----~~ .. ..7 ~~~:9.3?..! ....................................................................... . 

................ 7.. .... . 93.3 ---~oi P.9V8.IP-~n.~.~ .~~~p~~9 P9~ ... 8. .. 4o~~ ___ Ç_Q;TAQ .... :;'.~-ªP.Q.~-ª.Y~~ .P.~. ~ª'- ........ .. 

........... ........... ........... .... º.9-~J~~~ - .. ~---~~-~~~-~-;-~~-~~0. .... 4.º-.... 9.~;~-º .... ~.?.1.4.~~-, ..... ~9.ÇJ.4.~ .~~~ .... º·º-~-9.~. 

........... ........... ........... . .... ~.~.4.º .... P.9 .... .P.ª.~-~--º ..... 4.~ .... 9.~.P-º~----~~ .. ..5..~~~33.! ...................................................................................... . 

........... ~.Q ..... . 9.3.3 .... r.º-~ .... ~~~.P.~ .~-~ -º -- .. P.~.~ ---~~~ .... 3. .. ~Jª'-~---P·~-~-.. :!t~~---~-~-~1?-~~-~-~-~ d~ ... ~ ... Y o.~:--........... ............ ........... .. .. ~-ª4.!3 .. A~ ... ~~p~_ç -~~ .... 4. .~.~- ~_;-_P?.~-~-9.~.2 .. ~Q_ç_! ..... ~-~4. .. -~~----~~~9-:o:33 ... ç~~-~ª~.4.o ~ 
atraso a esse trem • 

............ .... 3. .... .. 9.3~ . .... ~9J ... ~~-~.P.~-~~-º-... P<?..;-.. )~.9 .... ~.~~~- ~<?.~o .... ~-~ ~P2.P.-;~ -ª!·~ -~ ... P.~~9. .. A~.~-º-~~-~X~~-~--:, 

.................................... ~n~o . 4~. _g~_ª-çle ... 4.Q:;I,._3XÇ_. çl~~~<;>na.aentq d~ ~..rm~~9. .. ~ª .. :f.a'Q.:r~çJ 

........... ............ .... ...... . .. ~~ ... ~e c ~.dQ~ ... ..(_Ç}_ ~_,Q.3.~.~.? ... 4.~ .... 1~~3~.9 34 )... ........................................ .. .......................... . 

... 4. ........ 4 ....... 9.34. ---~~-~~~---~- .. ª-4.~.AA'!;.~~-~~º-· .. ~-- .P.-º.~-~-~ -~----g_., _?7..a .... P.~-ª-·--º-~~.P. .;'.~----~-~ .... ~ ... . 

........... ........... ........... ..~PP~~-~ :1Jl.~.L . .4J~~~~9. .. eeta.J; ~ ~-~·f·~-~~d:.9 .... ~.~-.... ~~-~~~-a ~.o q~-~ ... ~.<?.; ....... .. 

............ ............ ............ ... ªl2~ª-ª·º·a ... 4.~P.9 ~ª.t .... Y~. !' .... f..ª-~tt.~4Q .. ç <;>m ~ ... Y.e. rd~4.~.--:Q·ª'~ª .... 9.P.~~. !' .. 9 .... .. .. 
I referido boletim. 

~ - ====================,================~ 

Nada mais constando sôbrc o antecedente. do referido cmp 

gado, eu, ....... gbe_~-~ ~0. R~b-~ .. :L~~ ~~----ª~~~-~-- .. ª~-~~-~ ..................................................... -...................... , pas 

a presente certidão, a qual dato e a sino. 

Rio de Jancir , ... 6 ......... de ...... ~QY.~~P;J;.Q.... ..................... ........ e 

(a) -~ /l:1n .............. ~~ 
CONFERE: (a) .......... .. l) Ch r· da Repartição. 

VISTO : (a) ............ .. Diretor r nt . 

T. l.(JOO..tl-934. 



G. 570 
THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITEI 

L . R. 
FÔLHA DE ANTECEDENTES ~ 

T R A FEGO 
(Rcparliçtio) 

CERTIFI O que revendo s assentamentos desta Rcpartiç. 

e a ficha individual do Snr ............. ~~~---~~---'º"ª:.gº··-~-~-º-~---············································· · ····························· 

-~~~~-----~----~--~~~~~--~~--~---- -- - Manobreiro. -------- --- - --·························································· ···································-·························· ' ... .................. ......... ······································· ........................... . 
( ' ategoria) 

dos mesmos consta o seguinte: 

DATA L :H:I S TÓRI C O 

Dia I Mês -'1=~ =A=no==#=======================~-=--='-"··=-~----
........... ............ ........... . ...... ê.~-~<i;o __ ~J.a_~.<?. ... Q.C?.~.~ ~~~-~-~~-ª~-~----e~'º-:;:J~gª'_4.Q. -. ..... f-º.~ ..... ~P.~.;4.nado ... ~ .......... . 

........... ............ ........... ........ Abr il. .... çto ... O.o.;rre.nt ~ ..... a.nnP .. P.~l.o ... P..ele.g.ªQ.Q . Q.e .C~ºª ... ª' .. J~J~.fij.gp.~r. . 

........... ............ ........... .. ....... 0. .. t ~ ;rnlO Q.~ .... l;"!a .B,P..Q.M.ab.il.i 4.ªQ.· .. .... !Ú7.jJ.p. .... Q..~ ..... Qb.r.igaJ..:dL.Q. ... fl.Q.~~ .. 9. 
... 

........... ............ ........... '1'rdiG• O _ q_~-~ -.J~9. ... ª~-~ ..... :r.~ª~-~ ~~q·º-~ ................................................. -........................................ .. 

.... ?..7.. ..... 7. ...... 9.3. .. .......... ª~~.P.~.~-~9 ..... ~ ..... ~ª--·· I>.Q.;r; ..... ~~-;r; ..... f~.1!.~ª-º .... ªº·· ... ~~.;r;:rJç_º····ªº- .. -~-ª :2~-ºJª-~--JI.~.~-

........... ........... ........... ····---~-~~-~Y~ .. -~.~-º-~:::I:-~4.~.~-- - -··· · ............................................................................................................. .... . 
6· 6 

••••••• •• , .. . ... . ....... , .. ~-···· · ··-, .·--:···-· . • ··.- • • • • ••• ···- -.- ·.--··· -···--·; ·;··············:··:··:·-··:."·; · ··· · ·· · ··;· -,--~--····;·-.. --~-- ..... - # •· JI' ·:. ·····;······:·-.--~;-···-~---· 

I 
"''' ' '''' ' •• • •• • • ••• • ••••••••••• ·••••••••••••••••••••••••oo•••••••••••"'"'''''"'"'''''"''"''''' ' '''''''''''"''""'''''"''''''''''"''''''''''''''''"'"''"'''''''''''''"'''"'"''""''''''''' ••·;•••••••• ••••••••••••••••••••••••• I 

. ........... ············ ........... ......................................................................................................................................... . ·,· / .. ............................................... . 

........... ........... ...... ...... ...... .. .. ........................... .. .. ... ..... .... ... ................................. ......... ................... ..... , ............................................................................. , 
I 

I I 

.......... .. ........... .. .... ....... .................................................................................... .. .. ... . .... , .. ~--- ...................... ························································· 
' I 

............ .. ......... ........... . ........ ··- -·- ...................... .. ..................... ...... . ... .,. '· ~ .................................. ·············· ........................ ······· ....... . 
I 

f f 
I I ....... .... ............ .... .. .... .... ... ..................... ............... . ........ ·-- ;-- -~--------- ............................................................................................................... . 

I I I 
I ................................... .................................... ·;·,-·1····---.. ············------··--··--·--··---------------- -------- ·--········--·····----··----·--···· ........................................... .. 

I 
1 .. ,. , .......................................................................... ............ .... ...................................................... ! 

I I ............ ............ ! ..... := ... : .. : I -~-~~1 ...... =··· ................................................................................................................................................. , 
ada mais constando sôbre os antecedentes d referid cmp 

gado, eu, .......... gb.e r~ ~no .. RJbe ~r o 4.~ ..... ê~~-~ .... ~~.Jª'.! ............................................................ : .............. , pas 

a presente certidão, a qual dato e a sino. 

CONFERE' (a) ..•.••..• ~ 
VISTO: (a) .. . ... , • ... , . 

T , l .OOO•IS-984. 

Rio de Janeiro, ..... §. ...... de .......... ~~~~-~~-~ ............................... c 

(a) aL.~.dJ..L ............ ..... . .. 



G. 569 

LIMITE O 

OONTADOBIA. 

Secção de Certificados 

de tempo de serviço e 

vencimentos. 

mentes desta Companhia, dos mesmos consta 

do, · tendo trabalhado, COM INTERRUPÇÃO, 

tses e ... "::8 - dias, confo me discriminação abaixo. 

Tempo tra;as CJVencimentos Licenças S/Vencimentos 

I--~~-D~e~-+~~~~A--té~ __ 4I ____ ~i --~A--te~· --~~~~~-De~---+--~A--te~· ~--I 
20 2 914 -

7 6 915 -
21 2 9] 6 -

1
1 

1 5t 916 _ 
7! 916 

15 4 9171 
1 6 917 
1 7 917 -
1 ' 7 918 -
1 5 919 -
J. 8 919 -

2 7 12 92 
21 4 921 -

1 12 922 -
1 8 925 -

Faltas 

Mêsea j Dias j Horas Dia 1 ~ 

- 15 - -14 -e-
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- -
----- ------ ------------------------- -- ------ ---- -- ----- --------------
------------------------------------

·~--~~----~---------------- ---------------------
• • o o ' 

hcfc da Secção de Certificados 

CONFERE: --····· ...... . /JP~~ Diretor Gerente. 
c:::.::---

Nada mais cor 
de t empo d serviço e vcn 



J 

LEOPOLDINA RAILWAY 

scienoia aos demaia 

membros, para nesta dat • 

de ~aneiro de 1935. 

CERTID.lO 

Certifico e dou f~ que dei sciencta aos senhores membros 

da Commiseão doe termos da Portari do senhor Director Ge-

rente, d tada de 29 do corrente mez, nesta data. Em 30 de 

~aneiro de 1935. E~, Manoel Augusto Vaz ~unior, Secretario 

da CommisaNo, o certifiq;u i e subscrevo esta certidão, 

«!~r&-~. 
I (/ 

~~·~t; 
L :r() //// , .:~ t/,.; -

~,.(~ c.~..;~ ~~~e-·fi#. 
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LEoroLDINA RAILWAY 

COMMISSÃO DE INQUERITO Am.HNISTRATIVO 

ACTA DE INSTALLAÇ!O 

Aos 30 dias do mez de ~aneiro do anno de 1935, em uma sa

la situada no primeiro andar do Escriptorio Central da The 

Leopoldina ~ailway Company, Limited, em Barão de Mau', á Ave

nida Francisco Bicalho, nesta Capital Federal, reuniu-se a 

Commdesão de Inquerito Administrativo nomeada pela Portaria 

do senhor Direotor Gerente, datada de 29 do corrente mez, 

constituida dos infra assignados: Dr. ~oão Pereira Netto,como 

Pres-idente; Manoel Cordeiro Muniz, como Vice-Presidente; e 

Manoel Augu~to Vaz ~unior, domo Secretario, em obediencia ás 

Instruo õe~ do Conselho Nacional do Trabalho, oom o fim de 

instaurar inquerito administrativo contra o manobreiro Luiz 

Fausto Bento, accusado de, no dia 3 de Agosto de 1934, quando 

exercia ~uas funcções no trem especial de cannae de Carapebúe, 

se embriagado a tal ponto que o conductor do referido trem 

procurou tirar-lhe a lanterna de signaes e fazel-o seguir via 

gem numa gondula vasia, sem que fosse attendido pelo culpado, 

motivando o atraso do alludido trem, que só chegou em Campos 

na madrugada do dia immediato, e considerando qu~ o accusado 

é reincidente no vicio da embriaguez. Tendo presentes a fo

lha de antecedentes e o certificado de tempo de serviço do 

manobreiro Luiz Fausto Bento, o senhor Presidente declara 

installada a Commiseão e designa o dia 7 de Fevereiro p.fu

turo, ás 8 horas e 30 minuto~, na estação de Campos, no Es-

tado do Rio de ~aneiro, para ser ouvido o acousado, por si 

ou aesistido .por seu advogado ou pelo advogado ou represen

tante do eyndioato da alasse a que pertencer, e serem, tam

bem, ouvidas as testemunhas arroladas na Portaria de fls. 

dois, ordenando a expedição de todas as intimações necessa

riaB'. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, 



LEOPOLOINA RAILWAY 

Secretario da Commissão , dactylographei esta acta em quatro 

vias de egual teor, que assignada 

~k-

~ . 

• 

' J 



• 

• 

JUNTADA 

Aos 6 dias do mez de Fevereiro de 1935, junto a estes au

tos as segundas vias da intimação e notificações dirigidas 

ao accusado e testemunhas . Do que, para constar, eu, Manoel 

Augusto Vaz ~unior, Secretario da Commiasão, servindo de es-

crivão, dactylographei o presente de 

egual teor, que subscrevo,~~~~~~~~~~~~._~~~~~~ 
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ISSIO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

INTIMAClO 

Pelo presente instrumento, fio o senhor LUIZ FAUSTO B 

inti do, sob pen de reTeli , a oo parecer no di sete (7) 

do mez de Fevereiro p.futuro, 's oito ~oras e trinta minutos 

(8.30), na estaç•o de C pos, no Estado do 

dendo acompanhar-se de seu dTog do ou ser assistido pelo 

vog do ou representante do syndioato da classe que 

oer, para, per nte a Commissão de Inquerito Administr 

The Leopoldin Railway Comp ny, Limited, prestar deol 

no inquerito em que é acusado de, no dia 3 de Agosto 

quando exerci s funcções de nobreir do trem especi 1 de 

oannas de Carapebds, se embriagado a tal ponto que o condu

ator do referido trem procurou tirar-lhe a 1 ntern de 

e fazel-o seguir vi gem nu gondula v aia, se que 

tendido, motiv ndo o atraso do all dido trem, que s& chego 

Campos na madrugada do di immediato, e ser reincidente n 

cio d embriaguez. toando, tambem, inti do, sob 00 

ção da mes pen , p r ssistir, nos me mos di e loc 1, o 

depoimentos d s testemunhas: otto Baptista de Azevedo, condu 

otor de trens, e Antonio Fernandes artins, noel Pereira 

Rangel e José .Fr noisco de Oliveira, guardas-freios, todos r -

sidentes em Campos. Ficando, outrosim, citado p r todo oe 

termos e actos t~ conclusão do inquerito, debaixo d pen 

oomminada. 

L Trado em cinco vi s de egual teor por i , anoel Augus o 

v da Commd são, que o 

signado 

de J neiro de 1935. 
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OOKMISSlO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

HOTIF~OAClO 

Pelo presente instrumento, Oomm1a8ão de Inquerito Admi-

nistr tivo d The Leopoldina R 1lway Oompany, Limited, roga 

comp recimento do senhor OTTO BAPTISTA DE AZEVEDO '8 oito ho 

r 8 e trinta minutos (8.30) do di sete (7) do mez de eve

reiro p.futuro, n est 9*0 de Campos, no Estado do Rio 

neiro, atim de, bem d verdade, prestar depoimento no 

rito dmintstr tivo instaurado contra o manobreiro Luiz 

Bento, ccue do de, no di 3 de Agosto de 1934, quando exer

cia u s funo9Õe8 no trem eapeoial de oann e de C rapebd , s 

embriagado t 1 ponto que o oonduotor do referido trem pro-

ourou tirar-lhe 1 ntern de eignaee e fazel•o eguir vi 

numa gondul Taai , sem que fosse attendldo pelo oulp do, 

ttT ndo o traso do alludido trem, que só chegou em O 

madrugad do di immediato, e considerando que o aooue do 4 

reincidente no violo d embriagu z. 

L Tr do em oinoo T1ae de egual teor por 

Oommiae·o, que o 

Co iaa·o,~~~~~~~~~~~~~~ 

Rio d :r neiro de 193~. 

,. ..... .,..,.~-~ flj I -16-

~zú·(j~urffg~ 
i~\$\~ . 
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COKMISSlO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

NOTIFIOAClO 

Pelo .Presente in trumento • Co i se ""o de Inqueri to Admi

ni tr tivo d The Leo})old1n R ilw :y Comp ny, Li tted, roga o 

comparecimento do enhor ANTONIO FERNANDES MARTINS áa 

r a e tr1nt mtnutoa (8~30) do di aete (7) do mez d 

ro p.futuro, na estaç"'"o de Campos, no E t do do Rio de Jan i· 

ro, fim d , bem d verd de, pre tar depoi ento no inqueri-

to dminietr ttvo inetaur do oontr o manobreiro Luiz F u to 

Bento, aoous do de, no dia 3 d Agosto de 1934, quando x r

oi su s funoç8es no trem eapeoi 1 de oannas de O rapebúe, •• 

embriag do tal ponto que o oonductor do lludido trem pr -

curou tiral'-lhe lanterna de sign e e f zel•o seguir vi e 

numa gondula v si , se que fosse attendido pelo oulp , O• 

tiv ndo o traao do r ferido tre , que s& ohe ou em Campo na 

madrug d do dia 1 edi to, e oon iderando que o oouaado é 

reincidente no vicio d embriaguez. 

Lavr do em oinoo vi a de e u 1 teor por mim, 

V z Junior, Secretario d Commisa"'"o, que o 

da Co~as"'"o,~""~~~~~~~~~~~~ 

J' ne1ro de 1935'. 

4/~c 
~~F r;,.~ ;t;r 

~+#0Á ~eu<~du 
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COUMISSIO DE INQUERITO APMINIS±RATIYO 

NOTIFIOACIO 

Pelo presente instrumento, a Commissão de Inquerito Ad i

ni tr tivo d The Leopoldina R 11way Oompany, Limited, roga o 

oompareotmento do senhor lü.NOEL PEREIRA RANGEL ás oito horas 

e trinta minutos (8.30) do dia set (7) de mez de Fevereiro 

'p.futuro, na est ção de Campos, no Estado do Rio de Janeiro, 

afim de, a bem d verdade, pre tar depoimento no inquertto 

administrativo instaur do oontr o manobretro Luiz Fausto 

Bento, oousado de, no di 3 de Agosto de 1934, quando exer

cia suas funo9Ões no trem espeoi 1 de oannas de C rapebús, 

se embriag do t 1 ponto que o oonduotor do referido tre 

proourou tirar-lhe lanterna de signaea e f zel-o eguir 

viagem numa gondula vasta, sem que fosse ttendido pelo oul

P do, motiv ndo o traao do lludido trem, que a6 ohegou e 

C mpos n madrugad do dia immediato, e considerando que o 

aoouaado 4 reincidente no vi~io da embriaguez. 

Lavr do em oinoo vi de egual teor por mim, 

Vaz Junior, Secretario d Commiaaão, que o 

Commts a .. o •'.ltW~ídr:lll~~~~:z....l:!i:.;;;...~*........v 

Rio de Janeiro de 193,. 

• 
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Pelo p.r sente inatrum nto, a Co la ·o d Inquerito Admi~ 

niatr tivo d The Leopoldin R il Co pany, Limi t d, rog 

oo areoi nto do a nhor JOSE' FRANCISCO DE OLIVEIRA oito 

hora trint inutos (8.30) do di t (7) do mez de ve 

retro p.futuro, n st ç o d C po , no Est do d~ Rio d 

n iro, ati a , a bem d ver de, pre t d poi ento no in

quetito ad nistr tivo inst ur do contra o nobr iro Luiz 

F u to Bento, oou do de, no di 3 Agosto de 1934, quand 

exercia su funoçõe no trem especial d cannaa de O rapeb~ , 

e embri ado a t 1 ponto qu o conduotor do r ferido trem 

procurou tirar-lhe a 1 ntern de sign ea e faz 1-o seguir 

ge nu gondula v aia, em que fosse attendido pelo cul do, 

ot.ivando o tr ao do referido trem, que ad chegou m C poa 

n drugad do di i~diato, conaider ndo qu o ocuaado 

4 reincidente no vioio d embriaguez. 

L vr do e cinco vias de egual teor por mim, 

Commisa·o, que o 

sign do pel da Commi 

Rlo d J nelrc de 1935. 
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ASSENTADA 

Aos 7 dias do mez de Fevereiro do anno de 1935, no carro 

salão numero 482-A, num desvio da Estação de Campos Faesagei 

roa, no Estado do Rio de ~aneiro, ás 8 horas ~ 30 minutos 

a.m., presentes os membros da Commis&ão de Inquerito Adminis 

trativo da The Leopoldina Railway Company, Limited, mandou o 

Pres·idente da mesma Commissão fossem apregoados o ao-ousado 

Luiz Fausto Bento e as testemunhas arroladas na Fortaria de 

fls. 2, o que feito, responderam o aoousado e as testemunhas: 

Otto Baptista de Azevedo, Antonio Fernandes Martins, Manoel 

Pereira Rangel e ~osé Francisco de Oliveira, que prestaram 

suas declarações e depoimentos pela fÓrma que s·e segue. Do 

que, para constar, eu, Man~el Augusto Vaz ~unior, Secretario 

da crommissão, servindo de escrivão, dactylographei o present 

em quatro vias de 

demais membros da 

DECLARAÇOES 12Q.. CCUSADO 

Em seguida compareceu Luiz Fausto Bento, brasileiro, com 

quarenta e cinco annos de edade, residente nesta Cidade de 

Campos·, no Estado do Rio de ~aneiro, solteiro, ferroviario, 

a-om dezenove annoe de serviço na Companhia Leopoldina, não 

sabendo ler nem escrever, acompanhado do senhor Arohimedes 

Rocha, representante do Syndicato do Centro Be te doe 

Ferroviarioe da Leopoldina na qualidade de Delegado da Dele

gacia Syndical nesta Cidade de Campos; sendo o acausado in

querido sobre os factos constantes da Portaria de fls. 2, qu 

lhe foi lida, respondeus que nada tem a objectar contra ae 

testemunhas arroladas; que não · é verdade ter o aa-cusado se 

embriagado no dia tres de Agosto de 1934, quando exera-ia as 
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as funcções de manobreiro do trem de cannas de Carapebús; que 

ao contrario do que foi dito, o acausado, em virtude de ordem 

do Control, na estação de D~res, teri que fazer reauar o tre 

á reata para pegar dois carros poià ~ue ordem era de se 

zar naquella estação oom o trem F.L.34 e dando passagem ao 

trem F.L.3; que o aoousado foi até á estação, lá ficando no 

saguão afim de cumprir o seu serviço, entretanto, mais tarde 

o Control resolveu que o trem de oannas viesse fazer o cruza

mento em Guriry e, não sendo o aoousado di*to soientifioado, 

o especial partiu deixando-o na estação de DOres; que tambem 

não é verdade o facto que se diz ter o aocusado mantido com o 

conductor qualquer duvida sobre a lanterna de eignaes; que o 

aocueado, em virtude da sahida inesperada do especial de can

nas, teve que vir para. Campos de F .L .3; que quanto á. declara

ção, datada de quatro de Abril de 1934, sobre o que dispõe o 

artigo numero cento e sessenta e seis do Decreto numero 15.6 

de 7 de Setembro de 1922, agora exhibida, o accusado a desce 

nhece por completo, conhecendo, entretanto, não só Francisco 

Ribeiro, que assignou a seu rogo, como as testemunhas Juveli 

Cruz e Aurelio Pereira. Pela Commiasão foi dito ao aocusado 

que na fórma das Instruoções do Conselho Nacional do Trabalho, 

lhe era assegurado o direito de assistir aos depoimentos das 

testemunhas, ao que o accusado declarou desistir de aoompa

nhal-oa. Ainda pela Commiaaão foi dito que, consoante dispo

sitivo expresso das Instrucções do mesmo Conselho, ficava-lh 

marcado o prazo de cinco dias, a contar desta data, para apr -

sentar a defesa escripta que tivesse, do que ficou bem scien 

te. Pelo representante do Syndicato foi pedida a sua perma

nencia nos depoimentos das testemunhas, embora com a auaenoi 

expontanea do acousado, o que ouvido pela Commisaão, foi de

ferido. Nada maia havendo nem sendo perguntado, deu-se por 

findo o presente termo de declarações, que foi assistido pel e 

testemunhas Sebastião Fernandes de Oliveira e José Caiado, e 

depois de lido e achado conforme, vae assignado pela Commis-
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Commi~~ão, por ~oão Péree Salabert, a rogo do accusado, pelo 

representante do Syndioato, e pelas duas testemunhas já refe

ridas . Do que, para constar,' eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, 

Secretario da Commissão, servindo de escrivão, dactylographei 

teor, que subscrevo, 
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PRIMEIRA TESTEMUNHA 

Em seguida, compareceu Otto Baptist de Azevedo, brasilei 

ro, com quarenta e tres nnos de edade, residente á rua Douto 

Portella numero 16, nesta Cidade de Campos, no Estado do Rio 

de Janeiro, casado, ferroviario, com vinte e seis nnos de se -

viço na Companhia Leopoldina, sabendo ler e escrever, aos coe 

tumes disse nada, e, em presença do representante do Syndioa

to, inqueri&o sobre os factos constantes da Portaria de fls. 

2, que lhe foi 'lida, respondeua que a testemunha trabalha no 

cargo de conductor de trens, no Destacamento de Campos, h 

quasi treze annos e por isto já teve opportunidade de traba

lhar com o accusado Luiz Fausto BentoJ que quanto ao facto 

de haver o accusado se embriagado no dia tres de Agosto do 

anno p . findo, nada pÓde a testemunha dizer, pois que nenhuma 

interferencia teve no referido trem; que durante uns tres me-

zes o accuaado serviu sob as ordens do depoente e por duas 

vezes, em virtude de ter feito uso de alcool, o depoente cha

mou-lhe a attenção, promettendo até suspendel-o do serviço na 

reincidencia; que Bento , em vista dessas recommendações, não 

mais appareoeu alcoolisado durante o tempo que ainda traba

lhou com o depoente; que o depoente não sabe ai o accusado 

faz uso habitual do alcool fÓra do serviço; que quanto á de

claração que no momento lhe é mostrada, o depoente della não 

sabia, entretanto, conhece as pess~as que a assignaram não a 

a rogo como testemunhas, que são Francisco Ribeiro, Juvelino 

Cruz e Aurelio Pereira. Dada a palavra ao representante do 

Syndicato, nada perguntou. Nada mais havendo nem sendo per

guntado, deu- se por findo o presente depoimento, que, depois 

de lido e achado conforme, vae assignado por todos . Do que, 

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior , Secretario da 

Commissão, servindo de escrivão, 
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SEGUNDA TESTEMUNHA 

Em seguida, compareceu Antonio Fernandes Martins, brasi

leiro, oom trinta e. nove. annos de edade, residente á rua 

Azevedo Cruz-Avenida Cruzeiro numero 9, nesta Cidade de Cam-

pos, no Estado . do Rio de ~aneiro, viuvo, ferroviario, com 

vinte e cinco annos de serviço na Companhia Leopoldina, sa-

bendo ler e escrever, aos costumes disse nada, e, em presen-

ça do representante do Syndicato, inquerido sobre os factos 

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

deu: que o depoente exercia as funcções de conductor do trem 

especial de oannas de Carapebús no dia tres de Agosto do an

no p.pasaado e do referido trem era manobreiro Luiz Fausto 

Bento; que é verdade o articulado na Portaria de fls . 2, 

aliás a oommunicação dos factos foi feita pelo depoente na 

obrigação de a fazer como oonductor que era do alludido trem 

que ao chegar o especial de oannas •• Carapebús a Guriry, 

onde deveria cruzar com o trem F .L. 34, conforme ordem do 

Control, o depoente precisava antes mandar ligar ao trem, 

digo, conforme ordem do Control, o que de facto se deu, e 

na sahida do mesmo trem especial de cannas deveria, no kilo

metro numero 293, apanhar uma grade de oannas; que munido da 

licença, o depoente, na qualidade de conductor do trem, em

barcou na locomotiva, vindo o trem em direcção de Campos, e, 

quando chegou no kilometro 293, fez parar a maohina para que, 

depois de um corte na composição, entrasse ella no desvio 
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desvio para rebocar a grade de canna~, que maia tarde faria 

parte da composição do citado trem até Campos; que nessa oo

caaião o depoente procurou Luiz Fausto Bento para executar a 

manobra, entretanto, não o encontrou logo de momento e sim u 

pouco depois quando Bento descia de um morrinho perto da li

nha, cambaleando, num aignal evidente de quem se achava al

cooliaadoJ que o depoente determinou a Bento fosse engatada 

a grade que se achava no desvio, porém, vendo que Bento 

acertava com a abertura do cadeado, abaixou-se, abrindo 

pectivo oadeado, e nessa occa~ião, afim de evitar um acciden 

te pessoal com Bento, fez ver a elle que seria conveniente 

tomasse elle uma gondula vasia e passasse a lanterna de ei

gnaee ao· guarda-freios José Silva; que Bento se oppoz tenaz

mente em attender á determinação do depoente; que, entretan

to, o depoente não só em virtude do seu oargo como da reepon 

eabilidade que assumiria num accidente quer material quer pe 

soal com o aocusado, tomou a precaução de mandar o guarda

freios José Silva auxiliar a manobra até Campos; que o acou

sado não só não attendeu ao recommendado pelo depoente como 

ainda procurou vir não na gondula vasia mas sim no meio da 

composição e como o seu eatadp não era bom, o depoente tomou v~ 

o alvitre de mandar o guarda-freios Manoel 

ficar perto do aocueado afim de evitar que 

Pereira Rangel ~ 

o mesmo viesse a 

cahir e ser apanhado pelas rodas doa ~arros da composição; 

que na occaeião em que se fazia a manobra no kilometro 293, 
~ 
~ 

o acoueado, depois de decorrido algum tempo, veiu até á lo- ~ 

comotiva para dizer que não podia engatar a gandula em vir- ~ 

tude de estar a mesma sem pinao e manilha, porém, o depoente J 
foi até á alludida gandula e lá estavam as duas peças refe

ridas; que em virtude doe factos narrados, o especial de ca 

nas de Carapebús chegou a Campos na madrugada do dia quatro ~ 
de Agosto, ás O horas e 15 minutos; que quanto á declaração (J 
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declaração datada de quatro de bril de 1934, que agora lhe 

exhibida, o depoente só della teve conhecimento depois dos 

factos occorRidoa ••p•l• em tres de Agosto do referido anno; 

que das pess~as que firmaram a referida declaração o depoent 

conhece Francisco Ribeiro e ~uvelino Cruz, aquelle ssignára 

a rogo do aocusado e este como testemunha. Dada a palavr ao 

representante do Syndioato, este nada perguntou. Nada mais 

havendo nem sendo perguntado, deu-se por findo o presente de 

poimento, que, depois de lido e achado conforme, vae por tod a 

aseignado. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~uni 

Secretario da Commissão, servindo de 

----------
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TERCEIRA TESTEMUNHA 

Em seguida, compareceu Manoel Pereira Rangel, brasileiro, 

com vinte e oito annos de edade, residente á rua 17 de Novem

bro numero 813, nesta cidade de Campos, no Estado do Rio de 

Janeiro, solteiro, ferroviario, com cinco annos de serviço 

na crompanhia Leopoldina, sabendo ler pouco e escrever, aos 

costumes disse nada, e, em presença do representante do Syn

dicato, inquerido sobre os factos constantes da Portaria de 

fls. 2, que lhe foi lida, respondeu: que o depoente era guar

da-freios no especial de cannas de Carapebús no dia tres de 

Agosto do anno p.passado e que nessa qualidade se ocoupava 

exclusivamente de seu serviço, sem fazer reparos em quem que 

que fosa6; que quanto ao facto articulado de estar Luiz Faust 

Bento embriagado naquelle dia, o depoente nada pode precisar, 

de vez que não viu o accusado beberJ que tambem não ouviu o 

conductor do referido trem, Antonio Fernanda~ Martins, dizer 

ao depoente que embarcasse junto com o acousado porque elle 

accusado se encontrava alcoolisado; que Luiz Fausto Bento 

veiu no mesmo especial de cannae de Carapebúa até Campos; qu 

não sabe si o trem referido chegou com atraso na estação de 

Campos pois que não examinou o seu horario; que quanto á re

incidenoia de que é accusado Luiz Fausto Bento, o depoente 

nada sabe, ignorando tambem haver a declaração datada de qua 

tro de Abril do anno passado, da qual s6 teve conhecimento 

no momento porque lhe foi exhibida, mas conhece o senhor 

Francisco Ribeiro, que a assignou a rogo de Luiz Fausto Ben

to, e o senhor Aurelio Pereira, uma das testemunhas; que a 

testemunha nada p6de dizer sobre os signatarios da referida 

declaração. A'e perguntas do senhor Vice-Presidente, a teste 

munha respondeu~ que .por varias vezes tem trabalhado com o 

accusado, entretanto, nunca percebeu estar elle em qualquer 

j dessas vezes alcoolisado. A 'e perguntas do senhor Secretario 

• 
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Secretario, a testemunha respondeu: que apezar de viajar na 

mesma grade com o accusado, este estava na cabeça da grade, 

num plano inferior ao em que se achava a testemunha, razão 

por que o depoente não sabe nem póde dizer si o accusado tre 

sandava ao cheiro de aloool e tambem com o accusado não oon-

versou. Dada a pa.lavra ao representante do Syndicato, este 

nada perguntou. Nada mais havendo nem sendo perguntado, deu-

se por findo o presente depoimento, que, depois de lido e 

achado conforme, vae por todos assignado. Do que, para cons

tar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Secretario da Commissão, 

servindo de escrivão, dactylographei 

c ___ _ 
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QUARTA TESTEMUNHA 

Em seguida , compare ceu ~oaé Francisco Oliveira, brasileiro 

com trinta e doia annos de edade, residente á rua Tenente Co

ronel Cardoso numero tres, nesta cidade de Campos, no Estado 

do Rio de ~aneiro, solteiro, ferroviario, com doze annos de I 
serviço na Companhia Leopoldina, não sabendo ler nem escrever, 

aos coatumes disse ser amigo do acousado, de quem gosta muito, 

e, em presençá 'do representante do Syndicato, inquerido sobre 

os factos constantes da Portaria de fls . 2, que lhe foi lida, 

respondeu: que o depoente era guarda-freios do trem especial 

de cannas de CarapebÚs no dia tres de Agosto do anno p.paeea

do; que viajando no referido trem, nada sabe sobre a aoouaa

ção que pesa sobre Luiz Fausto Bento, o qual exercia as fun

cçõea de manobreiro do alludido trem; que o depoente não viu 

o accusado beber nem tambem ouviu o oonductor do citado trem 

reclamar sobre o estado de ~uiz Fausto Bento; que o acoueado 

viajou no mesmo trem que o depoente, isto é~ no especial de 

oannas de Carapebús do alludido dia tree de Agosto até á es

tação de Campos; que o referido trem chegou a Campos ás nove 

horas da noite mais ou menos; que tambem não sabe o depoente 

B'i Luiz Fausto Bento é reincidente no vicio do alcool e igno 

rava a existencia da declaração datada de quatro de Abril de 

1934, que no momento lhe é exhibida; que o depoente não co-

nhece Francisco Ribeiro, ~uvelino Cruz e Aurelio Pereira, 

eignatarios da referida declaração, o primeiro como tendo as 

eignado a rogo e os dois ultimas como testemunhas; que o de

pedante se acha trabalhando no Destacamento de Campos ha um 

anno, para onde veiu transferido de Itapemirim; que além da 

viagem feita no dia tree de Agosto, o depoente fez mais uma 

viagem com o aoousado, o qual estava em seu perfeito estado, 

isto é, não estava alcoolisado . Ata perguntas do aenhor Se

cretario, a testemunha respondeu: que o aocusado via~ou at~ 

Campos no alludido especial de oannas de Carapebús, na oabe-



~ I 

'·-I 

'-

i.EO OLDINA RAILWAY 

cabeceira da plataforma da cauda do trem, sósinho. Dada a 

palavra ao representante do Syndicato, nada perguntou. Nada 

mais havendo nem sendo perguntado, deu-se por findo o presen 

te depoimento, que, depois de lido e achado conforme, vae 

aesignado pela Commiasão, pelo senhor João Pérea Salabert, a 

rogo do dep&ente, e pelo representante do Syndicato. Do que, 

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da 

crommiseão, servindo de escrivão o presente 

TERMO .ml_ ENCERRAMENTO 

Em seguida, não havendo mais testemunhas a serem ouvidas, 

declarou a Commissão encerrado o presente inquerito, assegu

rando, mais uma vez, ao accuaado, por intermedio do represen 

tante do Syndicato, o prazo de cinco dias para a defesa es

cripta que tiver, o qual começa a correr desde já. Do que, 

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da 

Commissão, servindo de escri N , 

em quatro e assigno com os 
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CERTIDÃO 

Aos 13 dias do mez de Fevereiro do anno de 1935, certifi

co e dou fé que decorreu o prazo aeaignado ao acousado para 

apresentação da defe~a que tivesse, sem que o mesmo, ou o 

representante do yndicato dos Ferroviarioe da Leopoldina, 

a apresentasse. Do que, para constar, eu, Manoel uguato Vaz 

Junior, Secretario da aommissão, servindo de escrivão, daoty

lographei esta certidão em quatro vi~ de egual teor, que 

subscrevo, tt(~+k -j/.7 ~ . 
I (/ 

'CONCLUSlO 

Em seguida, faço estes autos conclusos ao senhor Presiden 

te da Commisaão de Inquerito. Do que, para constar, eu, 

Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da Commissão, servindo 

de escrivão, dactylographei 



' 1 

( \ 

LEO OLDINA RAILWAY 

Junte-se aos autos a declaração de 4 de Abril 

de 1934, firmada por Francisco Ribeiro e testemunhada por Ju-

velino Cruz e Aurelio Pere 

de Fevereiro de 1935. 

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

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

da Commiesão, servindo de escrivão, dactylographei este ter

de egual eor, que eubeorevo, ~~ mo 

~ 

JIDTT D 

Em seguida, junto a estes autos a declaração de 4 de Abri 

de 1934, firmada por Francisco Ribeiro e testemunhada por Ju 

velino Cruz e Aurelio Pereira. Do que, para constar, eu, 

Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da Commiesão, servindo 

de escrivão, dactylographei 



Declaro que estou ciente do que dispÕe o Artigo 166 do D~~ 
15673 de 7 de Setembro de 1922(Regulaaento de Policia das Estr~ 

das de Ferro), bem assim sobre o artigo 54 da Nova Lei de posentado-
... 

rias e Pensoes, necreto na 20465 de 1/10/931, que estabelece que am• 

briaguez habitual ou em serviço é considerada falta grave justifica

tiva de dispen~a do serviço. 

seim estou ciente que a reprodução de tal abuso de bebi• 

daá alcoolicas importar~ na minha dispensa imediata do serviço da Com

pa.nhia, de conformidade com o artigo 166 acima citado. 

Aããfiiãtu ra) • 
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CONCLUSÃO 

Na meeml data retro, fa o estes autos conclusos ao senhor 

Presidente da Commissão de Inquerito dministrativo. Do que, 

para constar, eu., Manoel ugusto Vaz .Junior, Secretario da 

Commissão, servindo de escri ~o, 

que 

dactylographei este termo 

subscrevo,té/~ 4.. 
I 

.Junte-se aos autos o relatorio da Commissão de 

Inquerito dministrativo. 

Rio de .Jane de Fevereiro de 1935. 

D TA -
Na mesma data supra, foram-me entregues estes autos. Do 

que, pa.ra constar, eu, Manoel ugusto Vaz .Junior, Secretario 

da Commiesão, servindo de escrivão, dactylographei este ter-

mo que subscrevo, ta.-/ 

J1JNTADA 

Em seguida, junto a estes autos o relataria da Commissão 

de Inquerito dminietrativo , que adeante se segue. Do que, 

para constar, eu, Manoel Augusto ,Taz .Junior, Secretario da 

Commissão, servindo de escrivão, dactylographei este termo 

em quatro vias de e~al~or, que ~ubscrevo, ~~ 
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CUMJ\USSÃO DE IN!C,UERITO ADMINISTRATIVO 

Rio de Janeiro, 22 de Fevereiro de 1935. 

Sr. Director Gerente 

Presente 

INtjUERITO ADMINISTRATIVO/LUIZ FAUSTO BENTO/M.ANOBREIRO 

RELATORIO 

Em cumprimento da Portaria de v.s., datada de 29 de Ja

neiro ultimo, a Commia~ão de Inquerito dminiatrativo, abaixa 

assignada, processou o inquerito afim de apurar falta grave 

attribuida ao manobreiro Luiz Fausto Bento, aocusado do vicio 

de embriague~ em serviço. 

· Depois de expedidas a intimação ao implicado e notifi

cações ás testemunhas, na fórma das Instruoções do Conselho 

Nacional do Trabalho, foram ouvidos o accusado e quatro tes

temunhas. 

O imputado, apezar de não ayndicalizado, fez-se acom

panhar do representante do "Syndicatc do Centro Beneficente 

dos Ferroviarios da Leopoldina", cuja assietenoia foi admit

tida, assegurando-se-lhe maior amplitude de defesa. 

Nas suas declarações, aliás imprecisas- e contradito

rias, Luiz Fausto Bento procura negar a autoria de suas fal

tas. Affirma que 11 em virtude da sahida inesperada do espe

oia] de cannas, teve que vir para Campos de F .L.3", isto é, 

em outro trem que não o especial de cannaa de Carapebúa, no 

qual servia como manobreiro, quando isso é desmentido pelas 

3a. e 4a. testemunhas, por demais parciaes em seu favor, 

quando disseram, respectivamente: 11 que Luiz Fausto Bento 

veiu no mesmo especial de cannaa de Carapebús até Campos"; 

"que o aocusado viajou até Campos no alludido especial de 

cannas de Carapebús, na cabeceira da plataforma da cauda do 

trem, aóainho". 
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Com a corresponden~ia da Repartição do Trafego, que no- ,.~~ 

.,;f 
ticiou a falta commettida por Bento, foi enviada uma declara-

ção datada de 4 de Abril de 1934 e firmada por Franoisco Ri-

beiro, a rogo do inculpado, e testemunhada por Juvelino Cruz 

e Aurelio Pereira, com as respectivas firmas reconhecidas 

pelo tabellião do 2a Officio da cidade de Campos, na qual se 

lhe dava soienoia dos termos do art. 166 do Decreto 15.673, 

de 7 de Setembro de 1922 {Regulamento para a Segurança, Po

licia e Trafego das Estradas de Ferro), e do que dispõe o 

art. 54 do Decreto 20.465, de lQ de Outubro de 1931. O im-

puta.do, embora oonhecendo os seus companheiros que assigna

ram o a.lludido documento, negou que do mesmo tivesse oonheci 

mento, o que ~ por demais pueril e mesmo inveridico, pois qu 

taes advertencias são promanada~ de funooionarios escrupulo

sos, incapazes portanto de uma simulação. 

PROV. TESTEMUNHAL 

A la. testemunha, comquanto nada es~larecesse a res

peito dos factos acontecidos no dia 3 de Agosto de 1934, no 

trem espeoial de oannas de Carapebús, isto é, de que Luiz 

Fausto Bento se embriagasse no citado dia, mesmo porque não 

trabalhou no alludido trem, affirmou haver o referido empre

gado trabalhado sob suas ordens durante uns tree mezes "e 

por duas vezes, em virtude de ter feito uso de aloool, o de

poente chamou-lhe a attenção, promettendo até suspendel-o 

do serviço na reincidenoia". 

A 2a . testemunha, oonductor do especial de ~annas de 

Carapebús do dia 3 de Agosto de 1934, preoisa. oom ~la.reza e 

sem a menor oontradioção ou tergivergencia todos os detalhes 

dos factos praticados pelo indiciado, positivando de modo 

pleno a acousação que pesa sobre Bento . 

3a. testemunha ~ imprecisa, e, mesmo contrariando a 

affirmação do aooueado de que viajára até Campos em outro 
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trem que não o espeaial de oannas de Carapebúa, procura in-

nooentar o indigitado. 

A 4a. testemunha declarou de inicio ser amigo do aoou-

sado, de quem gosta muito. Procurou, muito propositalmente, 

nada esclarecer sobre a aoousação, contudo contraditou o in

diciado quanto á sua declaração de haver seguido viagem em 

outro trem que não o especial de cannas, affirmando que o im

putado viajou até Campos no referido especial. 

Ao inculpado foi assignado o prazo legal para a apre

sentação da defesa que tivesse, do que tambem ficou bem sei

ente o representante do Syndioato. 
• 

Ambos nenhuma defesa apresentaram. 

Isto posto: 

Considerando que em 4 de Abril de 1934 foi Luiz Fausto 

Bento advertido de que o vicio de embriaguez habitual ou em 

serviço constituia falta grave, conforme documento de fls.29; 

Considerando que aquelle documento está assignado por 

companheiros de Bento, que o não fariam senão perfeitamente 

scientes de ser o imputado amigo do alcool e haver por vezes 

comparecido em serviço em estado de embriaguez; 

Considerando que o indiciado não destruiu a prova of

ferecida por aquella declaração; 

Considerando que essa prova está corroborada com o de-

poimento da la. testemunha; 

Considerando que a 2a. testemunha positivou, de manei

ra irretorquivel, os factos occorridos no especial de cannas 

de Carapebús do dia 3 de Agosto de 1934; 

Considerando que os depoimentos das 3a. e 4a. testemu-

nhas, apezar de paroiaes e imprecisos, contrariam a affirma

ção do accuaado de haver perdido o alludido especial de aan

·nas e viajado até Campos, destino do mencionado trem espe-

oial, em outro trem - o F.L.3; 
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Considerando que nenhuma defesa articulou o acoueado, 

por ai ou pelo representante do Syndioato, quer escrevendo 

quer protestando por depoímento de outras testemunhas, de 

modo a destruir a prova contra elle feita; 

Considerando que nem sequer desejou o imputado assis

tir aos depoimentos das testemunhas, em seu proprio benefi-

oio, o que evidencia falta de apóio em qualquer defesa que 

tentasse; 

Julga a Commdseão 

Luiz Fausto Bento. 
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CONCLUSKO 

Na mesma data retro, faço estes autos conclusos ao senhor 

Presidente da Commiseão de Inquerito dminietrativo. Do que, 

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

Commiseão, servindo de escrivão, dactylographei este termo 

em quatro vias de egual ~eor, que subscrevo, 

{(/~ ~~ .,, ~-
I 7 

Remetta o senhor Secretario os autos deste 

inquerito ao senhor Dire da Companhia. 

Rio de Ja de Fevereiro de 1935. 

• 

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

que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Secreta

rio da Commissão, servindo de escrivão, dactylographei este 

termo que 

REMESSA 

Em seguida, faço remessa destes autos ao senhor Director 

Gerente da Companhia. Do que, para constar, eu, Manoel 

Augusto Vaz ~unior, Secretario da Commissão, servindo de 

escrivão, dactylographei este termo em quatro v~s de 

egual teor, que subsarevo~~t 1, ~. !J 
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' con8id ração do Snr. Director Ger, 
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Proc . 2465/35 

16 A r 11 5 
E/ 

/ 

sr. Luiz Fausto Bento 

/1./ C do ~yn i cato o Centro . eneflcen te os 'errnv1nr1os 

dn Leopo 1na 

c 

Levo ao vosso conhec1 nento que tendes o prazo 
"" de 10 dl as · para ·apre ent ar · es as vossas r azoes de de!eza nos 

autos de 1nquer1 t1.) dm1n1strat1vo contra vós l nst o.ur do pela 

'The Leopold1na Rall 83 Co. L td. 

Para os deVidos tlns, declaro-vo s que os rere-

"" "" rl'dos autos estao a vossa d1spos1ç o nesta secretarla para 

serem examinados. 

t t enc1osas saudações 

P'ranc ISco ue P üla , atson 
No l mpe 1mento Dlrector Geral 



JUNTADA 

Nesta data junto á fls. 

41 destes autos o documento pDptocol

lado sob o n° 5.5)0/)5. 
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SYNDICATO DOS FERROVIARIOS DA LEOPOLDINA RAI 

N. P/D-1/ 

Illmo oSnr oDirector Geral do Conselho 

- Nesta -

SaÚde e Fraternidade 

~MUeYt:::= 
Junta Gove nativa 



recebi o e 1/7 /3'õ . 

lu . Seccão . 

t .L . • 

I '' O r. 1. Ã O 

ccusan o o r cebi~nto o officlo j urtto 

or cmpit.. ~ fls . 4±0 , o syn icato o..;j ··er ovi· r i Leopol-

i 4~11 ·ay , á fl0 . 41 , solicit· sejã proro5t o o prazo e 

vis t a o processo uo u.ccusu o LUiz Fausto Bento er vlrtu e 

e er e ·t un3l · beto e só ha pouco te r. o ter ti o conhe

clr. ento o t e · os o allu 1 o ao:tlf1c1o . 

D.~,;;,Uil o o roces o t: "' aes do Sr . Dire -

ctor · .Jec ·ã') , propo o se offlcie ao accus · o , por i te mé lo 

do yn ic~to , lnforr nn o- o de que o razo 1 iê.l.s começ· 

a ser conta o o 1(. em que se fizer ciente no3 respect1 vos 

autos . 



• 

... . . .. I. • .. 
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' 
· :roc . 2 .h65/35. 

31 Jul o 5 

C .. /SSBF . 

Sr . residente do Syndicato dos erroviarios da eopoldina 

Com referenc· 

• . l .. 

.i: onci no 

L iz aus o 

a 
e 

do pr zo de cinco 

R il • 

~ua São C istovão n: 210 , 1: andar . 

Rio de Janeiro . 

pto trat o no osoo o ficio 

neces arias provi-

tt nciosas saudações . 

retaria si ·o r • 

Ea no inqucrito 

a.ny L' t ed, 

f zel-o dentro 

irector Gcr 1 da Secretaria. 



i 

JYNT 

unto aos presentes autos, nesta data, um otficio 

do Syndicato dos Ferroviarios da Leopoldina R ilWc y, 

protocollado sob o no 8212/35. 

Primeira Secçlo, 



.. 
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: OS FER . OVIA -10 
---'--+------- PUNDADO IM 11 l:l FIVI!IIE!AO DI ti t---1+-tl+------~--1 

séDEr RUA SAO CHRISTOVAO, 210- 1.o ANDAR ~ 

RIO DE JANEIRO 

Secretaria, 18 de . .. J 

11,;; I ).. I 1937 

~ I' M I J'tSTRO 
;i_ p.~C:01DENTE 
al l-----1 

I ~ D' fl EC,TOflJ&PAh 
l2P ..... ·p 11 atcgfll&mi,? 
00 -
:! o t.• SC::CÇAO . 

Illmo.snr.Director Geral do Conselho Nacional do Trabalho 
~ ;;i Q.• ·:;rcçAo 
I- z 1----~-1 
~ 2 3." ·.~ECÇAO 

- Nesta -

lZ ~ CON T /\DOR IA 
cnZ 

c FI SCALI ZAÇÃO 
...-p,-.--...:c:. E N G GJHMiÃ 

C::,; 1 ATISTICA 
() I -

I! ,~'IIIV•)~ 

Transcrevemos abaixo o offixio ~ue dirigimos a v.s. no dia 9 de 
do corrente anno, sob o numero nP/D-1 , sem que até hoje tivessemos o prazer 
de uns. resposta: 

"O vosso aviso numero 1-536 de l-6 de Abril proximo passado, relativo 
ao processo numero 2465/35 no qual esta envolvido LUIZ FAUSTO BENTO, somente 
foi recebido em Campos a 23/4/1935·, conforme envelop~e em nosso poder ,carim
bado pela Agencia postal de Campos.-Analphabeto que e LUIZ FAUSTO BENTO, sem, 
a necessaria d~senvoltura, somente agora teve conhecimento e se locomoveu ate 
aqui, quando ja exgottado o prazo.-Agradeceriamos a v.s. maroar novo prazo, 
dirigindo o neóessario' aviso á nossa Delegacia Syndical, á Rua Barão de Mira
cena, numero 8, Campos. " 

; ,\. ' Aguardando a vossa costumeira attenção, enviamos os nossos protestos 
da ns.is alta e elevada estima.. 

Cordeaes saudações 

~~~~ 
P• Junta Governativa 

bi o n 

• 
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INFORM CA O 
. 

No documento de fls. 44, o Presidente da Junta Gover-

nativa do Syndicato dos Ferroviarios da Leopoldina Railway so

licita seja respondido o officio daquelle Syndicato nR P/D 1, 

de 9 de Maio p. passado, constante á fls. 41 dos presentes au

tos. 

Conforme se verifica pela copia do officio de fls. 43, 

esta secretaria, em em 31 de Ju1I10 findo, solicitou aquelle Syn

dicato, com referencia ao officio em questlo, informações sobre 

si o accusado desistiu de offerecer defesa no inquerito adminis

trativo contra elle instaurado e, em caso contrario, para ta

zel-o no prazo de cinco dias. 

~' tendo finalizado o prazo concedido por esta Secre

taria e não constando nesta SecçAo qualquer allegação de defe

sa de Luiz Fausto Bento, passo estes autos ás m~oa do snr. Di-

r ctor, para os fins convenientes. 

Retardado devido ao accumulo de 

Pri~»;:,; 1;;1 
lR Official 



Y D C TO o ROVIARIOS o· 

N. S_/10 -~_;330 8 t 8 A t ecre aria. . .. de ... ; __ go s .. o 

I 1lmo • ..,)nr . OsvJG.1do Soares 

D . D. Dire<.:t,or Geral dn Sccret: ,rio do Cons e1ho Hac ionfl1 

Bm resposta ao vosso officio nº 

31 p/p ., ref~rcnte ao Jrocesso 2.~b5/:5 e 

4"'-go.sto deste, no qu" 1 está envo 1 v ido LTTIZ F lUTO rm:~:ro, tenho a 

inf'ormur-vos ';uc eC'tamo..:. nos communicando co n of' nossos represen-

tJ nt~s syndicaes de Campos, localid "de onde reside o sobredito 

ferrovia rio , pedindo-lhes a remessa urcrente dé!. defesa eseripta 

rcc lamac1a por ~r. '"~ • • 

Attenciosas suu<.laçÕeL'. 

• 
- -----1-1-'-~eK'~ 

PrP.sidente da ,Junta Governativa • 

• 
1-



IC T OS F R OVI o 
----------- fUNDADO EM ti DI V!JIEtRQ DI10JO----------..-, 

S D&: RUA sAo CHRISTOVAO, 210 .. J.o ANDAR -

RIO DE JAN&IRO 

N S/ 10 ... 9. 330 Secretaria. l6 de ... Agosto ..... . d 7 · 5 

Illrno.Snr.Oswaldo Soares 
D.D.Director Geral da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho 

-Nesta-

SEU PREZADO OF'FICIO N2 1-1.024 - DE 31 DE JULHO ULTIMO 
r 
PROCESSO 2.465/35 - LUIZ FAUSTO BENTO 

Em additamento ao nosso officio de igual prefixo, do dia 8 do corren
te e em attenÇao aos dizeres de seu officio acima citado, annexamos a presente 
a declaração-defeza do interessado no processo instaurado pela The Leopoldina 
Railway Cornpany Limited. 

Agradecidos pelas suas providencias, enviamos os nossos protestos de 
estima e consideração. 

~a4~~~ 
da Junta Governati~ 

1 annexo 

• 



~nnQ. Dnr. IOC. ~residente do ~gregto Uon elho ~acianal do iyaOalho. 

que lhe movt: a '.l'h 
o e-eguinte; 

Ll.JlLI ~AUJ.J.:ü MlttO, no processo adw i.nis tract i vo 
Le:Jl)Olú tna .t<a i.lwa , VE:rr xpor e req_uer r r. v .... xc·ia. 

ue o suppltcante tem noticia de que, no proceeso, está correndo pr so 
para apresenta;ão da sua deí·ee-a; 

Que é _de todo impoesivel o sup_plicanLe ,artJcular sua deí'esa, dum· vez 
que nao ten1 conhecimento do q_uant:.> esta allegado contra si, nem mesmo 
cowo esté orientado o processo • 

.Não obstante ter o s UpJJl i cante t te o se iene t.a dest-e pr acesso, a sua :pr .e. 
sença nelie e nulla e inop;rante por isso r.._uc de lle nada ...r>cr.ceoeu nem 
podia por isso que delle nada, digo, percebeu nem podia perceber d àa 
a sua incapacidade para comprehender que l q_uc r acto seu; des ... e modo é 
que o supiJl i cante em. nada lJ!Jó ta se apr oye i ta r de lle, j:r gumentando, de-
endendo-r:e ou ev itando nelle ine.tnua ·aoE. s e conclueoes contr si. 

lei Ear ante o direi to de dei'( sa ao tnÍeressado desde o in te to a a apu
rasâg da í'alt,a, no caso o processo admini~tract ivo. ]at. o suppltc n: 
te nao ex t rceu eese atretto, o proprto proceeso prova isso. Nelle nao 
se encontra um ecto de deí'E..sa , um argumento em eeu tavor, nada abr:olu
tamc.nte q_ue possa allVJar tudo q_uanto pr~ament !'tcou dito ou ar
ttculado contra s i. Nao í'oi, por i:::.so1 no pra.cesso,~ attendido ao espt 
rtto da lei dada a ·<a e~tgnalidade de condtc;ocs das J!é:Hte~:. Uma c 
_pessoal inetrutclo no a:::~umpto, testemunhas eubaltt..rnas, ambiente .Pro
pic io, tn::J carro espec ial para o i.nÇLuer i.to), - outra lt.!f.a, tgnor· nte, 
analpbabeta , de moral abatiCJa, :::eu: prestigio e porq_ue nao aise-lo ~em 
deí'esa. 

4Q 

o prgumentado do item terceiro não tem o objectivo de defesa no :procea 
soe isso ser ia estultice do supplicante , QUG está certoj que elle deve 
estar srbiamentc elaoorado; q_utzapenas f'aser c-onhecer & esse .l.!igreg to 
tr ibunal como se apurou a sua f'alta . No gráo em que se encontra o seu 
caso, todoe oe prasos, em_seu í'ev::Jr, den~ro do procese'J, com certez 
í'oram extinctos. ·, se nao !'o[se o ampé..ro que &rn nosso patz já ee cu1 
da de dar ao pr:~letarlado, princtpalmen~E. p E. lo acurado estudo ue a·' 
esse vJllE;ndo vonte lno e todas ar: q_uestoes CJ.Ue em sua aprecia;;ao t'L
nal s6 bem, - ,j a o t uppl i cante , por certo, na o ter i~, nem si quer, o en-
ejo, d(. ainda í'aLE..l em seu í'avor estas linhas. .N· o é pois em fac 

do procer:-so QUe deseJa o suppli.cc.n"Le ple itear o seu d ne1to ue é JUf:
to, irretor~uivel. 

•. 
• 

Tanto afstm é CJUe , com procerso etto ou nao com cr iter io, com iiDI)ar
cielidade ou nao, o seu d ireito rstá c. salvo , porqhe é bumano, e ... obre-
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s he aci d todo e ual r ~roce~so admini~tractivo . 

6Q 

I~to u o sup ltc nte náo ommetteu jan e u lon o 
riodo a funccionario qualquer as f'altaE crave con ... tgnad s no rt. 
54 da actu 1 lei de posentadorias dos .l!·erl'ovt rio • í'alta que se 
lh ttribue é a de embr i'guàs, IDâ est , contesta o suplicante ue 
tenha sido :provad no respectivo :process0 . vts r-~ u uma essa 
tem o vicio de g ~~ , como f'ala lei nao ' nun t-
trtout.r - se ue~:pes~.o , ao di brt· ou- e; que usa oeotda, 
qu oe oe etc. como e unicamente :poder iam ter e e r eí'e r tdo t st mu
nh s n~ su:p osto :proce~[O &dmlnlstr'Cttvo d s · dttm a~ testemunhbs 
jcrr L :poderá e concluir que supplic~t t m o VlClO de ema i gues . 
~us .~rcent· eem insignific~nte e or ~tl tro~ cusaria um e tattstt-
ca ue se t'isesse :para :pur -se os 'ue n·- o bebem'! Porque alguem use 
be otd· lcoo li. c a, ];'>O r que ta moem m' , d 1 o, :por _u tenna mesmo uso h 
btt.u~l de oeoer, nao ~e pode cotmar a e~ e l guem o Str;;;tJC de e1 bri -
gu· s h bt tua l. oe ss tm _u izes~emor j ul rJ e t end ::> em vi rt _ o _per to-
a o u:pr a 1 no .bras i l a ma i o r ta d o r:~o vo ( IJO q_ ue rr to r t b o J f r 1 t -
.xaaa or1o um • 0vo _ ue c:.f? _n . eg· ... o vtc to mor ia u" s. 

~ 

·r a fie r :provado _ue o u:p li.c te n:-o ee d' o vi to ht.bitu l de e 
ori guti s bast~ _ue e ~~~- ~ e ver~ft ar funcçó de seu cargo -
~n~oretro . Aq_u ll ~m uas m os toda res on~Lbili~ade p 1· s 

c T1110s i,.~ s âe trem:, ji r_l v i agem, em man~br s, em ... rviJOS de toda 
n· turoeo c1ue de_pend(,m ~emi)re e empre do rne::x tmo de atten]· o e cuid do, 

1~anda o de menor re~:ponsabil'dade cue torn -~e tmyoE~ivc l a uem 
qu r ,._ue sejc _ue n:o esteja _em p rf'etta calma e ~enso _. r· zel-o).o n
gate de trene com e c':lllocar•ao do p1no em ãet:.erwinG;d ncuní'er ncia, 
rel tivam nte pe uena, no 1 oment.o rJe !'ort pancada O( um parach:) ue e 
outro, stand~ a sso· com todo corpo, ~ara e~se mtEtCr, entre os caL 
roE a s~rem enc~tados. u and&r correr saltar :po~ 50ur os c~rros 

suando o 0rem em moviruento é outra t'unc)i::> oori atorta todo in tan 
te no ex_rctcto d s u carga . ,. , cítv l · l um u um orto co tu-
m z, um~ :pessoa que ce d~ ao vtcto d 
caro or a co , pau ut ~imo~ dia si 
ex rc u-o dur nte anos, s m .... ue nunc· tlvesse ttào wn de o ~;;Era do, 
tivesse attrado uma compost;ao eoore outra ou r t vo occê~ionar ~ual 
quer desasLre ou accidente . ~rova exhuoerante de que nao ee embria -
ga habitualmente e muito tnctpalmen·te uando em exerctc io do seu ca:r. 
go . ue o sup licante b( não ha duvid e a~ te~ternunhas m smas :por 
certo o dLtcr m, m~e na,g constitu"' i "'to · í'alta óVe :previ~t em 
le t, a t ~.i~PIJ cesso na o poder ta c h ga r ur r. jje bern do m smo 
modo r.;,.m .. v~CDE;í'es da ·ta . L 0.P::>ldina e um ~em num rode empre gad os~ 

SQ 

o "' ll.PDlic nt_ c~mí' i a em que es~e r esye,!tc;:Ve l Hibun~l sa t oa 
t r à poEt,.ao do u fl ltc nte em r la;ao o proce~so e dah i 
te o valor _u~ :pó1 _ merecer ne!.:-t& clrcunetanct • 

lU 

1'ermtn considera !Óos l)a a "'euaríl r ser 
ju ... ti n ue a i-nda :p r a glor i noesa a unte 
~urcoda em no~~e terra e n·o o fot ainda, por 
ueuc da conscienciQe do~ magi~ radoe qu :por 
de suas f'unc;2es cum rem urna fuqc:Sáo divina, 
n dü.tribut;ao a ju::ti i'. 

no · pal vr d ordem d 
.P lavr que n o í'o i con!=; 
ue ~lla é xtrahida por 
t s~o maemo no exercic io 
onde resulta o ~c rto 

E es J tt I que s:Per receber o su:p ltc nt • 
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I N F O R M A Ç Ã O 

O Syndicato dos ~errovi rios da Lcopoldina Rail 

·ay (fls. 46) responde ao officio 1.024, desta ecretaria, refe 

rente ao nroces~o 2.465/35 no qual está envolvido o ferroviario 

Lniz .io'austo .uento e informa que está se co municendo com os seus 

renresentantes syndicae s de vempos, solici1ando-lhes a remessa 

u r gente da defeza do alltdido ferrovi rio, reclamada por este 

Conselho. 

A' folhas 47 o mesmo Syndicato encaminha a declaração

de~eza do interessado que se vê a fls. 48/ 49. 

De accordo com a praxe estabelecida por esta rte 

ção, nas so os n resentes a' ltos ás mãos do Sr. Di r"ec-tor nara os 

devido s fins. 

la. Sec ~ Ão, 4 de S( tcmbro de 1935. 

;:).JJv.J %.JL. ( ~ ~,a_~ ..u.J,o._'t ;fuJ:Lo 
A11xilier de 2a. classe. 

A' consideração do Snr. Director Geral _ 

<WúJ rl ~•cR~::o :i~:::;;.:~]~~~~;~ 
}À<UJ-ctvz ()- cRc )lct(..u'da ~V: _ 

.. ~•••u•• • •••-••ouo• ••••• •ooO _ _..___ / 

Director da 1~ 8ecl}lo 

~ r.!.!-J'-} ...~~ 

VIS Ti 

I 

/3 ~ s-

&~~ 
!lú. 11-tV ~. -#lt- --ti f -f. :r 



PARECER ----- - -

Preliminarmente - A citação d acusado 

não foi feita com exata :t>servancia c as "Iruttruç ... ali" vigentes, 

DOrist ~ue não se registrou a intervenção da Caixa de p sen-
... 

tadoria e enaoes, »revista no art. 4 das mesma • T davia, 

com»areciment do acusado sahou vicio na citaçã , cuja im-
, 

portancia s seria de a~eciar si verificada a revelia d acu-

sado. 

De meritis - Por mais QUe lessemos e re

lessemos, detidamente, as peças do in~uerit não ~udemos ati

nar como ~oude a c missã encontrar fundamento ~ara a afirma

ção, inserta no relatorio de fls. 31, de QUe fie u ~rovada a 

falta grave atribuida a Luiz Fausto Bento . 
-D s de~ iment s das testemunha~ tal nao 

trans~arece. A la., a 3a., e a 4a. ~ sitivaram categoricamen

te: nenhum conhecimento tiveram de ~ue o acusado se encontra

va em estado de embriagues, QUand em função n trem es~ecialde 

canas de Cara~ebúa. 

A~enas a 2a. testemunha c nfirma esse 

fato, d QUal aliás f i denunciante. Com a sentar, t davia, 

um juizo condenatorio no de~oimento de uma unica testemunha, 

aliás c ntrariada, numa das referencias, »Sl guarda-freios 

an el Pereira Bangel? 

A ~rimeira testemunha - Ott Ba~tista 

de Azeved -nada soube informar s bre o fato ocorrid em ••• 

3/8/1934. AdiantQu vagamente que, :P r duas vezes , quando sob 

c nstataçã 
A da embriagues em serviç ? 

O d cumento de fls. 32 tem ~recari va-

1 r ~r bante, » rist que, assinado a r g , so ~odia ser leva-

d em conta si s seus subscrit res tiveasem confirmado, ~gr 

meio de declarações no inQuerite, a ~rocedencia do QUe nêle se 



' c ntem. 

No inquerit , a~enas um rato ricou ~r vado: 

que o acusado, ao contrari do que alegou, viajou, realmente, 

até Cam~ s, no es~ecial de canas de Cara~ebús. Mas, dai a 

concluir :pela ~rocedencia da acu~açã.o vai uma. di~t ncia imen

sa, em cujo ~ercurs seria inevitavel :perig de tr ~eçar 

sobre oa mais elementares :p stulados da ~r va. 

Fel ex:pgst , não tendo ricad ~rovada a 

-acusaça , somos de parecer que se julgue im:pr cedente o in-

. querit , readmito o acusad , com as vantagens legais. 

Rio, 19 de 

SF/ 

CONCLUSÃO 

~la data, j/tt:o (J;J/M ~ eo~()J oo 

~~o. ~. rff/f»~. I 

----------~:::~~i;:_l!l=!.f__ 
Director da Secretaria ------ -------
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a' Secyéio z.eoput:Wa., 114 fo~ 

êo t--eq/u~{Ot1-»ento €-m viq.-otí. 

@tio, .~t de {fieL. de 19.3L 

---=//~~~2 
v/~&uoovve'1a8o de tlvt<>o 7 
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Mlnisterlo do Trabalho, 
lnduatrla e Commerclo 

............ .. ... ... Secção 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
··-- ---:-:==-· -:-' -==== 

Proc . 2.465/935 . 
ACCORDÃO 

19 .. 35 .•....... 

Vistos e relutados os autos do processo em que 

The Leopold na Railvay Company L1Jnited remette inquerito admi

nistrativo instaurado contra Luiz Fausto .l:Sento , dado como in

curso na letra b do art . 54 do Dec . n~ 20 .465 , e 1 ~ e Outu

bro de 1931 : 

considerando que , segundo consta da Portaria de fls . 

5, é Luiz ~·austo .t:ento "accusado de llaver , no dia 3 de Agosto 

de 1934, quando exercJa as funcções de manobreiro do trem es

pec al de carapebús , se embriagaclo a tal ponto que o conducto:r1 

do referido trem pr ocurou tirar- lhe a lanterna de signaes e 

fazel-o seguir viajem numa gandula vasia , sem que fosse atten 

dido pelo cul,.)ado, mo tivando o a trazo do trem' , ~ bem assim , 

de sei.' reincidente no vicio de e.1)r agupz ; 

Considerando , prelimirlar lente , que a citação do ac

cusado não foi feita com exacta observancla das Instrucçõcs 
N N 

vlt;entes , por sto que n~o se registro~ a intervençao da Caixa 

de posentadoria e Pensões , prevista no art . 4 · s mesmas ; 

todav a , o co1 parec menta do accusado sanou a irregularida<le , 

cuja impori.a1cia só seria de apreciar si verificada u suare

velia; 

Consi erando , de 11eritis , .._ue bem examinadas as pe

ças do inquer i to , é de se concluJ.r que não ficou provc;~.da a 

falta grave attr1bu1da ao accusado ; com ef:eito 

consi derando que a la., a 3-a . e l a. testemunhas po

sitivaram cathegoricanente ue nenlmm con11ec1mento tiver m de 

que o accusado se encontrava em estado de ernbriat,uez , quando 
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"' e11 func ao no trem .sp c1' de car e1)ús · 1 

""onsicler ndo e o Lo~·uctor co ,f rn esse ~ to , 

·o u 1 o.1. b.o foi denunci· te ' n~ o se p li 1. 'o as,)en v ' r w:l juizo 

conde nn to rio de u: a unit.:· L ste unl1u. , '"" c 1 l.O.L , 

outroo;.l , cont1·arla a, nur!l da. r ferencias , )elo uç.r·a fre os 

· 1oel erei r a Rangel ; 

c J1Sider.:. .. ndo, por ou~,ro lado , .ue docu~e .to de fl . 2 

te precr Lo valor ro1 nte , p r~cto que , ~sslgnado , r ogo , só o

ui ser leva o t .. 1 conta s o seus su ser ;ores t vesse co ... f rm -

do, por me.i de üecl · rações no 1nquer1 to , a roce .... e ela o _ue nel e 

e co .tem; 

onslàe.l do , ente , que no ~ue1 · to , a en s ficou 

"'rov do ' e o c cus· ·o , ao con · t\ ... 1"' o do ue allegou, v· u.~ou , re~ -

e te , at~ no espec · de c nnas e &rQpebús, ~a~to , toda-

v.i.. , .ue )O 
IV 

Si SÓ n c.O ttesta ro c~ encia d "' .. cu çuo ; 

esolv rn os membr os a e da c·. ra do Conu lw r~-

c o 1 do Trabal o jult: r m roce ente o lll uer to , para. o fim de 

determ 1 r a 8t.~od.m s 
,.. 
o do .:.ccusado , o .1 to as as vantc..:. -ens 1 L.e • 

1 ' e Outubro d 1 ~5 

reside te 
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1-365 

• 

) 

Proo. 2466/35 

bril 6 

EA 

Sr. Director da ttThe Le opoldin Ra11 ay Compan;r Limit d" 

O Cons lho N ciona l do Tr b lho, tendo em vis

ta os autos do processo em que essa Com anhi remette • re

oiação deste Instituto o inquerito adm1n1str tivo que fez ins

taurar contra Luiz Fausto Bento, dado como incu• o n lettra 

h do art. 54 do Decreto nQ 20.465, d l Q de Outubro de 1931, re-

solveu, em 15 de Outubro do anno P• indo, pelas razõ oon-

sub t noiadas no ccordão junto or opta authentic d , julg r 

improcedent o alludido inquerito, para o fim de determinar a 
t 

readmissão da uelle empregado no s rv.tço dessa Companhia, com 

todas as vanta ens legaes. 

Attenoiosas saudações 

Francisco de Paul tson 
Director Geral, interino 



• 

Junto uto~ , n o 

lf 
• 



• 

ADMINIISTRAÇAO 

D.G.Oll,23-(RL) 
-I.A.89-

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

Com referencia ao officio de v.s. n~ 1-365 (Proc. 

2465/35), de 3 de Abril p.passado, com o qual foi enviada copia 

authenticada do accordao de 15 de Outubro de 1935, da Illustrada 

Segunda Camara, no processo de Luiz Fausto Bento, que agradeço, 

cumpre-me declarar-lhe que esta Companhia, valendo-se do que lhe 

faculta o art. 40, § 4Q, do Decreto nQ 24.784, de 14 de Julho de 

1934, offerece, dentro do prazo legal, por nao se conformar com 

predita decisao, os embar os juntos, que solicito o obsequio de 

encaminhar ao gregio Conselho, preenchidas as formalidades in

dispensaveis. 

Valho-me do ensejo para renovar a v.s. meus pro-

testos de alto apreço e distincta consideraçao. 

Annexos:-2 c/4 fls. Director 

\ 
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LEOPOLDINA 
RAILWAY C.0 

vj/m. 

D.G.Oll,23-(RL) 
-I.A.89-

EGREGIO CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO: 

THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMI'rED, escudada no inciso 

do paragrapho 42 do art. 4Q do Decreto nQ 24.784, de 14 de Julho de 

1934, vem por meio deste oppôr embargos á decisão da Illustrada 2a. 

Camara, que, em accordão de 15 de Outubro do armo passado e publi-

cada no 11Diario Of'ficial" de 19 do mez de Março do armo em curso, 

julgou improcedente o inquerito administrativo para determinar a re

integração de Luiz Fausto Bento com todas as vantagens legaes. 

Os presentes embargos, longe de serem uma irnpertinencia, são 

perfeitamente cabiveis, de vez que com elles provar-se-á que o do

cumento de fls. 32 tem um valor maior do que o apreciado por aquella 

douta Camara. 

Ademais, é pacifico que os recursos não constituem um acto de 

insubordinação, ao contrario, com elles reconsidera o julgador, me

lhormente orientado, sua decisão, fazendo perfeita justiça. 

Quanto á preliminar levantada pela 2a. Camara, permitta o 

Collendo Conselho ponderar, mesmo sanada a irr·egularidade no .sentir 

do julgado, que mais difficil será ás Caixas fazer as diligencias 

para a intimação dos accusados do que ás ernprezas, pois, emquanto 

.que aquellas têm suas sédes nas capitaes, não dispondo de elementos 

de communicação, estas têm seus funccionarios espalhados em todo o 

trecho pelo qual se estendem as suas linhas. 

Sobre o rnerito ha a adduzir as razões que se seguem, sem ne-

nhuma duvida procedentes. 

Nenhum vicio existe no depoimento da 2a. testemunha, o condu-

ctor Antonio Fernandes Martins. O facto de ter sido elle o denun-

• 
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ciante nao invalida o seu depoimento, feito com segurança, e com o 

qual concordou o representante do Syndicato. As obrigaçOes decor

rentes de empregados de uma estrada de ferro que explora serviços 

publicos nao podem ser equiparadas ás em que estao sujeitos fun

ccionarios de uma pequena industria, naquellas ha a considerar a se

gurança do trafego, onde se acautelem nao só os interesses transpor

tados como principalmente as vidas dos que se servem de tal m9io de 

transporte. Deste modo, Antonio Fernandes Martins, que era o con

ductor 'do trem especial de cargas 11Carapebús", portanto o responsa

vel pelo alludido comboio, não podia deixar de communicar, como o 

fez, o occorrido com Luiz Fausto Bento, quanto mais que este era o 

manobreiro do trem, e, no estado de embriaguez em que se encontrava, 

poderia praticar faltas de consequencias as mais lamentaveis. 

Em regra geral, os elementos probantes do commettimento de 

uma falta devem ser apreciados ante todas as provas produzidas, e 

o depoimento da 2a. testemunha conjugado com o da la. nao deixa a 

menor duvida de que o embargado é dado ao vicio do alcool. 

Nao é só, aquelles depoimentos vam em apoio do documento de 

fls. 32, dando-lhe o valor convincente da prova literal, nem é de 

se crêr que empregados da Embargante, companheiros do Embargado, se 

prestassem em assignar o questionado documento sem que de facto sou-

bessem ser elle dado ao vicio da embriaguez. 

O mencionado documento tem o requisito essencial para sua 

authenticidade, foi firmado por duas testemunhas, que attestam a 

sua regular celebraçao, e o Embargado nao offereceu prova capaz de 

o illidir. 

Todos es ses elementos de prova conjugados ao que consta da 

folha de antecedentes do accusado, offerecem, evidentemente, a cer

teza de que elle, além de outras faltas, é reincidente no vicio da 

embriaguez, vicio este tanto mais intoleravel quando se trata de 



, 

LEOPOLDINA 
AAILWAY C.0 - 3 -

um empregado, rnanobreiro, de uma Estrada de Ferro, obrigada a ofre-

recer a mais absoluta segurança no seu trafego. 

Considere-se ainda que a carta do senhor Chefe do Trafego, 

datada de 8 de Novembro de 1934, ~ que ~ offerece ~ documento 

UQ!2, além de evidenciar a procedencia do documento de fls. 32, es

clarece que, quando apurada a falta arguida contra o Embargado, em 

3 de Agosto do alludido anno, foram as declaraçOes do conductor An

tonio Fernandes Martins confirmadas pelos guardas-freios que traba

lhavam, no predito dia, no trem especial de cannas de "Carapebús", 

o que significa, sem duvida, a confirmação de que Luiz Fausto Bento 

se embriagára quando em serviço. 

Isto posto, de vez que permissiveis os presentes embargos 

que se offerecem dentro do prazo legal, espera a Embargante sejam 

os mesmos recebidos para o effeito de ser reformada a decisao da Il

lustrada Segunda Camara, com a decretação da exoneraçao do Embarga

do, o que constituirá um acto de 

Perfeita Justiça. 

Rio de Janeiro, 15 de Maio de 1936. 

Annexo:-1-

' 



TRAFEGO 
• 

QUEIRA CITAR: 

..... ~.~-~-~-~~-~.7?.~. 
... • t 

Snr. Director Gerente. 

Presente. 

PESSOAL JORNALEIRO - LUIZ FAUSTO BENTO 

No dia 3 de Agosto p.paaaado, estava o manobreiro de nome 
acima, servindo no especial de canas •car~pebus" quando o conductor 
do referido trem verificou que Fausto se achava demasiadamente alcooli- . 
zado, e com receio de que o mesmo ae machucasse em serviço, tentou re
tiral-o de cima do carro em Guriry, e colocal-o numa gondula vasia, o 
que foi recusado pelo manobreiro , bem como entregar a lanterna ao seu 
substituto, resultando que esse trem chegasse em Campos as 0,15 do 
dia. seguinte. 

Os demais guarda-freios confirmaram a declaração do conductor 
sendo por i!so suspenso do serviço • 

• Nao obstante ter o referido emtegado assignadg em 4-4-34 a 
declaraçao de que trata o decreto 20.46 de 1-10-931, nao se corrigiu, 
continuando a se entregar ao meio d e briagar. 

Estando incurso no art ico 54 letra b, e contando mais de 10 
annos de serviço, agradeço submettel-o a inquerito administrativo. 

JUnto a folha de antecedente e declaro que o certificado foi . 
pedido ao Snr. Contador Geral em 17-10. 

Por opportuno junto ama conta na importancia de 3$000 despen
dida pelo Inspector Sebastião Ol iveira, sobre o reconhecimento de firmas 
na declaração acima referida, e peço autorisar o pagamento. 



IN F O R 

V r~a o present proc sso sobre um inqu rit dminis-

tr tiv mnndo.c1o inst· urar p la "Th L opoldiil.i,j. ilw y C m O;.lny 

Limited" contr Luiz F· usto B nto, ·do como incurso n 1 tr· ~ 

do urt . 54 do D cr to no 20.465, de 10 Outubro de 1931. 

S gun <1 Cam r do Cons lho 1~acionu.l do r b lho, 

g,precian o o ref' rido inq,u ri to ( ccord~o fls. 52/53, public -

o no Diario Offici.U. d 19 d lvarço ultimo), m s ss"'o e 15 

d Outubro o nno p ssado, r solv u julg irn roc ent o dito 

:i.nl.J..U rito, p r· o fim de d t rmin· · r dmiss'"o do accus·do , _ 

com to as a vantu ns 1 ues . 

i na 

l o se conformando com ssa ecis '"o, a "Th L oyol-

lway C any Limit " r corr 
' 

a m snw. _par· o Cons lho 

· Pl no, off r .cen o as r zõ s embargos d_ flo. 57 seguinu, 

nos t rmos · do §40 do t. 4° do gulamento que s r 1' r 

Decreto no 24.784, de 14 d Julho de 1934. 

Tendo sido observ do n apresent çüo os cit os m

bar·on o pr zo r gulament r, proponho sej cone i o vi ta do 

prer.·ente proc sso ao mbart,ado, nest .3 cr turi ~ , lo pr zo 

lO i· s, im de u offer ça a contest 

o Snr. Dir ctor d st· . Secçlo, par 

ni nt~ • 

Pr;;;; t; /fr 7)/) ~ 
l• fficial\~~ '\~~ ~~ ~~y 

~e- n.-c-c tJildo 
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Proc.2. 5/35 

20 Junho 6 

/ .nBF. 

Sr. U1Z .ll'austo uento 

/C do Synd1c to do centro nettc1ente dos rrov1ar1os 

d o nht Leopold1 

c pos 

• do 1o 

Hav .n o '' n 11w co pany 

Llm1ted" do o eco r "'o dest Corls lho, de 15 de Ou-

tubro do anno p s do, que ju~ _ u improcedente o 1nquer1 to 

m1n1strat1vo contr vós 'lnstaur do pf.l r eferida co 1 p -

o · !1ns, que vos será dado 

~ccr t r a, elo prazo 

.. 
ttenclosas saudaçoe 

oar s 

D1rector Uernl d ecret r1 
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SYNDICATO DOS FE.~~!!!~.~!~! .. !~ .. ~.EOPOLDI A RAILWf p 
S~DE : fl UA SÃO CHRISTOVÃO, 210 - 1.o ANDAR - TELEPHONE 28-2768 

S-1-6473 ecretada. 2 de ... julho ....... de 193 6 

Exmo. nr. Dr. Oswaldo Soares 
M.D. Director Geral da Secretaria do 
c. N. do Trabalho 

Respondendo o officio n2 1-723, de v. Excia., (processo 

2 .465/35), de 20 de junho findo, dirigido ao nosso sacio Luiz Fausto Bento., 

na qualidade de Membro da Junta Governativa do SynPica to dos Ferroviarios 

1a Leopoldina Railway e de procurador do sacio citado, venho informar a v. 
Excia. que, Luiz Fausto Bento, entrou em accordo com a Leopoldina Railway, 

já estando em serviço. 

Esse accordo foi, relativamente favoravel ao nosso associa

do, cuja situação monetaria não lhe permittia permanecer, por mais tempo, 

f6ra do serviço. 

Estavamos absolutamente convencidos de que o Egregio Con

selho Pleno confirmaria a decisão da Camara, que deu ganho de causa ao nos

so sacio. As difficuldades financeiras, entretanto, repetimol-o, de Luiz 

Fausto, não lhe permettiriam maiores resistencias. 

Trazendo o caso ao conhecimento de V. Excia. aproveitamos 

o aso para apresentar ao Egregio Conselho Nacional do Trabalho os nossos 

agradecimentos pela justiça feita á causa do nosso sacio, rogando o archi-

vamento do respectivo proces vista do exposto, devehdo esse Conselho 

receber, dentro de breves dias pedido identico da outra parte accordante. 

Delegado Geral 

Cópia a Administração da Leopoldina Railway. 

c bido na 1.• 

~ .. 
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~4e 'lfieopolúiua ~ailfua~ @ompau~ 7fi imiteú. 

AOMINISTRAÇÂO 

D. G.Oll, 23-(RL) 
-1. • 89-

~o ~ ~neão, 2 de Julho de 1936. 

Illmo.Sr. Dr.Director Geral da 
Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho 
Rio de Janeiro 

~m additamento ao meu offi cio de egual p refixo ao deste, 

datado de 15 de Maio do corrente anno, em que fiz referencia ao offi

cio de V.S. n~ 1-365 (Proc. 2465/35), de 3 de bril tambem deste anno, 

cumpre-me communicar-lhe que esta Companhia deu cumprimento ao accor

dão de 15 de Outubro de 1935, da Illustrada Segunda Camara desse Egre

gio Conselho, tendo o accusado Luiz Fausto Ben~ voltado ao serviço 

no dia 1~ do fluente mez. 

Sirvo-me da opportunidade para reiterar-lhe meus pro

testos de alto apreço e distincta consideração. 



INFORMAÇÃO 

A Egregia Segunda Camara do Conselho Nacional do 

Trabalho, apreciando os autos do processo em que a Leopoldi-

na Railway Co. Ltd. submette á apreciação deste Instituto o 

inquerito administrativo instaurado contra Luiz Fausto Bento 

resolveu, em sessão de 15 de Outubro do anno p.findo, julgar 

improcedente o inquerito, para o fim de determinar a readmis

sao do accusado, com todas as vantagens legaes. 

Não se conformando com aquella decisão, a Leopol~ 

dina Railway, conforme lhe faculta o § 4~ do art. 4Q do Re

gulamento baixado com o Dec. 24.784, de 14 de Julho de 1934, 

offereceu os embargos de f.ls. 57/59 destes autos. 

Concedido vista dos referidos embargos ao aecusa

do, por intermedio do Syndicato dos Ferroviarios da Leopol

dina Railway, este, com o officio de fls. , informa que Luiz 

Fausto Bento, em virtude de se encontrar em grandes difficul

dades financeiras, resolveu entrar em accôrdo com aquella Es

trada, já tendo voltado ao serviço a partir de lQ do corren

te mez. 

A Leopoldina Railway Co. Ltd., com o officio de 

fls. , informa que deu cumprimento ao accordão deste Conse-

lho, de 15 de Outubro de 1935, readmittindo a seu serviço, 

a partir de lQ de Julho corrente, o accusado Luiz Fausto Ben

to. 

Estando solucionado o assumpto de que tratam os 

presentes autos, passo-os ás mãos· do Sr. Dire~tor desta Sec

ção, propondo seja, após a audiencia da autoridade competen

te, determinado o archivamento dos mesmos. 
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Mlnlsterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commerclo 

.. Secçao 

C. N. T.-25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc . 2 . 465/35 

ACCORDAO 
Ag/CS 

19 .. 3.6. ...... .... . 

Vistos e relatados os autos do processo em que 

são partes: The Leopol<li:.na Rai lway Company Limi ted, como embar-

gante, e Luiz Fausto Bento, como embargado: 

CONSIDERANDO que a Segunda Camara, em sessão de 15 de 

Outubro de 1935 - accordão publicado no Diario Official de 19 de 

Março do corrente anno - julgou improcedente o inquerito adminis

trativo instaura<lo pelo The Leopoldina Railway Company contra o 

funccionario Luiz Fausto Bento, para o fim de determinar a read

missão deste, com todas as vantagens legaes; 

CONSIDERANDO que a esse julgado op oz embargos a refe

rida Empreza, com fundamento no § 4Q do art . 4Q do Regulamento -

ap Qrovado pelo Dec. nQ 24.784, de 1934; 

CONSIDERANDO, porem,que a embargante , posteriormente , 

communicou haver dado cumprimento á decisão embargada, o que é 

confirmado pelo Syndicato da Classe, em nome do funccionario; 

CONSIDERANDO, assim, que f icaram sem objecto os embar-

gos; 

Resolvem os memb r os do Conselho Nacional do Traba-

lho, reunidos em sessão plena, determinar o ·archivanento do pro-

cesso. 

10 de Setembro de 1936. 

~e si dente 

Fui presente: - Geral 

Public ~:< do no 
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cmq~ Ifi~opolhina ~aihua~ Qlompatt~ Ifiimit~b. 
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AOMINISTAAÇAO 

D.G.Oll,23-(RL) 
-I .A. 89-

~""~eáo. 13 de Novembro de 1936. 

Illmo • . r.Dr.Director Geral da 
ecretaria do Conselho Nacional do Trabalho 

Rio de Janeiro 

Dando em meu poder o o~ficio de v .• ng 1-1.505/36-

-2.465/35, de 3 do corrente mez, aqui recebido no dia 12, 

agradeço a remessa da copia authenticada do accordão pro

ferido por esse Egregio Conselho, em sessão plena de lO de 

etembro p. assado, nos autos do processo entre partes esta 

Companhia, como embargante, e Luiz Fausto Bento, como embar-

gado. 

irvo-me da opportunidade para reiterar a V •• meus 

protestos de alto apreço e distincta consideração. 















































