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Passo ás mãos de V •• os autos do in uerito administrativo a 

que foi submettido o foguista Osorio Neve , accusado do furto de um 

registrado no valor de 380 000, no compartimento do carro-correio 

/ 

ng 287-D, em Porei uncuJ.a, na n0 i te de 28 para 29 de Julho do corren-

te anno. 

A imputação está provada com as testemunhas insuspeitas de 

fls. 37, 42, 50 e 53, das quaes as tres ultimas assistiram á appre

hensão e parte do dinheiro retirado do continente e local apontados 

pelo inculpado, motivo or que espera esta Companhia seja decretada 

por esse Collendo Conselho a exoneração do indigitado, de vez que in

cidiu na falta grave capitulada no art. 54, letra a), do Decreto n~ 

20.465, de l de Outubro de 1931, tornando-se assim passivel daquella 

pena, desde que se acha incom ativel com o serviço da empreza. 

Valho-me do ensejo para reiterar a v •• meus protestos de 

alto apreço e distincta consideração. 

... 
Annexo: l c/ 67 fls. Director Gerente 

it 
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COMMIS O DE I UERITO 

J)Jp, 

. fg 
ISTRATIVO 

A OSORIO };.JiV<;, 

LOtJOMO ' O. 

Ao c; DEZ!l":~EIS IAS DO 1' EZ DE OUTUB~O DO r o 

DE MIL NO .1:1/1 ~ TOS E TRI T E s ·o;'I'"", AUTÚO 

PORT RIA E DOI"!UMENTOS SUE ADT TE SE S'fi''t EM. 

DO r'UE, PARA CONSTAR, E , u :roi L AT'1U'3TO "A~ 

JUNIOR, SECRi!:TAliiO D ao uu SÃo, SERYI mo DE 



LEOPOLDINA RAILWAY 

D.G . Oll,23- (RL) 

~ 
.. 

Rio de Janeiro~ 16 de Outubro de 1936. 

o foguis-f · q 
P O R T A R I 

egundo communicação do Sr. ~hefe da Locomoção, 

ta Osorio eves, servindo como accendedor, interino, em .Por-

ciuncula, foi preso pela policia daquella localida~e, no dia 

lQ de gosto p.passado, accusado do furto de um registrado 

contendo a importa.ncia de Rs .380 oo'o, na no i te de 28 para ·29 

de Julho do corrente anno, no com artimento do ~orreio do car· 

ro 287-D, que se achava junto a.o barracão existente na refe

rida esta ·ã.o, de cujo furto alludido empregado confessou, pe

rante a autoridade policial, ser o autor, tendo restituído a 

quantia de Rs.360~000, allegando haver gasto os 20 000 fal-

tantes. Isto posto, considerando que o procedimento de Osorio 

eves, que conta mais de lO •annos de serviço na: Companhia, 

constitue falta grave prevista no Decreto nQ 20.465, de 1 de 

Outubro de 1931, instituidor das Caixas de Aposentadorias e 

Pensões, DETERMI O se instaure inquerito administrativo para 

apural-a devidamente, ouvindo-se o accusado, si nio revel, e 

pessOas ue do facto tenham conhecimento e as testemunhas: 

Octavio Barbosa da Costa, funccionario federal, residente em 

Porciuncula, Manoel Pereira da Silva e laudio ~ azzoni, ferro-

viarios, residentes tambem em Porciuncula. NOMEIO para consti

tuírem a Connniesão de I n uerito Administrativo os senhores: 

r. J"oão Pereira etto, Manoel Cordeiro luniz e Manoel ugusto 

Vaz Junior, o primeiro e o terceiro funccionarios da Reparti 

~ão Legal e o segundo da Contadoria, os quaes servirão, respe

ctivamente, co~ Presidente, Vice-FTesidente e ecretario. D 

se-lhes soienoia, remettendo-se a presente Portaria, lavrada 

em quatro vias de egual teor, ao senhor Presidente da Cornmis

são, para os fins convenientes, acompanhada a folha de ante-

cedentes e do certificado de tempo de servi<;o do imputado ... 

UMPRA-SE . 

Dir ctor Gerente 
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G.570 H/ M. 

L. R. 
THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITED 

~ a / 
FOLHA DE ANTECEDENTES 

Locomoção 
(Repartição) 

l{ ~ 
CERT IFICO que rev ndo os assenlam ntos desta Repart ição a ficha 

. __ c.innc.ul.a., ... c omo .. ac.c.end.edar .. in t erina .).L., 

dos mesmos consta o seguinte: 

DATA -L 
Dia I Mez Anno 

HISTORICO 

(Categoria) 

.. .l1 . .. l2 ... 9.28 ... S.e:v:er.arn.ent.e ... c.ens.urado .. p.ox .. falta ... da .. c.um.p.r.im.ento .. a.a.s .. .s.e.us .. .d.e~ .. 

....... ____________________ y_~r~_$ ___ g~J-~~3J~ª-º···ª-~---~-t.t~ng_~r ... ~--g-º-~ª-·ªª·- .eê.Q.ª~~~---:r.~ê:t.J..~t~JJ..9:R .. .9 ...... . 

_______ ........ ________ ----ª~·:r.ª-~.9 ... 9:.~ .. JQ __ ~~-~~~-<?-~--~-~--P.~.~~J~~- --~-<? ... ~F-~-~--~-~-?.,___~_<? ___ ªt~--~~:::~~-':'.?.? 

-----~-- ... --~- -~.2-~ ..... $.1JªIl-~JlªQ .. J?.9.r ... ~---ª~ª-ª· '···g_9 ___ çl;\ .. ~---~l:::;?.-:-_~~g~_ , ___ I/Q.:r. __ fª-.l..t~t .. <lª.-Q1lmP.:r.i.:: .. 

........ ........ ________ ... !!J:~g-~º---ª~---ª-E?)Jê ___ g~_Y.~i~-ª-'···!!J:ªg_q_ªg_ç19 ___ g__-q._~--~---~~P ... .êt:ª-ª·º.1 -·-ª-~~--.P-r.ª:tt::· 
___________________ · ____ .... Q_e.. .... .moJ[e~ §~ ___ a ___ lQ_c_Q_. ___ .z_ae_, ___ r._e_ªJl.lt.!à.:utl.o ... .9. __ f)_I?J:n:~._:r;:r_o ____ o..~ª-t-ª---ªm. __ 91l::: .... 

-------· -------- -------- --- J:..:r.ª- _)._Q_Ç_Q -~ ---------- ------------------------------- -·--. --- ·---·-- -- ....... --------------------------- -------------------------

_?} ___ J.J ... -~g~ ____ .ê1-!.ê..R~P.ê9 ___ pg_;r; ___ ~ ___ 9J:!?-.~_, ___ p_~~~--_f.ª~--t;;-ª-.A-~---ç-~.P.!-:~!!.l-~!l:~2---~--~-ê.9.ª~-ª- ' ---~º--

dia 12-11-1929 resultando o atrazo do trem F. M. 1 devido á 
-------- -----.-- . -------- -------------------------------.- __ , ------------------------ ·------ ---------- ---·- ... - .. --------···------· ...... .1. ·------·-··----···-···--· 

··-·--..... --·-- ......... ----~~ ª- __ ç_h ~.B.?:~ ~-- .'!:.ª-~ ~-~-- -~ ~ .. -~-~ ~:!-~. ç_ ~ -~ .------.--.- ... -...... -----------------·------- ·------------------------

_)._~_ ---~---- .. ~_;?_Q .... ê~-~P-~!!-~-~-- P.'?.~---~---<?:~~-~. -~-~-Y.~~-9.. .. ~---~~~---~-~~_g-~~~---~-~~~-~-l ... ~9 ... ~~F:!.~Ç9.t. . 

........ ·---·-·- -------- ... n.9 ... 9J~ª---29.-:-.R.-:-.l~-~Q_J __ .r.E?.êJJ.J.:~-ªP:g_Q __ g ___ ~_'t_~§-.?i9 ___ gg ___ ~-~~P.l .. P9.~ .. f.ª~-1;;-ª---ª~----

... __ ... . . .. . . . . .. . .. . .. __ . P. ~~-~ª~_Q __ g_ ª· --~º~-º-!---~~ _____ !~!!.l..P.9.! • ----------------------------------------------------------------------------
__ g~- ... J..? ... ~.!.?l. .... Q.C?_n§J:U~ª-ªº---Ilº-r ... t.~r ... ~l9,g ___ r_~_êP.9.n.l?.ªY-~~--1>-ªJ.·º---ª~*-ª~.9 ... 9-.C? .... ;?9 __ J.I!-1-.~1-!.t.RSI 

, .................. ---· ---~-~~J..-~~!~-~-9..---~-~~--~---~~-~~---~-~~-·}.!...~~---~~-~--;!--~::-~.?-=~-~-~;!-_!_~~~ !::~---" ----~~~----
ruldo e P. T.Mirante • 

.. 1.8 ....... 5. .. <J .. 3.2 ___ .Ue.:v:.e.r.wnent.e. .. .c.en.s.ur.ad.o ... p.e.la .. r.e.sp_on.s.abi.li.d.ade ... CJ.u~ .. .t.eY.e ... eln ... di::: .. 

....... ........ ........ .... v.er.s.o.s .. at.ra.i.o.s ___ ~Q.f.fri.d.Qª .. D-O.lQ.s ... tr.ens. .. e.sJ;J.~Qi.ae.l? ... õ.e ... Q.ar ·p,_, __ ngs 

Nada mais conslando sobre os antecedentes do refer ido empregado, 

...................... -· ·--····-· .. ·-· ..... ·-. ·-- ------- ................................. --. ---···-·· .. ··-· ...... -· .... ··-··-' passei 

a pres nte certidão, a qual dato e assigno. 

H i o de J aneiro, ............. de ................................................ d 193 ....... . 

(a) ........... ·----· .. ---------- ..... ·.---- .... ·----------------------·------------· 

CONFE RE: (a) ................................................ , Cl1efe da Repartição . 

VISTO: (a) ................................................ , Director Gerente. 

E . 1.500-8.935. -. __ _ 



G. 570 H/M. 

L. R. 
THE LEOPOLDIN A RAIL W A Y COMPANY, LIM ITED 

FOLHA DE ANTECEDENTES 

~ (Repart ição) 
- 2 - Continuação. 

CERTIFICO que revendo os assentamentos desta Reparte~ ç a ficha 

in di vi dual do Snr. ---------------- ... ___ ...... ________ .............. .. ............................... ....................... ---- ... ----- ... -- .... ----

-~ - ............. --------------------- .. --------- .............. .. .... --------- ........... -- --- ...... " .. -.... -........... , 

dos mesmos consta o seguinte : 

DATA _ I 
Dia Mez Anno j_ :S:: IST OR ICO 

(Categoria) 

........ -------· ........ ____ Q._:t_~;? __ _l_, ___ ~---~--.5::·.4~l-~_:J2~ ... s.~nd.o ... ~!&onªª-l.bª-.do ... a .. mudar ... de ... o.ri.enta~--

-----·- ................ ----~~º-L-~ºP-. .P.~~-~---ª-E? ... ~~fft~~--- J?.l:l.~~-ç-~~--~-~J;3 - -~-~y~;r::-ª ~---·············-··-·---------·--· 
.... Z .... l. .. -~~- .... C.e.Xl.s.ur.a.d.o ... IJ.el.a .. :t:ª.l.ta ... c.Q:ro.m.e.tti.d.a, ... no ... dia .. l.8:-:1.2.-::-.l9.3.3. ,_ .. f .aze!ldo . 

.. ...... ... ..... ........ ____ fA __ lg_ç_Q_. ____ t _f.{3.JJ..$.P_Q;r:: ___ fA __ Qg_~_y~ __ t+.9 ... 9.Q~_tr~~.i.o_ , ___ ;r;-_E;l_ªul.t.ªn.d.o ___ Q ___ d.ªª·c.ar.=-: .. 

........ ________ ........... ..:t:ilaru.en.t.o .. .do ... wagcm ... l83.7:::~E...,. ... da ... c.ompo.s.i .ç.ã.o ... d.o ... t.r.em ........................ . 

------- . --- ... -.. -..... ·------------------·-···· ............... .xxxxxxxxxx.x.xxxxx.xxxxxxxx ....................................... --------· 

.....•.................. -------------------------------------XXXXXXXXX:X:XX.XXXX.XXXXXXXX .••••..•..•..••....•.... -·------------·-----·-··· 

.. ...................... ·------------------------·--------------~~.x:x:uxx.xxxxxxxxxxxxxx ............................................. . 

. . .. . . . . . .. . . . . . .. ....... ..... .. . . ....... ..... .. . . . -------- .... xxxxxxxxxxxx.xxx;x:.xxx.xxxx;x: ............... . -------- -------------------------

--. ---- ... ------ .. .. --- .. -. ----- ...... -.... -...................... -- ................................ -- ........ -- .... ---- -- .. ~-~ ~~ ·~~ ~·- ·- .............. ~ -- -........ ·-,; ........ ------- ...... ............... --·------- ------ ........ ------· 
-=--==- --=- ---==== 

, Nada mais constando sobre os antecedentes do referido empregado, 

eu, ..... JJ.l_gQ ___ IªJ:~-~-:r.. .. J~;J;"-ª\l,§~ .... -: ... 9.P.-.~.:f-~ .. 9..? ... ª-~I:'.YJÇ9 ___ :: __________________________________________________ , pass i 

a presente certidão, a qual dato e assig11o. 

Hio de 

E. 1.500-8-935. 



G. .569 THE LEOPOL 
L. R. 

OERTIF 

CON,_.r ADOJ.~IA 

Secção de Certificados 
de tempo de serviço e 

vencimentos. 

CERTIFICO que, revendo 

S OSORIO ~~rt;'s · · · · · · · · · · · · · · · que o r. ........ . . . ... J.,.~.v.~ ··· ·· ' ··· ·-~ --~ - ~ .. • .. ~ .-~ .-~ .. • .. . "! • • ~ •• • ••• • ••• • •• 

.":" .. ":" .. ':":~ .... annos, .. ':": .9. .-:-...... mezes e ..... :-:-.l-.3.:-dias, e, ININT 

I 
P E RIODOS Tempo Liquido Trabalhado Li ce nças C/Vencimentos Licença 

De I Até Annos / Mezes I Dias I Horas Mezes / Dias Horas M ezes 

26 10 922 13 
1 11 922 --- ---

I 
-10- -4- ---

I 
--- --- ---

14 11 922 26 12 922 - - -1- -10- _..., _ --- --- --- ---
27 12 922 31 12 922 --- --- -4- --- --- --- --- ---
1 1 923 2 5 923 --- - 4- - 8- --- --- --- --- ---

21 5 923 31 5 923 --- -- -9 - --- --- --- - - ---
1 6 923 15 6 923 --- -- - -12- - 4- --- --- --- ---

So tnma: 1- - - --- --- ---- --- --- --- --- ---
16 6 ~23 24 8 923 --- - 2- - 8- - 4- --- --- --- ---

1 7 92.5 31 7 926 -1- - - -12- --- .. --- --- --- ---
''o ~.a: - - - -1- -9- - 24 - - 4- --- --- --- ---~ 

M~ ~nse i s t a:- -· - --- --- ---- --- --- --- --- ---
1 8 926 28 2 927 --- -6- -6- --- --- -1 - --- ---
1 3 927 31 1 93 -2- -9- -11- --- --- -16- --- ---
1 2 9:30 31 3 934 -3- -7- -23- --- -4- -14- --- -1-
1 4 934 14 4 934 --- --- -7- --- --- -3- --- ---

15 4 934 30 6 934 --- -2- -15- --- --- - 1- --- ---
1 7 934 31 7 936 -1- -11- -16- --- --- -16- --- ----

// 

l/v 

v v 
I I I 

S ON.INIA 1-10- 1-11- -12- -4- -6- -- - --- - 3 -

SAHIDAS c 
Dia M ez I Anno 

--- R~partiçãQ · -Locomoção. NQ 6703 . ----------
--- -do a sua ultim cat gori a , m Julho d 1936 , Jfog· 

--- ----- - ----- - --- --- 24-12, 4,6 e 7 dias, r csP. ctivam nte, m 1926 de 
--- 1935. Ferias: -Gosou 15 ~ias de ferias em 1934 , re 
--- -rent s a 1935. Suspensoes: -Es t ev susP. nso por 7 
--- e de 7 a 11/ 11/1934, P.ercebendo v ncirr. ·n·tos d . ac 

-- - ------ ------ ------ --- --- -------------------------------------------------
24 8 1923 Retirou-s .--------------------- - - - ----------------- - --- Acha-s suspenso de d 1/8/1936 . -----------------
--- --- --- E.s t certificado annu11a q_ua1qu r outro anteriorm 
--- -- - --- --------------·----~--------------- - - - ------- - ------ --- --- ----------------------~~-------------~~------------- --- --- ---------------------------------------------------- -- - --- ---------------------------------------~---------

Nada mais constando sobre o tempo de serviço •do empregado ac1 
de tempo de serviço v ncimentoR, passe1 a presente certidão, por n 

Rio ele . 
I 

Conta dor Geral. 

(a) .......... {1 



INA RAILWAY COMPANY, LIMITE O 
ADO DE TEJY.[ P O DE SER VIÇO 

folhas de pagamento e assentamentos desta Companhia, dos mesmos consta 
, 

__ ; __ ; __ ;__; __ ; __ ; __ ;,_~ __ ; __ ; __ ~ _ ; _ ; __ ; __ ; __ ; __ ; __ ;__; __ ; __ U .. U .. ~ .L . seu empregado, contando, COM INTERRUPÇÃO, 
(rol ou é) 

RUPTAMENTE,-1 - annos, - 2- mezes e .. ':':.:":.':": ..... dias, conforme discriminação abaixo. 

Faltas inj ustificadas FORA DO SERVIÇO DA COMPANHIA Venci m entos 

Horas Mezes I Dias \ Horas De Até .1 Annos j Mezes D ias 

-5- I::: - I - - I --
-8-

25 8 923 3 6 25 -1- -10- -4-
13-

-1- -1- -4-

162 ·ooo por m z 
-8- 180 000 11 " 
12- 198<00 ti - · 250 000 " " 

275 ' 11 " 
3 o .. 

I -- - I -1- ~ 21- 1-4-
-OES 

----------Tr!=l.balhou nos períodos cimA como hor:-1ri t , di ri ta m ns; li t , sen
ta d 2a cl ss~ no D posito d R cr ia . Lic ncs_:-T v~, com v n~im ntos , l ,11,5 ,12 , 
28 1935; e , s m v ncim ntos , l 4 , 12,6 , 5 , l6 , 13,3 , 9 23 dias , m 1926 e d 1928 a 
nt s ao armo d 193~ ; ll dias em 1935 , r f rentes a 1934 e 15 dia · m 1936 , r f-

4 dias m 19 29 1930 . Accid nt s no trab lho : -Es t v accid . nt~ do de 9/6 a 31/8/93 
d.o com a lei , cujo s diaS, fi guram n col1.mmR "Lic nçac: com v ncim ntos" .----------

--------Admit ido m 26/10/1922 . ---------------------------------------------------
--------R admittido em l/7/1925.--------------------------------------------------~ 

mittido.------------------ -- ---- --------- ---- ·· --------------------------------
------------------------------------------------------------------------ ·----------------------------------------------------------------------------------- ----------
-----------------------------------------------------------------------------------

referido, 
bav r id 

eiro, .. 2 .. 1 

......... , 
di tribuida, a qual dato e as igno. 

VIST 

Cbef da eccã de . 



LEOPOLDINA RAILWAV 

A. a Portaria de fls., d -se sciencia aos de-

ais membros da a inetallação desta no dta 

17 do corrente mez. 

Rio de de Outubro d~ 1936. 

0ERTIDÃO 

Aos 16 dias do mez de Outubro do anno e 1936, certifico 

e dou fé que dei sciencia aos demain membros da Commissão 

doa termos da Portaria de fls. 2 e do despacho supra. Do 

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

da Commissão, servindo de escrivão, dactylographei esta cer

tidão em quatro vias de ;eg 1 teor, que subscrevo,~ 
~74+!~ _ ~. 

7 (! 

c.z9er;~#te 4 . 
/~//&'//~ J'~ 

~f2;?~~ 
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LEOPOLDINA RAILWAY 

CTA DE I ifSTALIJ\.Q O 

Aos 7 dias do mcz de Outubro do anno de 1936, em sua. 

sala, situada no pr i meiro andar do Escri torio Central da 

The Leopoldina Railway Company, Limited, em Barão de Mauá, 

á Avenida rancisco ioalho, nest~ Capital Federal, reuniu

se a 0ommissão de Inquerito ~dninistrativo nomeada pela Por

taria do senhor ireotor Gerente, atada de 16 do fluente 

1a z, constituída dos infra assignados: r. João Pereira et-

to, lanoel Cordeiro Muniz e Manoel Augusto Vaz Junior, reepe-

ativamente, como Presidente, Vice-Presidente e Secretario, 

em obedien ia ' e Instrucções do Jonselho acional do rab lho, 

com o fim e instaurar inquerito administrativo para apurar o 

facto descripto 'no referida Portaria, consoante a qual, se

gundo cormnunioação do Sr. 0hefe da Lo como ·· ão, o foguista Os o-

rio eves, servindo como accendedor, interino, em Porciuncula, 
. 

foi preso pela policia daquella localidade, no dia. 10 de gos-

to p . passado, ac cusa o o furto de um registrado contendo a 

im~rtancia de Rs.380. 000, na noite de 28 para.29 de Julho do 

corrente anno, no compartimento do Correio o carro 287- , 

ue se achava junto a.o barracão existente na referida estação, 

de cujo furto allud ido em regado confessou, erante a autori-

dade olicial, ser o autor, tendo restituído a quantia de s. 

36o ~ ooo, allegando haver gasto os 20~000 faltantes. Tendo 

presentes a folha de antecedentes e o certificado de tem o de 

servi ·o do accusado, o senhor Presidente declara installada a 

,ommissão e designa o dia 28 do fluente mez, ás 9 horas a.m., 

no carro salão numero 482-A, na esta ão de orciuncula, no 

Estado do Rio de Janeiro, para ser ouvido o a ccusado, si não 

revel, po r si ou ass isti o por seu advogado ou pelo ad vogado 
.. 

ou pelo representante do eyndicato da classe a que pertencer, 

e serem, tambem, ouvidas as testemunhas de acou ar;ão arrol8das 



• 

LEOPOLDINA RAILWAY 

na Portaria de fls. 2, ordenando a expedi io de todas as in-

timaçõee necessa.rias. Do que, para constar, eu, Manoel u

gusto Vaz Junior, Secretario 

esta acta em quatro r, que subscrevo e aP-

igno com demais ~ 



LEOPOLDINA RAILWAY 

CERTID O 

Aos 19 dias do mez de Outubro do anno de 1936, certifico 

e dou fé que foram expedidas intima ão ao accusado e notifi

cações ás testemunhas para comparecerem perante a Commissão, 

afim de prestarem suas declarações e seus depoimentos,no dia 

28 do corrente mez, ás 9 horas a.m., no carro e lão numero 

482-A, na estação de Porciuncula, no Estado do Rio de ~anei-

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

Secretario da CommieeNo, servindo de escrivão, dactylogra

phei esta certidão em quatro via~ de egual teor, que aub-

eorevo, ~·./' ~_.,k -?i ~. 
r I 

CONCLUSÃO 

Em seguida, faço estes autos c·onclusos ao senhor Presi

dente da Commiasão. Do que, para constar, eu, Manoel Augus

to Vaz Junior, Secretario da Commias No, servindo de escrivão, 

dactylographei egual teor, que 



LEOPOLDINA RAILWAV 

~. aos autos copia fiel da carta desta data, 

do senhor Director Ger nte da Companhia Leopoldina, pela 

qual foi nomeado o Sr. David Lirio Corrêa etto para eervi.r 

como Vice-Presidente em substituição ao Sr. Manoel Cordeiro 

Muniz, que se acha enfermo e impossibilitado de viajar, e I 
cujo original está appenso aos autos do inquerito administra-

tivo instaurado cont Mario Ribeiro e o almo-

xarife Antonio 

26 de Outubro de 1936. 

DATA 

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

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

da Commdssão, servindo de escrivão, dactylographei este ter

mo em quatro vias de egu,al teor, que. subscrevo,~ 

~~·-"" _____:_ ~. · ? 
JUNTADA 

Em seguida, junto a estes autos copia fiel do documento, 

a que se refere o despacho supra, conforme diante se vê. Do 

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

da Commiseão, servindo de escrivão, daotylographei este ter

mo que subscrevo, ~-8..«-/? 



LEOPOLDINA RAILWAY 

The Leopoldina Railway Company Limited. 

Administração Rio de Janeiro, 26, Outubro, 1936. 

"ESPECIAL" 

Caixa N!2 291 

D.G.Oll,23-(RL) 

Illmo.Sr.Dr.Presidente da 
Commisaão de Inquerito Administra~i os 

J.aoa autos do 
inqto.administra
tivo, dê-se conhe-
cimento ao substi
tuto do Vice-Presi
dente. 

26/l0/936 
a)J".P.Netto 

IN UERITOS ADMINISTRATIVOS-ESCR~~TE MARIO RIBEIRO E ALMO
XARIFE ANTONIO LEANDRO DINIZ, DO ALMOXARIFADO t E FOGUISTA 

OSORIO NEVES, DA LOCOMO ÇÃO 

Chegando ao meu aonhecimento que o Sr. Manoel Cordei

ro Muniz, funcoionario da Contadoria e nomeado para servir 

como Vice-Presidente nos inqueritos administrativos instau

rado s em virtude das Portarias de 25 de Agosto e 16 de Outu-

bro do corrente anno, nos quaes são accusados o escrevente 

Mario Ribeiro e almoxarife Antonio Leandro Diniz, do Almoxa

rifado, e fo guista Oeorio Neves, da Looomo ão, respectiva

mente, acha-se enfermo e impossibilitado de viajar, pela 

pres ente nomeio o Sr. David Lirio Corrêa Netto, tambem 

funccionario da Contadoria, para eubetituil-o nos demais 

termos e actoe de ambos inqueritoa.-

Saudações. 

a) Alcides Lins 

p. Dir ator Gerente 

Copia ao Cont dor Geral. 

COPIA FIEL POR: 
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CERTIDÃO 

Aos 26 dias do mez de Outubro do anno de 1936, aertifiao 

e dou fé que foi dado aonheoilnento ao senhor David Lirio 

Corrêa Netto doa termos da oarta da mesma data, do senhor 
.. 

Director Gerente da Companhia Leopoldina. Do que, para 

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

miasão, servindo de escrivão, dactylographei esta certidão 

am quatro vias de egual t L que subscrevo, ~~•t..-/ 

(?4.~-./~4- /r· 
~-~~ 
/é:;, c& .. 

.. 
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LEOPOLDINA RAILWAV 

JUNTADA 

Aos 26 diaa do mez de Outubro do anno de 1936, junto a 

estes autos as primeira e segunda vias da intin~ção dirigida 

ao aacuaado, ae primeira e segunda vias da notificação diri

gida á testemunha Manoel Pereira da Silva e ae segundas vias 

das notificações dirigidas ás demais testemunhas, que adian

te se vêem, Do que, para constar, eu, Manoel ugusto Vaz 
I 

~unior, Secr tario da Commiseão, servindo de escrivão, da-

atylographei este termo em ~uatro via egual teor, que 



LEOPOLDINA RAILWAV 

I SUERITO ADMINI~TRATIVO ~ ~ 
~~~ ., -/p;, 

INTD.IA~O \ . ~~y 1-'7 /( 

Pelo presente instrumento' fica o senhor \o OR~VEcC!o;;Jr-in-(); aG 
timado, sob pena de revelia, a comparecer no dia 28 do a( 
rente mez, ás 9 hor s a.m., no carro salão numero 482-A, na 

estação de Porciuncula, no Estado do Rio de ~aneiro, podendo 

acompanhar-se de seu advogado ou ser assistido pelo advogado 

ou pelo representante do syndica.to da classe a que pertencer' 

para, perante a ~ommissão de Inquerito Administrativo da The 

Leopoldina Railway Company, Limited, prestar declara Ões no 

inquerito administrativo instaurado em virtude da Portaria de 

16 do fluente mez, do senhor irector Gerente, consoante a 

qual, segundo communica ão do r. Chefe da Locomoção, o fo-

guista Osorio evea, servindo como accendedor, interino, em 

Porciuncula, foi preso pela policia daquella ocalidade, no 

dia lQ de Agosto p.passa.do, accuaado do furto de um registra

do contendo a. importancia de Rs .380 000, na no i te de 28 para 

29 de Julho do corrente anno , no compartimento do Correio do 

carro 287-D, que se achava junto ao barracão existente na.re

ferida. estação, de cujo furto alludido empregado confessou, 

perante a autoridade policial, ser o autor, tendo restituído 

a quantia de Rs .360 ·ooo, allegando haver gasto os 2o . .,ooo fal-

tantes. icando, tambem, intimado, sob a coÜrmina ·ão da. mesma 

pena., para a.ssistir, nos mesmos dia. e local, ao depoimento 

das testemunhas de accusa ·ão: Octavio Barbosa. da ryosta, funcio-

nario federal, residente em orciuncula; 'Ma.noel Pereira da 

Silva e Claudio Uazzoni, ferroviarios, residentes tambem em 

orciuncula. Ficando, outro s im, citado para todos os termos 

e actos até conclusão do inquerito, debaixo da pena comminada .• 

Layrado em cinco via~ de egual teor or mim~ l anoel Au-

gueto Vaz Junior, ecretario da ~ommissão, que o subecre o, 

indo assignado pelo residente da Commissão, ~J3.d!..s+a.c..--,J? 
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LEOPOLDINA RAILWAV 

\ 
OODISSIO Dli; INQtJERITO ADKINISTR4TIVO ~~ 

,,~ 

IBTIMA~O ~.~\o\ 
Pelo preoente inotrumento, tioa o oenhor os\axo BEVES ' in-f~~ 

ti do, aob p na de reveli , 

rente ez, 'a 9 hora• .m., no 

comp recer no dia 28 do cor

carro salão numero 482-A, na I 
eet ção de Porciunoula, no Estado do Rio de Janeiro, podendo 

oompanh r-•• de ae~ adTog do ou ier aasiatido pelo dvogado 

ou pelo repreeent nt do ayndio to da ol sae a que pertencer, 

par , per nte CommiaaMo de Inquerito Administrativo da Tbe 

Leopoldin Railway Oomp ny, Limited, preetar deolar ções no 

1nquerito dm1n1atr tivo inst urado em virtude d Portaria de 

16 do fluente mez, do senhor Direotor Gerente, oonso nte a 

qu 1, egundo oommunioação do Sr. Chefe d Looomoç~o, o fo

guista Osorio Nevee, servindo como ocendedor, interino, em 

Porciunoula, foi preao pel polioi daquell loc lid de, no 

dia 1 de Agoato p.paaaado, aocuaado do furto de um registra-

do contendo importanoia de Ra.38otooo, na noite de 28 par 

29 de Julho do corrente anno, no compartimento do Correio do 

o rro 287-D, que ae achava junto ao barracão exietente na re

ferid eat ção, de cujo furto alludido empregado oonfeeeou, 

perante autoridade policial, aer o autor, tendo restituido 

a qu nti de Ra.360 000, allegando h Ter g to 01 20 000 fal

t ntea. Yioando, t b m, intimado, eob a oomminação da me ma 

pena, para aaa1at1r, no• mesmos dia e looal, ao depoimento 

daa testemunhal de ocua çãoa OotaTio Barboea da Coet , funcio

n rio federal, reaidente em PorciunoulaJ Kano 1 Pereira da 

SilT e 01 udio zzoni, t rroviarioa, reeidentea tambem e 

oroiunoula. Ficando, outrosim, c1t do par todo• os termos 

• actoa até ooncluaão do inquerito, deb ixo d pena comminad • 

Lavr do em cinco Tiaa de egu 1 teor por mim, anoel Au

gusto Vaz Junior, Secretario da Oommieaão, que o eubscr vo, 

indo aaaignado pelo Preaidente da Commitaão, ~~~ 
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indo attign do pelo 

~ 

Rio de 19]6. 

' . 
• 

• 
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Gm~ ISSÃO DE I UERITO ADMI 

:HOTIFIC Ç O 

-elo presente instrumento, a Commissão de Inquerito 

nistrativo da he Leopoldina a.ilway Com:pany, Limited, roga o 

comparecimento do senhor ~OEL PEREIRA DA ILVA ás 9 horas 

a . rn . o dia 28 do corrente mez, .no carro salão numero 482-A, 

na estação de Porciuncula, no Estado do Rio de Janeiro, afim 

de, a bem da verdade, prestar depoimento no inquerito adminis

trativo instaurado em virtude da Portaria de 16 do fluente 

mez, do senhor Director Gerente, consoante a qual, segundo 

communica ã.o do r.' Chefe da Locomoção, o foguif:ta Osorio e

ves, servindo como accendedor, interino, em Porciuncula, foi 

preso pela policia daquella localidade, no dia 10 de gosto 

p.passado, accus do do furto de um registrado contendo a im

portancia de Rs.380 ,000, na noite de 28 para 29 de Julho do 

corrente anno, no compartimento do Correio do carro 287- , 

que se achava junto a.o barracão existente na referida esta ão, 

de cujo furto alludido empregado confessou, perante a autori

dade policial, ser o autor, tendo restituído a qua~tia de 

Rs.36o$ooo, allegando haver gasto os 20 000 faltantes. 

Lavrado em cinco vias de egual teor por mim, Manoel Au

gusto Vaz Junior, ecretario da ommissã.o, que o subscrevo, 

indo assignado pelo Presiden 

1936 . 

PRESID 

~~~"r" ~do lP c&-.~uh;~ ~ ~~~ 
:/,__kf@a.~ • e?~~- d<~. -&J~J ~ /Z~ 
~e<.. , 17~p éJ /???~~ .b?n ~a~/.ift::\. r.úJ~-~ 
0 ~ ~ 'l?t~o.ef ~ey.,.L~ ~~~ ~ ~d ?lia. 
~ee ~~Uret.. d&. ~~J~~ ~e~~ ~-"<~1%04-. 
/?~ Jlt./'t:A~,4t:-;i'6~~fr~~· 

• ~C'- ~ 
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• 

)\o 
OOKKISSlO DE INQUERITO AD!INISTRATIVO G~ 

~ 
NOTIFICACXO \ .t 

Pelo preoente lnotrumento, Commiooão de Inq~erito 
niatratiTo da The Leopoldina R ilway Company, Limited, roga o ' 

aomp reolmento do aenhor MANOEL PEREIRA DA SILVA '• 9 hora• 

a.m. do dia 28 do corrente mez, no ,oarro 1 lão numero 482-A, 

na eataç""o de Foroiunoul , no Eatado do Rio de Janeiro, afim 

de, a bem d verd de , prestar depoimento no inquerito admini~-

1 trativo inataur do em virtude da Port ri de 16 do fluente 

mez, do aenhor Direotor Gerent , oonaoante a qu 1, segundo 

oommun1o ção do Sr. Chefe da Looomoção, o fogutat Oaorio fie

Tea , aerTindo oomo aooendedor , interino, em Poroiunoula, foi 

preso pela polioi daquell looalid de , no di 11 d Agoato 

p.paaaado, ooua do do furto de um regiatrado oontendo a im

portanoia de Re.380 ooo, n noite de 28 para 29 de Julho do 

oorrent nno, no compartimento do Correio do oarro 287-D, 

que •e aohaT ~unto o b rr o""o exiatente n referida eatação, 

Ide cujo furto alludido e pregado oonfeaaou, perante a utori-

dade polioi 1 , a r o autor, tendo reatituido qu ntla de 

Ra.36otooo, allegando baTer g to oa 20$000 t altantee. 

L Trado em oinoo via• de egu 1 teor por mtm, anoel Au-

guato V z Junior, eoretario da Commiaaão, que o eubaoreTo, 

tndo uaignado pel __ o_ P_reddel da Oolllll1~o&~, t-e:/~ 

1936. 



f' 

LEOPOLDINA RAILWAY ~a_ . v{d 
~\ 

• 

~ 
'\ 

OOKKISSIO DE IBQUERITO 

J NOTIFIOAQIO 

APKIHIBTRAT~~~~ 

Mml~tJ~ Pelo pr ente instrumento , Oommiaaão d Inquerito 

niatrativo d The Leopoldina Railw" Comp ny, Limited, rog 

comparecimento do aenhor OOTAVIO ~ARBOSA DA COSTA '• 9 hora• 

a.m. do dia 28 do corrente mez, no carro 1 l~o numero 482-A, 

o 

n eat ção de Porciuncula, no Eat do do Rio de Janeiro, afim 

de, a bem d verdad , preatar depoimento no inquerito adminia

trativo inataur do em virtude da Portaria de 16 do fluente 

mez, do aenhor Director Gerente, oonaoante qual, aegundo 

communicação do Sr. Chefe d Locomoção, o foguiata Oaorio Ne

vea, servindo como caendedor, interino, em Porciuncula, foi 

preao pel policia daquella loc lidada, no dia 11 de Agoato 

p.paaaado, accuaado do furto de um regiatrado contendo a im

port noia de Ra.380 000, na noite de 28 para 29 de Julho do 

corrente anno, no compartimento do Correio do carro 287-D, 

que ae achav Junto ao barracão exiatente n referid eatação, 

de cujo furto lludido empregado conteaaou, perante a au.tori-

dade policial, aer o utor, tendo reatituido quantia de 

Ra.36otooo, llegando haver gaato oa 20 000 f ltantea, 

L vr do em cinco via• de egual teor por mim, Manoel Au

guato Vaz Junior, Secretario da Commiaeão, que o eubaorevo, 

indo Co111111iaaão, ~~ 
~ 

Rio de ele 1936. 

• 
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o..~~ a 
OOJilliSSlO DE IN9.UERITO AllliiHISTBATIVO \ .~'6: )tJ t 

LEOPOLDINA RAILWAY 

NOTIFIOAi$0 ~ ~ 
Pelo presente 1notrUIII8nto, Co tu•o de In uerlto Admi- ~ Jj 

niatr tivo da The Leopoldin Ra1lway Oomp ny, Li ited, roga o 

aomp real ento do senhor LAUDIO ZZONI áa 9 hor a .m. do 

di 28 do corrente mez, no oarro a~l·o numero 482-A, na eata

qão de oro1unoula, no Eat do do Rio de Janeiro, afim de, a 

bem d verdade, preatar depoimento no inquer1to adminiatratt

vo 1nat urado em virtude d Port i de 16 do fluente mes, do 

senhor Direator G rente, oonao nte a qual, aegundo aommun1oa

ção do Sr. Chefe d Looomoç·o, o foguiata Oaorto evea, ••r

vindo como aocendedor, interino, em raiunaula, foi preeo 

pela policia daquella localidade, no dia lD de Agoato p.paa• 

aado, causado do furto de um regiatrado contendo tmportan-

aia de Rs.38otooo, na noite de 28 para 29 de Julho do corren

te anno, no compartimento do Correto do carro 287-D, que ae 

aohava junto ao barraoão exiatente na referida eatação, de 

cujo furto alludido empregado aonfeaaou, perante a autoridade 

policial, aer o utor, tendo reatituido a quantia deRa., •••• 

)6otooo, allegando haver gaato oa 20 000 t ltantea. 

LaTrado em oinco visa de egual teor por ~m, anoel Au

gusto Vaz Junior, Secretario da Oollllllisaão, que o aubsarevo, 

Oo11!11aaão, ??(.~~ 

1936 • 

"' 



LEOPOLDINA RAILWAY 

~~) 

~t C'ONCLUSXO 

Na mesma data retro, !aço estes autos oonolutJos ao se-

nhor Presidente da C:ommisoão. Do que, para oonstar, eu, ff)OJL/ 
Manoel Augusto Vaz· .runior, Searetario da CommistJão, servindo V/cJ-

de esorivão, daotylographei e~te ter~ em quatro ~as de 

egual teor. que subscrevo ~·-~r 7 -r. 
Houve equivoao do encarregado da diligen

aia. A intimação ao acousado só não lhe é entregue quando 

inaerto e· não sabido o loaal onde se enoontra, o que não 

oooorre no oaso pres·ente, uma vez que é o proprio enoarre-

gado da diligenaia que deo·lara aohar-se o aacusado Osorio 

Neves reaolhido á oadeia publica da oidade de Itaperuna. 

Assim, para que se reali~e o inquerito adminiwtrativo, ex

peça o senhor Secretario nova intimação ao aoousado, outra 
. 

notifiaação á testemunha Manoel Baptista Pereira, que reau-

sou o Soiente na primeira porque mencionado erradamente o 

seu nome, avisando-os e ás demais testemunhas de que o in-

querito terá logar no Novembro p.!uturo, ás 9 horas 

a.m., na cidade de It 

Outubro de 1936. 

• 
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DATA 

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

que, para constar, eu, Manoel Augusto Va'& Junior, Secretario f Jf 
da Commias~o, servindo de escrivão, dactylograph i eate ter-

mo em quatro viaa de egu~al teor, que subscreTo, Ú/"~ 

~~- ~-1 

CERTIDA:O 

Em seguid , certifico e dou fé que foi dado cumprin~nto 

ao despacho retro, do senhor Presidente da Commiss~o. Do 

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

da CommissNo, servindo de escrivão, dactylographei esta cer

eubscrevo,~~ 

JUNTA 

Aos 28 dias do mez de Outubro do anno de 1936, junto a 

estes autos a segunda via da nova intimação dirigida ao ao

ousado e as das novas notificações dirigidas ás testemunhas, 

que adian~e se vêem. Do que, para constar, eu, Manoel u

gusto Vaz Junior, Secratario da Commissão, servindo de escri

vão, daotylographei este termo em quatr'7o ias de egual teor, 

que subeorevo.~..P' rk - ~-
~( 7 



LEOPOLDINA RAILWAY 

COMMISSXO DE INQUERITO AD 

. \o 
~ 

INTI ÇÃO 

senhor OSORIO NEVES p r , sob pen de reveli , oomp reoer no 

di 28 t mbe deste ez, 's 9 hor s a •• , no o rro s l~o nu-

ero 482-A, n eat ç-o de Poroiungul , no Est do do Rio de 

J neiro, podendo oo p nh r-se de seu dvog do ou ser seis

tido pelo dvog do ou pelo repre ent nte do syndio to d 

ol sse que pertencer, fim de, per nte Co iss~o de In-

querito d inistr tivo d The Leopoldin R 11 y Co pany, Li

ited, prest r deol r ções no inquerito dministr tivo in-

t urado e virtude d Port ri de 16 do corrente mez, do se-

nhor Director Gerente, oonso nte qu 1, segundo oommunio ç-o 

do Sr. Chefe da Locomoção, o foguist O orio Neves, servindo 

oo o acendedor, interino, em Porciunou , foi reso pel po-

lioi d quell localidade, no di 1a de Agosto P•P se do, ao

cus do do furto de u registrado contendo a import noi de 

Rs.380 000, n noite de 28 p r 29 de Julho do corrente anno, 

no oomp rti ento do Correio do o rro 287-D, que se oh v 

junto o b rr o-o existente n reterid est ção, de oujo fur-

to lludido empreg do confessou, per nte autorid de poli-

oi 1, ser o utor, tendo restituido qu nti de Rs.360 000, 

allegando ~aver g ato os 20$000 f lt ntes. Havendo o enoar-

regado d diligenoi deix do de entregar primeir intima-

ç-o Osorio Neves, porque este preso n oadei publio d 

oid de de Itaperuna, fio o alludido oou ado intimado, sob 

a pen de revelia, oomp reoer perante a mesma Commiss~o, 

no dia 3 de Novembro p.futuro, ás 9 horas • • • na oid de de 

It perun , afim de prestar deolar ções e assistir ao 4epoi

mento das testemunh a de aoous ção: Ootavio B rbos d Coat , 

funooion rio federal, residente e ~oroiunoula; U noel Baptis

t Pereir e Cl udio Uazzoni, ferroviarios, residentes tambem 

em Poroiunoul • Ficando, outrosim, citado para todos os ter-
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atos té oonolua-o do inquerito, debaixo d 

min d , podendo v ler-se o direitos que lhe for 

dos n primeir inti 

L vr do em oinoo vi a de egu 1 teor por 1m, 

gu to V z Junior, S oret rio da Oommisa-o, que o ub orevo~ 

indo Commi s ... o, ~~ 

Q t C&! ~)&fzc t "- ·LA- 1 !tlci(!; 
/ 

co~~~~ . 

• 

• 



LEOPOLDINA RAILWAV 

OOMMISSlO DE IN UERITO ADMINIS ' 

Pelo pre~ente instrumento, a cromniawão de 

nistrativo da The Leopoldina Railway Company, 

1to Admi- ~ ~ 
Lim.tted, oommu- ~/ 

nioa ao senhor OCTAVIO BARBOSA DA croSTA que o inquerito admi

nistrativo instaurado para apurar a falta grave imputada ao 

foguista Osorio Neves, já de~cri~ta na Notificação datada de 

19 deste mez- e em cruja eegunda via foi apposto pela testemu

nha o seu Sai ente, terá l .ogar no d'ia 3 de Novembro p .futuro, 

ás 9 horas a.m., na cidade de Itaperuna, onde o ref~rido ao

ousado se acha preso, ·rogando assim a CommiS"S'ão o aompareoi

mento da testemunha naquella loo·a.lidade, no dia e hora aoima 

indicados, afim de pre~tar o seu depoimento, a bem da verdade. 

Lavrado em oinoo viae de egu.al teor por mim, lla.noel Au

gueto Vaz- Junior, Secretario da CommdS"eão, que o subscrevo, 

Oomrniss-ão, ~~ 



LEOPOLDINA RAILWAY 

~\o ~ 
miSTRATIVO ~(}.., t ~\ 

co ISS10 DE INQUER!TO AD 

NOTIFICAClO ~~ 
1 

.. 
d In eri to. dmi- ~ ?J o elo presente tnstr ento, Co 

nistr tivo d The Leopoldin Rail Comp ny, Li tted, rog o 

oomp r ct nto do enhor OEL B TISTA PEREIRA ' 9 hor s 

•• , do di 3 de ov bro p.fu~uro, n oid de de It perun , 

no E t do do Rio de J . neiro, fi de, be d verd de, pres-

t r depoi ento no inqu rito d inistr tivo inst ur do e vir-

tude d Port ri de 16 do fluente mez, do enhor Di r ator Ge- J 

rente. conso nte a qu 1, segundo co unto ç ... o do Sr. Chefe d 

Looomoç ... o, o foguist Osorio eves, erv1ndo co acendedor. 

interino, e Porotunoul , foi preso pela polia i d quell lo-

o lid de, no di lD de Agosto P•P s do, ooua do do furto de 

u regtstr do oontendo tmport noi de Rs.380 ooo, n noite · 

de 28 p 29 de Julho do corrente nno, no oomp rtt ento do 

Correio do o rro 287-D, que se aoh v junto o b rr oão exis

tente n retertd est ç ... o, de cujo furto lludido empreg do 

oonfe ou, er nte utorid de poliot 1, ser o utor, tendo 

r stttuido qu nti de Rs.360 000, 11eg ndo h ver g ato os 

20 000 f ltantes. A presente notifio ç ... o é feit nov ente 

m virtude n ... o s& de ter oonst do d pri eir , d t d de 19 

deste z, errone nte o no e d teste nh , que por isso 

ou ou sua oo it ção, oomo porque o oou do s enoontr 

preso n o dei publio d cid de de It erun , onde dever' 

ser prooes do o inquertto no di e hor oima indtc dos. 

L vr do em cinco vi s de egu 1 teor por mim, U oel Augus-

to V z Junior, S oret rio d Oo i a ... o, que o subscrevo, indo 

ie-.o,~•+k 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

aaignado p 

c 
.. 
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~ · 

~ 
COMMISS.lO 

Pelo presente in~trumento, a crommia~ão de r uerito Admi~ 

niatrativo da The Leopoldina Railway Company, Limited, aommu

nioa ao senhor crLkUDIO MAZZONI que o inquerito administrati~ 

vo instaurado para apurar a falta grave imputada ao foguista 

Osorio Neves, já desoripta na NQtificação datada de 19 deste 

mez e em cuja segunda tia foi apposto pela. testemunha o seu 

Soiente, terá legar no dia 3 de Novembro p.futuro, ás 9 ho-

ras· a.m., na cidade de Itaperuna, onde o referido aoouaado 

se aoha preso, rogando assim a Oommisaão o comparecimento da 

teEttemunha naquella localidade, no dia e hora acima indica~ 

dos, afim de prestar o seu depoimento, a bem da verdade. 

Lavrado em oinco vjaa de egual teor por mim, Manoel Au

gusto Va~ Junior, Secretario da Commissão, que o subscrevo, 

indo assignado pelo Preside~e da Commdssão, ~~ 
~ -ra.. . . 

de 1936. 

• 
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~ 
~ CONCLUSÃO 

Na mesma data retro, faço estes autos conclusos ao senhor 

Presidente da Commiss.ão. Do que, para conotar, eu , Manoel a~ 
Augusto Vaz Junior, Secretario da Commissão. servindo de es- \7 
ori~o ,, dactylographei este termo em quatro egual 

teor, que subscrevo,~~~~~~~~~;;.a~~~~~--~~~~~~-

Chegando ao meu conhecimento que o aoousado 

Osorio Neves já se encontra em liberdade e se cha em Porei- I 
unoula, expeça-se communicação ao agente da estação de Poroi

unoula de que o inquerito terá logar naquella localidade, no 

carro salão numero 482-A, no dia 3 de Novembro p.futuro, ás 

9 horas a.m., do que tambem deverá ser avisado o alludido ao

ousado, e ainda as testemunhas Claudio Mazzoni e octavio Ear-

bosa da Costa, dando todos os respectivos ~cientes, datados e 

assignadoe, na segunda mencionada oommunioação. 

de 1936. 

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

que, para constar, eu, Manoel Augusto Va~ Junior, Secretario 

da Commdsaão, servindo de escrivão, dactylographei este ter~ 

em quatro vias. de egual;, que eubecr 

út" • ._./774 ~-1 
CERTIDÃO 

vo,~~~-·~ 

Em seguida, certifico e dou fé que foi dado cumprimento 

ao despacho supra. Do que, para constar, eu, Manoel ugusto 

Vaz Junior, Secretario da Commi ssão, servindo de escrivão, da-

otylographei esta certidão em quatro 
.. 

egual teor, que 
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JUNTADA 

Aos 3 dias do mez de Novembro do anno de 1936, junto a 

estes autos a segunda via da communicação dirigida ao agente 

da estação de Porciuncula, que adiante se vê. Do que, para 

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

missão, servindo de escrivão, dactylographei este termo e 

úr~ quatro vias de egual teor~e subscrevo, 

~~Th · r ·· 
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COMMISS!O DE IN UERITO ADMINISTRATIVO 

-I.A.ll3- Campos, 28 de 

Il1mo .Sr .MANO L BAPTISTA PEREIRA, 
.D.Agente d Estação de 

PORCIUNCULA 

O Presidente da Commissão de 

tivo da The Leopo1d1n R 11w y Comp ny, Li ited, infra as i· 

gnado, pe1 presente, so1ioit - lhe vis r ao oous do Osorio 

Neves e ' s te temunhas de aoous ção indio d n Port ri do 

senhor Dtreotor Gerente, d tada de 16 do oorrente mez, oue o 

tnquerito dministr tivo que responde o lludido oous do 

terá log r no oarro s 1-o numero 482-A, n estaç-o d PORCI

UNCUI,A, no di 3 de Novembro p.futuro , 's 9 hor s .m •• uma 

vez que já se enoontra em 'liberdade o prenomeado aooua do, 

que ee aoh ness 1oo 1id de. 

segund vi d presente aommunio ç·o v •• ap

porá o seu Soiente, d tando-o e • ssign ndo-o, o que tambem 

deverá ser feito por Osorio Neves, n1 udio zzoni e Oot :-rio 

B rbos d Co t , !toando a referida segunda Ti , depois dos 

respectivos soientes e ssign tur , sob eu gu rda p ra ser 

isa·o no di 2 do oit do mez de 
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ASSENTADA. 

Aos 3 d'ias do mez- de Novembro do anno de 1936, ás 9 horas-

a.m., no carro s-alão numero 482-A, na estação de Poroiunoula, 

Estado do Rio de J"'aneiro, preS.entes os membro d'a Commis-S'-o, !lJ 3~ 
mandou o s-enhor Presidente fos-s-em apregoados o aocuS'ado Osori] / 

Nevas: a s testemunhaS" arroladas na Portaria do senhor Dii.re-

otor Gerente, de fls. 2, o que fe~to, responderam ao pregão o 

acousado e as testemunhas- o~tavio Barbos-a da Costa, Manoel 

Baptista Pereira e crlaudio Mazz-oni. Em seguida, o senhor Pre

sidente de~larou irem ser tomadas- as de~larações do aoousado, 

pelo que as testemunhas deveriam aguardar fÓra do reoin.to a 

sua vez. Do q.ue, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, 

Se~retario da crommisS'ão, servindo de escrivão, daotylographei 

este termo em quatro vias teor, que subscrevo as -

signo oom os C4-:'c:::c .. ~o ::'! --/: 

DEC'LARAÇOES DO ACCUSADO OSORIO NEVES 

Em e eguida, oompare~eu OSORIO NEVES, brasileiro, ~om trin

ta annos de edade, solteiro, residente em Poroiunoula, Estado 

do Rio de Janeiro, ferroviario, com doze annos de serviço na 

C'ompanhia Leopold.ina, s-abendo ler e e~rcr.ever, nada tendo a al

legar contra as testemunhaS' arroladas no presente inquerito, 

e, sobre os factos constantes da Portaria de fls. 2, que lhe 

foi lida, respondeu, na presença de seu advogado, Angelo Ba

ptista do Nascimento, solicitador na C'omar~a de Itaperuna, o 

qual prometteu apresentar ainda hoje o instrumento de proou

ração bastante : ~ue o aocus do exercia a funcção de foguista 

no Deposito da Locomoção em Re~reio; ~ue ha aeis · mezes toi 

transferido para es-ta localidade, onde veiu trabalhar aomo 

aa~ended'or, int rino; ~ue contra a aoousação que pesa contra 

·•. 
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contra o imputado, de haver na noite de 28 para 29 de julho 

do corrente anno entrado no compartimento do carro Correio 

287-D e de lá furtado um enveloppe registrado contendo réia 

380$000, o aocugado a nega porque não praticou tal facto;que 

o accuaado confe~ou na Policia ter sido o autor do furto 

daquella quantia em virtude de coação exercida pelas autori

dades poliaiaes locaea; que o aco~sado, em virtud& da aocusa

ção que lhe pesa, foi detido e levado para a Comarca de Ita-

peruna, onde, segundo pens·a, foi instaurado processo orime 

pela justiça loo 1, não abendo o indigitado si quelle pro

cesso já concluido, presumindo que sim porque foi olto; que 

o acous·ado não conhece, nem sabe o nome, do estafeta do aar-

ro Corre~o 287-D, que servia na noite de 28 para 29 de julho; 

que nem depois que es~e estafeta esteve em Itaperuna, o acou

sado ficou sabendo qual o seu nome e a~sim aquelle funcoiona

rio federal não é seu inimigo; que o imputado na noite de 28 

para 29 de julho do anno em ourso, esteve de serviço na sua 

funoção de acaendedor; que sua prisão só se deu a primeiro de 

Agosto dest anno; que até então o accusado nenhuma queixa 

tinha contra a Policia, sendo que jámais havia sido incommo

dado por ella; que a Policia desconfiou contra ao acousado 

justamente porque elle trabalhou na noite de 28 para 29 de 

julho, apezar de tambem estar em trabalho naquella noite o 

vigia Domingos; qu·e dessa desconfiança da. Polietia, res·ultou, 

oomo disse, sua d tenção em primeiro de Agosto e, sob coacção, 

o aocuaado foi obrigado a confessar uma cousa que não prati

cára; que o aaausado começa o seu serviço ás dezeoito horas· 

e quando o trem expresso chega de Campos, o accusado é quem 

traz o trem da estação de Porciuncula para o barracão de ma

chinas, vindo na composição todos os o~ros componentes da 

mesma, inclusive o oarro do Correio; que o accueado só deixa 
• o serviço depois da partida do expresso daqui para Campos, 

sendo ainda elle, o accusado, que leva o trem do barracão 

nl 
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barraaão até a estação; que os carros de Correio, quando são 

conduzidos para o barracão, vêm. fechados e sem luz, não sa

bendo o accusado se dentro dellea es tão os es tafetas; que na 

madrugada do dia 29, o accu ado levem o trem á estação e vol

tou para o quarto do barracão, isto ás quatro horas; que o 

accusado, quando despertou ás sete horas· do dia 29, foi que 

ouviu commentarios· de que o carro C?rreio tinha sido furtado 

num registrado contendo 380$000; que o accusado esteve preso 

desde primeiro de Agosto até vinte e quatro de Outubro deste 

anno. Nada mais havendo nem sendo dito, mandou o senhor Pre

sidente encerrar o presente termo de declarações, que, depois 

de lido e achado conforme, vae por todos assignado. Em tempo: 

o senhor Presidente da Commissão explicou ao acoueado de que 

as Instruoções do Conselho Nacional do Trabalho facultavwn

lhe a assistenoia ào depoimento das testemunhas ou o direito 

de deixar ao seu procurador o encargo de acompanhar o inque

rito, havendo o accusado dito que iria assistir o depoimento 

das testemunhas de accuaação, pelo que pelo procurador foi 

dito que ante affirmação do aoausado~ pedia licença para se 

afastar, com o compromisso apenas de juntar a procuração sim

plesmente para o effeito deste termo. Do que, para constar, 

eu, Manoel ugusto 

vindo de escrivão, 

da Commieaão, ser-

egual 
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JUNTADA 

Em seguida, junto estes autos o instrumento de procu-

ração presentado pelo solicitador Angelo Baptista do Nasci

mento, que assistiu o accusado em suas dec~arações, como 

adiante se vê. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz 

~unior, Secretario da Commissão, servindo de escrivão, da-

otylographei este termo em quatro 

aubscreVo,W~ 7.....,4 
I 

vi~ de egual teor, 

,~. 
? 

que 

• 



REPOBUCA DOS ESTADOS OS DO BRASIL ~~~ 
Municipio de Itaperuna 

Estado d9 Rio de Janeiro 

Primeiro Traslado de Proouração bastante que faz _ _ =-

~~· :=-::::::::::::::====--
~-...,~------

do N asc i· 

reconhecido . pelo . . prÓpr io . . de mim escn vao de P az e dos testemu nhes no nm assinl!das, ig ua lmen! 
minh as conhecidos, do qu e lr~ l o e dou fé; perante as qu a~ s por e i~.L..me~ d . !o~le publ i o 

Çhi; ~ ~..,-.....,~,. .. ,4 ?~~ ~~~·u "Á~ te.« ,..., 

i~stru ento. nome a ... e cons lttue ... seu .. bas tante ... procurador ... o . . . ~ ___ b""ª-

~ / . . • .. / 7 

~'<7<< <4 ~ti;~.-.... '~~ ~c:.c-eL<- e e· ~ ~.,b. -
T ~v :z-;::; ~ -r ... -- ..,.,. -~-~-- ~ --r·· .. 2.0 = .... ~C~-.-.- --. <"~ --1c4-z 6~c4 ~ Ú e. <:::9 •e".,;à -?,; 

r / ~ 
.et4-- .--..i. "1 , ...... .a .e.~~__..· 6"-. R ;.z:.....q .....c.:- <=< ~~ tG .. . ~ ~ ... 

7 / 
~- .:::;_. h...:t~ < oh ca.-.;.. _~ ~ -z~ 0 e • ... ~ 4 ~ .. 4 '""? "7 / ... u 

~ 4<b:;::::-.::..... ~-·~~- q..,-:-e .. 
--~ o-&;/p ~d........e ~ ~~ .-.-..1 ..... 4' .. ~ ·---

~ 7 



ao . .. quo ... concede .. . lodos os seus podere s por Direito permitidos, perfi que em nome dei ... 
outorgante ... como se presente fosse .. . , possa em Juizo, ou fóra d' ele, req uerer e olego r tudo 
quanto fõr a bem de seu direito , em todas as suas causas e demandas civ is e crim es, movida s 
e por mover, e que fôr ... Autor . . . ou H é ... em um outro fõro, seguindo suas ordens c av isos , 
que se rão onsiderados como parte d' es le Ins trumento ; s ubs tabelecendo es ta em quem ronv1cr, 
e os substabele idos em outros, e revóga-los querendo; propon,do fiS ações ·ompelentes centro 
qu~;:m direito ti ver, pres ta r em sua alma os juramen tos licidos, faze l-os dar a quem conv ier; as · 
s in ar todos os krmos, au tos , folhas e papeis prrciosos: apelar, agrav11r. em barga r e inl t rpor quais
quer outros recursos, a inda os de rev is ta e fin acs de is- cs; faze r jus lill tlç - es, inlim açót·s , lou va
ções, removimcn los , tomar posse de bens, desislencia, rec lama ções, rec!ifi caçõcs, con fi ss - es, va
riar de açõe: , t:xcc uçõcs, a rrema tações, sec, ues tros, pen horas, prole los, conlra-proles los, em bar
gos e desembargos; produzir, inquirir, perguntar c ontroditar le!< lemunhas: d ar de suspeito a 
quem o fôr : pro ecler a inven tarius e partilhas, dar-se por c itado para e las e a tudo assis tir a té 
sentença final; li ilar e relicitar sobre- qua isq uer bens, arrematações; faze r co ns iliações perante 
quaisquer autoridades, para o que oncedt: .. .. . ilimitados poderes, oferecer lodo o genero de arti
gos papeis preciosos. sem reservas de poderes que os ha por d ecl.:~ rados . orno se nes to fossem es
pec ifica dos . e tudo quanto fõr fei to pelo dito se u proCurador ou subs tabele idos , haverá por va
lioso e firm e, e só para s i reserva a nova itt~ ção e o poder de vendas de bens. E el e como assim 
o di sse ..... do que dou fé, fi z a presen te, que lh e ..... li. are i! .. "-:-7- •...... c assina c.~...... ~ 

,b:-&. ... .., .. ~- c~<%.c .d~~~~~~~::k:!!:-re e .. 
~ -;:;;::;.&r~~~ 2cz~~ ...... ,._ ..... .::::;::, ~á-~ .. -r-
~- ~.J- <~-- .L.~.-~-----~~.d~~~ 
~;c;;~~~~ .dr~-,~ ~ 57~ ~ ~---- ....... -c·~~·~ 

.. ?~-~~~~~~.e. ~~~d .. z~:____-!9::::::'!!:~ 
~~~-U~ 41~~-~- -4 . .......::: ~ é?L-Lf; 

;a. ~::;c~-~-~~ ~-~~~~ 
~ L .. e( ____ d:.. .. ~4"~~&. /bjk~4c~~~ 
.ç&_ #~~~ -- ~ ~_.,-.-G'.:- ~.-rc-. .~-~4 ... 
~~. - ~~~~~~~--~""""-~;~ ··~-~-4-~~ ..... -"!!: -~---.L-. __ 

:?!~~~~~~~-~ :;,=::JE~=~E 
....-zA.- %-c:::..~ r ,~Z~=ii:Z .. ;:z-

~= ~~/C' ~:~:c::: .::::::J. c:« -

~ ~:::::.0 .c- _.z~ . 
,?/~7--4-~~~/ 

~ c:J:;,.d 4 -c-"14L_ 

-~~ 

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

-------------------- -------------------"----------

• 



I 
LEOPOLDINA RAILWAY 

• 
PRIMEIRA TESTEMUNHA DE ACCUSAÇIO 

Em seguida, compareceu OCTAVIO BARBOSA DA COSTA , 
I »:r 

braeilei-

ro, com trinta e seis annos de ed de, casado, residente nesta~~ 

localidade de Poroiunoula, Estado do Rio de janeiro, funooio- r ~ I 
nario publico federal, sabendo 1 r e escrever, os costumes 

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

souber e lhe fOr perguntado a respeito doa factos constantes 

da Portaria de fls. 2, que lhe foi lida, respondeu, quando 

1nquerido, na presença do ao~usado: que a testemunha exerce 

e funcçõee de agente-postal-telegraphioo nesta villa de Por

ciunaula; que na madrugada do dia 29 de JUlho deste anno, 

quando o trem expresso devia partir daqui para Campos, ates

temunha foi deaper tà a na sua casa pelo estafeta Carlos Car-

valho, que deveria fazer o, serviço do carro Correio naquelle 

di , de vez- que chegara no trem expres o do dia anterior, 

isto é, 28; que o referido empregado postal contou á testemu

nha que ao brir o compartimento do carro Correio notou que 

no chão do carro estava u ' a mala completamente aberta; que a 

testemunha, ante o que lhe disse Carlos Carvalho, veiu até o 

carro Correio e ali teve opportunidade de verificar que a ma

la estava de facto inteiramente aber t a, estando o seu laor 

violado; que dentro de tal mala estava um malote (eaoco ) de 

registrados tambem com o lacrre oomplete.mente berto; que tam

~em foi notada a falta de um malote registrado para rtaperuna; 

que verificado o registro da Agencia postal, foi constatado 

que dentro do malote de registrados que estava dentro da mala, 

digo, que dentro do saoco de registrados que estava dentro da 

mala havia a remessa de 380$000 para Nictheroy, sendo que fal

tava o enveloppe onde estava esta tmportanciaJ que ante o oc

corrido, o funocionario Carlos Carvalho perguntou á testemu

nha se deveria ficar, respondendo-lhe a testemunha que não, 
it 

pois que no momento não havia nenhuma autoridade policial, 

tendo assim o estafeta Carlos Carvalho feito o trem até o des

tino Barão de Mauá; que pela manhã do dia 29, cumprindo sua 



LEOPOLDINA RAI LWAV 

sua misaão, a testemunha levou os factos ao conhecimento da 

autoridade policial local; que a autoridade policial, rece

bendo a denuncia da testemunha, iniciou as eyndicanciae ne

oes~arias, mandando vir á sua presença o accusado Osorio Ne-

ves e o vigia da Leopoldina, de nome Domingo~, segundo presu

me, para inquiril-os, de vez que eram s duas pes Oas que 

pss ndo a noite accordados poderi~ offerecer lgumdetalhe; 

que Osorio Neves e o vigi foram á presença da autoridade po

licial e ali disseram nada saber a respeito; que Carlos Car

valho tendo ido até Barão de Mauá, ~lá no Rio contou o facto 

na Repartição dos Correios não só a chefes de ~erviço como a 

collegas seus; que um dos collegae de Carlos Carvalho, de 

nome Duque Estrada, contou-lhe então que certa vez tinha per

dido uma navalha no carro Correio e alguns jornaes, dando a 

Carlos Carvalho os oaraoteristiooe da navalh&J ~ue de posse 

dessa informação, Carlos Carvalho voltou immediatamente a 

Porciuncula e aqui se entendeu com a autoridade policial so

bre este ultimo detalhe; que a autoridade policial proced&u 

uma busca no quarto do accueado Oaorio Neves e ali foi enoon-

trada, na mala do acousado, a. navalha, e, em cima da mala, 

alguns dos jornaea; que detido novamente Osorio Nev ~, este 

confessou á autoridade policial o furto que praticára na noi

te de. 28 para 2.9 de &Julho, no carro crorreio numero 287-D, do 

qual subtrahira o enveloppe registrado com a quantia de Rs. 

380$000 e o malote para Itaperuna; que quando a testemunha 

chegou ao oartorio da Policia, já Osorio tinha prestado sua 

confissão, all gando que o dinheiro mandára para aua mãe em 

Recreio; que mais tarde, num dia em que a testemunha não se 

achava presente n ata localidade, Oaorio Neves declarou onde 

estava o dinheiro e a apprehenaão do mesmo foi testemunhada, 

conforme informação dada á testemunha; que não foram appre

hendidos os 380$000, porém, apenas, 360$000; que de memoria 

não se record do n~ro da mala, assim como o do sacao e do 

registrado, mas, pôde examinar na sua Agencia e prestar á 
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á crommisaão, por esoripto, os detalhes indiepensaveia; que 

não é ~egulamentar fazer a entrega das malas do crorreio ao 

ambulante de ve~pera, porém, justamente no dia 28 de JUlho, 

o conduotor de malas da Agencia local, wn senhor de edade 

avançada, perguntou á teetemunh ae elle podia fazer a entre

ga d~malas ao ambulante na vespera, pois que tinha de tomar 

um remedio; que a testemunha respo~deu ao conductor de mala 

que lá na Agencia mandava ella, testemunha, porém, no carro 

Correio já ella não podia dar ord na e assim deveria o con

sultante se entender com· o estafeta do Correio; que acquiee

cido o pedido do conductor de malas local pelo ambulant , foi 

o serviço feito de vesper ; que a testemunha sabe haver a JUS

tiça de Itaperuna feito o processo a respeito doa casos sobre 

os quaea acaba de dep~r, pois que ali em Itaperuna a testemu

nha esteve depondo, o mesmo aconteoehdo com o estafeta Car los 

Carvalho, o ajudante da estação e o agente da es t ação da Leo

poldina., bem como o vigia da meema Estrada, de nome Domingos.; 

que testemunha não sabe, nem ouviu dizer, houves&e a Poli

cia agido com violencia contra o acousado, pois, como disse, 

o que se deu ali na Policia foi a confissão do accusado depois 

de ter sido encontrada em seu quarto a navalha, a que a teste

munha já alludiu; que a testemunha soube que a importancia de 

36otooo foi encontrada enterrada, dentro de uma caixa de phos

phoros, perto da caixa dagua existente junto ao barracão de 

machinaa, loca1 indicado pelo proprio accusado, que tambem 

acompanhou a policia nessa diligencia; que a quanti a de Rs. 

36otooo, apprehendida pela autoridade policial, foi entregue 

pela mesma á testemunha, mediante recibo. Dada a palavra ao 

accueado, por este foi dito que o depoimento da testemunha é 

.verdadeiro, porém, tudo ee deu porque o accuaado foi obrigado 

pela Policia e é aó isto o que t em a dizer. Dada a palavra á 

t estemunha, esta confirmou o seu depo~ento . Nada mais havendo 

nem sendo dito, mandou o senhor Presidente encerrar o .presente 

depoimento , que, depois de lido e achado conforme, vae assi-
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aasignado pela teatemunha, pelos membros da Commissão e pelo 

accueado. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Va~ Junior, 

Seo-retario da Commissão, servindo de escrivão, dactylographei ~ ~2 

es.te que subscrevo,~JV 

SEGUNDA TESTEMUNHA DE ACCUSA910 

Em seguida, compareceu MANOEL BAPTISTA PEREIRA, brasilei-

ro, com trinta e nove annos de edade, casado, residente nesta 

villa d Porciuncula, Estado do Rio de Janeiro, ferroviario, 

com vinte nnoe de serviço na Companhia Leopoldina, abendo 

ler e e crever, aos costumes disse nada, e, sob o compromis o 

de só dizer a verdade do que souber e lhe f r perguntado a 

ree'Pei to dos factos constantes. da Portaria de tlé. 2, que lhe 

foi lida, reepond u, quando inquerido, na pre ença do accueadoa 

que a testemunha é agente da es.tação de Porciuncula ha tres 

nnos; que ha cerca· de seis mazes veiu para qui como accen

dedor, interino, o aco-ueado Osorio Neves; que a testemunha 

como agente da estação de Porciuncula tem o horario de entra

da no serviço ás 6 hor e e meia da manhã; qu na manhã do dia 

29 de Julho do corrente anno, a testemunha tambem ent~ou para 

o serviço ás 6 e meia horas, quando o seu ajudante Osman Mar

tine da Silva communicou-lhe que o o-arro do Correio tinha si-

4o saaltado e delle furtado um registrado com dinheiro; que 

a testemunha não constatou a violação do carro porque em ser

viço depois da sahida do mesmo pelo expresso que sahe de Por

ciuncula ' 4 horas e 15' minutos da manhã, porém, sabe que o 

facto foi levado ao conhecimento da Policia local; que a tes

temunha se recorda de ter visto o accusado paes:ar pela rua 
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· ~ 
rua, pre~o pela policia local, igto poucos dias após ao 

occorridoJ que a testemunha peasoalmente não assistiu á 

facto ,/ lt/-1 
con- ~ 

fissão do accusado perante 

tor da violação do carro e 

tendo dinheiro, porém, foi 

a autoridade policial de ser o au-
1 

/ ~ 

da aubtracção do registrado oon- ~'í 
informada pelo agente-postal-tele-

graphico deata localidade, Octavio Barbosa da Costa, de que 

o accusado confeasára ser o autor da violação do carro Cor

reio numero 287-D e do furto ali effectuadOJ que no dia 2 de 

Agosto deete anno, estava a testemunha de folga foi at~ 

Cysneiroe, sabendo quando de sua volta que o accusado mostra

ra aonde e~tava o dinheiro, que foi ncontrado enterrado em 

um doe pontos desta localidade; que o dinheiro encontrado foi 

de 360$000, quando o enveloppe registrado continha 38otooo, 

segundo dis~eram á testemunha e o proprio Octavio Barbo~a da 

crosta o confirmou; que a testemunha já depoz na Comarca de 

Itaperuna sobre os factos objectoe do presente inquerito, em 

processo instaurado pela ~ustiça localr que a testemunha não 

sabe, pem siquer ouviu dizer, tenha a autoridade policial lo~ 

cal agido de ~do a coagir o aoousado para a confissão que 

pre tou; que a testemunha, durante o tempo em que está em 

Porciunaula, nunca soube que as autotidades polioiaes locaes 

usassem de violencia para com as peas~as envolvidas em casos 

que demandavam a aação da PoliaiaJ que a testemunha antes do 

tempo em que o accusado veiu para aqui, o via passar nas ma

chinas como foguista, não podendo poristo dizer obre os seus 

antecedente~. Dada a palavra ao accusado, por este foi dito 

que nada tinha a dizer, pois que o depoimento da testemunha 

está certo e é verdade-iro. Nada mais havendo nem sendo. di to, 

mandou o senhor Presidente encerrar o presente depoimento, 

que, depois de lido e achado conforme, vae ssignado pela tes

temunha, pelos membros da Commiseão e pelo accusado. Do que, 

~ra constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da 

Commissão, servindo de escrivão, dactylographei ate termo 

em quatro via& de egual teor, que subscrevo, ~~ 
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TERCEIRA TESTEMUNHA DE ACCUSAÇ(Q 

Em seguida, compareceu ClAUDIO llAZZONI, braai~eiro, com 

trinta e cinco annos de edade, caaado, residente nesta villa 

de Porciuncula, Estado do Rio de janeiro, ferroTiario, com 

quatorze annoa de ser iço na Companhia Leopo~dina, abendo 

ler e escrever, aos costumes disse nada, e, sob o compromisso 

d'e- só dizer a verdade do que souber e lhe f~r perguntado a 

respeito dos factos constantes •da Portaria de ~la. 2, que lhe 

foi lida, respondeu, quando inquerido, na pre~ença do acousa

do: que a testemunha ha um anno que está em Porciunaula como 

revistador e neate cargo é o encarregado da conserva do ser

viço pertencente á Locomoção; que antes· disso a testemunha 

pertencia ao Deposito da Locomoção em são GeraldO; que na 

qualidade de revistador d Locomoção nesta localidade, a tes-
. 

temunha é superior hierarchico do acouaado; que a testemunha 

não assistiu, nem verificou a violação do carro Correio 287-D, 

effeotuada na noite de 28 para 29 de julho do corrente anno; 

que no dia 29 do referido mez, o subdelegado local, de nome 

Sebaatião, conversou com a testemunh a respeito do acous do, 

pedindo-lhe algumas indioa~Õea, ao que a testemunha respondeu! 

que o acoendedor Osorio Neves tinha estado de serviÇ,o da noi

te de 28 para. 29 de J'ulho; que no dia primeiro cfe Agosto dea:

te anno, foi Osori.o detido e, gegundo a testemunha ouviu di

zer, o imputado confessou ser o autor da violação do carro 

287-DJ que posteriormente a testemunha foi informada de que 

do carro 287-D foi subtrahido um enveloppe com dinheiro, não 

sabendo a testemunha qual o total da importancia; que depoia 
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deppis da pri&ão de Osorio, a testemunha se encontrava na of-
• 

ficina de conserva, no barracão de· machinas, quando por ali 

passaram a autoridade policial, o sargento da Força Publica, 

o accuaado Osorio Neves e o vigia da Leopoldina conhecido por 

1 "Purunga•; que a autoridade policial. convidou a te e temu.nha 

para presenciar a appreheneão do dinheiro; que todos se diri

gindo para o lado da caixa dagua, perto do barracão de machi

nas, foi pelo acou ado mostrado o lagar onde enterrou o di

nheiro; que examinado o local pela policia, esta encontrou 

uma caixa de phosphoroe, na qual estava o dinheiro, que, con

tado pela policia, na presença de todos, foi constatada a 

e:x:istencia de 360#000 em cedulae que a testemunha não se .re-

corda da egpecie, mas sabe que eram poucas; que a testemunha, 

ante o que asaiatiu, ficou muito sentida com o caso, por se 

tratar de um companheiro de serviço, porém, não pôde deixar , . 

de contar o que viu, como o fez; que Osorio Neves veiu para o 

logar de accendêdor, interino, em Porciuncula, no mez de Feve

reiro do corrente anno; que antes a testemunha já conhecia 

Osorio Neves desde 1930 e não conhecia, antes dos factos ob-
1 

jectos deste inquerito, outros contra Osorio Neves; que a tes-

temunha não sabe se os ~actoa constantes deste inquerito foram 

processados pela Justiça locala que a Policia, quando da occa

eião em que encontrou o dinheiro e fez a appreheneão, nenhum 

máo trato inflingiu ao accusado, não sabendo a testemunha, nem 

por ouvir dizer, de que tenha a Policia em outra ocoaeião mal

tratado Osorio Neves. Dada a palavra ao acousado, por este 

foi dito que o depoimento da testemunha está errado na parte 

em que se refere ao dinheiro enterrado, pois, ao aontrario, 

o aocu~rado apanhou o dinheiro no quarto annexo o barracão, 

entregando-o á Policia na presença da testemunha, na importan 

c:ia de 360$000, que não estava dentro de caixa de phosphoroa 

nem enterrado e sim dentro da sua mala, porém, dinheiro esse 

que pertencia a economias do aaousado. Dada a palavra á teste

munha, por esta foi confirmado o seu depoimen1to, por ser a 
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a expressão da verdade. Nada mais havendo nem sendo dito, 

mandou o senhor Presidente encerrar o presente depoimento, 

que, depois de lido e achado conforme, vae aesignado pela 

testemunhar pelos membros da crommisaão e pelo aoausado. Do 

que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Secretario I 
da Commiss""o, a·ervindo de escrivão, daatylographei eate em 

quatro vias de egual teo , q ub~orevo,~~~~~ ~ 
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JUNTADA 

Em seguida, junto a estes autos o officio numero 33, de 

3 de Novembro de 1936, do Agente Postal Telegraphico de Por

ciuncula, Octavio Barbosa da Costa, dirigido á Commiseão, 

bem como a copia do officio numero 23, de 29 de Julho de 

1936, do mesmo senhor, endereçado ao Director Regional dos 

Correíos e Telegraphos do Estado do Rio, que o acompanhou, 

e que adiante se vêem. Do que, para constar, eu, Manoel 

Augusto Vaz Junior, Secretario da Commiaeão, servindo de es

crivão, daotylographei este termo em quatro vi" de atual 

teor, qua subscrevo,~ ••• )? Tk -TI ~. 
~c I 
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CONCLUSÃO 

Em seguida, faço estes autos conclusos ao senhor Presi~ 

dente da CommisS"ão. Do que, para constar, eu, Manoel AuguatoCJ fi 
Va~ Junior, Secretario da Commiss~o, servindo de escrivão, \f 
daotylographei este termo em quatr~as de egual teor, que 

subsorevo,~rk ~. ( . I 
Havendo sido referido neste inquerito o eubde· 

legado de policia de nome Sebastião, que. fez- as diligencias 

sobre o furto do registrado contendo a. importanaia de Re •••• 

380$000, a.pprehendendo desta a de 360$000 em poder do aoousa

do, e tambem o vigi'a da LeoJllX)ldina conhec-ido por "Purunga", 

providencie o senhor Seeretario para que os mesmos compareçam 

perante a Commürsão, afim de prestarem depoiBmentoa a bem ·da 

verdade, ara acompanhar referidos depoi-

mentos-. 
de Novembro de 1936. 

DATA 

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

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

da crommisaão, servindo de escrivão, dactylographei este termo 

em quatro vias de egual teo, que. auba~revo, ~~;~ 

CERTIDltO 

Em seguida, certifico e dou fé que foi dado cumprimento 

ao despacho supra, tendo aquellas testemunhas referidas com~ 

parecido e prestado depoimentos na f6rma que adiante se vê. 

Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Va~ Junior, Secreta~ 

rio da Commis-sã.o,. servindo de escrivão, dactylographei esta 

em quatro vias de egual teo~r que subscrevo, 0:_~ 
~ .... v: rk - ~. 

. I l 
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PRIMEIRA TESTEMJ.JN'HA REFERID!A. 

Em seguida, compareceu SEBASTIIO GOMES DE MENDONÇA., bra

sileiro, com, vinte e quatro annos de edade, solteiro, resi

dente nesta vil~a de Porciuncula, Estado do Rio de .Tanairo, 

gua.rda-livrotr, sabendo l.er e escrever, e, sob o compromisso 

da verdade, declarou, quando inquerido sobre os factos deste 

inquerito, na presença do aocusado\ que a testemunha é se

gundo supplente de subdelegado de policia desta localidade, 

sendo que na ocoasião em que houve a violação do carro cror

reio e o deeapparecimento do mesmo de um registrado contendo 

380$000 estava em exercicio daquell.e oargo; que estes factos 

se passaram da noite de 28 para 29 de ~ulho deste anno; que 
• 

a tetrtemunha. teve conhecimento doa factos ocaorridos· no dia 

29 do referido mez de .Tulho, pela manhã, por intermedio do 

senhor Ootavio Barbosa da Costa, agent -postal-telegraphioo 

desta localidade; que entrando a testemunha em diligencias 

para apurar os factotr, teve suas vistatr voltadas para o aocu~ 

sado e para o vigia da lenha da Le~p~ldina, o folgador do vi

gia effectivo, pois que ambos passando a noite aoaordados, 

deveriam algo saber, ooma, por exemplo, alguma cousa de anor

mal que se paseaatre no carro do Correio, então pernoitando 

junto ao barracão de machi~, onde tambem estava e ainda 

existe o quarto onde dormia Osorio Neves; que ante as contra-
. I 

dioçõea de Osorio Neves, a testemunha, embora augmentaseem 

as suas suspeitas, veiu dar uma batida no quarto do aocusado, ' 

porém, nada encontrou que pudesse offereoer uma pistaJ que 

nesta ocoa~ião, examinando a mala do acousado, ali encontrou 

vinte e poucos mil réis; que ante o resultado da busca, a 

testemunha die-tre ao acouBado que por aquella vez elle es·tava 

livre, pois que tinha acabado a suspeita; que tendo ido ao 

Rio o estafeta Carlos de Carvalho, funccionario postal que 

estava de serviço no carro violado na noite de 28 para 29 de 
1 

.Tulho deste anno, na sua volta informou á testemunha que col-l 

legas seus tinh~ soffrido furtoB aqui, sendo um em quinze 

exemplares do jornal O RADICAL e outro, de nome Duque Estra-
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f]; 
Estrada., em uma navalh.a marca •calombo"; que ante esaa infor- ~/t 
mação, a testemunha resolTeu dar nova busca no quarto do ao- ~ 
ousado Osorio Neve , ncontrando então tres ou quatro exem.- /Jn f~ 
plar~s do jornal O RADICAL, os q_uaes· tinham a parte destinada-1/ ( 

ao nome do assignante raErgada, e a navalha já mencionada, 1 

~azão por que foi detido Osorio Nevea e, mquanto o mes~ era 

conduzido para o cartorio do escri~ão de paz pelo sargento 

commandante do destacamento, a testemunha foi procurar o vi-

gia que trabalhara na noite de 28 para 29 de ~ulho; que ao 

chegar a testemunha no cartorio d.e paz, ali foi informada 

pelo eEterivão de que Osorio Neves eonf&Etaára ser o autor da 

violação do carro do Correio e do furto da ~portancia cor

respondente ao registrado que dentro de uma mala do crorreio 

se achava no mesmo carro; que Osorio Neves repetiu á testemu-. 
nha sua confissão prestada ao escrivão, allegando que não 

confese'ra antes porque tinha doze annos de ser iço e tinha 

medo de perder o seu logar; que Osor.io NeveEr quando confessou 

a autoria do delioto, informou que o dinheiro f ra mandado com 

sua roupa para RecreioJ que a teatemunha, em virtude dea~a 

informação de Osorio e mais a de que já escrevera para mandarem 

o dinheiro de volta, o conservou detido até que chegasse o 

trem expresso mineiro; que nesse dia o referido trem chegou 

bastante atrazado, porém, logo á sua chegada, a testemunha 

tratou de certificar-se ee o dinheiro tinha vindo e como nada 

chegasB"e, se dirigiu á cadeia, onde foi falar a Osorio Neves; 

que a teatemunha fez ver a Osorio NeveS" que havendo elle já 

confe sado ser o autor do delicto, não devia estar negando o 

local onde puzera o dinheiro furtado porque tal facto ao in-

vés de beneficiar ao aocuaado, só poderia ser contra elleJ 

que Oeorio Neves resolveu então dizer á testemunha onde estava 

o dinheiroJ que ae lembra a testemunha que isto se deu mais 

ou menos áe lO horas da noite do dia 3 de Agosto do anno cor

r .enteJ que- de posse de mais esta oonfisaão do aoeusado, a 

testemunha, em companhia do aargento commandante do destaca-
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commandante do destacamento e de Osorio NeveB, dirigiu-se 

para o ~o cal indicado pelo acaue-ado, o qual &ra perto da. 

caixa dagua situada proxima ao barracão de machinae:, e pas·· 

eando pelo barracão, a testemunha viu Claudio Ma~zoni, que 

tinha naa mãos uma lanterna, e o vigia de lenha, Sebastião 

de ta~, conhecido por •curunga", aos quaes convidou para 

verem o local onde o accusado ente,rrara o dinheiro furtado 

e assistirem tambem á contagem da importancia q~e foaee en-

contradaJ que todos assim se dirigiram para o logar confe&• 

eado pelo acou&ado e ali, com o auxilio da c~aridade da lan

terna de Mazzoni, o accusado, depois de procurar algum tempo, 

encontrou uma caixa de phsophoroe-, que, aberta, dell reti

rou o dinheiro~ o qual, contado, importava em 360 000, sendo 

que os 20$000 restantes o accusado confee-e-ára já haver gasto; 

que ase-im como está prestando o depoimento é que foram effe- I 
ctuadae todas as diligencias da policia, sem a menor ooacção 

contra o acousado, conforme é testemunha toda a população lo

cal J que a importancia encontrada na caixa de phoErphoros e.s- ~ 

tava aseim composta: uma nota de duzentoa mil réiEr, uma de 

cem mil réis, uma de cincoenta mil réis e uma de dez mil réis, 

apresentando todas ellas o furo do grampo usado pelo Correio; 

que a importanoia de 360$000 foi entregue ao senhor Oatavio 

Barbosa da Costa, mediante recibo, havendo tambem sido entre-

gue a navalha ao estafeta Duque Estrada; que a hora em' que o 
• 

dinheiro foi entregue pelo acoue-ado, depois de tirado do lo

cal em que se achava enterrado, era 10 horas e 15 minutos da 

noite, maiS' ou menoa. Dada a palavra ao ooueado, por este 

foi dito que de facto confessou á testemunha ter em seu poder 

o dinheiro, por~m, este não foi encontrado enterrado e sim 

elle, . aoougado~ o foi buscar no seu quarto; que tambem é ver

dade haverem C~audio llazzoni e "Purunga" assistido o accusado 

entregar á testemunha o dinheiro. Pela testemunha foi dito que 

confirma o seu depoimento, por ser a expressão da verdade. 

Nada mais havendo nem sendo dito, mandou o senhor Presidente 1 

' 
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Presidente enaerrar o presente depoimento, que, depois de _&~ 
lido e achado a9nforme, vae assignado pela testemunha, pelos 

membros da Commissão e pelo acausado. Do que, para; aon.star, On {!J 
eu, Manoel Augusto Vaz da Commdseão, ser· i! 
vindo de escrivão, de egual 

SEGUNDA TESTEMUNHA REFERIDA 

Em ~eguida, compareceu SEBASTIXO JOSÉ FLORINDO, brasi-, 

leiro, com vinte e oito annos de edade, casado, residente 

nesta villa de Poroiuncula, Estado do Rio de Janeiro, ferro-

viario, aom ceraa de onze annos de serviço na Companhia Leo· 

poldina, sabendo ler e esarever, aos costumes disse nada, e, 

sob o compromisso da verdade, respondeu, quando inquerido a 

respeito dos factos deste inquerito, na presença do acousado: 

que a testemunha se encontra ha um anno como vigia do Depo

sito de lenha em Porciunaula, sendo que antes exeraeu igual 

funcção de vigia na estação de Espera Feliz e mesmo nesta es

tação; que a testemunha é conhecida pelo vulgo de "Purunga~~ 

que a testemunha não estava em serviço na noite de 28 para 

29 de Julho deste anno, estando trabalhando no seu logar Do

mingos de tal; que a testemunha ouviu falar de que o carro 

Correio fOra violado na noite de 28 para 29 de Julho, ouvindo 

tambem dizer que de dentro de uma mala que estava nesse car

ro foi subtrahido um enveloppe de registrado do Correio con

tendo a quantia de 380$000; que a testemunha se recorda de 
• que em uma noite do principio do me~ de Agosto deste anno, 

cuja data não p&de preaisar, ás 10 horas, mais ou meno~, pas

saram pela perna do triangulo, proximo ao barraoão de maohi-
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~ 
subdelegado de poliaia, em oompanhia do sargento ~ maohinaa, o 

co:rmnandante 

~riio em que 

do destacamento e do acau~rado Osorio Neves, occa-/h ft( 
a testemunha voltava com Claudio Mazzoni da cai• ~/ )~ 

xa dagua; que o subdelegado convidou a testemunha e crlaudio 

Mazzoni a presenciarem o aocrusad·o encontrar o dinheiro e en

tregar; que todos então se dirigiram para lá um pouquinho da 

caixa dagua, onde Osorio Neves oom ,pouoo tempo encontrou uma 

caixa de phosphoros, a qual, aberta, mostrou conter dinheiro; 

que retirado o dinheiro da caixa de phosphoros, foi o mee~ 

entregue á autoridade policial, a qual, na presença de todo~r, 

contou o dinheiro, cujo montante era de 360$000, as~rtm esp -

oifioado: uma nota de duzentos mil réis, uma de cem mil réis, 

uma de ~inocenta mdl réis e uma de de~ mil réis; que a teste

munha, quando assistiu Osorio Neves entregar o dinheiro á 

autoridade policial, não presenciou nenhuma violencria desta 

contra aquelle; que a testemunha não sabe, nem por ouvir di- ~ 
zer, tenha havido croação da autoridade policial afim de ao

lher a confi~r&ão de Oaorio Neve~r; que a testemunha conhece 

Osorio Neves de ha seis mezes para cá, isto é, desde quando 

o acousado veiu para aqui co~ accendedor interino. Dada a 

palavra ao aooueado, por este foi dito que o depoimento da 

testemunha está certo, excrluido apenas o ponto em que depoz 

sobre o "enterro" do dinheiro, porque o dinheiro não estava 

nem em caixa de phosphoroa nem enterrado e sim no quarto do 

acousado, dentro da sua mala, onde elle oollocou os 360$000, 

que retirou de seu bolao, depois da primeira busca dada pela 

autoridade poliaial, Dada a palavra á testemunha, por esta 

foi dito que confirma o seu depoimento, por ser o mes~ a ex

presaão da verdade. Nada mais havendo nem sendo dito, mandou 

o senhor Presidente encerrar o presente depoimento, que, de

pois· de lido e aahado conforme, vae a~rsignado pela testemunha, 

pelos membros da Commissão e pelo accusado. Do que, para 

constar, eu, Manoel Augusto Vaz junior, Secretario da crommis

aão, servindo de escrivão, dactylographei e~rte em quatro vias 

' 
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vias de egual 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Em seguida, tendo sido ouvidas todas as testemunhas de 

aoausação e a segunda e ultima testemunha referida, mandou 

o senhor Presidente encerrar o presente inquerito, assignan

do-s·e ao aoetusado o prazo de cineto diar:r, que fica desde lojo 

correndo, para apresentação da defesa escripta que tiver, de 

ve~ que disr:re não ter no momento nenhuma defesa a aprer:rentar. 

Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz JUnior, Seor -

tario sorivão, daotylographei este 

termo em quatro vias de r, que subscrevo e asaigno 

o a.oetusado, tç..C~ 

• 
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• 

CERTIDXO 

Aos 7 dias do mez de Novembro do anno de 1936, certifico 

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

defesa esaripta pelo aoougado, que adiante se vê. Do que, 

para const r~ eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Secretario da 

Commiaaão, servindo de escrivão, daotylographei esta certi

dão em quatro vias de egua7J teor, que eubacrevo, ~ ... .jJ 
~L? ?*"'"L.. -f/ ~. 

f t I 

• 



E~re~ia Commissão de Inquerito Administravas da üompanhia Led 

Railway Rio 

Contestando o depoimento de Octàvio Barbosa runcionario dos 

e tele~raphos aqui de Porc i uncu1a , affirmo que esta funciol 

mais fez do que procurar , compactuado com a autoridade loc~ 

i:Uem que pudesse arcar com as ~raves responsabilidades que 1 

os seus hombros , por ter elle infrin~ido o e~ulumento dos 1 

le~raphos Gerais , entre~ando na vespera ao l!:staf'eta , as m 
s , com data da madrui;ada se~uinte as 4 horas •••• Certo de 

cumprisse com o seu dever , não se teria dado esse facto Lã 
t' esse al~uem que elles precisavam , foram encontrar na mir. 
, 

soa , pe~o facto de tr8balhar a noite toda na limpesa da ma 

cão , onde se achaaa o carro Uorreio ; para mim , não f'oi s 

autoridade local , acima referida , ne~ado que tivesse elle 

lencia e entretanto , essa violencia ficou perfeit~ mente p1 

minha prisão no dia 1 de .L'1~osto até 24 de üu.tubro do correr 

mandado de prisão preventiva e sem pronuncia. 

A E~re~ia Uommisão de lnq_ueritos Quando mandou convidar a < 

rida , para vir prestar o seu depoit~mento , es t ou bem cer1 

rando q_ue a referida autoridade , viesse diser no inauerit 

alle. aÇoes eram verdadeiras e que elle havia a ~ ido com vio 

mim , por cujo depoimento tambem eu contesto . 

Francisoo ·amem da Uosta , f'sendeiro muito proximo a cidada 

de Minas , t~ndo a sua propriedade evadida pelos apanhador 

cidade , recommendou a estes q_ue não abrissem c<minhos nos 

ra evi tar que a sua criação por ali sahissem fu~indo dos s 

disendo que a~iria até com violencia , caso elles persesti 

sito . No meio dos apandores de lenha havia um menino dA 1~ 

che~ar a casa disse a seus paes o q_ue havia dito o f'asende 

No dia se~uinte , os paes desse menino mondaram - no - o no1 

lenha e o menino receiando lá voltar , r esolveu - se a fui: j 

voltar a casa dos paes . 
----------------------- ------------------------------



Os paes do menino , como sra natural , procuraram o rilho~~se• ndo dia e 

como não conse~issem descobrir o seu paradeiro , foram a p~c:a· e de am a quei

xa • O dele~ado militar não se fez de ro~ado , dirigia - se immeniatamente para 

a fsenda de i rancisco . ornem da Costa e o pendeu trasPndo- o para a cidade Junta 

mente com os seus em:pre~ ·· dos e tanta :pancada como tam'bem :pur~e1ntes fortes deram 

no pobre homem que elle se vio obri~ado a confessar a autoria de um crime bar~a

ro que elle não havia :praticado e quando já :preparado o :processo , eis cue sur~e 

na :policia o menino que todos jul~avam-no ~orto e assàsis~nado pelo fasendeiro 

~rancisco .1omem .da Costa que lo~o foi :posto em liberdade com um simples me des

culpe . E é assim que a~e a policia do interior . 

ssim sendo e confiado no es:perito de liberalidade e justiça , espera da E~re~ia 

Commissão a reinte~ração do seu car~o • 

Porciuncula 6 de r ovembro de 1936 

(9~/V~<4r~4 
.ü.ccendedor 
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CONC'LUSÃO 

Na mesma data retro, faço estes autos conclusos ao se

nhor Presidente da Commiasão. Do que, para constar, eu, 

Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da Commissão, servindo 

de escrivão, dactylographei de egual 

Junte-oe aos autos o relatorio da Commiseão de 

Inquerito Adminiatrat 

Rio de 

DAT!A. 

Novembro de 1936. 

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

que, para constar, eu, Manoel Augusto Va~ Junior, Secretario 

da Commiss.ão, servindo de escrivão, dactylographei este ter

mo subscrevo, w(fl.M.: .. ~ 

JUNTADA 

Em seguida, junto a estes autos o relatorio da Commissão 

de Inquerito Adminiotrativo, que adiante se va.. Do que, 

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

Commisaão, servindo de escrivão, dactylographei este termo 

em quatro vias de egual te'J/ • que aubaarevo, t«_~ 
~·~rk-~, ~-{ I 
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COMMISSÃO DE ~QUERITO ADMINISTRATIVO 

-I •• 113- Rio de ~aneiro, 18 de Novembro 

Illmo.Sr.Director Gerente 

Presente 

PESSOAL DA LOCOMOÇÃO - FOGUISTA OSORIO NEVES - INQUERITO 
ADMINISTRATIVO 

RELIA.TORIO 

Osorio Neve , foguiet da Repartição da Locomoção, ser

vindo como accendedor de machinas, interino, em Porciunaula, 

é accu~ado de haver, na noite de 28 para 29 de Julho do cor

rente anno, violado o carro-correio no 287-D e do mesmo ter 

furtado, depois de violar tambem a mala postal, um registrado . 
com a importanoia de Rs.380 000. 

Do facto tomou coriheoinento a Poliaia local, ~ue ppre

hendeu em poder do imputado, após a confissão deste, a ~uan-

tia de Rs.36o oco. 

Para dar cumprimento ao determinado pela Portaria de 

fls. 2, em seguida ás notificações e intimação neceasarias, 

a Commisaão infra aaeignada se transportou á estação de Por

ciuncula, ouvindo o indiciado e oinco testemunhas, das ~uaes , 

duas referidas. 

O accusado se fez acompanhar de seu advogado, o qual, 

ante a attitude do seu constituinte com a &ffirmação feita no 

final de suas declarações, deixou de acompanhar o inquerito 

administrativo até seu final. 

De suas declarações, verifica-se: 10 - que o indiciado 

nega a autoria da falta grave que lhe é attribuida; 20 - que 

sua confia ão perante á autoridade policial foi o resultado 

de coacção exercida pela referida autoridade; 30 - que na 

noite de 28 para 29 de Julho do fluente anno, estava de ser

viço, havendo pilotado a locomotiva ~ue conduziu a composição 

do trem tanto para o barracão de pernoite como deste para a 
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~ 
estação de Poraiunaul , pela madrugada do dia 291 40 - que o ~ 
estafeta da Repartição dos Correios e Telegraphos, em servi-

ço no alludido oarro 287-D na noite de 28, não era aiquer a ~ 3 
seu aonhecido; e 5Q - que, até o dia de s ua prisão pela Poli-1} 

~ia, o incrinnnado nenhuma ~ueixa della tinha, não tendo sido 

jámais por ella incommodado. 

Tree for~ as testemunhas de accusação arroladas na 

Portaria de fls. 2: Octavio Barbosa da Costa, funocionario 

publico federal, exercendo o cargo de Agente-Postal-Telegra-

phico na villa de Porciuncula; Manoel Baptista Pereira, Agen

te da estação de Porciuncula, contando na Companhia 20 annoa 

de serviço; e Claudio Mazzoni, revistador da Locomoção, com 

14 8 nnos de serviço na Estrada. 

O depoimento da primeira testemunha, assistido pelo 

increpado, é muito claro e precisa com s egurança todos os fa

~toe praticados por Osorio Neves. Escla r ece que o a ccusado 

só confessou o delicto praticado depois que o estafeta Carlos 

de Carvalho, de serviço no correio ambulante na noite de 28 

para 29 de .Tulho, voltou á Porciunc·ula e levou ao conhecimen

to da autoridade policial haver deaapparecido, certa oocasião, 

quando em serviço o estafeta Duque Estrada, do carro-correio, 

uma navalha marca "Colombo .. e alguns jornaes:, objectos estes 

encontrados na mala do ~putado. Refere-se á apprehensão 

testemunhada da quantia de 360$000, enterrad perto da caixa 

dagua existente junto ao barracão de mach1nas, local indicado 

pelo proprio indiciado. Refutando, por ultimo, a allegação 

de Osorio, de que confessára na Policia, em virtude de coacção 

desta. 

segunda t es temunha , ha tres annoa em Porciuncula, não 

sabe, nem ao menos ouviu dizer, tenha a aut or idade policial 

agido de modo a coagir o acouaado para a conf is s ão que pres

tou quan o s e dis se autor da vi olação do carro-correio 287-D 
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e doa furtos ali praticados, sendo que durante o tempo de sua 

estadia naquella localidade, nunca soube que as autoridades 

polioiae looaea ueaaaem de violenoia para oom peaa~as envol-qG\1 

vidas em casos que demandavam a aação da Policia. t( 
A terceira testemunha, mesmo oondoida da situação do 

accusado, um seu companheiro de serviço, conforme dealarou, 

não poude deixar de dizer a verdad~, isto é, - de que se acha

va no barracão de machinaa quando por ali passou a autoridade 

policial em companhia de um sargento, do imputado e do vigia 

da Leopoldina conhecido por ''Purunga", convidando-o para pre

senciar a. appreheneão do dinheiro, o que ee deu proximo á 

caixa dagua, perto do barracão de maohinas, depois de haver 

o inculpado indicado o local, encontrando-se, dentro de uma 

caixa de phosphoros, o dinheiro, que, contado, attingia a 
• I 

aomma de 360$000 em poucas cedulas. Adiantou esta testemunhá 

que a Policia, quando da occasião em que encontrou o dinhei

ro e fez a apprehensão, nenhum máo trato infligiu ao accusado, 

não sabendo, nem por ouvir dizer, tenha a Poli~ia, em outra 

occaaião, maltratado Osorio Neves. 

Em cada um desses depoimentos, quando facultada a pala

vra ao accusado, este declarou: no depoimento da la. testemu

nha - "que o depoimento da testemunha é verdadeiro, porém, 

tudo se deu porque o aoousado foi obrigado pela Policia e é 

só isto o que tem a dizer"; no depoimento da 2a. testemunha -

"que nada tinha a dizer, pois que o depoimento da testemunha 

está certo e é verdadeiro"; e no depoimento da 3a. teetemu-

nha - "que o depoimento da testemunha está errado na parte 

em que se refere ao dinheiro enterrado, pois, ao contrario, 

o aoousado apanhou o dinheiro no quarto annexo ao barracão, 

entregando-o á Policia na presença da testemunha, na impor

tancia de 360$000, que não estava dentro da caixa de phospho

ros nem enterrado e sim dentro da sua mala, porém, dinheiro 
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lt esse que pertencia a economias do accusado" . 

Ante a allegação de Oeorio Neves, aliás já destruida /} ~~ 
-lt pelas tres testemunhas, de que a autoridade usara de coacçao 

para obter sua confissão, e tendo em vista o depoimento da 

3a. testemunha affirmando que o vigia da Leopoldina de nome 

"Purunga" testemunhara a apprehehsão da quantia de 360$000, 

foram ouvidas aquella autoridade e o referido vigia. 

As de~larações de ambos, ouvidos cada 'um de sua vez em 

presen a do imputado, confirmam absolutamente oe depoimentos 

das tres testemunhas anteriores, parecendo dispensavel maior 

exrune, todavia, vejamos , em resumo, os seus pontos princi-

paes. 

O Subdelegado de Policia, Sebastião Gomes de Mendonça, 

depoio de historiar as primeiras diligencias, conta que Car-

los de Carvalho, o estafeta que estava de serviço no carro 

violado na noite de 28 para 29 de Julho do anno corrente, 

voltou do Rio informando á testemunha que outros de seus com

panheiros foram furtados em 15 exemplares do jornal "O Radi-

cal " e em uma navalha marca "Colombo " , objectos estes que, 

offerecendo nova pista á testemunha, foram apprehendidos em 

poder do accusado, sendo que do alludido jornal só foram en

contrados tres exetaplares. 

A prenomeada autoridade narra ainda: nue Oeorio Neves 

confessou ser o autor da violação do c~ro-correio na 287-D 

e do furto do registrado de 380$000, de que foram appr ehen

didos 360 000, de vez que o ind i ciado confessou tambem que 

gastara doe 380$000 a eomma de 20$000; ue a quantia de 

360$000, apprehendida em presença das testemunhas Claudio 

Mazzoni e "Purunga" , se achava em uma caixa de phoephoros, 

esoondida ·pelo imputado perto da caixa dagua, se compunha de 
" 

uma nota de 200 000 , uma de 100$000 , uma de 5o 000 e uma de 

10 000, tendo sido entregue, mediante recibo, ao senhor Oota-

vio Barbosa da Costa, Agente -Poatal-Telegraphioo; que nenhu-
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ma coaação soffreu o i mput ado para as confissões prestadas, 

conforme é testemunha toda a popu~ação local. 

O vigia da Leopoldina, Sebastião José Florenoio, conhe

cido pela alcunha de "Purunga" , confirma o que disseram Clau

dio Maz~oni e o Subdelegado. De facto, foi testemunha da 

appreheneão da importancia de 360$000 (em uma nota de 200$000, 

uma de 100$000, uma de 50$000 e uma ~e 10$000), que se encon

trava dentro de uma caixa de phoaphoros, escondida pelo aoou

sado perto da caixa dagua. Assistiu o imputado mostrar o lo· 

cal do esconderijo do dinheiro e não presenciou nenhuma vio

lenoia da autoridade policial, não sabendo, nem por ouvir di

zer, tenha havido coaoção da mencionada autoridade afim de 

colher a confissão de Osorio. 

No depoimento de Sebastião Gomes de Mendonça, disse o 

incriminado: " que de facto confessou á testemunha ter em seu 

poder o dinheiro, porém, este não foi encontrado enterrado e 

sim, elle, aocusado, o foi buscar no seu quarto; que tambem 

é verdade havere til Claudio Mazzoni e "Purunga" as ais tido o ao

ousado entregar á testemunha o dinheiro " . 
• Ao ter a palavra para reinquirições á testemunha "Pu-

runga11 {Sebastião J osé Florencrio ) , dealarou: " que o de oimen

to da test munha está certo, excluido apenas o ponto em que 

depoz sobre o " enterro" do dinheiro, porque o dinhe i ro não· 

estava nem em caixa de phosphoroe nem enterrado e sim no qua~

to do acoueado, dentro de sua mala, onde elle oollooou oa 

360$000, que retirou do bolso, depois da primeira busca dada 

pela autoridade policial" . 

Ao accusado foi asseguarada a maia ampla defesa, in

clusive a asaignação do praso de 5 dias para offereoer tes

temunhas de defesa ou allegar o que lhe parecesse util. 

Dentro do praso ~egal, o imputado apresentou a defesa 
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de fls., que em nada modifica a prova contra elle colhida. 

Estão juntos a folha de antecedentes e o certificado 

tempo de serviço do acou~ado, aquella consigna-lhe faltas, 

mostrando não ser bOa sua vida pregresaa, e este dá-lh maia 

de 10 annoa de serviço na Estrada. 

Ahi fiaa, em linhas gerae~, o que apurou a Commissão 

infra aesignada, cabendo á 

julgar sobre a remessa do 

balho. 

Companhia 

Conselho Naaional do Tra-

~~~ ~ 
«4. ... ;:~Nrol, r· 

• 
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CONCLUSlO 

Na mesma data retro, faço estes autos conclusos ao se

nhor Presidente da ommissão. Do que, para constar, eu, 

Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da Commisaão, servindo 

de escrivão, dactylographei este termo de egual 

r Se~retario os autos deste 

inqu.eri to ao senho erente da Companhia Leopoldina. 

Rio de Novembro de 1936. 

DAT 

Na mesma data a.~irna, foram·me entregues estes autos. Do 

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

da aommisaão, servindo de escrivão, dactylographei este ter· 

mo em quatro vias subscrevo, ú/~c.·~ 
~ 

REMESSA 

Em seguida, remetto os autos deste inquerito ao senhor 

Director Gerente da Companhia Leopoldina. Do que, para 

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

são, servindo de escrivão, dactylographei este termo em qua-

tro vias de egual teor, z•ube<>rev:'·~~k-

w~~k;-r· 
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sr . osorio r.reves 
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.:..1 c da C.A • .r . dos Ferro"yüiÍ·tos C2 Leopollino. 

!"l.Ve!ll. .......... ]I e ,~_ 14 A 



MINISTERIO DO TRABALHO 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

E N D. TELEG . 
"AGRILABOR'' 

CN/SSBF 

~ 

C. N. T. 26 

~w e/e ?-ne~·$o, ...... 4 .......... c/e ........ Marco. . .. ......... ate ~9.1 .... 8 ... . 

N.0 
.• . 1~.3.04/38:::15 .• 816/36 

Sr . Osorio eves 

a/c da C.A.P. dos Ferroviarios da Leopoldina Railway 

Avenida Mem de Sá n~ 14 A 

Rio de Janeiro 

Reiterando os termos do oficio n~ 1.733 , de 

24 de Dezembro de 1936, comunico vos será facultado , 
I 

nesta Secretaría, pelo prazo de 10 d:l.as, vista dos au

tos do processo referente ao inquerito administrativo 

' a que ·respopciestes na "Th.e Leo oldina Railway Com any, 

imited" . ' afim de ue, de acôrdo com a promoção da Pro- · . . 

curadoria Geral, a resenteis vossas razões de defesa, 

para posterior pronunciamento do Conselho Nacional do 

Trabalho. 

Atenciosas saudações 

• 

Diretor de Secção , no impedimento do 

Diretor Geral 

• 
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C /SSJ!t 4 rço a 

1-304/3 -15. 16/36 
I 

r. Osor1o \T ve 

a/c da C.A.P. dos F rrovtar1os d Leopoldina Ra1lw y 

Aven1d . m d S n~ 14 A 

Rio de Janeiro 

Reiterando os termos do o!1c1o n: 1.733, de 

24 d D zembro de ~936, comunico vos s rá facultado , 

n st Secretar!a, elo pr zo ele 10 dia , vista dos au

tos do processo refer nte ao 1nquer1to dm1n1strc t1vo 

a que resl?ond ste n " he Leopold1na 11 ay Co UlY, 

L1m1ted", a!1 d ue, e acôrdo com a romo ão da ... o

curador! Geral, ap s ntels vossas zoes de de!esa, 

para noster1or pronunciamento do Conselho Nacional do 

Trabalho. 

At nc1osas audaçõe 

Diretor d Secção, no 1m .d1me to 40 

D1r tor Geral 

• 



Informação 
Ao Snr . Director da sec~ao prononho seja 

304 de 4 de ~rco p. nassado reiterado visto não ter sido 

até a presente data resnondido . 8abendo-me ainda esclarecer 

que o referido of icio foi registrado no correio sob o numero 

6 95 em lo e Aarco de 1938 . 

qfo de Janeiro , 3 de Junho de 1938 

~~-~~ ~~~~ 
Aux ."""- / 

..1 r ,/-' o-é-ona':o 

Aua D a&C!tt~o GdJJ17.-wad~ ~-" (, c.U<.i ~~~ - ~& ú.«:'~~~'/o:·:a~ado 
t:. / /.: ,. /J / v 

fJrM2t<N1U : 1-tft r&&'t'ãR (')W (. ç .U , .V.U/AAJ I (/ 

/, / tá.fí_ •_, 'MP ~ j (J(l<"'-U . /(;. ~/" 
C'(Pta(..'O / t ~?<-"· ./ r.-< 

/ 
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l-l.Ol9/38-15. 81G/36. 27 de JUnho de 1.938. 

' sr. residente C.A.P. dos F rrovtartos d Leopo1-

dina R 1 ay. 

Avenida .em de · , 14-A. 

Rio de tane1ro. 

Em r ce dos autos do processo reta

rente ao 1nquer1to administrativo instaurado p~ 

1 "The Leopol<lina 1 ay Company L1m1 t ed." con 

tra o Sr. ozorio Neves, sol1c1 to vossas provtden 

c1as no se t1~o de ser 1 ormad.o a esta Secreta 

ria, entro do razo de 10 dias, st rot entregue 

ao rerer do rerrovtar1o o oficio n 1-304, de 4 

de r o ultimo, enviado aos cuidados dessa Catxa. 

Atenciosas SaudaçÕes 

( ,r. B. de 

Diretor da Secretaria, Interino. 



• 
• 



C, A, 545 

8. 16 ,JUNTA ADMINlSTRATlVA 

CODIGO: 14/02 .julho 

C. A.P. l 

IJ l mo . Snr . Director Geral da Secretaria do 

Conselho Naciona 

\ 

espondo ao seu officio 'nQ 1~1 9/38 - 15816/36 de 28 de 
• 

junho findo , aqui recebido a 8 do corrente . : 

~sta Caixa de_ cQnhecia o paradeiro de Osorio Neves , de 

modo que ao recebermos o o icio a que allude v.s. , "Procedemos a inda

r ações qu e nos levarar11 a crer r esidir o destinatario em _ ecreio - Min~ 

Encaminhado o off icio ao Agente da estação de Recreio , re 

pondeu-nos o mesmo que não havia encontrado Osorio Nev es . Em face des 

informação , pedimos ao re f erido Agente que procedes se a indagações pa

ra apurar o seu TJn radeiro , objectivo que até o momento ainda não alcan 

Eis pois o motivo por que até o momento não foi entregue 

a Osorio Neves o ofl'icio de que se occupa 

Saudações attenc iosas . 

• .. ----cr.-13:-F:--Neeie _______ _ 
PRESID~NTE D JU~A A~MINISTR~TIVA 

3.000 - 20 • 3 • 37 



"; 
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1-1.411/3 -15. 16j36. 1 de Setembro de 1.938. 

snr. ozorto Neves. 

A/C do S1nd1c to dos Ferrov arios da Leopold1n 

Ra 1 o.y. 
N "" Rua Sao Cristovao n° 199. 

Rlo de J e1ro. 

Reiterando os temos aos ortc1os 

nos. 1-1.733 e l-304, r s éc 1vam nte, de 24 de 

Dezembro de 1.936 e 4 de ar~o do cor ente ano, 

comunico vos serd facultado n~st s cretar1a, e 

lo razo de 10 dtas, sta. dos o do proc sso 

rerer nte ao 1nquer1 o dm1n1strat vo a que res-

pon<lestes na "The Leopoldlna Ra11 Compan Li-

m1ted", anm de que, n ró d ro o ão da . ro 

curadoria Geral, presente1s s r 7Ões de de!êsa 

ue entenderdes, ra posterior ronunc1amento do 

conselho ac onal do 1Tabalhp. 

Atenc1o s uo.ações. 

Diretor da ecretar1a, Interino. 
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• ôJndicato dos Ferroviarios da Leo~oldina Railwa 

s . .L. 1?.· .; 

l '<' u r:l clado en~ :!::l do 1<' "V"ere:lro de 1029 

Sede: Rua S. hristovão. 199 T el. 28- 2768 

S ec retari a , 10 de Setembro de 1938 . 

IJ~o . snr .Diretor da Secretaria áo Conselho 

Nac"lonal do Trabalho . 

!festa .-

Damos por recebido o oficio 1-1.411/38 - 15 . 816/36 

de 1 deste mez que trata do prazo de dez dias que este Colêndo 

Conselho concedeu ao Sr . Osorio Neves para apresentar as razões 

de defêca que entender no proceS$0 referente ao inquerito ad

ministrativo movido contra êle pela Leopoldina Railway . 

Tratando - se de um elemento que nunca fez parte do 

corpo social deste Sindicato e de residencia ignorada, estamos 

providenciando junto ás nossas Delegacias Sindicaes para ser 

descoberto o seu paradeiro . 

Em ocasião opôrtuna voltaremos a dirigir- nos a 

ê"te Egregio Conselho . 

tenciosas Saudações 

-JCYJ~~~~"-~MM.&(--

o ·-0 

/r I,) 



M . T . I. C . - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

ROCESSO-l5.816j38. RIO, 20 D~ SETEMBRO DE 1.938. 

I N F O R M A Ç Ã O 

o Sind1cáto dos Ferroviários da Leopoldina 

Ra1lway, acusando o recebimento do of icio nue sob os seus cu1 

dados lhe fol dirigido pela secretaria dêste consel ho, sob o 

no 1.411/38, datado de 9 de Setembro do corrente ano, em nue 

concede vista dos autos do processo - inruerito administrati

vo a que respondeu na "The Leopol dina Railway Company Limited", 

o seu suposto associado, Sr. ozorio Neves, declara: -

que embora não pertença o referido ferroviário ao 

ouadro social daquela Instituição, está providenciando junto 

as suas delegacias Sindicais, no sentido de ser descoberto o 

paradeiro do aludido ferroV1 ário, afim de lhe sêr entregue o 

supra citado oricio. 

Diante do exposto, submetendo os presentes 

autos a considera .ão do Sr. Diretor de Seccão, proponho se a

guarde novos esclarecimentos a respeito. 

Aux. 3a. c~s eontra:t. 
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M . T . 1, C- - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

1•1.841/3 -15. 16/36. 21 de Outubro de 1.9 8. 

Sr. edator do "Di rio or c1a1" 

Imprensa N c i ona1 

Rlo de 

,., 
'ol1c1to-vos a pub11c cao 

o nc1uso ''Ed ta " da "'"'rime ira Secção, 

desta ~ cretaria, n arte competente, 

po três vêses. 

At ncios · S ... aa,.oes 

Diretor da Secretar a , Interino. 
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SJndicato dos Ferroviarios da L eo ~oldina Rail 
l"'u:n.claclo em !!3 elo J.<'e"Ver~iro ele 1929 

Secie: Rua S. Christovão, 199 

''IIIIJIII"' y. Y'i R i.o ele .J~u .. ei1•o 

N ... ~ .. !.~9.. . L. .~ I A ) Se retar ia, 11 de Outubro de 1938 • 
. .c. J? • • 

Ilmo.Sr.Diretor da Secretaria do 

Conselho Nacional do Trabalho 

Edificio do Ministerio do Trabalho - 42 andar. 

Nesta.-

Em atenção ao oficio 1-1.411/38-15.816/36 de 1 de 

Setembro deste ano, dirigido por v.s. a este Sindicato, sobre 

prazo concedido ao Sr.Ozo.rio Neves, para vista dos autos do pro

cesso administrativo a que responde, levamos ao vosso conheci -

menta que, não obstante os nossos esforços neste sentido, não 

conseguimos encontra-lo. 

Sendo o que se nos oferece de momento, aprovei -

tamos o ensejo para apresentar as nossas 

Saudações 

~~~r' 
Presidente da Junta Governativa 

.. 

. ~':~. i;vfJ1v~ 
~~ . 
L 1 • 
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MIRISTERIO DO TRABALHO, 
JmSTRil E COMERCIO 

.......... SAAJ ... Sect;~Ao 

O . .N. T .- 2i> 

CONSELHO NACIONAL 0_0-=-=-TRABAL ~~~ 

A C O R DÃO (10-36/391/ ~, 

l 
19 .. 39 .............. . 

VISTOS E BELA.T OS os autos do :Presente :Processo em q_ue 

consta o inq_uerito administrativo instaurado J?Or "The Leo];loldina 

Bailway Com.pany" contra o errwrêgado Ozorio Neves acusado C. e :falta 

grave :Prevista na letra ~do art. 54 do Dec. 20.465, de 1931: 

CO NSIDERANDO q_ue o :ferroviario Ozorio Neves, :foguista, 

com mais de 10 anos de serviço, .' acusado de l a ver, na no i te do 

dia 28 ];)ara 29 de Julho de 1936, violado um carro-corr eio da Em

];lrêsa e do mesmo ter .furtado,. d e];lois de violar tambem a mala );los

tal, um registrado com a i~ortancia de Bs . 380$00~ ~to esse o

corrido na cidade de Porciuncula; 

CONSIDERANDO q_ue do f áto tomou conhecimento a Policia 

daq_uela Cidade, q_ue a];lreendeu em :POder do ac usado, após confissão 

dêste, a Quantia de Bs. 360$000; 

COJJSIDERA.J.'IDO q_ue o acusado ne!:)a a autoria do fáto im.Pu 

tado, alegando, outrossim, q_ue sua confissão ~erante á autoridade 

policial foi o resultado de coação exercida pela mesma autoridade, 

e, hem assim, q_ue na noite em q_ue se alega ter havido o .furto esta 

va de serviço; 

CONSIDERANDO q_ue a prova testemunhal a];lrese tada I> la·· 

Emprêsa é unanime em a:firmar a cul]?abilidad.e d o acusado, convindo 

ressaltar q_ue ês t e ultimo é reincidente nos átos d. e q_ue dão noticia 

os :Presentes autos; 

CONSIDERANDO assim q_ue estando caráterizado a :falta, ca

:Pitulada na letra~ do art. 54 do Dec. 20.465, é :Procedente a acusa 

.. 



M . T . I. C.- CONSELHO NAC IONAL DO TRABALHO 

ção; 

RESOLVE a 1a Câmara do Conselho Nacional do Traba 

aprovar o inquerito e autorizar a demissão do acusado üzorio 

Neves. 

Rio de Janeiro, 16 de Janeiro de 1939. 

Relator 

Fui :presente Proc.Geral. 

Publicado n "Diaritl Oficial" ~ ./17 

• 

.. 
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M. T. 1. C . - CO N SELHO N ACIONAL DO T R AB A L H O 

1- 85/38-15. 816/36 
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,JU N'l'A ADMfN1~1'HA'I' IYA 

C.AP. l Janeiro 

llmo. Bnr. Diretor Geral da secretaria do Conselho Nacional do . 
Trabalho 

Junto envio a v.s. , o oficio endereçado por esse 

Colando Conselho ao associa~o desta Caixa OSORIO NEVES a remetido a 

mesma para a compdtente entrega. 

Em o fa sendo , c aba -ma informar a V. ti • g_ ue , mu:t.to 

embora tenha esta ~nstituição lançado mão da todos os recursos ao 

seu alcance, chegando mesmo a solicitar a interferenoia no caso do 

Sr. Engenbairo Chefe da Locomoção da Leo~oldina Railway , não lhe foi 

possivel fazar1como desejava, chegar o mesmo ás mãos do seu destina

tario. 

Devo consignar que o aluiid.o ofici~ g_ue foi inicial

menta confiado ao or. Agente da Estação Ua Leo~oldina Railway em Re 

creio,llocalidade onde residia o in~eressado), e por este, ao Sr. Chefe 

do Deposito de Maqninas da referida Estrada nag_uela localidade, foi

nos devolvido com o respectivo envelope aberto, sendo de supor-se g_ue 

haja sido violado ~ela genitora de osorio Neves em cujo poder esteve 

algum tempo. 

Sem outro assunto, valhp-me 

mar a v .s. os protestos da minha elevada es 

para reafir-

I SIDENTE DA JUI'ITA ADMINISTRI\TIVA 
(Int'2J 

3 .000 • 20 • 3 • 37 
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Cliubm Jostul ~.O 291, 
ADMINISTRAÇÃO ~in b~ Wan~iro# 

D. G. 0111 Ü~-( R . P . 701) 

- I. A. 113-

25 de abril do 1939 

Ilmo. Snr . 
Dr . Dir~tor Gere l d. Secretar a do 

Conselho Nacional do Trabalho . 

io de Janeiro.-

Acuso o recebimento de vosso of cio 

n° 1-684/39 - 15 ~ 816/36, de 17 do corrente , recebido 

no dia 20 , e ner.-deço a remessa , que me fizestes , ela 

, , ,.. 
copi autenticada do acor.dao profer do pele. Ilustrada 

Primeira câmara dêsse Colendo Conselho , em sessõo de 

16 de janeiro do fluente ano , nos autos do inquérito 

, 
adminlstrntivo instaur do por esta Estrada contra Oso-

rio Neves . 

tenc osas saudaçÕes . 

L.~ 
/n:iretor 

f · 
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