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

• 

Com o presente envio-lhe as peças do inquerito admini tr ti o 

instaurado para apurar faltas graves praticadas pelo ferreiro Domin

gos Santa Marinha. 

O accusado confessou que no dia 21 de Março do corrente anno, 

quando detido por dois guardas-civis, fugiu de suas mãos, não mais 

voltando ao serviço, pelo que, ante o Decreto nQ 20.465, de 1 de ou

tubro de 1931, alterado pelo de nQ 21.081, de 24 de Fevereiro de 

1932, praticou a falta grave de abandono ~ serviço. 

Confessou tambem que retirava peças de ferro, no seu entender 

velhas, para vendel-as, locupletando-se com o producto desses furtos; 

ha, pois, a confissão de mais wna falta grave, actos de improbidade 

a que tanto importam os furtos de materiaes da Companhia praticados 

pelo imputado, que sabia serem taes materiaes por ella aproveitados. 

Na defesa escripta, o imputado allega que ficou 13 mezes sem 

receber vencimen.tos, o que não é verdadeiro, pois a Companhia jámais 

deixou de lhe pagar os salarios, e, se elle os não recebia integral

mente, é porque ,supportavam descontos de importancias por elle devi

das ás cooperativas, Caixa de APosentadorias e Pensões, etc. 

A prova testemunhal é completa, não deixando nenhuma duvida 

quanto ás faltas graves praticadas por Domingos Santa Marinha. 
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Assim, na conformidade do § lQ do art. 53 do Dec. nQ 20.465, 

de 1 de Outubro de 1931, alterado pelo de nQ 21'.081, de 24 de eve

reiro de 1932, aguarda esta Companhia a deliberação do Egregio Con

selho Nacional do Trabalho para a demissão do accusado. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a v.s. meus protestos de 

elevado apreço e d1stincta consideração. 

Annexo: 1 proc.c/67 fls. Director Gerente,1nt. 
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COMMISSXO DE INgUERITO ADMINISTRATIVO 

À C C U S IA DO: 

. ( . .; 

,. 
f' I "' 

DOMINGOS SANTA MARINHA, 

' FERREIRO DO DEPOSITO 

DE BARIIO DE MAUÁ 

AOS SEIS DIAS DO MEZ DE JULHO DO ANNO DE 

MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS, 
, 

AUTUO A 

PORTARIA E DOCUMENTOS UE ADIANTE SE SEGUEM. 

DO UE, PARA CONSTAR, EU, MANOEL AUGUSTO 

VAZ JUNIOR, SECRETARIO DA COMMISS.lO, SERVINDO 

DE ESCRIVÃO, DACTYLOGRAPHEI ESTE TERMO EM 

UATRO VIAS DE EGUAL TE~R, QUE SUBSCREVO, 

-17~· 

• 
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LEOPOLDINA RAILWAY 

D .G .011 ,2.3-(RL) 

Rio de ~aneiro, 4 de Julho de 

PORTARIA. 

Segundo communiaação do Sr. Chefe da Looomo~ão desta Ee~ 

trada, ultimamente, consoante denuncia recebida, estavam sen~ 

do conduzidos embrulhos suspeitos por operarias do Deposito 

de Barão de Mauá, quando delle se retiravam, sendo eurprehen

dido, no dia 21 de Março do corrente anno, o malhador Raul 

Ribeiro levando um embrulho em taes condições, o qual di~~e 

que as·s im o fazia por ardam do ferreiro Domingos Santa 'Mar i-

nha, o que este confirmou, accreaoentando que costumava man-

da~ vender algumas peça~ de ferro velho, tendo aeaiatido a 

essas declarações os guardas-civis João José de Moraes e Gae

tão de Orleana e Silva, que porieso resolveram conduzir ambos 

os empregados á aasa compradora dos materiaee furtados, afim 

de serem estes apprehendidos; em caminho, porém, alludido 

ferreiro evadiu-se, não maia comparecendo ao serviço. Assim, 

considerando que Domingos Santa Marinha conta mais de 10 an

nos de serviço, determino a instauração do inquerito adminis

trativo para apurar as faltas que lhe são attribuidas, ouvin~ 

do-se o acousado, ai não revel, as pese~as que doe factos te-
, ./ 

nham. conhecimento e as testemunhas·: João Jose de Moraes, 

guarda-civil numero 537, residente á rua Franoiaao Ennes nQ 

2-39, em Penha Circular; Gaetão de Orleans e Silva, guarda-

ai vil numero 738, residente á rua Magé na 33-A, em Penha Cir

cular; Bernardino Reis, Chefe do Deposito de Barão de Mauá, 

residente á rua Antunes Maciel na 117, em são Christovão; 
J 

Deolindo M~ Naeaimento, ferreiro, residente á rua Franoieao 

Pinheiro na 56, em Penha; José Sampaio, malhador, reaidente 
,J 

á rua !taborahy na 6, em Caxias; Silvino dos Santos, ajudan-

te de ferreiro, residente á rua Pinto de Campos n~ 119, em 

Oswaldo Cruz; e Waldelino A. da Silva, malhador, residente 

á rua Um na 15, em Braz de Pinna. NOMEIO para oonstituirem ~ 
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LEOPOLDINA RAILWAV • 

a Commiaa.ão de Inqueri to os senhoraa: Dr • .Toão Pe e a Natto, 

Manoel Oordeiro Muniz e Manoel Augusto Vaz .Tunior primei

ro e o teraeiro funaa:ionarioa. da Repartição Legal e o segun

do da crontadoria, os quaes servirão, respeativamente, aomo 

Presidente, Viae-Preaidente e Searetario. Dê-se-lhes saien

aia, remettendo-se a presente Portaria, lavrada em quatro 

vias de egual teor, ao senhor Presidente da Commissão, aaom

panhada do aertifiaado de tempo de serviço e da folha de an

taa:edentea do aa:a:u~ado, para os fins aonvenientas. 

Ol.JMPRA.-SE • 

Direator Gerente 

' 

I 
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N'1""'AD .RIA. 

Secção de Certificados 
de tempo de serviço e 

vencimentos. 

; ompanhia, dos mesmos con 

contando, COM INTERRUPÇÃO, 

8 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
6 

Dia 

;, conforme discriminação abaixo. 

PER IODOS 'IÇO DA COMPANHIA 

De 

4 912 
7 912 
7 913 
7 914 
7 915 
7 916 
7 917 
9 91'7 
6 018 
2 919 
5 919 

l 919 
6 92 
4 922 
5 92 

30 
31 
31 

Até An 

6 912 ·. J -
6 913 
6 914 •. 
6 15 
6 916 
6 917 
ó 917 
5 918 
l 919 ,. 
4 919 
9 9 19 
5 92 

922 , ' 
ll l 
15 6 

922 . . 923 
92" 

ll 923 
12 923 
ll 92( 
l 926 

4 927 
12 927 

4 902 
l 9 '7 '),; 

3 1=36 

,Ann~s Mezes I Dias 

- 6 - - 2v-

Vencimentos 

ndiz Gratuito 
145..r50 
261.,80 
3?9.,.50 
559 5 
652 5 u 
l5u~~ uu 
784.,9 
8 0;., ou 

• 3r 7..,5 
568-w9 
963 9 u 

2:99évl 
928.,5 
2 1 "t? V 

_2: 7' 1 ·6 v_ 
- 750 por hor 
- .,83u • " 
l..r ü ti " 

l..rl ü 11 11 

l'ti'l8 11 
lt 

1 \,;26 " " 
l '>f' v4U 11 11 

1 .,;45 " 11 

l ~r6 11 11 

JM:JM:A 1- 1--- I - 6 - -2U-
SAHIDAS 

Mez Anno 

.\ p rii~ dit=~.ricta e horarist" sendo a s ua ultima 
catfgor .~e , ser. vt.ncil ntos ,67.l/8 , 2 . 3/8 , 9 .1;4 e 
5 . /4 d1' , r fer ntes o m o de 193 • 15 dias 
em 19 '•4 ;o con o o ingos ..... • .ari nha .-- -----------
-------~----------------------------------------
..... ahiu en---------------------------------------
Ach e 5---------------------------------------Lste cel---------------------------------------- -
-------~----------------------------------------. .-----~----------------------------------------
-------~----------------------------------------

1

-------·------------------------------------ --
-------~----------------------------------------
---~---~----------------------------------------

Na da ma1 consta ......... . .. .... , Chefe da cçã de Certificado 
d t mpo d servtço '\ 

C NF ERE: ...... . .................. . crente. 
H. 2.000-3-936 



G.570 

L. R. 
THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITED 

FOLHA DE ANTECEDENTES ~ 
LOCOMOÇ-0 

(Repartição) 

CERTIFl qu r v ndo o n. nLarn nto d 

individual do nr .. .......... D.Q_(U~_QQS ... $ ..... 1' .. ___ ... J~~~ ------ .. ·------·-······ ......... : .................................... . 

................................... F.~ -~~EQ ________________ __ 
(Categoria ) 

do me mo · con La o guillte: 
( 

DATA l 
Dia I Mez IA= HISTORICO 

_ ?.Q. -----~ 3e 1
1 J té es ta da t n enhuma referenc a ex s te quer att estando boa ......................................................................................................................................... .. .............. ------- . --- .. ----- .... 

1 ou má conduc t • ' ------- ----·--· ------- ------------------------------- --- .... l ..... __________ .. ------------------- ··---· - --·-----· .................................. . 

.. ?. J.:. ------~- ---~-E?· I------~-~ ~----.<?:~~-- , ___ 1~.r: .. e?~:t:l! --~~---~~-?-~~~~-~---~~~ . Y.~. ~-':-~ . - -~-~-1 ~---~-~~~-~---~ -~-~--
Policia do D'stric t o Federal, por ter sido accusado do crj me 

...... ........ --------,----------------------------------------,.------ ............... -- ------------- --- .............................................. . - , 
.......................... .d.e .. .t: x.to ... n.a. .. D.e.pt:t â.to ... d~---EªX·-º---ª-~ - lk lJ..~ ._ ................................................. . 

-------- ........ -------- ----------------- ______________________ x.xx xxxxxxxx ...... ------- ......... -. ----------------------- ........................ . 

....... ..... ... ........ .......................................... X.XXX::lt.X.XXXXX:t ..................................................................... .. 

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

Nada mai ·on Lo.ndo obr o ant c •d nte ' do referido mpr gado, 

u, ............... .I:n Q. tl ~.l..t.~;!; __ K~ª~ -~--...................................................... ______ ........ ______ ....... __ ..... , pas o~ 

a pr · nL • rLidão, a qual dato o. · igno. 

Hio d J an ir o, .... J.J .. de........ -~~~~.<? ........................... d 193 ---~---

CONFERE: (a)--------~--------------1!. Chefe da Repnrtiçiin. 

VI TO: ( )------------· -'- .... /ire tor Gerente. 

E. 1.500-8-935. 



LEOPOLDINA RAILWAV 

A. a Portaria de fls., dê-se eaienaia 

membros da Commisaão, para inatallação desta no df 

rente mez. 

de ~ulho de 1936. 

CERTID.l.O 

demais 

do cor-

Aos 6 dias do mez de julho do anno de 1936, certifico e 

dou fé que dei acienaia aos demais membros da Commisaão dos 

termos da Portaria de fls~ 2 e do despacho dupra. Do que, 

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

Commieaão, servindo de escrivão, daotylographei eata em qua

tro viaa de egual teor, 7 eubsarevo,~ rk 
~l5r"n~~~· 1 

• 

~/~~c.Ú. 
IP/ 7';/ J/ti 

/f,;{r??~~ 



LEOf'OLDINA RAILWAV 

COMMISs.lO DE INQ.UERIT'O ADMINISTRATIVO 

ACTA DE INSTALLAQÃO 

Aos 7 dias do mez de Julho do anno de 1936, em sua sala, 

situada no primeiro andar do Escriptorio Central da The Leo

poldina Railway Company, Limited, em Barão de Mauá, á venida 

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

eão de Inquerito Administrativo nomeada pela Portaria do se

nhor Director Gerente, data.da de 4 do corrente mez, conati

tuida doe infra aeeignadoa: Dr. João Pereira Netto, Manoel 

Cordeiro Muniz e Manoel Augusto Vaz Junior, respectivamente, 

como P:res idente, Vice-Presidente. e Secretario, em obediencia 

ás inetrucções do Conselho Nacional do Trabalho, com o fim de 

instaurar inquerito administrativo para apurar o facto dee-

cripto na referida Portaria, segundo a qual, conforme commu

nicação do Sr. Chefe da Locomoção, ultimamente, consoante de

nuncia recebida, estavam sendo conduzidos embrulhos suspeitos 

por operarias do Deposito de Barão de Mauá, quando delle se 

retiravam, sendo eurprehendido, no dia 2.1 de Março do fluente 

anno, o malhador Raul Ribeiro levando um embrulho em taee 

condições, o qual disse que assim o fazia por ordem do fer

reiro Domingos Santa Marinha, o que este confirmou, accres-

cantando que costumava mandar vender algumas peças de ferro 

velho, tendo asr:ristido a essas declarações os guardas-civis 

João José de Moraes e Gastão de Orleans e Silva, que por 

isso resolveram conduzir ambos os empregados á casa com-

pradora doe materiaee furtados, afim de serem estes appre

hendidoa; em caminho, porém, alludido ferreiro evadiu-se, 

não mais comparecendo ao serviço. Tendo preeentea a folha 

de antecedentes e o certificado de tampo de serviço do ao

ousado, o senhor Presidente declara installada a Commisaão 

e designa o dia 14 do corrente mez, ás 9 horas e 30 minutos 

a.m., na sala da Commisaão de Inquerito Administrativo, para 

ser ouvido o aoc-ueado, ai não revel, por si ou assistido por 



LEO OLDINA RAILWAY 

seu advogado ou pelo advogado ou pelo representant 

dio·ato d·a olaaa:e a que pertencer, e serem, tambem 

aa testemunhas de aoauaação arro1adas na Portaria 

n-

2., 

ordenando a eJÇpedição de todas as intimações neaess:·arias... Do 

que, para oone tar, e.u, Manoel A.ugus to Vaz .runior, Secretario 

da C'ommise-ão, daotylographei esta aata em quatro vias. de. 

me:mbros- da egual teor, 

oommisaão,~~~~~~~~~~~~~--~~~-7~~~~~------

I 

!Jp 



, 

LEOPOLDINA RAILWAV 

l 

CERTIDÃO 

Aoa 8 dias do mez de ~ulho do anno de 

dou fé que expedi intimação ao acausado e 

testemunhas para prestarem suas declarações e depoimentos. 

e 

no dia 14 do corrente mez, ás 9 horas e 30 minutos a.m., na 

sala da Commis~ão. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto 

Va~ ~unior, Secretario da Commiaaão, servindo de escrivão, 

dac-tylographei teor, que sub-

CONCLUSlO 

Em seguida, faço estes autos conclusos ao senhor Presi

dente da Commias·ão. Do que, para constar, eu, Manoel Au

gusto Vaz .Tunior, Seare.tario da Commissão, servindo de. es-

crivão, daatylographei este termo em quatro~ias de egual 

teor, q_ue subsorevo,Ú1@....,..,f 7 A-+?/.,.. 7 ~-
, l I 

.r. aos autos a dealaraç·o datada de 23 de Março 

do corrente anno, firmada pelos guardas-civis .Toão .Toeé de 

Moraes foi pelo senhor Di-

reator 

de .Tulho de 1936. 

DATA 

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

que, para aonatar, eu, Manoel Augusto Vaz .runior, Secretario 

da Commiasão, servindo de escrivão, daotylog.raphei este ter-

mo subscrevo,~~ 

JUNTADA 

Em seguida, junto o documento que adiante se vê. Do que, 

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

I 
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)~ 
ee te ter-

LEOPOLDINA RAILWAV 

da Commdsaão, servindo de ea~rivão, daotylograp 

~ 

• 



L.EOPOLOINA RAILWAY . 

• D RACiO-

pelo Sr. A ente d esta~ão d Barão d u&, para irmo 

I, 

ohamªdo , 

Inspectoria do 

Tratego da Leopoldi , pois, lli s e achav dois mpr ado que esta-

V8Jl1 send apo tadoa com ubtr hidor 

Locomoção a a L opol in e vendi 

a teria epartição da 

Bioalho, nt 2 , d t1 

facto 1 Domingos Santa 

.. os Gre o, o oh armo li ncontramoa de 

. ' inha, :terreiro e Ftaul Ribeiro, 1 dor, a quaea 

:topam reconheo 01 pel Vigia do portão da es ação de P . ormosa, antig , 

corno sendo os empr doa que alli passaValll ooll e~~,- ... ~c.. .. _~.._ 

inter rogados, dias iro que d tacto J.evav 

o de Domi os 

mandava •ender 11 eiraa velhaa e al p df~Ç de 

Em vis aa daa- a:ttirmações dos .i 

eriaea, e 

eriaes a 

isee r a lmeu 

e lho. 

gadoa os de-

tiYemo para irem ca a do intruJ ã , a fi de prehender os obJ ectoa 

pertencentes Compallbia L opoldi m cami o Do nt rinha 

evadiu· e, e a&mente levsmo.a Raul eiro asa do int~ ã , onde n-

contramoa 3 marretas de brons p rtenc ntes as china da LeopoldiDa, 

pedaços de cubação de bronz das mesma. mae i a, 

t'el"ro tumio velh , 30 kilos de chumbo v lho de 

~s.~ua quantidade de 

ma taopa de queimador e gaz :t ou menoa 15 il a 

s lectrioaa, u

zinoo ellt de 

oa • de arroa. 

D nte o purado 'tor ul bei e o i t uJ"' ntre-
\ 

glles ao Dis tM.oto., para ser berto o respeqt1 1Dquer:L .. 

Rio d ;raneiro, 23 de ço dt 1936. 
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LEO OLDINA RAILWAV 

JUNTADJL 

Aos 14 dias do mez de Julho do anno de 1936, junto a 

estes autos as segundas vias da intimação e das notifica

ções dirigidas ao a~auaado e ás testemunhas Bernardino Reis, 

Waldelino A. da Silva, .Deolindo M. .. Naa~imento, Silvino doe 

Santos, João Joa& de Moraes e José Sampaio, e a primeira e 

segunda vias da notifi~ação dirigida á. testemunha Gaatão da 

Orlaans e Silva, que, segundo aertidão do encarregado da di

ligen~ia, não foi encontrado, ~Da adiante se v~em. Do que, 

para aonstar, eu, Manoel Augusto Va~ Junior, Secretario da 

Commis-aão, servindo de escrivão, daatylographei este termo 

I 
I 

t~r, que subsarevo. 

_,7 ~. 
I 

ú/~ 

I 

~ 



... 

LEOPOI,.DINA RAILWAY 

• • • it 

' . 
co ISSXO DE IN UERITO AD 

INTDIAQÃO 

Pelo pr ent instrumento, fioa o e nhor DOMINGOS S TA 

INHA 1nt1 do, sob pen de reveli , compar oer no di 

14 do oorr nte z, 9 hor 30 inuto .m., n 1 d 

Co ia ·o d Inquertto Administr ttvo d Th Leopoldin R 

w Co pa.ny, Limited, situ d no pri tro and r do Eecriptorio 

Oentr 1 d referid Co panhi , e B r·o de K uá, ' Avenid 

Franoi oo to lho, neet C pital eder 1, podendo acomp nh 

e de eu d ogado ou er esietido pelo dvogado ou repre-

entante do syndio to d olas·ae a que rteno r, p r , per n-

te ame Commi a·o, prest r deol ções no inqu rito dmi-

nistr tivo in t ur do em virtude d Portari de 4 do fluente 

mez, do enhor ireotor Gerent , a gundo 

unioa -o do Sr. Chefe d Looomoç·o, ulti 

qual, oonfor 00 -

ente, consoante 

denunoi r o bid , st vam sendo conduzido embrulho 

to por tos do D posito de Barão de qu ndo dell 

r ço d te se ndo urprehendido, no di 21 de 

nno, o - lh dor Raul Ri eiro 1 v ndo u brulho -m t - oon-

diçõe :• o qual dias qu im o f zia or orde do ferreiro 

Domingos S nt arinh , o qu ate confir ou, core o nt ndo 

u 00 t Ta dar v nder alguma p de ferro velho, ten-

do eisti o essas ol rações os gu rdas-oivis Jo~o José 

d or es e G s t-o de Orle na ilv , que porieso resolver m 

conduzir boa os e preg os o 11 00 

teri es furt do , fim de erem est 

rotal comprador do 

pprehendidos ; em o -
• 

inho, poré , lludi o ferr tro ev diu-s , não is comp re-

oendo · o serviço. to ndo, t bem, intt do, sob ao in 

ç·o d meem pen , p r a ststtr, no eamDs di e local, o 

d pot ento d e teste unh d ooue ção: João Josd de J.loraes, 

guarda-civil numero 537, residente á rua Francisco Ennes nt 

239, em enb Circular; G at""o de Orleana e Stlv , gu rda· 



RAILWAY 

civil numero 738, resident 
, 

ru 'llag, n 

cular1 Bernardino Reis, Chefe do Deposito d 

residente á ru ntunes )( oiel no 117, em são Chriatovão; D o• 

lindo • Nasci ento, ferreiro, residente ' rua r ncisao i-

nheiro nt 5'6, m Penh · 1 Jo é paio, malh dor, re id nte 

ru Ita.borahy n 6, em C 1 a; Silvino dos S ntos, ajud te 

de ferreiro, residente ~ ru Pinto de C pos n 119, e Os 1• 

ldelino A. da. Bilv , malhador, r idente ru do ruz J e 

Um n 15, Br z de Finn • Fie ndo, outro 1m, citado p ra 

todos os termos aotoe té conclusão do inquerito, deb ixo 

da pen co ina.d • 

L vr do e oincc via de egu 1 teor por mi , anoel Au

gusto Vaz Junior, Secretario da Oommisa ""o, que o subscrevo, 

indo i são,@~ 

f I 

.. 
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LEO~OLDINA RAILWAY 

NOTIFICAÇIO 

Pelo presente instrumento, Commisaão de Inquerito Admi-

nistrativo d The Leopoldina R ilway Company, Limited, rog o 

oomp recimento do senhor BERNARDINO REIS ás 9 hor s e 30 mi

nutos .m. do dia 14 do corrente mez, n SU 8 la, ituad no 

primeiro andar do Esoriptorio Oentr 1 da referid Comp nhia, 

em Barão de u', 'Avenida Franoieoo Bio lho, nest C it 1 

F der 1, afi de, a bem da v~rdade, rest r depoimento no in

querito administr tivo instaur do em virtud da Portaria de 

4 do fluente ez, do senhor Direotor Gerente, a gundo a ual, 

conforme oommunic ção do Sr. Chefe d Locomoção, ultimamente, 

conso nte denuncia reoebtd , estavam sendo conduzidos embru-

lhos suspeitos por operarias do Deposito de Barão de 
, 

au , 

quando delle se. retiravam, sendo surprehenc:Udo, no dia 21 de 

ço deste anno, o malhador Raul Ribeiro lev ndo u e brulho 

em t e condições, o qual disse que assim o fazia por ordem 

do ferreiro Domingos S nta lla.rinh , o que este co.nfir ou, 

accresoentando que costumav 

ferro velho, tendo ssistido 

ndar vender lgumas peças d 

ess a deol r ções oa gu rd e-

civis João José de Mor ea e Gast•o de Orl ans e Silv , que 

porisso resolver 

dol"a dos materia. 

conduzir ambos os empreg dos á o a oompr -

furtados, afim de serem estes pprehendldos; 

em oaminho, poré , lludido ferreiro evadiu-se, n·o ia oo -

p reoendo o serviço. 

Lavr do e otnoo vias de gu 1 teor por mim, noel Au-

gueto Vaz Junior, Secret rio d 

Rio 
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LEOPOLDINA RAILWAY 

co 

NOTIFICA CIO 

~elo pres nte instru ento, a Co i são de Inquerito Admt~ 

nistr tivo d The Leopoldina Railwa.y Company, Li ited, rog 01 

co p reoimento do senhor ALDELINO A. DA SILVA ás 9 hor e e 

30 inutos .m. do di 14 do corrent mez, na u s 1 , si-

tu d no pri eiro and r do cr1ptor1o Oentr 1 d referia 

Co p nhia, Barão de uá, á v nid Fr nc1sco Bic lho, 

nest Capit 1 Feder 1, afim de, be - da ver de, prestar de-

poimento no inquerito ad inistr tivo instaurado e virtude 

d Port ri d.e 4 do t'luente ez, do senhor Direotor G rente, 

segundo qu 1, ooni'orme communioação do r. Chet' d Looomo-

çao, ultim&m8nte, consoant denunci recebida, est vam sendo 

conduzidos em rulhos uspeitos por op rarios do posito de 

Barão d 
, 

ua, qu ndo del1e se retir vam, e .ndo surprehendido, 

no di 21 de M ço deste anno, o lh dor aul Ribeiro lev n-

do u embrulho e t es condiçõ e, o qu 1 disse que sai o 

faz1 por orde do ferreiro Domingos Santa arinh , o que este 

oonfir ou, ccrescent ndo que oostumav mandar nder lgu s 

pe s de ferro vel ho, tendo ais tido soas d cl raç5ea os 

gu rdas-oivis João José de Mora e e Gastão d Orleans Sil-

va, que porisso resolver conduzir a boa o 
, 

em.preg dos a 

oaa oompr dor doe teri es furtado , afi de serem estes 

appil'ehendidos; em oa inho, porém, alludido ferreiro evadiu-se 

não mais comparecendo ao serviço. 

L vrado em cinco vias d egu 1 teor por mim, ano 1 Au

gusto V z Junior, Secretario da Oommis -o, que o subscrevo, 

I indo assignado Co iss"'"o, t.(:{_~ 



LEOPOLDINA RAILWAY 

NOTIFICAÇÃO 

Felo presente instrumento, 

nistr tivo da The Leopold1na Railway Co pany, Limited, rog o 

comparecimento do senhor DEOLINDO K. NASCIMENTO áa 9 hor s e 

30 minutos a.m. do di 14 do corrente mez, n eu sal , ai

tu da no pri eiro ndar do Eaoriptorio Centr 1 d referid 

Comp nhia, em BarNo de auá, ' venida Fr nciaco Bioalho, ne ~ 

t Capital Feder 1, fim de, bem da verd de, prestar depoi· 

mento no inquerito dministr tivo instaurado em virtude d 

ort ri de 4 do fluente mez, do senhor Dtreotor Gerente, se 

gundo a qual, conforme oommun1o ç·o do Sr. Chefe d Locomo ç·o , 

ultt mente, consoante denunoi recebtd , est v sendo condu-

z idos embrulhos suspeitos por operarios do Depo ito de Bar-o 

de uá, quando delle se retir vam, sendo aurprehendido, no 

dia 21 de Março deste anno, o lh dor R ul Ribeiro levando 

um embrulho em t ea condições, o qu 1 disse que assim o fazi 

por ordem do ferreiro Domingos S nta arinha, o que e te oon-

firmou, accrescent ndo que oostumav 

peç 8 de ferro velho, tendo a881etido 

nd r vender lgumas 

ess 8 declarações 08 

guardas-civis João José de Kor e8 e G stão de Orleans e Silva, 

que poris8o resolveram conduzir ambos oa empreg dos á o 8 

oompr dora doe teri e furtados, afim de serem estes ppre-

hendido8; em o minho, por~m, lludido f rreiro evadiu-se, n·o 

mais oomp recendo o serviço. 

Lavrado e cinco vias de egu 1 teor por mim, noel Au-

gueto V z Junior, Secretario da Co iss·o, que o subscrevo, 

indo is ·o, ~~ 



LEOPOLDINA RAILWAV .. 
COKMISSIO DE IN UERITO ADMINI 

NOTIFICAÇI.O 

Felo presente instrumento, Commissão 

nistrativo da The Leopoldina R ilway Company, Limited, rog o 

comparecimento do senhor SILVINO DOS SANTOS 'e 9 hor e e 30 

minutos a •• do di 14 do corrente mez, na sua sal , situada 

no primeiro nd r do Esori torto Central da referida Comp -

nhia, em Barão de · auá, á Avenida Francisco Bio lho, nesta 

Capit 1 Federal, fim de, bem da verdade, prest r depoimen-

to no inquerito dministrativo instaurado em virtude da Por

taria de 4 do fluente mez, do senhor Director Gerente, segund 

qu 1, conforme co unioação do Sr. Chefe d Loco ç-o, ulti• 

mamente, consoante denuncia recebid , estavam sendo conduzidos 

e brulhos suspeitos por operarios do Deposito de B rão de 

Mauá, quando delle se retir v , sendo surprehendido, no di 

21 de llarço deste nno, o malhador Raul Ribeiro lev ndo um em

brulho em taes condiçÕes, o qual dias que sei o f zia por 

ordem do ferreiro Domingos Santa rinh , o que este oonfir-

mou, oorescent ndo que oostumav mand r vender algumas peças 

de f rro v lho, tendo seis ido a essas declarações os guar

à a-civis Jo"'"o Joe4 de or es e G et"'o de Orleans e Silva, 

que porisao resolveram conduzir ambos os empregados ' cas 

compradora doe materi ee furtados, afim de ser m estes appre

hendidos; em caminho, porém, alludido ferreiro ev diu-se, não 

mais comp recendo ao serviço. 

L vrado em cinco vias de egu 1 teor por mim, anoel Au

gusto V z Junior, Secretario da Commissão, que o subscrevo, 

indo Commis são, i?/..~ 

I ~ 
~'i 

Rio 

~ 
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.. 
CO ISSIO DE IN QUERITO ADlL:J;lUSTRATIVO 

NOTIFIC ç o • \'~ . 
ia ão de Ad elo presente instrum nto, a Co Inquerito 1-

ni tr tivo d Th Leopoldin R ilway Oomp ny, Li ited, rog o 

oo p reei ento do senhor JOIO JOS~ DE OR 's 9 horas e 30 

minuto • • do di 14 do oorr nt ·ez, n sua 1 , situ d 

do Esoriptorio Oentr 1 d ref rid Co p -no primeiro nd 

nhi , em B r-o d auá, ' Avenid r ncisoo Bic lho, neet O .. 

pit 1 Feder , af'im d · , bem da verd de, prestar depoi nto 

no tnquerito d inistrativo inst ur do em virtude d Fort ri 

de 4 do fluente ez, do senhor irector G rente, e gundo 

qu 1, conforme communio ç""o do Sr. Oh t da Loco ç"'o, ulti 

mente, oonsoant d nunoi reo bid , est va sendo conduzidos 

embrulhos au peito por operarios do Deposito d B r-o de K n , 

qu ndo delle s retir v , sendo surprehen ido, no di 21 d 

arço deet anno, o 1h dor R ul Ribeiro levando u mbrulho 

e t ee condições, o qual dia e qu sai o f zi por orde dd 

ferreiro Do ingos S nt 

o ntando que oostu v 

arinh , o que este confir u, oores-

nd r vender lgu p ç a d ferro 

velho, tendo assistido a ess 

José, digo, Jo ·o José de ora 

decl r ço s o gu rd a-civis 

G at-o Orle na e ilv , que 

poriaso r solver conduzir ambos os em r g do · • ca compra ... 

dol'a dos teriaes furt do , afim de ere st ppr hendidos; 

em o inho, pordm, lludido ferreiro vadiu-s , n-o ia com-

parecendo · o rviço. 

L vrado e cinco vias de gu 1 teor por mi , no 1 AU• 

guato Vaz Junior, ecret io d 

indo 

o 1 ão, que o subscrevo, 

ias·o, ?Ç/:_~ 
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NOTIFICAÇJ(Q \ \~"Jr. 
Pelo presente instrumento, a Co~ss·o de Inquerito Ad i-

nistr tivo da The Leopoldina R ilway Comp ny ., Limi ted, rog o 

comparecimento do senhor JOSt SAMPAIO ás 9 horas e 30 inutos 

a.m. do di 14 do corrente mez, na su sala, situad no prt-

metro andar do Escriptorio Central d refertd Co panhia, em 

:Bar .... o de , 
aua, Avenid Franotsoo Bioalho, nesta C pit l e-

deral, fim de, bem d verdade, prest r depoimento no inque~ 

rito dministrattvo instaurado em virtude da Port ria de 4 do 

fluente mez, do senhor Direotor Gerente, segundo qu 1, aon-

forme oommunio ç·o do Sr. Chefe d Loaomoç·o, ultimamente, 

consoante denuncia recebida, estavam sendo conduzidos embru-

lhos suspeitos por operarioa do Deposito de Bar~o d 
, 

u • 

quando delle ee rettrav , sendo surprehendido, no di 21 de 

Março deste anno, o lhador Raul Ribeiro lev ndo um embrulho 

em taes condições, o qu 1 disse que assim o t zi por ordem 
' do ferreiro Domingos Sant K rinh , o que este confirmou, 

corescent ndo que costumava mand r vender algumas peç a de 

ferro velho, tendo assistido a essas deol r çõea os gu rdas

oivia João Joa~ de or es e Gastão de Orleans e tlva, que 

poriaao resolver conduzir boa os empregados á o e com-

pradora doa materiaes furtados, fim de sere estes apprehen

d idos; em caminho, porém, lludido ferrei.ro evadiu-se, não 

mata oomp recendo o serviço. 

LaTr do em cinco vi a de egu 1 teor por mi m, 

gueto V z Junior, Seoret rio d Co tesão, que o subscrevo, 

indo da Oommisaão, W~ 

Rio 
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COWISSJlO DE INQ.UERITO .ADMINISTRATIVO 

NOTIFICAÇIO 

Pelo presente instrumento, a Commisaão de 

nistrativo da The Leopolãina Rai~way Company, Limited, roga o 

comparecimento do senhor GAST!O DE ORLEANS E SILVA ás 9 horas 

e }O minutos a.m. do dia 14 do corrente mez, na sua sala, si

tuada no primeiro andar do Eaoriptorio Central da referida 

Companhia, em Barão de Ma.uá, á. Avenida Franaisao Bicalho, nes

ta Capital. Federal, afim de, a bem da verdade, prestar depoi- l 

mento no inquerito administrativo instaurado em virtude da 

Portaria de 4 do fluente me%, do senhor Director Gerente, se

gundo a qual, aonforme communicação do Sr. Chefe da Locomoção, 

ultimamente, consoante denunaia reaebida, estavam. sendo condu

zidos embrulhos- suspeitos por operarias do Deposito de Barão 

I de Mauá, quando delle se retiravam., sendo aurprehendido, no 

dia 21. de Março desta anno, o malhador Raul Ribeiro levando 

um embrulho em taes condições, o qual disse que asa~ o fazia 

I por ordem do ferreiro Domingos Santa Marinha, o que este oon-

l firmou, acoreaoentando que. costumava mandar vender algumas. pe

ças de ferro velho, tendo assistido a essas declarações os 

guardas-civis ~o&o ~osé de Moraes e Gastão de Orleans e Silva, 

que porisso resolveram conduzir ambos os empregados á casa 

compradora doe materiaes furtados, afim de serem estes appre

hendidoa; em caminho, porém, alludido ferr iro evadiu-se, não 

mais comparecendo ao serviço. 

u- I Lavrado em cinco vias. de egual teor por mim,. Manoel 

guato Va~ Junior, Secretario da Commdssão, que o subscrevo, I 
Commisaão, w.~ ~ ~ 

{1 ~' 
' ~ ' ~~ 

Rio de 

~ ~ ~ ~ 



• 
LEOPOLQINA RAILWAV 

co ISsAO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

NOTIFICAÇÃO .\~~ 
~ 

Pelo presente instrumento, Oommtseão Ad i-

nistrativo d The Leopoldina Railway ~omp ny, Limited, rog o 

oomp reoimento do senhor G TXO DE ORLEANS E SILVA ás 9 hor s 

e 30 minutos .m. do dia 14 do corrente mez, n 8U 8 l , i

tuada no primeiro and r do Eeoriptorio Oentr 1 da referid 

Companhia, em B r .. o de llau', 'Aven1d Fr noisoo Bioalho, ne

t C pit l Federal, fim de, a bem d verdade, prestar depo i 

mento no inquertto administrativo instaurado em virtude d 

Portari de 4 do fluente ez, do senhor Director Gerente, se-

gundo qual, conforme oommunioaç .. o do Sr. Chefe d Looomoç·o, 

ultimamente, consoante denunoi reoeb1d , est vam sendo condu

zidosembrulhos suspeitos por operarias do D posito de :B r-o 

de uá, quando del1e se retiravam, sendo surpreh ndido, no 

dia 21 de Karço deste anno, o malh dor Raul Ri.beiro lev ndo 

um embrulho e t es condições, o qual disse que 8 1 o f zi 

por ordem do ferreiro Domingos Santa arinha, o que este oon .. 

firmou, ooresoentando que oos tu va. mandar vend'er lgu pe-

ça.s de ferro velho, tendo s is ~ido e 8&s deolar ções os 

gu rdas-oivis Jo"'o José de or es e Gastão de Orleans e 11va, 

que portsso resolver conduzir ambos os empreg dos á c s 

comprador dos m teri es furt dos, fim de serem e tes ppre ... 

hendidoBJ em oa inho, porém, alludido ferreiro ev diu-se, não 

ia comparecendo ao serviço. 

L vrado em cinco vias de egual teor por mim, Manoel Au-

1 gu to V z Junior, Secretario d Oommissão, que o subscrevo, 

indo d Oommiaa·o, tL:/~<-12~ 

Rio de 



LEOfOLOINA RAILWAY 
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ASSENT DA 

Aos 14 diaa do mez de Julho do anno de 1936, ás ras e 

30 minutos a.m., na sala da Commiasão de Inquerito Administra

tivo da The Leopoldina Railway Company, Limited, em o primairo 

andar do Escriptorio Central da referida Companhia, em Barão 

de Mauá, á venida Francis~o Bicalho, nesta Capital Federal, 

presentes os mambros da alludida Commiseão, mandou o senhor 

Presidente foes·em apregoados os nomes do accusado e testemu

nhas, o que feito, responderam ao pregão o accusado Domingos 

Santa Marinha e as testemunhas Deolindo M. Nascimento, Silvi

no dos Santos e Waldelino A. da Silva, deixando de o fazer as 

testemunhas João José de Moraes, Gastão de Orleans e ilva, 

Bernardino Reis e José Sampaio. Em seguida, determinou o se

nhor Presidente que as testemunhas aguardassem fóra do recin-

t o .os trabalhos a sua vez para depor, passando-se a tomar as 

declarações do acrousado na fórma abaixo. Do que, para constar, 

eu, Manoel Augusto Va.z Junior, Sec:r tario da Commiss·ão, se:r-

vindo de escrivão, presente termo em quatro 

vias de egual teor, e assigno demais mem-

broa da crommissão,~~~~~~~~~~~====~~~~~~~~~-: 

DECLARACOES DO ACCUSADO 

Em seguida, compareceu DOMINGOS SANTA MARINHA, brasileiro, 

com trinta e nove annoa de edade, casado, residente á rua Fir-

mino Gameleira numero 40~ em Pedro Ernesto, ferroviario, oom 

vinte e quatro annos de serviço na Companhia Leopoldina, aa

bend·o ler e escrever, não tendo a articular contra as teste-

munhas arroladas no presente inquerito qualquer cousa, e, so-

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

lida, declarou: que na verdade no dia 21 de Março do corrente 

- . ' 
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corrente anno, o malhador Raul Ribeiro . do Deposito ~ Barão 

de l!auá.,. segundo communiaação do guarda do portão 

transportou um embrulho, que foi descoberto conter 

lho; que o accuaado não determinou a Raul Ribeiro aquelle 

transporte, nem tãopouco recommendou-lhe a venda de tal mat e-

rial; que o acc:u.aado confes: aa, dadas as diffiouldades financei-

ras aom que lutava, haver por varias vezes retirado da soc:ata 

pedaços de grelha de fornalha de mac:hinaa, velhos e impreata

veis, para vendei-os, sendo compradora uma casa estabelecida 

na rua Visconde de rt.aúna, cujo nome não sabe; q,ue s-endo avi

sado pelo guarda do portão da vig ilanaia mandada exeraer ao-

bre os que do pateo s-ahiseem c:om embrulho, o ac:cusado, pelo 

espaço de oito dia& a contar de 2J. . de Março para traz:, não 

mais o:on.d·uziu peças- de. ferro velho para vender; que na occa

sião em q_ue se investigava a. proceãenaia: da accusação, o vi

gia {guard.a-port.ã.o) apontou o aac:ua:ado e- Raul Ribeiro aomo 

a·endo os que transportavam pedaços de ferro velho; que é fe.- __c( 
ato haverem dois guardas-civis-, cujos nomes o a.cc:usado ignora,~ 

intimado o acauaado e Raul Ribeiró para aaompa.nhal-oa até á , d 
casa aompradora dos ferros velhos; ~ue ante as ac:c:uaações que ~ 
ee fazi11111, de haver tambem deaapparecido do Deposito peças C/7~ 
de valor, o acc:us·ado, temeroEo de que eeaas peças fossem en-

c:ontradas. na aasa em que elle c.ostumava vender os fe:rroe. ve-

lhos, evadi.u-se da presença dos guardas e não mais procurou 

o serviço~ não tendo tambem rec:ebido ordem pa.ra vol t .ar; que 

a. policia abriu i.nq,uerito sobre a eubtrac:ção ãe ferro velho 

do Deposito de Barão de Mauá, tanto que o ac:c:us-ado foi ouvido 

no 12.0 Dietricto, onde tambem compareceram as testemunhas e 

mais Raul. Ribeiro; que as peças de ferro velho, a que se re-

feriu o accusado, são aproveitadas pela. Companhia, que as 

manda, segundo pensa, fundir de novo para fabricar novas pe-

ças. Dada a palavra ao Vice-Presidente e ao Se~retario, estea 

nada perguntaram. Nada maia havendo nem sendo perguntado, 

mandou o senhor Presidente encerrar o presente termo de de-

~ ~ 
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declarações., que, depois de lido e achado confor 

aignado pelo accusado e pelos membros da crommiee- Do que, 

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

Commis s:ão, servindo de escrivão, àactylographe i e a te termo 

em quatro vias de e subscrevo,~~ 

PRIMEIRA TESTEMUNHA 

Em seguida, compareceu ~OÃO JOSt DE MORAES, brasileiro, 

com trinta e nove annos de edade, solteiro, residente á rua 

Francisco Ennes numero 239, em Penha Circular, guarda-civil, 

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

so'bre os factos constantes da Portaria de fls. 2, que lhe foi 

lida, respondeu, na presença do a.ccmrado 1 que no dia 21 de 

Março do anno corrente, a testemunha estava de aerviço na esta

ção de Barão àe Mauá, o que tambem acontecia com o seu collega 

Gastão de Orleans e Silva; que sobre os ffactos constantes da 

Port.aria de fle. 2, a testemunha repete o que já dealarou em 

documento datado de 23 de Março deste anno e as-eignado pela 

testemunha e pelo seu companheiro Gastão de Orl ll8lf e Silva; 

que a testemunha, sendo-lhe apresentado o documento a que aci

ma alludiu, o reconhece como sendo aq.uelle que aeaignou; que 

como o seu depoimento só pÓde ser o que consta daquelle doou- ~ 

menta, pede seja feita aqui a tranacripção do mas:mo: •neolara-

ção - Dealaramos que no dia 21 de Março de 1936, ás 14 horas: 

fomos chamados pelo Sr. Agente da estação de Barão de Mauá, 

para irmos a Inspectoria do Trafego da Leopoldina, pois, alli 

ae. achavam dois empregados que estavam sendo apontados como 

eubtrahidores de materiaes da Repartição da Locomoção da meama 

Leopoldina e vendiam a um intrujão á rua Francisco Bicalho, 
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I -U 
256, da firma Irmãos Greco, ao chegar ~ alli Bicalho, no 

encontramos de facto: Domingos Santa Marinha, fe Raul 

Ribeiro, malhador, os quaes foram reconhecidos p o ~igia do 

portão da estação de P.Formosa, antiga, como sendo os emprega~ 

dos QUe alli passavam com embrulhos de materiaes, e interro

gados, disse Raul Ribeiro que de facto levava taea materiaes 

a mando de Domingos Santa Marinha, que, interrogado, tambem, 

disse realmente mandava vender talhadeiras velhas e alguns 

pedaços de ferro velho. Em vista das affirmações doe citados 

empregados oe detivemos para irem a casa do intrujão, afim de 

aprehenderem os objectoe pertencentes a crompanhia Leopoldina. 

Em caminho Domingos Santa Marinha evadiu-se, e s6mente leva

moa Raul Ribeiro a casa do intrujão, onde encontramos 3 mar

retas de bronze pertencentes as machinae da Leopoldina, peda

ços de cubação de bronze das mesmas maohinas, alguma quantida

de de ferro fundido velho, 30 kilos de dhumbo velho de baterias 

electricaa, uma tam~a de quetmador de gaz e mais ou menos 1$ 

kilos de zinco velho de calhas de carros. Diante do apurado 

foram Raul Ribeiro e o intrujão entregues ao Dietricto, para 

ser aberto o respectivo in~uerito. Rio de ~aneiro, 23 de Mar

ço de 1936. (aa) ~oão ~osé de Moraes, G.C.537- Gastão de 

Orleans e Silva, G.C.738."J ~ue este é o depoimento da teste-

munha, a.diantando que no momento em ~ue esteve na casa do in

trujão, sendo algumas peças reconhecidas por Antonio Gomas 

como pertencentes á Companhia, entre ellas pedaços de bronze 

e de grelha, procedeu a apprehensão, fazendo conduzir alguns 

desses materiaes para a Delegacia do 120 Dietrioto pelo accu

sado Raul Ribeiro, e tambem conduzindo para a referida Dele

gacia o intrujão Greco; que a Delegacia do 120 Diatricto to

mou conhecimento do facto, abrindo inquerito, e, segundo a 

testemunha foi informada, mais tarde ~ investigador voltou 

á casa do intrujão para dar uma segunda busca. Dada a palavra 

ao Vice-Presidente e ao Secretario, estes nada perguntaram. 

Dada a palavra ao accueado, este disse que o depoimento da 



LEOPOLDINA RAILWAV 

depoimento da testemunha só tem um ponto ~ue mered 

testação, que é onde disae que o acauaado mandarR 

lhadeiras velhas e alguns pedaços de ferro velho, 

gundo já declarou, nunca mandou vender por pess~a estranha 

ou companheiro de servi~o, ao contrario, o acousado pessoal

mente era quem os vendia. Pela testemunha foi confirmado o 

seu depoimento, por ser a expresaão da verdade. Pelo accuBado 

foi dito que, tendo assistido ao depoimento desta testemunha, 

desiste. de ac·ompanhar o depoimento das demais. Nada mais ha

vendo nem sendo dito, mandou o senhor Presidente encerrar o 

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

vae aasignado pela testemunha, membros da Commisaão e acou

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

Secretario da Commdssão, servindo de escrivão, daatylogra-

que subscrevo,<{?/ 
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SEGUNDA TESTE1\8.UNRA 

Em seguida, compareceu DEOLINDO 'MANOEL DO TO, 

braei~eiro, com quarenta e quatro annoe de edade, c 

residente á rua Fernando Pinheiro numero 56, em Penha, ferro-

viario, com cerca de nove annos de serviço na crompanhia Leo

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

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

fOr perguntado a respeito doa factos constantes da Portaria 

de fls. 2, que lhe foi lida, respondeu: ~ue a testemunha 

exerce ae funoções de enaarregado da secção de ferreiros no 

Deposito de Barão de Mauá, traba~ando sob suas ordens o ao

ousado Domingos Santa Marinha; que de ha tempos para oá a 

testemunha vinha notando o desapparecimento de alg.umae ~erra

mantas usadas, o que levou ao conhecimento do e enhor Antonio 

Gomes , ajudante do Chefe do Deposito de Barão de Mauá; que 

apezar de exeraer vigilanoia para ver se alguem eahia oom 

taea ferramentas, jámaia conseguiu d·esoobrir o autor ou auto

res desse deaapparecimento; que no dia 21 de Março do corren

te anno, ás 14 horas, mais ou manos, foi a testemunha e bem 

assim o aacusado Domingos Santa Marinha e mais Silvino San

tos, Waldelino Silva e ~oeé Sampaio ahamados pelo senhor 

Bernardino Reis, Chefe do Deposito, para irem á Inspeotoria 

do Trafego; que ali chegando, encontrou a testemunha o vigia 

do portão da antiga estação de Praia Formosa Passageiros-, 

Amador Silva, o qual , sendo inquerido pelo senhor Bernardino 

Reis para que dissesse qual o empregado que passava no portão 

com material da Companhia, o referido vigia apontou Domingos 

Santa. Marinha, adiantando que havia outro empregado, que não 

estava presente no momento; que ante essa declaração do vi-

gia Amador, o senhor Bernardino Reis mandou chamar Raul Ri

beiro, unioo empregado da ferraria que não tinha vindo á 

Inepeatoria; que quando vinha Raul Ribeiro, a testemunha 

voltava á ferraria; que uma hora depois, mais ou menos, ahe-

gava ao Deposito Domingos Santa Marinha, acompanhado por um 
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um guarda-civil, afim de mostrar ao referido ·gua 

material que elle apanhava e vendia; que Doming 

~inha, aproveitando o ensejo, fugiu das mãos do 

Ma-

da-civil, 

não mais comparecendo ao serviço, o que acontece até o aatual 

momento; que a teat.emunha sobre os factos referentes á s.ub

traação de materiaes., já depoz na policia; ~ue quanto á aon

duata do acausado, a testemunha, que com elle trabalha ha 

quatro annoa, pÓde dizer que não é b~a nos seus neg.ocioa par-

ticularea ,. Dada a palavra ao Viae-Pree·idente. e ao SeO':retario, 

estes nada perguntaram. Dada mais havendo nem sendo dito, 

mandou o senhor Presidente enaerrar o presente depoimento, 

que, depois de lido e achado conforme, vae ae:signado pela 

testemunha e membros da crommi~e:ão. Do que, para constar, eu, 

Manoel Augusto Va~ ~unior, Secretario da Commissão, servindo 

de escrivão, dactylogra de 

egual teor, que 
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TERCEIRA TESTEMt.TNID\ 

Em seguida, compareceu S!LVINO DOS SANTOS, 

com vinte e dois annos de edade, ~asado, reaiden e ' rua Pin

to de Campos numero 119, em Oswaldo Cruz, ferroviario, com 

aer~a da nove annoe de serviço na Companhia Leopoldina, sa

bendo ler a escrever pou~o, aos costumes disse nada, e, aob 

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

perguntado a respeito doa factos constantes da Portaria de 

fls. 2, que lhe foi lida, respondeu: que a testemunha é aju

dante de ferreiro no Deposito da Locomoção em Barão de Mauá, 

onde trabalha ha cerca de nove annoa; que o acousado Domingos 

Santa Marinha é ferreir~ no mesmo Deposito; ~ue no dia 21 de 

• Março do flu.ente anno, ás 14 horas, mais ou menos, chegou na 

ferraria o senhor Bernardino Reis, Chefe do Deposito. que 

mandou que a testemunha e outros companheiros o acompanhassem 

até á Inepectoria do Trafego, situada na estação de Barão de 

Ma.uá; que ali chegando, a testemunha encontrou o vigia do 

portão de Praia Formosa Passageiros, antiga, de nome Amador 

Silva, o qual, inquerido pelo senhor Bernardino, apontou Do

mingos Santa Marinha como sendo o empregado que passava no 

portão com materia.es, adiantando que o outro empregado não 

estava presente; que Bernardino Reis mandou então chamar Raul 

Ribeiro, ordenando á testemunha voltar ao seu serviço; que 

quando a testemunha regressava á ferraria, vinha Raul Ribeiro 

em companhia de Antonio Gomes e Heitor Perocaa; que se encon

trava a testemunha no seu trabalh.o, na ferraria., quando por 
,I 

ali passou um guarda-civil acompanhando Domingos Santa Mari-

nha; que a testemunha soube que Domingos · Santa 'h!arinha fugiu 

do guarda-civil,e não mais voltou ao serviço, tanto que a 

testemunha depois de 21 de Março foi hoje a primeira vez que 

o viu; que a testemunha esteve na policia, onde foi ouvida 

tambem; que quanto a Raul Ribeiro, a testemunha pÓde affirmar 

que desde o dia em que se deu o facto não mais voltou ao ser

viço; que embora não sabendo qual o destino que a Companhia 
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Companhia dá ao material velho, isto é, pedaço 

de outros materiaee, a testemunha já 

gamento desse material em carros da Companhia. 

vra ao Vi~a-Presidente e ao Se~retario, estes nada pergunta

ram. Nada maia havendo nem sendo dito, mandou o senhor Freai-

dente encerrar o presente depoimento, que, depois de ~ido e 

achado conforme, vae agaignado pela testemunha e membrog da 

crommiasão. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz 

~unior, Se~retario da crommisaão, servindo de escrivão, daoty-

teor, que subscrevo, 

Q,UARTA TESTE:MUNHA 

Em seguida, compareceu ~DELINO ANTONIO DA SILVA, bra-

sileiro, C'Om vinte e quatro annos de edade, solteiro, reei

dente á rua Tres numero 4, em Cordovil, ferroviario, com trea 

annoe e meio de serviço na Companhia Leopoldina, sabendo ~er 

· e e e c-rever, aos aos tume.s d isge nada, e, sob· o oom.promie ao de 

peito doe factos constantes da Portaria de fls. 2, que ~e 

foi ~ida, respondeu& que a testemunha em todo o tempo de ser

viço na Companhia Leopoldina tem exercido o ~argo de ma~hador 

na ferraria do Deposito de Barão de Mauá, onde tambem traba

~avam o acousado Domingos Santa Marinha e Raul Ribeiro; que 

no dia 21 de Março do corrente anno, o senhor Bernardino Reis, 

chefe do Deposito de Barão de Mauá, chegou áquel~a ferraria 

e pediu que a testemunha e outros companheiros o acompanhas

sem até á Inspectoria do Trafego, na estação de Barão de 

Mauá; que Domingos Santa Marinha veiu em companhia da teste-
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testemunha e de outros companheiros; que estava 

ria já referida o vigia do portão da antiga estaç 

Formosa Passageiros, Amador Silva, o qual, interr 

Praia 

pelo 

senhor Bernardino, apontou Domingos Santa Marinha como sendo 

um doa empregados que passavam com embrulhos de materiaee da 

Companhia no portão, allegando que o outro empregado não es

tava ali presente; que diante dieta, a, testemunha teve orde.m 

de voltar ao serviço e quando caminhava para a ferraria en

controu Raul Ribeiro em aompanhia de Antonio Gomes e ffeitor 

Perocaa; que a testemunha viu depois um guarda~aivil acompa

nhando Raul Ribeiro, porém, a. testemunha soube q_ue Domingos 

Santa Marinha tinha fugido; que depois do dia 21 de Março, 

Domingos Santa Marinha não maia aompareceu ao serviço, o mes

mo acontecendo com Raul Ribeiro; que o material retirado aomD 

impreatavel das machinae e doa oarroe da C'ompanhia é collo

oado na "socce.ta" e dahi remettido pela mesma C'ompa.nhia para 

ser novamente fundido; que a testemunha não pdde attestar 

nada quanto á conduota de Domingos Santa Marinha; que a tes

temunha foi tambem convidado a comparecer á · policia, na Dele-

gaoia em que foi aberto o inquerito policial; que quando o 

investigador foi dar a segunda busca na casa compradora dos 

materiaes pertencentes á Companhia Leopoldina, a testemunha 

o acompanhou e ali verificou existir material da Companhia, 

entre o qual notou zinoo de carros e grelhas de maohinas, e 

sendo grande o peso desse material, o investigador da. policia 

determinou que só no dia aeguinte fos-se apanhado por um cami

nhão para ser transportado á Delegaaia. Dada a palavra ao 

Vice-Presidente e ao Secretario, estes nada perguntaram. Nad& 

maia havendo nem sendo dito, mandou o senhor Presidente en

cerrar o presente depoimento, que, depoig de lido e achado 

cronforme, vae assignado pela testemunha e membros da Oommis

são. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz junior, Se

cretario da Commisaão, servindo de escrivão, dactylographei 
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QUINTA TESTEMUN:FtA. 

Em seguida, aompareoeu JOSE' SAMPA!O, brasileiro, com 

vinte e ainco annos de edade, solteiro, reaidente á rua Ita

borahy numero 6, em C'axías, no Estado do Rio de J"aneiro, fer

roviario, oom doia annoe de serviço na Companhia Leopoldina, 

sabendo ler e escrever, aos costumes diaee nada, e, aob o ao~ 

promisso de só dizer a verdade do que souber e lhe f~r per

guntado a respeito dos factos constantes da Portari.a de fls. 

2, qua lhe foi lida, respondeu: que a te e ternunha desde que 

ingresaou na Companhia Leopoldina trabalha na ferraria do De

posito de Barão de Mauá, do qual é Ohefe o senhor Bernardino 

Reis. ; que na mesma ferraria trabalham Domingos Santa Marinha, 

Raul Ribeiro;, Deolindo Nascimento, Silvino doa Santos e Wal-

delino Silva; que no dia 21 de Março do corrente anno, o se

nhor Bernardino Reis passou na ferraria e disso que i~dar 

uma denuncria aontra o pessoal da fe.rraria e quinze minutos 

depois voltou o mesmo ahefe, que convidou a testemunha e ou

tros companheiro& para acompanharem-no até á Inspeotoria do 

Trafego, na estação de Barão de Mauá; que chegando na Inspe

otoria referida, ali estava o vigia do portão da antiga esta

ção de Praia Formo8a Passageiros, o qual, inquerido pelo se

nhor Bernardino, apontou Domingos Santa Marinha como sendo o 

empregado que passava no portão oonduzindo embrulhos oom ma

teriaes da Companhia, dizendo que ali não estava o outro em

pregado; que diante da informação do vigia, o senhor Bernar

dino mandou que a testemunha voltaas:e ao serviço e, quando em 

caminho para a ferraria, encontrou Raul Ribeiro, que vinha em 
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em aompanhia de Antonio Gomsa e Reitor Perro Keitor 

Perocaa; que estando em serviço a testemuruui, assaram pela 

ferraria dois guardas-civis, não sabendo a testemunha o que I 
procuravam, ma•, soube maie tard que Domingos Santa Marinha 

se evadira; que desde o dia 21 de Março até á presente data I 

Domingo~ Santa Marinha e Raul Ribeiro não mais voltaram ao I 
e·erviço; que a testemunha ,foi 9.Qnrtdada a comparecer perante . ( 

a Delegacia do 12a Districto, onde foi instaurado inquerito 
I 

f 
policial, e ali soube que na casa compradora doe materiaes 

' da Companhia fOra encontr~do material da Leopoldina, aonforme 

leitura que ouviu de peças doa autos; que quanto ao material 

velho, retirado das maohinas e dos carros da Companhia, é 

collocado na •taoccata" e dahi despachado pela Companhia, não 
I" sabendo a testemunha o fim que tem; que quanto á conducta de 

I• ' 

Santa Marinha e Raul Ribeiro, a testemunha nada p6de dizer, 

pois que apenas os conhece de serviço, não tendo nenhuma re

lação com os mesmos. Dada a palavra ao Vice-Presidente e ao 

Secretario, estes nada perguntaram. Nada mais havendo nem 

sendo dito, mandou o senhor Presidente encerrar o presente 

depoi~nto, que, depois de lido e achado aonforme, vae as

signado pela testemunha e membro~ da Commissão. Do que, para 

constar, eu, Manoel Augusto Vaz J"unior, Sec-retario da Commi.s-

são, servindo de escrivão este em vias 

de egual teor, que 

~~4i· ~ . 
1/ !I 

TERMO DE EN~(ENTO PROVISORIO I 
Em segttida, tendo as testemunhas Gastão de Orleans e Sil

va e Bernardino Reis mandado communicar ~ Commisaão ue não 

poderiam comparecer, hoje, por motivo de serviço, o que, en

tretanto, fariam amanhã, dia 15 do cor~ente mez de ~ulho, 
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~st ~ 
JUlho, mandou o senhor Presidente fosse ~nce~ ado provisoria-

mente o presente in~uerito, deaignando o\ e~ proaeguimento 

amanhã, ás 9 horas· e 30 minutos a.m., no amo loea.l, de vez 

que já avisadas alludidas testemunhas. Do que, para constar, 

eu, Manoel Augusto Vaz JUnior, Secretario da Commissão, ser-

vindo de escrivão, termo em quatro vias 

de egual teor, que demais membros 

da Commisaão,,~~~~~~~~~~~~-L~~--~~~~~~-------

ASSENTADA 

Aos 15 dias do ma~ de JUlho do anno de 1936, ás 9 horas 

e 30 minutos a.m., na sala da Commissão, presentes seus ree-

pectivog membros, passaram a ser ouvidas as testemunhas fal

tantes na f6rma abaixo. Do que, para eonstar, eu, Manoel 

Augusto Vaz Junior, Secreta.xio da Commiagão, servindo de es-

crivão, dactylographei eate quatro vias de egual 

membros da Com-teor, que 

missão,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

SEXTA TESTEMUNHA 

Em seguida, compareceu BERNARDINO REIS, brasileiro, aom 

quarenta e traa annoa de edade, casado, resident-e á rua Antu

nes Maeiel numero 117, em são Chrfs tovão, ferroviario, com 

vinte e tres annos de serviço na Companhia Leopoldina, eaben-

do ler e ascrever, aos costumes disse nada, e, sob o Gompro-

mieeo de só dizer a verdade do que souber e lhe fOr pergunta

do a respeito dos factos constantes da Portaria de fls. 2, 
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fls. 2, que lhe foi lida, respondeu: que a teste 

até 1932 trabalhav no Deposito de Barão de Mauá ctomo ajudante 

do respectivo Chefe e desta ultima data até agora aomo Chefe; 

que ha tempos recebeu denuncia de estarem empregados da fer

raria do Deposito aahindo no portão com embrulhos aua~eitoe, 

contendo,aem duvida,matariaee da aompanhia; que am virtude 

dessa denuncia, a testemunha in~rpellou o vigia da antiga 
•. ( '. 

estação de Praia Formosa Passageiros sobre se procedente ou 
I 

não a denuncia que reoebeta; que o vigia confirmDu á teste-
.~ I 

munha que de faato os empr,egados Domingos Santa Marinha e 

Raul Ribeiro costumavam paeaar no portão com embrulhos que 

para elle, vigia, continhàm materiaea àa Companhia; que no 

dia 21 de Març,o do aorr-ente anno, teve aciena-ia de que. Raul 

Ribeiro ea.hira, na hora dó" almoyo, com um embrulho; que di-
,. I ' 

ante de tal informação, a testemunha mandou que um empregado 

seguisse. Raul Ribeiro afim de deac·obrir onde elle ia levar o 

tal embrulho, por&m, o empr gado para isso deetaaado não o 

encontrou; que a testemunha tomou o alvitra de aguardar a 

volta doe operarias ao trabalho e quando os mesmos se apre

sentaram, uma vez que Já positivado haver Raul Ribeiro eahido 

com um embrulho, determinou que este fosse até á estação de 

Barão de Mauá buscar material; que assim isolado Raul Ribei

ro, a testemunha fez--se acompanhar doe demais e.mpregadoa da 

ferraria at~ á Inspeotoria do Trafego, na estação de Barão 

de Mauá; que ahi a testemunha pediu ao Inspeotor Horacio Soa• 

res para mandar chamar o vigia Amador Silva; que vindo Amador 

Silva, na presença da testemunha, do referido Inspeotor do 

Trafego e de dois guardas-civis, sendo um de nome Moraes, o 

mencionado vigia apontou Domingos Santa Marinha como sendo 

tambem um empregado que ~onduzia volumes de materiaes da Com-

pa.nhia, ao que o aocuffado confessou que de facto mandava ven-
• der mat riaaa velho~; que o vigia Amador Silva, olhando os 

demais empregados, diaa·a não estar ali o outro que tambem 
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' tambem <ra.h1a do raainto da estação aom embrulhos { 

da crompanhia, pelo ~ue a testemunha mandou ~ha 

110 /~ . r't ;r 
materiaes 

ro, e ahe.gando foi immedia.tamente reaonheaido pelo vigia como 

sendo o outro empre.gado cujo proaedimento era e.gua.l ao de 

Santa Marinha; que Raul. Ribeiro confea.:sou nese-a ocaasião que 

de facto ia vender m.ate.riaes d-a c·ompanhia,. mas, a mando de 

Santa Marinha; que ante o resultado dessa syndic:ane:ia, os 

doia guardae-e:ivia tomaram conhecimento doa factos, detendo 

Raul Ribeiro e Domingos Santa Marinha para que os ~amos mos-

trasS'em onde aram. vendidos os materiaea-; que Domingos Santa 

Marinha pediu aos guardas para ir á ferraria vestir o paletot 

e ali chegando Santa Marinha evadiu-se, pul.ando pelo muro, 

não mais voltando ao serviço; que a testemunha mandou o sau 

ajudante Antonio Gomaa acompanhar os guardas-civis e Raul 

Ribeiro afim de-, na aaea aompradora doer materia.ea, reoonhecer 

~uaes os pertencentes á crompanhia; que- o comprador doa ma.te

riaee e·ra um tal Grec:o, na oaaa da quem foram reaonheoidos 

diversos matariaes da crompanhia, entre - os quaea se destacavam 

marr-etas de bronze de loc-omotivas:, chumbo de. baterias electri

oas, tampa de queimador de e:arbureto, ferro fundido e zincos 

de calhas de aa.rroe-; que a testemunha sabe.. que e.ases mate

riaea foram apprehendidos pela polioia, a qual instaurou o 

. respecttvo inquerito; que mesmo em se tratando de mate.rial 

velho e usado, todo elle é de utilidade e representa valor, 

de ves que vaa novamente á fundição para a fabriaação de no

vas. paçaa; que a testemwnha foi. inforraada. palo seu ajudante 

Antonio Gome~ que Greoo dealarou que de fae:to comprava de 

Domingos· Santa Marinha e Raul Ribeiro os mate-riaes que elles

a.li levavam, por desconhecer a eua procede.na:ia.; que quanto á. 

aondue:ta de Santa Marinha, a testemunha pÔde affirmar não 

s·e.r bOa; q_ue para. a testemunha existia completa camaradagem 

entre Raul Ribeiro e Domingos Santa Mari.nha, pois q_ue e.mbol!a. 

sendo Raul Ribeiro malhad'or de outro ferreiro, ee conluiou, 

para a aubtracção de ma.teriaas da Companhia, com Domingos 
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Domingos Santa Marinha. Dada a palavra ao Via 

t~ ~( ~ 
Presidente 

e ao Searetario, estes ia havendo I 
nem sendo dito, mandou o senhor Presidente encerrar o pre-

sente depoimento, que, depois de lido e aahado aonforme, 

vae assignado pela testemunha e membros da Commie~ão. Do 

que, para oonetar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Seareta-

rio da Commissão, servindo de 

em quatro vias de egual 

escrivão, dactylographei este 

subscrevo, ~a...A.. .. d I 

Não havendo o guarda-civil Gastão de Orleane 

e Silva, que teve conhecimento deste inquerito pelo seu col· 

lega João José de Moraes, compareaido, conforme promettera, 

aoha a Commissão deeneaeesario o seu depoimento, em v.iata 

do que já declararam as testemunha~ de accueação ouvidas, 

entretanto, como foram referidos Amador Silva e Antonio 

Gomes, ficou resolvido 

qualidade de testemunh 

Rio de 

seus depoimentos, na 

de Julho de 1936. 
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PRIMEIRA TESTEMUNRA REFERIDA 

Em seguida, compareceu AMADOR SILVA, bra 

coenta e quatro annos de edade, casado, residente á rua dos 

Romeiros numero 30, em Penha, ferroviario ,, com cen-ca de vinte 

e s.eis annos de serviço na C'ompanhia Leopoldina, não sabendo 

ler nem escrever, aos costumes di~ee nada, e, sob o compro

misao de só dizer a verdade do que souber e Lhe f~r pergunta

do a respeit.o dos factos constantes da Portaria de f"ls. 2, 

que lhe foi lida, respondeu: que a tee·temunha ha. qua.si quatro 

annoa exerce as funcçõee de vigia no portão da antiga estação 

de Praia Formosa Passageiros; que de certa parte para aá, a 

testemunha estando em serviço notou que o ferreiro Domingos 

Santa Marinha, do Depoai to de arão de Ma.uá, tanto na hora do 

almoço como na hora da sabida do serviço, pela tarde, passava 

no portão carregando embrulhos; que dada a quantidade desses 

embrulhos, a testemunha começou a prestar attenção, notando 

que os mesmos não podiam ser senão de materiaee da Companhia, 

dada a conformação desses embrulhos; que a testemunha falou a 

Regtnaldo, feitor da lenha, para que chamasse a attenção de 

Santa Marinha afim de evitar a pas.aagem com eilbrulhoa, porém, 

como Santa Marinh,a continuass-e a transportar esses embrulhos, 

a testemunha fez disso soiente a Antonio Gomes, ajudante do 

Chefe do Deposito; que a testemunha póde affirmar haver Raul 

Ri be·iro por duas vezes transportado embrulhos em identiaae 

condiçÕes; que no dia 21 de Março do corrente a.nno, estava a 

tea temunha no a eu. portão quando na hora do almoço paee ou por 

ali Raul Ribeiro com um embrulho; que a testemunha quiz se

guir Raul Ribeiro para ver onde elle ia levar o embrulho, o 

que não poude fazer porque nesse momento entrava um bonde de 

aargaa da Light, ao qua.l devia dar passagem; que · ntonio Go

mes sahiu atraz de ~aul Ribeiro, por~m, não o encontrou; que 

a testemunha, depois de ver todos os empregados da ferraria 

na Inspeatoria do Trafego de Bario de Mauá, para onde f~ra 

em virtude do chamado do Chefe do Deposito, apontou como con-
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aonduotorea dos embrulhos Domingos Santa Marinh 

beiro; ~ue se reaorda a testemunha, quando 

tara após á hora do almoço no alludido di.a 

vol-

Março, haver 

aom elle conversado sobre aquellee embrulhos, na presença do 

senhor David, encarregado do serviço de gaz; que nesse momen

to Raul Ribeiro affirmou que levava aquelles embrulhos por 

ordem de Domingos Santa Marinha para vender os materiaes nel-

les constantes, adiantando que o comprador fazia o preço por 

kilo segundo o typo de aada material; que a testemunha se 

lembra de que na occasião em que esteve na Inapeatoria do 

Trafego ali se achavam tambem doia guardas-ai via; que a tes

temunha sabe haver Domingos Santa Marinha, burlando a vigi

lancia de um dos guardas-aivis, fugido, não maia apparecendo 

no serviço; que em virtude da subtraoção dos materiaes da 

Companhia, de que são accusados Raul Ribeiro e Domingos San-
para ir 

ta 'Marinha, a testemunha foi convidada perante a Delegacia de 

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

estes nada perguntaram. Nada maia havendo nem sendo dito, 

mandou o senhor Presidente encerrar o presente depoimento, 

que, depois de lido e aahado ~onforme, vae aasignado pelo 

senhor Octaailio Asaumpção Silva, a rogo da testemunha, e 

pelos membros da Commiasão. Do que, para constar, eu, Manoel 

Augusto Va~ ~unior, Secretario da Commiaeão, servindo de ea-

orivão, dactylographei este que 

s.ubscrevo e resalvo ir", que é valida, 

---------------
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SEGUNDA TESTEMtTNHA REFERIDA 

Em seguida, compareceu ANTONIO DA SILVA GO , braailei-

ro, com trinta e seis annoe de edade, casado, residente á 

Avenida Fran~isco Bicalho numero 373, casa 2, ferroviario, 

com dezoito annoa de serviço na Companhia Leopoldina, saben

do ler e escrever, aos coetumaa dieae nada, e, sob o compro

misso de só dizer a verdade do ~ue souber e lha f~r pergun

tado a respeito dos factos constantes da Portaria de fls. 2, 

que lhe foi lida, respondeu: ~ue a testemunha exer~e as fun

cçõee de ajudante do Chefe do Deposito de Barão de Mauá ha 

dois annoe, maia ou menoa; ~ue no dia 21 de Março do corren

te anno, o vigia Amador Silva, do portão da antiga estação 

de Praia Formosa Passageiros, communicou á testemunha ~ue o 

malhador da ferraria do alludido Deposito, Raul Ribeiro, pas

sara no portão conduzindo um volume contendo materiaes da 

Companhia; ~ue informado deste facto, a testemunha foi até 

á ea~uina da rua para ver ee ainda via Raul Ribeiro e aoom

panhal•o, o que não aconteceu, porque não lobrigou encontrar 

Rau~ Ribeiro; ~ue no mesmo dia 21 de Março já referido, na 

Inapectoria do Trafego de Barão de Mauá, o vigia Amador Sil

va apontou Doming.os Santa Marinha e Raul Ribeiro como sendo 

os empregados que sahiam conduzindo volumes contendo mate

riaee da Companhia; que ante a denuncia do predito vigia e 

a confissão doa aco-usadoe., os doia guardae-oivis João Moraes 

e Gastão os prenderam para leval-oe até á casa compradora 

dos materiaes; que quando se destinavam á casa compradora dos 

materiaes, Santa Marinha fugiu, não maia comparecendo ao ser

viço desde aquella data; que a testemunha acompanhou os doia 

guardas mencionados e Raul Ribeiro até á casa c-ompradora dos 

materiaea, que per~ence a um tal Greco; que ali chegando, a 

testemunha poude verificar a existenaia de materiaes da Com

panhia, entre os quaes notou grande quantidade de ferro fun

dido num total de 150 kiloa, mais ou menos, 3 marretas de 
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de bronze para maahinas, tendo uma dellas 

motiva 360, pedaços de c'libação de locomoti"Vas, em bronze, 

3.0 kilos de chumbo de batariaea electricae, 15 kilos de. zin-

a·o de cralhas de carros e uma. tampa de gazometl'"o ~ sendo que 

aa marretas tinham as iniciaew "L. R. " usadas pela Companhia; 

'l_Ue Greco confassou haver comprado aq_uelles materiaes, igno

rando que os mesmos fossem furtados; que mesmo que se tra

tasaa· de farra fundido ou material usado, todo elle é apro-

veitavel e tem valor, de vez que a Companhia manda refundil-

o para fabricar novas peças; que a testemunha, em vista da 

subtracç,ã.o de material da. Companhia, e a teve no 12.0 Dia trio to, 

onde prestou dealaraçõea, sendo que no dia 21 de Março já 

mandara para a referida Delaga~ia o bronze encontrado na. 

casa compradora, cujo carregador foi Raul Ribeiro; ~ue no 

mesmo dia a testemunha voltou á aasa. compradora dos mate.

riaes com dois investigadores-, os q_ua.es fizeram a appreheneã.o 

do resto dos materiaes. Dada a palavra ao Vtcre-Presidente e 

ao Secretario, e a tee nada perguntaram. Nada mais havendo nem 

sendo dito, mandou o senhor Presidente encerrar o presente 

depoimento, que, depois de lido e achado conforme, vae ass.i

gnado pela testemunha e membros da Commiasão. Do que, para 

crona.tar, eu, Manoel Augusto Vaz .Tunior, Secretario da Commis-

este em vias 

de egual teor, que 

-----
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t;{ ~:f 
ENCERR.AMENTO DEFINITIVO ~J TERMO DE 

Aos 17 dias do me.z. de Julho do anno de ~936, reunidos os 

membros da Commiaaão, resolveram, em virtude de não haver 

maia testemunhas para serem ouvidas, encerrar o presente in-

~uerito, aaaignando-ee ao acous-ado Domingos Santa Marinha o 

prazo de oinoo dias, a contar desta data, para apresentação 

da defeza que tiver. E de oomo assim ficou resolvido, man

dou o senhor Preaidente foss-e lavrado o presente termo, o 

que e.u, Manoel Augusto Vaz; Junior, Secretario da Commialfio, 

s-ervindo de escrivão, o 

aubsarevo e assi.gno 

CERTIDXO 

TI 

viaa de egual teor, 

membros da Commisaão, 

Na mesma data supra, certifico e dou fé que expedi noti

fiaação ao ac·ousado Domingos Santa Marinha de que lhe fioava 

as signa.do o pra~o de cinco dias, a contar desta data, para 

apre s entação da defe.za que tiver. Do que, para constar, eu, 

Manoe~ Augusto Vaz Junior, Searetario da Commieaão, servindo 

de escrivão, dactylographei de egual teor, 
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.TU'lTTADA 

Aos 18 dias do mez de .Tulho do anno de 1936, junto a. 

estes autos a segunda via da notificação dirigida ao ac

cusado Domingos Santa Marinha, que adiante se v~. Do que, 

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

Commissã'o, servindo de escrivão, dactylographei este termo 

egual subscrevo, w~ 
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NOTIFICA-ÇÃO 

Pe~o presente instrumento, 

MARINHA notificado d~ qua pela Commisaão de Inquerito Admi

nistrativo da The Leo~oldina Railway Campa~, Limited, lhe 
~ 

fica assignada a prazo de ain~o dias, a cantar desta data, 

para apresentação da defeza que tiver no inquarito adminis-
. . ~ 

trativo contra. ai. insta.ur _o e no qual pres.tou de~lara oee 

em 14- do f,~uente mez., attendendo á intimayãa que lhe foi 
" 

dirigida em 8 de s te mez e em cuja 2a. via deu o reepeoti o 
' rrsciente", da t,~o de 9 tambem do corrente mez. 

:I. 

Lavrada em cinco vias de egua] teor por mim, Manoel 

Augusta V~z Sunior, Secretario da Commiesão~ que o subscrevo, 

Commiasão, ~a:<-<-~ 

.. 
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CERTIDÃO 

Aos 20 di.as do mez de Julho do anno de 1936, oertifiO'o 

e dou fé que, dentro do prazo regulamentar, foi apresenta

da a defega escripta em 6 fls . , acompanhada de 9 documentos, 

pelo aocusado Domingos Santa Marinha, ~ue adiante se v~em . 

I 

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

tario da Commissão, servindo de escrivão, dactylographei 

eeta em quatro viag de egual jjor, que su~acrevo, t?4.-c-<41.Ê 

w~rk7 ~-/ . 1 

' 

~ :r 
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CONCLUSÃO 

Na mesma data retro, faço estes autos conc~ueos ao senhor 

Presidente da Commissão. Do que, para o:onstar, eu, Manoel 

:Augusto Vaz J'unior, Secretario da Comm.issão, servindo de ea-

crivão, dactylographei este termD egua.l 

Junte-se aos autos o relatorio da Commisaão de 

Inquerito Administrativ • 

J'ulho de 1936. 

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

que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz J'unior, Secretario 

da Commissão, servindo de escrivão, dactylographei este te~-

mo em quatro vias de egual~eor, que subscrevo, 

~7--4 7~: ( {! 
JUNTADA 

Em aeguid~, junto a estes autos o relatorio da Commisaão 

de Inquerito Administrativo, que adiante se vê. Do que, para 

constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da Commis-

são, servindo de esc·rivão, dactylographei este termo em qua

tro vias de egual teor, qui/subscrevo, ú/~~k 

w~1Th -ri ~.I/ 
~ -------------
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COMMISSÃO DE INQYERITO ADMINISTRATIVO~ 

LEOPOLOINA RAILWAV 

-I.A.l05- Rio de janeiro, 28 de julho de 1936. 

Illmo.Sr.Director Gerente 

Presente 

PESS04\L DA LOCOMO~ÃO/FERREIRO DOMINGOS SANTA MARINHA/INQUE
RITO ADMINISTRATIVO 

RELATO RIO 

Em cumprimento á respeitavel Portaria de v.s., datada 

de 4 do corrente mez, a Commdesão infra aseignada vem apre-

sentar -lhe os autos do inquerito administrativo, com as ob

servações que adiante se vêem. 

Segundo consta da Portaria de fls. 2, em 21 de Março 

do fluente anno o malhador da. ferraria do Deposito da Loco

mo ão em Barão de Mauá, Raul Ribeiro, se retirou da referida 

ferraria conduzindo um embrulho suspeito. Interrogado, o 

mencionado ma.lhador, declarou que o oonteudo do embrulho eram 

algumas peças de ferro velho que o ferreiro Domingos Santa 

Marinha. coa tumava. mandar vender. 

Detidos Raul Ribeiro e Domingos Santa Marinha pelos 

guardas-civis joã.o joaé de Moraes e Gaatão de Or~eans e Sil

va, o segundo doe imputados conseguiu evadir-se, não mais 

comparecendo ao serviço. 

O inquerito foi determinado em virtude de contar Santa 

Mar inha mais de lO annos de serviço, pois que para Raul Ri

beiro, sem direito á estabilidade funccional, era deenecessa-, 

rio. 

Foram cumpridas as formalidades determinadas pelas Ina 

truc.ç.õea do Conselho Nacional do Trabalho. 

O ac~usado nega houvesse ordenado a Raul Ribeiro a eub

tracção de materiaes da Companhia para vender, entretanto, 

aonfees.a, - "dadas as difficuldades financeiras aom que luta-
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va, haver por varias vezes: retirado da 

lha de fornalha de ma.chinas:, velhos e im.prestaveis:, para ven

del-os". Confeee:a, tambem, que no dia 21 de Março do corren

te anno foi intimado por dois guardas-civte para em c·ompanhia 

delles, guardas, e de Raul Ribeiro, ir até á casa compradora 

dos materiaes subtrahidos á Companhia, e, temeroso de ~ue na 

alludida casa fossem encontradas peças de valor que diziam. 

ter sido furtadas, fugiu, não mais comparecendo ao serviço. 

Na defeza eacripta que apresentou, aliás acompanhada de 

documentos que nenhuma relação têm com os factos apurados, 

confessa, a.inda, invocando difficuldades, que retirou mate

riaes da Companhia para vender, apezar de saber que as peças 

que subtrahia e vendia eram aproveitadas pela Companhia, uma 

vez que esta manda fundil-as para a fabricação de novas peças. 

Assim, ha a confissão do indiciado de haver, por varias 

vezes, retirado materiaes da Companhia para vender e de haver 

abandonado o serviço desde 21 de Março do corrente anno, ~uan

do fugiu das mãos doa gua.rdas-civia. 

Depuzeram seis testemunhas de accusação e duas referi-

das. 
... I ... .L Das de accueaçao, a primeira, o guarda-oivtl JOao ~os~ 

de Moraes, que firmou, com o seu collega Gastão de Orleans e 

Silva, a declaração de fls . ll, prestou, em presença do acau~ 1 

aado Santa Marinha, um depoimento preciso, no qual positivou 

não só os furtos praticados por Domingos: Santa Marinha e Raul 

Ribeiro, como a fuga do primeiro quando ambos, detidos, eram 

levados á casa compradora doa materiaes. Do seu depoimento 

constam as. qualidades de materiaes que foram encontrados na 

caB'a. da firma. Irmãos Greco e cujos materiaes foram apprehen

didos pela Delegacia do 12Q Dietrioto Poliaial, que instaurou 

o inqueri to respectivo. Ainda. quando depunha esta testemunha, 

o aocusado fez questão de. dizer q,ue "nunc-a mandou vender~ 

peaeOa e.a.tranha. .2.!! companheiro ~ B'erviço, .â2.. contrario, .2. 
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aoaueado pesaoa~ente ~quem~ vendia". 

to desta testemunha, o imputado de~larou que não acompanharia 

o depoimento das demais. 

Não divergem do depoimento da primeir testemunha a 

declarações das outras pessOas ouvidas, em todos os depoimen

tos a prova é completa. 

As testemunhas refe~idas ~ ouvidas foram Amador Silva . ( ·. 
e Antonio da Silva Gomas; o primeiro é o vigia do portão por 

\ 

onde passavam os materiaeà subtrahidos, e que offereaeu a de-
1 

nunaia contra Do~ngos Santa Marinha e Raul Ribeiro; e o se-

gundo é o Ajudante do Chefe do Deposito, que acompanhou os 
I 

doia guardas-civis á casa 'compradora dos materiaes furtados 

afim de reconhe~el-oe. Tanto um como outro depoimento poei

tivam as faltas articuladás contra Santa Marinha e Ribeiro. 
I ' I ' 

A' Commissão parece não restar duvida de que Domingos 

Santa arinha e aul Ribeiro furtaram materiaea da ompanhia 

para vender, locupletando-se com o producto desses furtos, e 

tambem de que o primeiro, fugindo á ao-ção da policia no dia 

21 de Março deste anno, não mais aompareaeu ao serviço, 

abandonando-o. 

Isto posto, para que v.s. examine os autos do inquerito 

e julgue quanto ao merito, remessa ou não ao Conselho 

Nacional do Trabalho, passa ás suas mãos os refe-

r ido a autos. 

• 
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CONCLUSÃO 

Na mesma data retro, faço estes autos aonclusos ao senhor 

Presidente da Commissão. Do que, para constar, eu, Manoel 

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

orivão, dao.ty~ographei este te~mo em quatro~vi a: de egu~l 

teor, que eubecrevo,@"'~ r - ~-
/ 7 

' ,/ ~ ', ( ·. 
Remetta o senho~ Sec-retario os autos 

d t i it ao Set. ~ o~ ea e nqu.er o u.u l. 

poldina. 
Rio 

I ' 

,. I ' 

DATA 

Gerente da Companhia Leo-

de ~ulho de _l936. 

Na mesma data acima, foram-me entreguas. estes autos. Do 

que, para constar, eu, Manoel Augusto Va.z ~unior, Secretario 

da Commiasão, servindo de escrivão, dactylographei este ter

mo em quatro vias de egual .»or, q_ue a~bscrevo, ~,.Qe..L 

~r~~~-7 I 
REMESSA 

Em seguida, faço remessa destes autos ao senhor Director 

Gerente da aompanhia. Leopoldina. Do que, para constar, eu, 

Manoel Augusto Vaz. Junior, Sec-retario da Commisaão, servindo 

de esc-rivão, daotylographei este ter~ em qua~tr vias de .•gual 

teor, que eubecravo, 4d/.~ 7,......4- ~ ~. 
I . I 

• 
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CONCLUSlO • 
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~ ~~~~~ 
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Dire'btorl da Secretaria 

Rcmetfaise á .{.~ Camara 
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/Jeqretario da Sessão 
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C. N. T.-25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO lJ 
Proc.9.509/36. 

ACCORDÃO 
Ag/SSBF • 

19 ..... 3fL ..... 

Vistos e relatados os autos do processo em que 

consta inquerito administrativo instaurado pela · rhe Leopol

dlna Ra.llway company contra o runccionario Domingos Santa Ma

r1nha: 
CONSIDERANDO que ao accusado são attribuidas faltas 

graves capitUladas nas letras -ª e r do art. 54 do De c. n? • 

20.465, de 1~ de Outubro de 1931; 

CONSIDERANDO que, segundo consta da portaria de f ls • 

5 dos autos~ o citado rerroviario retirava materiaes da Empre

za para vendel-os, locupletando-se com o producto do fUrto, e, 

mais, que descoberto o sem irregular procedimento, aoandonou 

o serviço; 

CONSIDERANDO que o 1nquerito, quanto á forma proces-
N 

sual, observou r egularmente as Instrucçoes deste conselho, de 

5 de Junho de 1933, tendo sido facultado ao accusado pleno di

reito de defesa; 

CONSIDERANDO, quanto ás imputações formuladas no 1n

querito, que ficaram as mesmas perfeitamente caracterizadas, 

não s6 co@ as provas produzidas, como tambem pela con~1ssão do 

proprio accusado; 

CONSIDERANDO, outros1m, que as allegações deste ul

timo para justificar os desvios de materiaes, e, bem assim, de 

ter abandonado o serviço, não o isentam da sancção prevista no 

art. 5~ e §§ do citado decreto; 

Resolvem os membros da Primeira C amara do cons e-



• 

• 

• 

Proc . 9. 509/3o. - 2 -• 

lhO N onal do rrrabalho julgar procedente o inquerito para 
N • 

autorizar a dem1ssao do accusaao . 

de Novembro de 1936 

Pres1dente - __ __;::; 

&::;:;~~---~·--·;...c..·-·-_-~~ 

FU1 presente:- -~ ~ Procurador Geral 

Publicado no "Diario Official"em :l-1 d.o â" G\J\1'~ .J_, .-1 '1 ~1-
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2 !t'evere1ro 7 

1-143/57- 9.509/36. 

~) r. Domingos Santn M rlnha 

11\l ur nos n~ 1525 

Penhn. 

Rio de J ne1ro 

coromunlco-vos , parn os devicios fins, ue a 1!'1-

rne irn carnar do conselho r t clonal do 'l'raba1ho, r unida em 

sessuo de 30 de Jovembro do anno l) . findo, - accord"'o pu

bl1c ·do no r~lu rio O!f1c1al. de 21 de J [ ne1ro do corn nte n-

no - aprecl ruo os autos do processo em o con~t· 1nauer1-

to ad1 ln1strutlvo contr vós 1ns t ur;:do p 1 Leopold1na ra11-

ay compuny Ll r 1 ted, resolveu jult.ur p1 o cedem te o r eferido 
"' 1nque11 to pnr o , 1m de nut )rlz r a vossa dt..:m1ssao . 

N 

Stiudaçocs att •nc1osas 

{OSii,\LDO SOAt S) 

D1rector Geral de Secret la 
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ADMINISTRAÇAO 

D.G.Oll,23-(RL) 
-I .A.l05-

~ ~ áo. 16 de Fevereiro d 

,/ \ 
Illmo.Sr.Dr.Director Ge:tf'al '·da 
Secretaria do Conselho Nacional do Tr~balho 
Rio de Janeiro 

1937. 

Dando em meu poder o seu officio ng 1-144/37-9.509136, 

de 2 deAte mez, aqui r ecebido no dia 2, agradeço a remessa 

da copia authenticada do accordão pro~erido pela Primeira Oa-,. 

mara desse Conselho, em sessão de 30 de Novembro do anno p. 

~indo, nos autos do processo em que consta o inquerito admi

nistrativo instaurado por esta Companhia contra Domingos Santa 

Marinha, accusado das ~altas graves capituladas nas etras ã 

e ~ do art. 54 do Dec. nQ 20.465, de 1 de Outubro de 1931. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a v.s. meus protestos 

de alta estima e distincta consideração. 

Director 

o 1 • 



I N F O 

Junto aos presentes autos o documento de fls . 81, 
da Leopoldlna 1 ailway CoHipany Limited , em o qual accusa o rece

bimento do officio 144, dest ~cfet~ià , que acompanhou copia 
authenticada da decisão proferida no accordão de 30 de Novemoro 

o amo p. findo • • 
I 

I 
A sistindo ao accusado, de acc~rdo com o § 

I 

4 o art . 4 do egul~ento approvado com o dec . 24 .784 , de 14 

de Julho de 1934 , o ireito é ~presentar embargos a citada de
cisão , proponho que o processo agu~ rde nesta Secção o decurso do 

prazo estaueleci o no § go do citado art . S.M.J . 
r 

Rio , 27 de ''F'êvereiro de 1937 

of . 

Aguarde- e a ter.min~g o do prazo para o rec 

tra.t·· o art . 451 § 4Q do egul . ento 

,. c. Director ~ la. Secç o 

lt 
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rio do Trabalho, lndustria e Comercio • 

S. P. 
e . 
'el tract 

a Mar i!lha 

i ~ ur nos n~ 1525 ( 

o de Janeiro 
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C. N. '1'. 26 
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. ( ·. "' \ 

Sr. Domingos Santa Marinha 

' RUa uranos n~ 1526 

Penha 

io de Janeiro 

communtco-vos, para os devidos fins, que a Pri

meira carnara do conselho Nacional do 'l'rabalho, reunida em 

sessão de :30 de Novembro do anno p. findo, - accordão pu

blicado no D1ar1o Off1cial de 21 de Janeiro do corrente an

no - apreciando os autos do processo em que consta inquer1-

to administrativo contra v6s instaurado pela Leopoldina Rail

way company Limited, resolveu julgar procedente o referido 
IY inquerito para o f im de autorizar a vossa dem1ssao . 

IY 

Saudaçoes attenciosas 

(OSWALDO SOARES) 

Director Geral da Secretaria 

• 
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