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WALDEMIRO JOSÉ RIBWIRO, conductor de trem da LEOPOLDINA RAIL AY
Co. Ltd., de q_uem é empregado ha 14 ( UATORZE) annoa, foi sua pena
no dia 8 (oito) de Março d o corrent e anno d e 1935 ,. por auppoata in,.,

disciplina , para cuja apuraçao foi instaurad

o con' petente inquerit

adm inis t rativ , o qual , consubstanciando uma perae guiçao ao Suppte .,

-

até a presente data , ape s ar de concluído ha bastante ter,,po , nao foi
remettido a este Conselh
Suppte . sem receber

Naci onal do Trabalho , achando - se o mesmo

s seus · vencimentos ha 4 ( quatro) mêses , o que

lhe está acarretando angustias
ca s à.do e tem filhos

situação de miseria , de v z que é

~nores .

-

Dispoem os arts . 11 , 1 2 e 13 das Instrucçoes de s te Conselho , para os inqueritos

administr~tiv os,

-

publicadas no Diario Official de

-

9- 6-1933 , appr0vadae em seseao de 25- 5- 1933 , com as alteraçoe.s constantes do Accordam de 8- 3- 1934 , publicad o no Diario Official de .12-

... 6- 1934:

-

''AssignadQ o rel ataria por toda a C mmissao , e junto Q. el le certi d ao do tempo de serviço do Accusad , assim como_
sua folha. ... de antecedentes , co m todos os elog io s e PUQiçoes ,
interrupçoes de serviç o, licenças , fa.l t~s e exoneraçoes ,
será o mesmo I NOONTINENTI remettido r1. Empre~a , qu e, DEl'J'THO
D"J 15 ( QUI NZ'llJ ) DIAS , á vista da sua con c lusao , ou mandará
archi var e READMirTIRÁ O EMPREGADO AO SE VIÇO , se porven t u
ra est i ver suspenso . PAGANDO- LHE OS ATRAZADO , ou o rdenarã
a s ua APRESENTAÇAO AO CONSElliO NACIO UAL 00 THAJ3ALHO para
qu e e st e o aprecie
j ulgue ocaso . "
11 0

inquerit será processado e concluÍ d , salvo caso de
foi·ça maio r provada , DE NTl O EM 90 ( NOVENTA ) DIA S , cont ad os
da data
que a Empreza t i ver t i do c onhecimento da falta
que deverá ae.r , por meio de lle a purada ."
·
"Vencido esse pr azo, e n ão e t and o ainda c o cl uÍdo o in~u~
ri to se o empregado houve r a ido suspens o da s suas func çoes

•

e privado doa re spe ct i voa venci entoa , CESSARÃO A. •

SUSPEHSAO E A PRIVAÇAO DOS ~NCIMENTOS E LHE
PAGOS OS Q,UE ANTER I OIDCNTE NAO POUDE RECEBER.

Ne s sas condiçoee , e s tando ha muit• terminados
praz a , vem o

uppte . requerer a

v.

~RAO

s alludid s

Exc ., por interme dio de

um do s seus bastantes procuradores , inscriptoa na Ordem dos
Advoga d e e cons tantes do incluso inatruwento de proprio pu-

nho, h a j a por bem mandar officiar á LEOPOLDINA RAIL AY Co .
Ltd . , para que torne sem effeito a

referid~

suspensa"" , pa-

_ gue ao mesmo Suppte . os seus ve n cbnent a atrazad oa e reme ta aquelle process

a este Conselh o , se entende

nao ser

o caso de archivammt , como de facto é , o que deverlf en-

...

tao esclarecer a este Conselh •
Termos en qu.e
P . e E . deferiment •

•

_ _if:!!:f:?~~é~
~ -e a&4..<L~-> ~7Z~

e_

ruo~~

~a

::

-

INFORMAÇÃO

-

.

'lALDEMIRO JOSlt RIBEIRO, por seu bastante procurador, apresenta uma reclamaçao contra a "Leopoldina Railway
N

co. Ltd." que, tenao instaurado um inquerito administrativo
para apurar uma !alta attribuida ao supplicante, até a pre"' remetteu a este conselho o referido inquerisente data nao
to, embóra esteja o mesmo concluido ha longo tempo.
Prel~minarmente, proponho que se officie á Estrada reelamada , solicitando esclareeimentos sobre o caso
em apreço .
...
Ao Sr. Director da Secçao, para os fins convenientes.
(],/

. Rio, 26 de Julho de 1935.
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D.G .011~23-(RL)

Illmo.sr.Dr.Direotor Geral da Secretaria do
Conselho Naaional do Trabalho
Rio de Janeiro

~eepondendo

ao offioio de

v.s.

a

~· 7822/35), de 8 de Agosto p.passado, recebido
mez, cabe-me declarar-lhe que houve equivoco n
tada a eeae Conselho, por iss-o que Waldemiro
demittido do cargo de oonductor de trem desta Companhia, apenas
eoffreu elle uma pena de suspensão, em virtude de faltas graveEJ
~,

que commetteu e foram de·v idamente apuradas, finda a qual voltou,
em 4 de

~ulho

do fluente anno, no mesmo cargo, ao serviço, em que

ainda se aaha.
Sirvo-me do ensejo para reiterar a

v.s.

tos de elevado apreço e distinota consideração.

Direotor Gerente

/1-'I-Jt'

ec

em~~

meus protes-

•
•

Recebido na 1.• Secção em Jo-9-.i-!--

,

'
I

.

..

.

Exmo. Snr. Presidente e mais Membros do Conse
Trabalho.

Waldom ro José Ribeiro, como conductor
de trem, da Leopoldina Railway Company, então com mais de vinte
annos de serviço effectivo, desde guarda-freio, quando

i~ressou

na referida Companhia, foi em data de 8 de Março do corrente anno, afastado de suas funcçÕes, em virtude de um inquerito admi-

nistrativo.
Em 10 do referido mez, o supplicante por intermedio do Syndicato
dos Ferroviarios

da · ~eopoldina

Railway, recorreu ao Consselho

Nacional dÓ Trabalho, cujo offic o tomou o n2 7822.
Essa situação perdurou até o dia 12 de Julho p. passado, data
em que foi reintegrado ao serviço, visto que, no referido inquerito, nada fÔra apurado contra a conducta do supplicante, conforme connnunicn.ção da Companhia ao Syndicato.
De accÔrdo com o dispÔsto no § 22 do artip;o 53 do decreto n2
2.0465, de 1 de Outubro de 1931, o supplicante, vem perante es-

te E~regio Conselho pleitear a indemnisa0ão dos salarios relativos a cinco mezes de seu afastamento, a razão de 300~000
(trezentos mil réis) mensaes num total de Rs. 1:500w000 (um con-

L

to e quinhenbos mil réis), e, bem assim a contagem do referido

~empo

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

.

~
~

para o effeito de sua aposentadoria.
Termos em que
P. E. DEFERIMENTO.

c

ido na 1. S
Setembro

,

Rec. em 1/10/935.
INFORMAÇÃO

WALDOMIRO
fls.

JOS~

RIBEIRO, com o

r e querimento de

, vem prestar esclarecimentos a respeito da sua situação

na Leopoldina Reilway Comnany Limited, esclarecendo que foi, em
12 de Julho ultimo, reinteFrado no cargo que occupava naquella
ferrovia, visto nada ter ficado apurado contra o supplicante, no
innueri to adrninistretivo instaurado pela referida Estrada.
Com esta declaraçÃo do interessado, torna-se desnecessario o expediente determinado pelo Sr. Director Geral da
Secretarie, á fls. 7.
Requer ainda o reclamante que a Leopoldina RAilway o indemnize dos vencimentos que deixou de perceber, durante
os 5 mezes em que esteve afastAdo do serviço, bem como seja esse tempo contado para effeito de sua anosentedoria.
Penso, pois, que convem ser novamente ouvida a
Estrada em apreço, e respeito das duas novas ~retensões do reclamante, afim de, devidamente instruidos, serem estes autos
submettidos á consideração das autoridades.superiores.
Ao Sr. Director Geral, para os fins convenientes.
Rio, 3 de Outubro de 1935.
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D.G.011,23-(RL)
-I.A.91Illmo. r.Dr.Director Geral da
ecretaria do Conselho Nacional do Trabalho
Rio de Janeiro

Attendendo ao seu officio

n~

1-1.487, de 22 de Novembro p.

findo, junto ao presente o original do inquerito administrativo que foi
instaurado para apurar faltas articuladas contra o conductor de trens W'al·
demiro José Ribeiro.
O relatorio da Commissão que processou o referido inquerit1

é longo e examina todos os detalhes dos autos minuciosamente, esclarecend•
os factos praticados pelo imputado.
Pelo exame que esse Egregio Instituto vae proceder em todo
o processado, verificar-se-á que esta Companhia não exhorbitou na pena de
suspensão que impoz ao accusado.

Ademais, esta Estrada usou de uma prerogativa sua, qual se :
a de corrigir e punir administrativamente os seus empregados, tal qual

lh~

faculta o Decreto federal nQ 15.673, de 7 de Setembro de 1922 - Regulamen1
para a Segurança, Policia e Trafego das Estradas de Ferro, ainda em pleno
vigor.
Na espectativa de haver satisfeito aos termos do officio ru
inicio citado, valho-me do ensejo para reiterar a V•• meus~t~s ãe.
alto apreço e ,d istincta consideração.

Annexo:
1 proc.c/96
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LEOPOLDINA RAILWAY

v.f
D.G.Ol1,23-(RL)
-I.A.91PORTARIA
Chegando ao conhecimento desta Administração, pela. carta
do Departamento do Trafego, datada de 23 de Março p.paaaado
e junta

p~r

copia fiel a esta, da qual fiaará fazendo parte

integrante, que o aonduotor de trena Waldemiro José Ribeiro
inaorreu em faltas graves de

~hefiava

embriague~

o trem de cargae Tabella

e indisciplina quando

~cado

pela locomoti-

va no 207, não só se insurgindo, na estação de Rio Bonito,
contra determinações de funcoionarioa ali destacados, insultando-os, desafiando-oa para brigar e ameaçando-os
arma de fogo,

ao~

at~

com

tambem lançando mão, na estação de Tanguá,

do apparelho telephonioo para continuar oa insultos ao pessoal do Control de Rio Bonito, e referir-se ainda em termos
offensivos a Chefes de Serviço, seus superiores

hierarchi~oe,

consoante eaplanado se aaha na supracitada carta do Departamanto do Trafego; e considerando, do mesmo passo, ser mencionado empregado reincidente em faltas de tal natureza, DETERMDW se instaure o competente inqueri to administrativo para

apurar as accwrações imputadas a Waldemiro José Ribeiro, observadas, fielmente, as Instruoçõee do Conselho Nacional do
Trabalho, ouvindo-se o indiaiado, as

pess~as

que doa factos

tenham conhecimento e as teatemunhas1 Fe1iaio Rodrigues,

~om

meroiario, residente á Rua B. LopeS" s/n, em Rio Bonito; Oscar

~o•viano

Marçal, agente de estação; Francisco Estevão,

encarregado, Luiz Soares Vieira, ajudante, Salvador Santos e
Manoel Silva, . a.uxiliares, todos do Control de Rio Bonito,
onde residem; e Alvaro Rodrigues, telegraphista, tambem residente em Rio Bonito.

NOMEIO para oonstituirem a Commissão

de Inquerito Administrativo os senhores: Dr. João Pereira
Netto, Assistente da Repartição Legal desta Administração;
Manoel crordeiro Muniz, funcoionario da Contadoria; e Manoel

•

~(

LEOPOLDINA RAILWAY

Augusto Vaz

~unior,

funooionario desta Adminiatração, que

servirão, respectivamente, oomD Presidente, Vioe-Presidento
e Seoretario.

soiencia, remettendo-se a presente

D~-se-lhes

Portaria, lavrada em quatro vias de egual teor, ao senhor
Pre~idente

da Commieaão, para os fine convenientes, aoompa-

nhada da folha de

antecedente~

e do certificado de tempo de

servi9o do aoousado.
CUMPRA-~E.

DireotQr Gerente

• a lortaria de fls., dê-se aciencia aos demais meml)ros, para i

da 'Jommiseão nesta data.

Rio de

de

bril de 1935.

J~RTID.:o

'Jertifico e dou fd que dei sciencia aos senhores membras da

'Jommiss~o

dos termos da

ortaria de fls . 2, do se-

nhor Direotor '1erente, datada de 26 de
no, nesta data .

Em

30 de

1

bri l do fluente a.n-

bril de 1935 . •u, 1.!anoel Augusto

Vaz Junior, Secretario

subs-

.g o/ h/

j'

.J ó""

@v;A-d~Jb~

•

LEOPOLDINA RAILWAY

fsj
TRAFEGO

THE LEOPOLDUT\

RA.IL~ TAY

".!OMPANY LD.

Queira Citar:
T.A . lOO . l9

Rio de Janeiro , 23 de Março de 1935 .

Snr . Director Gerente
Presente
C'O:NDUCTOR

WALD~IRO

RIBEIRO-INDISCIPLINA

GM . 2704-(S) de 2/3/35 .
No dia 24/2/35 conduziu o trem de . Cargas Tabella 44,
Loco.207, o Conductor '~ldemiro Ribeiro.
Havendo folga na lotação do trem o Ajudante do Control
de Rio Bonito, Snr . Luiz Soares Vieira, deu ordem do gente
daquella estação para addicionar os 4 carros existentes alli
destinados a Praia Formosa.
foi

~

Devido um defeito no telephone, o Ajudante referido
estação para pessoalmente dar a ordem .

Proximo ao Agente ficou o Conductor Ribeiro, e o Ajudante do Control lhe pediu com a devida polidez a composição
do trem ao partir de Macahé, pois tinha encontrado uma differença de 10 toneladas na lotação que o trem devia ter pela
tomada e deixada de carros em R. Dourado e Capivary.
O Conductor Ribeiro virou- se para o Ajudante Vieira de
modo ameaçador e respondeu:"Não sei - vá procurar saber com o Diabo que o carregue. Voces do Control andam me persegu i ndo, devem portanto
saberem que os odeio e que para matar um pouco me custa" e
em seguida gritou palavras i~noraea e offensivas .
Verificando estar o Jonductor Ribeiro num estado laatirnavel de embriaguez· o judante Vieira retirou- se e logo em
seguida foi avisado pelo gente que o referido Conductor estava exhibindo um revolver .
O Ajudante então seguio da Agencia para o Escriptorio
Control .
Poucos momentos depois o Conductor foi em baixo da escada do Control e com gritos dum homem louco desafiava a
todos para descer e brigar oom elle, Conductor, e ao mesmo
tempo empunhando um revolver e gritando que queria matar o
pessoal t odo, um pon um , incluindo o Encarregado, Snr. Estevão.
O pessoal do Control não tentou qualquer reacção e então o '::onductor voltou á plataforma da estação ainda com o
revolver em punho e estabeleceu alli panico geral, insultand
o Agente, ameaçando-o com o revolver que levou tambem ao roa
to do Auxiliar Alvaro Rodrigues e ao Telegraphista Salvador
Santos que obrigou a collar a pagina do Registro de Licenças (T . 2) que elle , Conductor rasgou e ainda mais, obrigando ao Guarda - Jhaves, Ladislau Rodrigues a apanhar o bonet
delle, Conductor, que propositalmente jogara no chão.

I

/~

LEO OLDINA RAILWAY

•
;hegando o trem depois em Tanguá, o Conductor Ribeiro
lançou mão do telephone para continuar os insultos do pessoal do Control, referindo-se tambem em termos offensivos
aos Snra. Raffenberg e ., res tbury {George) Chefe do Movimento
e Inspector em l.Hctheroy, respectivamente, devido a actuação
delles na irregularidade tra.ta.da na vossa GM . 2704 ( S) de
2/3/35, com titulo "COliDU JTOR WALDEl\IIIRO RIBEIRO-INDIS'JIFLINA 11

•

O Agente de Rio Bonito providenciou Policia na volta
do Conductor Ribeiro pelo Tabella 43 do dia seguinte (25/2/
35) mas Ribeiro comportou-se sem ser necessaria a intervenção da Policia.
No dia 1/2/35 o trem mixto 44 atrasou 21 minutos em
Rio Bonito devido ao Conductor Ribeiro ausentar-se para lugar ignorado para almoçar, allegando depois que o seu relogio foi atrasado 20 minutos . não sendo a.ccei tavel tal desculpa foi o Snr . Ribeiro censurado.
Em 16/2/35 egual irregularidade aconteceu em R. Bonito
com o trem mixto 43 quando Ribeiro ausentou- se e atrasou o
trem 17 minutos .
Este caso ainda está em processo com o Delegado do
Trafego em Campos.
A respeito da irregularidade do dia 24/2 junto copias
das declarações do Conductor W. Ribeiro (justificação).
Encarreg .do Control - F . Estevão.
Ajudante "
"
- Luiz Soares Vieira.
uxiliar "
"
- Manoel Siqueira .
Agente de R. Bonito - · J.Marçal.
Auxrs . "
"
- S . Santos e Manoel Silva.
Teleg. "
"
- A. A .Rodrigues.
Este ultimo recusou-se a fazer declaração por eecripto
sendo obtida por intermedio do Eecripturario da Inapectoria
de Nictheroy - A. Francheechi .
Tendo em vista a gravidade do facto mandei suspender o
Conductor Ribeiro, o que ·foi effectivado em 8/3/35, continuando elle suspenso do serviço até ser resolvida a sua punição, o que peço decidir .
Abaixo transcrevo o historiao deste empregado tirado
da fé de officio delle:Nasceu em 8/7/1902 . Foi admittido em Agosto de 1917.
Junho 1929
Suspenso 10 dias - bandono de emprego
- Pretextando doença.
Janeiro 1930 - Removido como Conductor da Linha Mauá,
ma.a ausentou-se sem licença até 23/2/30
Janeiro 1932 - nnotação na fé de officio referente a
passageiro no seu trem sem bilhete.
Fevereiro 1932 - Idem.
Julho 1932 - Suspenso 15 dias - Disturbio em ~lycerio
- nueixa do Prefeito
e !naie as lJiul tas e mui tas Censuras por irregularidades menores .-

9 Annexos . J . H. B.
'JOPIA Á SEC~ÃO PESSOAL .-

(a) A. H. ROBERTS
Chefe do Trafego.-

VISTO:
---l}irec to r· Geren'"t'e

G. 570

THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITEO

L. R .
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Nada mais constando sôbre os antecedentes do referido cmpr
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LEOPOLDINA RAILWAY

CONCLUSÃO
Cumprido o d&apaoho do senhor Presidente, de fls.

3,

conforme certidão ali lavrada, faço estes autos conclusos
ao mesmo.
~unior,

Do que, para constar, eu, Mano 1 Augusto Vaz

Secretario da Commiasão, servindo de escrivão, da-

ctylographei o presente em quatro v ag de egual teor, que

Junte-se aos autog as copias das cartas
em que J.Marçal, Salvador Santos, Manoel Silva, F.Eatevam,
Luiz Soares Vieira e Manoel

eira communicaram as faltas
~osé

praticadag pelo acausad

Ribeiro.

30

1935.

DATA
Na

me~

data acima, foram-me entregues estes autos. Do

que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz

~unior,

Secretario

da Commiaaão, servindo de escrivão, dactylograph i este termo

que subscrevo ,

te:/~

JUNTADA

Em seguida, cumprinde o despacho supra, junto a estes

autos os documentos que adeante se vêem. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz

~uni o r,

Secretari·o da Commisaão,

servindo de escrivão, daotylographei o presente em

q~atro

vias de egual

---------
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IABEI.t,t\ 44 DIA 24 D

FEVEREIRO 1935

O Conductor Waldemiro Ribeiro ao chegar nesta Estação
as 13.17, hora em que fui me entender sobre o peso do seu trem, para
que pudesse annexar 4 carregados c/ 69 toneladas, sem resultado, am
virtude do seu estado de embriaguez; logo em seguida aproximou-se de
nos o funcionario do Control, Luiz Vieira, que ao aolicitar tambem a
composição, foi com surpreza, destratado com nomes injuriozo&A saindo o referido funccionario, o Conductor saio em sua perseguiçao, puchando de um rewolve , convidando todos do Control para sair para fora, vindo pela plataforma com a mesma arma, em punho, amedrontando todos os empregados e al~s passageiros, quaes esperavam o 4.
Felizmente pode-se mandar o trem sem que se re&istrasse factos mais desagradaveis.
Tendo o referido Conductor por occasião de assignar o
T.2, rasgado a folha com o fito de agravo.
Como na saida o Conductor dissera ao pessoal do Control
que hoje, quando de passagem aseasei~ria um delles, providenciei a
policia oom o devido tempo, no entretanto não houve necessidade.
Não tive um empregado para substituil-o por isso não
agi conforme merecia o caso.
(a)

J.Marçal
Agente

Com copia ao Snr.Chefe do Trafego.-

/~
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Copia

Snr .Insp .Trafego

Salvador Santos

a.o Dia t .Ni otheroy

Jundiá

ss.1

7
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?ESSQAL·WALPJWIRO RIBEIRO
Fa9o sciencia a

v.s.

que estando servindo como te-

tegraphista em Rio Bonito e de servi90 no dia 24 p.passado no momento
que aChava parada naquella estação. o Tabella. 44, indo firmar aasiina•
tura no livro de Registro tren T.2, o oonduotor de nome aoima, o mes•
mo rasgando a folha do referido livro, mandou que eu colasse, no momento estando

~apparelhos

telegraphicos chamando fui attendel-os nãO mais

sendo persistido pelo Snr. de nome acima que sahiu

~bisbaixo

pela por•

ta da Agencia.

~

~;v-..\v~~~
1\~~~'V ~
· '·. ~

(a)

Salvador Santos
Awt. Folgas

~~'Vv'{j\) ~'\\\
~u . .
~ ·I
W04\I

~ '\. ~.. ~ ~ ~\ ~tt,\,~ ~ t- ~~
.

'Nv;

y .>. .

l'Àf"~s ~~\)7
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Copia.

Snr.Inspeotor do Trafego

Auxiliar
R,Bonito
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7
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ATRITO PESSOAL, W,RIBEIRO, ESTAÇÃO DE R,BONITO
Fasendo referenoia. sobre os acontecimentos do dia supracitado nesta estação, relativamente ao caso que teve oomo protagonista o Conduotor de nome aoima, cumpre-me consignar em linhas abaixo a informação
que cabe-me fornecer a

v.s,

tendo em vista o que oonsegui presenciar,

Logo

aqui chegou o trem Tab,44, indo ao carro breaok apanhar os dooumentos para
proceder a descarga de volumes, nada de anormal constatei, pois, o empregado em questão aohava-se completamente confuso.

Decorrido, porem, lO minu-

tos aproximadamente surprehendi-me com o estado oolerico em que havia traJl!.
formado o dito empregado que em palavriados indecorosos dizia sentir a per-

I

seguição que sobre elle vem fazendo o Control.

Tive tambem oportunidade

de ver o mesmo seoar dum revolver cano longo e dahi estebelaoer o panico

I que era. de se esperar,
Sendo, portanto , tudo quanto vi e ouvi nada mais posso
adeantar-vos.(a)

Manoel Silva
AUX.o

r
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DE AGBESSÃO - CONDUCTQR WALDEMIRQ RIBEIRO - DIA g4/g/935

Junto a esta seguem duas communicações, uma do Ajudante
Luiz Vieira e outra do Auxiliar Kanoel Siqueira, ambos deste Escritorio,
cujos funcionarios narram &rave ocurrencia verificada aqui no dia 24 do
corrente e promovida pelo Condutor Waldemiro Ribeiro, sem motivo justificavel.
Esclareço que na ocasião não me achava no Escritorio.
pois havia pouco antes da chegada do tabela 44 me ausentado para almoçar.
Entendo que as communicações dos meus auxiliares esclarecem bem o que se passou. Tambem o Agente está levando o fáto ao conhecimento de v.s. e explicando o motivo porque não foram solicitadas providencias da policia como o caso exiii&.
Snr.Chefe do Trafego, o presente caso exiie que sejam tomadas energicas provid!nciaa para por um rradei~o a esse estado de coisas, pois nessa situaçao que encontramos
que nao podemos continuar e
se
assim
for
fatalmente
teremos
que
nos
desanimar.
\

(a)

F.Estevam
Enc.Control.

2 annexos c/6fls.
C«pia ao 80 e Delegacia Campos.

/~
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Presente
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Venho com a presente cientificar-vos de um fato ocorrido
no dia 24 do corrente.
Aproximando-se a hora do T.44, Loco 207 em Rio Bonito, o
agente consultou-ma se podia adicionar ao mesmo trem 4 carros destinados a
Praia ~ormosa com 69 toneladas, examinando o cartão do trem verifiquei que
tendo o mesmo partido de Capivari com 429 toneladas, só Eoderia tomar, no
maximD 66 toneladas, estranhando no entanto, o fato de nao poder ser retirada toda a reserva que de vespera havia sido pedida a Maca,, fiz uma conferencia na composição do trem desde sua partida de Maca' at' Capivari e observei o seguinte: partio de Kaeaá com 36 carros 395 toneladas, em Rio Dourado tomou 1 carro com 19 toneladas, em Capivar! deixou 2 carros com 18 e
tomou 1 com 23, devia portanto ter partido com 36 carros com 419 toneladas.
A esta hora (12.20) já o trem havia chegado em Rio Boni•
to, chamei o agente para avisal-o que podia adicionar todos os seus carros,
uma vez que havia encontrado uma diferença de lO toneladas a maior na composição do condutor, porem, não consegui explicar o fato ao agente visto estar o telefone talhando muito, resolvi ir então a agencia e ali me entender
com o agente sobre o serviço a fazer, chegando na plataforma encontrei o referido funcionario e proximo a ai, o condutor do trea, Snr. Waldemiro Ribeiro do qual me aproximei com a maior polidez poasivel pedi que me informasse
a composição que o seu trem havia partido de Maca' pois notava uma diferença de 10 toneladas e que era necessario acertar, o Snr. Ribeiro virando-se
para mim de modo ameaxador respondeu-me nos seguintes termos:
•Hao sei, vá procurar saber com Diabo que o carregue, vocea do Control andam me perseguindo, devem portanto saberem que os odeio e
que para matar um pouco me custa• e a seiuir soltou uma seria de palavras
imoraea e ofensivas que atingiam a todo o pessoal do Control. Notando ser
mutil qualquer tentativa para acalmal-o pois encontrava-se em completo e
lastimavel estado de embriaguez, retirei-me para o interior da estação,deixando na plataforma o Snr. Ribeiro que continuou a dizer uma imensidade de
improprerios, tendo nesse momento o agente me avisado estar aquele condutor
exibindo um revolver, me aconselhava por isso a retirar-me, reconhecende ser
para mim pouco · vantajoso permanecer ali, retirei-me em direção do Beeritôrio
na plataforma ao passar pelo condutor seguio-me e perguntava qual a composi•
ção que Maca' havia dado ao que respondi que estava satisfeito com as primitivas informações por elle prestadas e nada mais desejava ~irando-me para
o Escritorio onde continuei a trabalhar. Mementos depois o Snr.Ribeiro aban
donava a plataforma e postava-se ao pé da escada que dá accesso a este Es•
critorio e com gritos incriveis de um homem que se acha em seu juizo perfeitõ, desafiava a todos quantos aqui se achasse para descer e ir brigar oom
ele, foi quando observei juntamente com o auxiliar Manoel Siqueira que ~be
estava de serviço, que o Snr.Ribeiro empunhava um revolver e gritava, •desg
todos que ahi estão, chama tambem o Snr. Estevão que eu quero matar um por
um.•
(Continàa)

LEO OLDINA RAILWAY
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Achei prudente não tentar qualquer reação, primeiro porque $eria temeridade enfrental-o estando completamente desprevenido e depois porque descendo conforme era o seu desejo, perderia eu o mesmo direi•
to, vendo sem resultado suas tentativas o Snr.Ribeiro dirigia-se novamente
para a plataforma e com a arma em punho abriu passagem por entre todos que
ali estavam, empregados e particulares estabele~endo ali panico geral, disendo que queria falar com o agente pois o mesmo era ~bem um ••• e disse
uma frase que a moral impede-me repetir. Segundo informações colhidas na
agencia e plataforma, desacatou o agente, ameaçando-o com o revolver, o~a
arma levou varias veses no rosto do auxiliar Alvaro Rodrigues, conforme
informação domes~, tendo ainda rasgado uma folha do T.2 e obrigado com a
arma na mão ao teleirafista Salvador Santos a colar e mais tarde obri~ado
ao guarda-Ohaves Ladisláu Rodrigues a apanhar o seu bonet que proposital•
mente havia jogado no ohão.
Relatado o fato, dou como testemunhas os Snrs. Agente
Joviano Marçal, conferente Manoel Silva, auxiliar Alvaro Rodrigues, telegrafista Salvador Santos, guardSLchaves Ladisláu Rodrigues e Darcy Pinto,
trabalhadores ~noel Ja~y.mpto, Vitor Silva Isaltino Candido, manobreiro
Alcides Rafael, guarda-freios l4anoel !loreira, João Generoso, A.Santos e c.
Oliveira, Revistador Francisco Mendonça, graxeiros Ua.noel Silverio e Ma11ro
Cantalioio e mais alguns particulares cujos nomes não consegui saber mas
que, caso v.s. queira )buvir~ posso apontar e ainda os proprietarios do
Bar que f!ca proxi~ a estaçao em cujo interior o Snr.Ribeiro estava coma
arma na mao •
Não satisfeito com o disturbio feito em Rio Bonito, o
Snr. Ribeiro lançou mão do telefone de Tanguá e continuou a insultar os
funcionarias deste Escritorio e acabando por acrescentar o seguinte: esperaa-me amanhã, eu volto no T.43, chama tambem o Snr.Estevão manda ele tele•
grafar ao Snr. Rafemberg e Snr. Jorge para eles me esperarem emNiteroi com
a policia para me prender como da outra vez, eu não tenho medo porque sou
protegido e tenho na policia dois irmãos, um oficial e outro sargento,mato
voces todos e nada me acontece.
Ao referir-se ao Rafemberg e Snr.Jorge,
Inspetor do ao Distrito, o Snr.Ribeiro usou ainda de palavras ofensivas aos
mes~s senhores, disendo ainda que podia communicar o fato porque apesar
de nao lhe acontecer cousa alguma ele viria aqui decretadamente matar
aquele que desse oommunioação.
Todas as declarações feitas pelo telefone de Tanguá, fo•
ram tamb~ ouvidas pelo auxiliar Manoel Siqueira que estava no outro tele•
fone.
Luiz Soares Viéira
Ajudante do Control.

(a)

d6CU:O /'Júd,....
~~ rz::,~., ,.fu'?

~ /0

LEO OLDINA RAILWAY

fsj

Copia
Snr .Eno, do eontrol

Aux. do Control

Presente

Rio Bonito
27

2

1935

TEITATIVA YJ AGRESSÃO P!LQ CONDUTOR W,RIBEIRO DIA 24•2•193ij
Confirmo em parte a comunicação do Ajudante Luis Vieira
deste Escritorio por ter observado o seguinte: após a Chegada do T,44 em
Rio Bonito o referido ajudante foi á Agencia procurar retificar as anotações tidas neste Escritorio sobre a lotação do trem supra, minutos depois
voltava o Snr,Vieira sem nenhum resultado a respeito do que foi faser, ale•
gando ter o condutor Waldemiro Ribeiro recusado lhe informar e ainda te-lo
dirigido palavras ofensivas, em seguida ouvi uma voses que partiam do p6
deste Escritorio e verifieando, era o Snr. Ribeiro que empunhando um revolver nickelado aparentemente grande, pedia a presença de um qualquer funcionario deste Escritorio, muito especialmente v,s. para que, naturalmente satisfizesse seo intento (Matar) permaneceo mais ou menos uns 15 minutos na
sua insistencia de louco, baldadas porem, as suas solicitações em prol do
que queria faser, por não ter eu, nem o Snr,Vieira, transformado em alvo de
atiraria, o Snr.Ribeiro retirou-se.
Sei por pessoas que presenciaram o restante da sena que
o referido condutor empunhando ainda o seo revolver provocou na plataforma
da estação grande panico procurando agredir a pessoa do Agente Marçal que
ocultou-se nos dos armazena da estação, ainda quando o Snr. Karçal fechou
a porta de entrada principal da Agencia, ficou na mesma porta gravado os
sinais circulares da boca do cano do revolver do Snr,Ribeiro que insistia
em abri-la.
Em Tanguá o Snr.Ribeiro comunicou-se pelo telefone, con•
forme as eeclarações na carta do Snr,Vieira. Pelos modos com que se conduaio o condutor Ribeiro notei bastante anormal o seo estado, podendo-se di·
ser com acerto que estava completamente embriagado, tanto assim que no dia
seguinte (25) na sua volta chefiando o T,43, passou por aqui completamente
modificado do dia anterior~ pois isto foi por mim presenciado pois achava-me na plataforma da estaçao na passagem do T.43.

(a)

LEO OLDINA RAILWAY

TIVO

INfr;UERITO

Aos trinta dias do mez de

bril do anno de 1935, em uma

sala situada no primeiro andar do Esoriptorio Jentral da The
Leopoldina Railway ~ompany, Limited, em Barão de lJ!~uá, á \venida Franois co nica.lho, n e tt Capital Federal, reuniu - se a
'Jomrniseão de Inqueri to Administrativo nomea.da pela Iortaria
do senhor Direotor Gerente,- datada de vinte e seis deste mez,
cone ti tu ida dos infra.-as e ignados: Dr. João Pereira l!et to,
como Presidente; Manoel Cordeiro Muniz, como Vice- residente;
e

anoel

ugusto Va.z Junior, como C!ecretario, em obediencia

' s Instruc<tÕea do ('!onselho :Facional do Trabalho, cora o fim de

ins ta.urar inquer i to administrativo para apurar as fa.l tas gre veo imputadas ao conductor de trens

~ldemiro Jos~

Ribeiro,

accusado de embriaguez e indisciplina quando chefia.va

0

trem

de cargas Tabella 44, rebocado pela locomotiva na 207, no di '
24 de

evereiro do fluente anno, não e6 se insurgindo, na ee-

ta<;ão de Rio Bani to, contra. determinayões de funccionarioa
ali destacados, insultando-os, desafiando-os para brigar e
an1ea

ando-os até com l'lrna de fogo, como tambem lançando mão,

· na estação de To.nguú, do apparelho telephonico paru continuar
os insultos ao pessoal do 0ontrol de Rio Bonito, e referirse ainda em termos offensivoe a

~hefes

de Servi o, seus suJe-

riores hierarchicos, sobre ser ainda reincidente em faltas de
tal natureza. Tendo presentes a folha de antecedentes e o cer
tifioado de temvo de servi o do alludido conductor de trens,
o senhor

residente

declar~

installada a ,ouuniseão e desi""'na

o dia dez de Hé io p . futuro, á.s oito horas a . m. , na estação de
Rio

~onito,

para ser ouvido o accusedo, por ai ou assistido

por seu advogado ou pelo advogado ou representante do syndicato da classe a que pertencer, e serem, tambem, ouvidas as
testemunhas arroladas na Port:1ria de fls. dois, ordenando a

1

LEO OLDINA RAILWAY

expedi<s-.;'o de todas as intimações necessarias.
constar, eu, Manoel

ugusto Vaz Junior,

ClUe vae por mim Pubscripta

da

~omroiseão, w~

Do que, para

~ecretario

da

~ommis-

oe membros

LEO OLDINA RAILWAY

JUNTADA
Aos oito dias do mez de Maio de 1935, · aumprindo o despacho do senhor Presidente, junto a estes autos a carta

cr.E . 206, de 3 do corrente mez, do agente de Conceição ao
Delegado do Trafego em Campos, acompanhada da segunda via
da intimação dirigida ao accusado, assim como as segundas
vias das notificações dirigidas ás testemunhas.

Do que,

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da
crommissão, servindo de escrivão, dactylographei este termo
egual teo , que

subscrevo,~ .

LEO OLDINA RAILWAY
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REMETENTE

DESTINATARIO
Data do Re ebimento

l'WME

(Car imbo)

MlNlTA REFEREN CIA
PREFIXO

DATA

I I

•

· LEO OLDINA RAILWAY

COKKISSAO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO
INT Illl\ CXO

Pelo pre ente instrumento, fio

o senhor

RIBEIRO intimado, sob pena de reTelia,
dez (10) de

oompareoer no di

io p.futuro, 'a oito (8) horas a •• , na eataç-o

de Rio Bonito, podendo
ssistido pelo
s

JOSE'

~DEUIRO

oompannar-se de aeu

dvog do ou eer

dvogado ou representante do syndto to d

a que pertenoer, para, per nte

Ad inistr tivo d

The Leopoldin

ol s

Commdssão de Inquerito
Railway Company, Ltmited,

prestar deolar ções no inquerito em que é aoous do de ter incorrido em f ltas gr ves de embriaguez e indisciplina quando
ohefi Ta o trem de oarg

Tabella 44, rebooado pela looomoti-

va na 207, no dia 24 de Fevereiro do fluente anno, não a& ••

insurgindo,

estação de Rio Bonito, oontra determinações de

funooionarios ali destac doa, insultando-os, desafiando-os
p r
1

brig r e

...o,

nç ndo

par

t4 oom

de fogo, como tambem

est ção de Tanguá, do apparelho telephonico

continuar os insultos ao pessoal do Control de Rio Boni-

to, e referir-se aind

em termos offensivoa a Chefes de Ser-

viço, seus superiores hierarchicoa, sobre ser ainda reincidente e

falt s de t 1 natureza.

aob a oomminação da mes

Fio ndo, tambem, intimado,

pena, par

ssistir, nos mesmos di

e local, aos depoimentos das testemunhaas

elioio Rodrigues,

oommeroiario, residente á Rua B. Lopes a/n, em Rio Bonito,
Osoar JoTiano Marçal, agente de estaçãoJ Francisco Estevão,
encarregado, Luiz So res Vieira, ajudante, SalT dor Santos e
noel Silva, auxiliares, todos do Control de Rio Bonito,
onde residema e Alvaro Rodrigues, telegr phiata, t
dente em Rio Bonito.

bem reei

Fio ndo, outrosim, oitado para todos o

termos e aotoa até conclusão do inquerito, debaixo d
oo

pena

inada.
Lavrado em cinoo vias de egual teor por mim, Kanoel Au-

gusto V z Junior, Secretario da Comadssão, que o aubaorevo

LEO OLDINA RAILWAY

indo
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NOTIFICA CIO
Felo presente instrumento, a Co

~

niatrativo da The Leopoldina Railway Oompany, Limited, roga o
comparecimento do senhor FELICIO RODRIGUES '• oito (8) hor
z (10) de

.m. dei di
nito, afim de,

to p.futuro, na esta ção de Rio Bo-

bem da yerdade, prestar depoimento no inque-

putad

ccuaaçõea 110-

.purar

rito adminiatrat1To instaura do par

o oonduator de trens Waldemiro Joal Ribeiro, de ter

incorrido em faltas graTea de embriaguez
do oheflaTa o tr

de oarg

indisciplina quan-

Tabella 44, rebocado pela loco-

motiya na 207, no dia 24 de FeTereiro do fluente anno, não a&
se insurgindo,

estaçlo de Rio Bonito, contra determina çõe

de funcoionarioe ali destacados, insultando•oa, desafiando-os
para brigar e

eaçando•oe atl oom arma de fogo, oomo t ambem

lançando mão, na estação de Tanguá, do apparelho telephonioo
r a continuar os insultoa ao pesaoal do Control de Rto Bonito, e referir-se ainda em termos offensivos a Ohefea de Serviço, seus superiores h1eraroh1ooa, sobre ser ainda reinoi den
te em faltas de tal naturez ••
de egual teor por mim,

em oinoo vi

noel Au-

gueto Vaz Junior, Secretario da Commlaslo, que
indo

são,

k'<!~

(-@-t' ~ a..- /~d-<~ ao

d4'· f~ {k; otu~,
evrA'AM-~~LJ!o

CMióa;;

Ut:J
1

ct.o
oÍc-4•

Ucv

~~do

~ f"~u~
3

olt.._.

~I flA$

I

QA4A.'-

r~ ~ ~ ~ OUA-~~~~·
.3/~ fWJí~

.

~-1r~~

ITO ADMINIS
NOTIFIOAClO
de Inquerito Admi-

Pelo pre•ente in trumento, a Co
ni tr tivo da The Leopoldin

Rail~

comparecimento do senhor OSC
r e a.m. do di
Bonito,

fim de,

Company, Li ited, rog

JOVIANO

ARÇAL 'e oito (8) ho-

dez (10) de Maio p.futuro, na estação de Rio
bem d

verdade, prestar depoimento no in-

querito administrativo inst urado p ra
imputad e

o

o conductor de trena

purar as

-

ccua çoee

ldemiro Josl Ribeiro, de

ter incorrido em faltas graves de embriaguez e indisoiplin
qu ndo chefiava o trem de o rgaa T bella 44, rebocado pela
looomotiv

na 207, no di

24 de

evereiro do fluent

nno,

n·o e& se insurgindo, na est ção de Rio Bonito, contr

deter-

minações de funccionarios ali deetac doa, insult ndo-os, desfi ndo-os par
oomo t

brigar e ameaç ndo-oe at& com arma de fogo,

bem 1 nçan4o mão, n

est ção de Tanguá, do

telephonioo para continuar os insultos
de Rio Bonito, e referir-se ainda e

pp ralho

o pessoal do Control

te~os

offen ivoe a Che-

fes de Serviço, seus superiores hier rchiooa, sobre ser aind
reincidente em faltas de t 1 naturez •
L vr do em cinco vias de egu 1 teor por

1m,

noel Au-

gueto Vaz Junior, Secretario da Commissão, que o subscrevo,

LEO OLDINA RAILWAY

NOTIFIOACXO
Pelo presente instrumento,
nietr tivo d

The Leopoldi

Ad 1·

RailWII\Y Oompan , Li ited, roga

oo pareoimento do senhor LUIZ SOARES VIEIRA áe oito (8) hor
do di

dez (10) de

fim de, a bem d

io p.futuro,

eet ç o de Rio Eonito,

verdade, pre tar depoimento no inquerito

inetaur do p r

pur

e

ooue çõea i put d

o oonduotor de trena W ldemiro Joa4 Ribeiro, de ter inoorrido em falt

gr ves de embri guez e indiaoipli

quan o ohe-

fi

de oarg a T bell

looomotiv

o tre

ng 207, no di
surgindo, n

24 de

44, rebocado pel

evereiro do fluente

nno, n o e

e in-

eet ç-o de Rio Bonito, contra deter in çõee de

funooion rios ali deat o do , ineult ndo-o , desati ndo·o•
par

t4

brigar e

1 nçando

par

""o,

eet ção de Tangu , do

oont1nu r os in ulto

to, e referir-se
viço,

d

00

ind

e

o pe
t

o

fogo, como t

pparelho telephoni

o 1 do Control d
offen ivo

eus superiores hi rarohioo ,

bem

obre

Rio Bo i-

Chefes de

er-

er ainda reinei•

dente em f lt e de t 1 n turez •
L vr do em ainoo vi

d

egu 1 t or por

gueto V z Junior, Secretario d

i

,

noel A -

Commiasão, que o subaorev ,
da Oommiaa"" o .~~
~~:::!::!~;j...__

~.
.jf~/~ 8.5'

%~~ ~t:VT"ri'

LEO OLDINA RAJLWAY

NOTIFICA CIO

Pelo presente instrumento,
nistr tivo da The Leopoldin

Commia

dez (lO) de

atim de, a bem d

Limlted, rog

Ratl~ Oompa~,

oompareoimento do senhor MANOEL SILVA
do di

erito Admi-

~.

oito (8) horas

o

• •

lo p.tuturo, na eat ção de Rio Bonito,
verdade, prestar depoi ento no inquerito

administrativo instaurado par
ao oonduotor de trens
do em faltas gr vee de

purar as aoousações imputadas

aldemiro José Ribeiro, de ter incorrimbriaguez e indisciplina quando che-

fiava o trem de oargas Tabella 44, reboc do pela locomotiva
no 207, no dia 24 de Fevereiro do fluente anno, não e!$

surgindo, na eet ção de Rio Bonito, contr
funcoionarios
par

brigar e

e ln-

..

rmin ço s de

d t

li destao doa, in ultando-oa, de

fian o-os

eaçando-oa at4 oom arma de fogo, co

ta be

lançando mão, na estação de Tangu,, do app ralho telephonioo
par

continu r os insultos

to, e referir-se ain
viço, seus superiores

o pesao 1 do Control de Rio Boni-

em termos offena1voa
htor~ohtooa,

Chefes de

sobre ser aind

er-

reinci-

dente em faltas de t 1 n tureza.
Lavr do em cinoo vi s de egual teor por mi ,
gueto Vaz Junior, Secretario d
indo

anoel Au-

Comm1asão, que o sub orevo,
d

Commissão,

1935.

U/~

OLDIN.A

•

.R~ILWAY

NOTIFIQAQIO
Pelo prea nte instrumento, a Oommtaai

e Inquerito Admi-

niatrativo da The Leopoldina Railway Oompany, Ltmited, roga o
oomp reoimento do senhor ALVARO RODRIGUES 'a oito (8) hor
do di

dez {10) de

io p.tuturo, na eat ção de Rio

~onito,

bem da verdade, prestar depoimento no inquerito ad
miniatrativo inat ur do para appra» as
o conduotor de trena

ooueaçõea imput d

aldemiro Jos4 Ribeiro, de ter incorri-

do em taltae grave• de embriaguez e indi oiplin
fiaT

qu ndo ohe-

o trem de oargas T bella 44, rebocado pela locomotiva

na 207, no dia 24 de Fevereiro do fluente
surgindo, n

nno, não ad se in-

estação de Rio Bonito, oontra determinações de

funcoionarios ali destacados, insultando-os, desafiando-o•
para brigar e
lançando

ameaç~ndo-oa

o, na

at4 oom arma de fogo, oomo tambe

atação de T

ngu~,

do apparelho telephonioo

para continuar oa insultos ao pessoal do Oontrol de Rio Bonito, e referir-se

inda em termos otfensivoa a Chefes de Ser-

viço, aeua supe iorea hier rohtoo1, sobre ser ainda reinoiden
te em t ltaa de t

1

natureza.

Lavr do em cinco vi a de egual teor por mim, Manoel Augusto V z Junior, Secretario da Commiaaão, que o aubaorevo,
da Oommiasão,

Rto de

1935·

~~

OLOINA RAILWAY

NOTIFICAf$0
Pelo presente instrumento,

i-

nietr tivo da The Leopoldina Railway Company, Limited, rog
comparecimento do senhor SALVADOR SANTOS

e oito (8) hor e do

dia dez (10) de Kaio p.futuro, na estação de Rio Bonito, afi
de,

bem da verdade, preet r depoimento no inquerito ad i-

nistrativo inst urado p r
oonduotor de trena
lt

f

o tre

d

purar aa aoouaaçõea imput das ao

ldemiro Josd Ribeiro, de ter incorrido

grave

de

oarg

Tabell

embri guez e indisciplina qu ndo
44, r boa do p 1

looomott

no dia 24 de Fevereiro do fluente anno, não e& e
eet ç·o de Rio Donito, oontr

1 dest o doa, insultando-os,

gar c

mea ando-os

t4 oom

insur indo

determinações de funooton -

rios

eeafiando-oe

r

bri-

rma de fogo, oomo ta bem 1 nç n-

-o, na est ç·o de T nguá, do apparelho telephontoo para

do

continuar os insultos ao peeeo 1 do Control de Rio Bonito,
e referir-se ainda em termos offenaivoa a Chefes de Serviço,
seu
f

superiores hiararchicoe, sobre ser ainda reincidente e

ltaa de t 1 n turez •
L vrado e

oinoo vi a de egu 1 teor por mim,

gusto V z JUnior, Secretario d
indo

anoel Au-

ComDdesão, tua o subscrevo,
Co

tesão,

1935·

o

/d_~

LEO OLDINA RAILWAY

NOTIFICA CIO
Felo pres nte instrumento,
ntatr ttvo d

The Leopoldina

Commtaeão

Ad 1·

Comp ny, Ltmited, roga o

Railw~

oomp reoimento do senhor FRANCISCO ESTEVÃO

s oito (8) hor

• • do dia dez (10) de M to p.futuro, n eat ção de Rio Bo·
nito, fi de, a bem d verd de, prestar depoimento no tnque•
rito

ooua çoe

-

1 -

ldemtro Josl Ribeiro, d

ter

dmtnistr tivo tnat ur do p r

put das ao oonduotor de trens
incorrido e

falt

apur r as

graves de embriaguez e 1ndisoiplin

do ohefi va o trem de o rg e Tabella 44, rebooado pel
ti

no 207, no di

24 de Fevereiro do fluente

qu n•
loco

nno, n o a&

se insurgindo, na e taç*o de Rio Bonito, contra deter in çõea
de funcoionarioa ali deat o doa, insult ndo-os, desafiando-o
p r

brig

lanç ndo
par

até oom r

e

de fogo, oomo t

·o, na estação de T nguá, do

oontinu r os insultos

to, e referir-se

ind

viço, seus superiora

be

pp relho telephonioo

o pesao 1 do Control de Rio

em termos offensivoa

Chefes de

hierarohioos, sobre ser aind

oni er-

reinoiden

te em f 1t a de tal naturez •
L vrado em cinco vi a de egual teor por mim,
gueto V z Junior, Secretario da Co

noel Au•

iseão, que

Rio de

o

o0 '

&
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LEOPOLDINA RAILWAY

lt

Aos dez dias do mez de

~aio

do anno de 1935, no carro nu-

mero 473-A, num desvio da estaçio de-Rio Bonito, no

~atado

do

~io

de Janeiro, yresentes os membros da t"Jommissão de· Inqueri-

to

dministrativo nomeada pela Portaria de fls. 2, do senhor

J

Director Gerente da Estrada de Ferro Leopoldina, datada de

26 de

bril do corrente anno, mapdou o senhor Presidente da

referida t"Jommissão fossem apregoados o imputado, conductor de
trens "'Valdemiro José Ribeiro, e as testemunhas indicadas na
a.lludida l'ortaria.

o pregão accudira.m o accusado

raldeü"liro

José Ribeiro, acompanhado do seu advogado Doutor Afranio da
Silveira Barreto, que apresentou ao

residente da

~oinnisaio

peti<,;ão solicitando a juntada do instrumento de procuração,
que adeante se vêem; tambem compareceu o senhor Arthur dos
Santos Carvalho, um dos membros da Junté:t. '1overnativa do Syndicato dos l'errovisrios da Leopoldina; das teste1nunhas apregoadas acoudiram: lPelicio Rodri6ues, Oscar .Toviano Mar.;al,
Luiz Soares Vieira, Manoel 3ilva e Alvaro Rodrigues, deixando de comparecer no lilomento as tes temunha.s .,..,ra.nc iA co

'e tevão

e Salvador Santos; em seguida, o senhor Presidente da Jo nis

sÃo determinou que as testemunhas seria1n ouvidas cada uma de
per e i. l rada mais havendo, deu-se por findo este termo, que
lido e

aoh~do

conforme, vae assignado pela

~ommissio,

aoousado, seu advogado e o representante do Syndicato.
que, para constar, eu,
da ~om:nissã.o, servindo

te

~ ~noel

pelo
Do

ugusto Vaz Junior, Secretario
dactylographei o preeen-

sub~orevo, ~~

•
LEO OLDINA RAILWAY

•

JUNTADA

Aos 10 dias do mez de Maio de 1935, cumprindo o despacho do s-enhor Pree·idente, junto a estes autos a petição e
o instrumento de procuração que adeante se v!em.

Do que,

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da
crommissão, servindo de escrivão, daotylographei este termo
em quatro vias de egual te

...

eubscrrevo,

a/~

AFRANIO DA SILVEIRA BARRETO
ADVOGA NOS MUNICIPIOS DE RIO BONITO,
CAPIVARY E BARRA DE $. JOÃO

Illm 0 Sr. Presidente da Oommisseo de Inquorite Administrativo de The Leepoldine Reilwey Oompeny, Limitod.

WJLDEMIRO JOSE RIBEIRO, tendo sido
intimado por ciroular do 30 do Abril do corrente anno,poro
comperocer perante a Oommisseo do quo d

v.s .

prosidonto,a-

fim do prestar docleroçõos no inqucrito om quo d aocusodo
do tor incorrido om suppostos foltas, roquor a

v.s.

a jun-

tada dosta o do incluso documento ao referido inquorito.
REQUER ainda quo, opôs s inquiri -

...

çno dos tcstomtnhss mencionado$

na alludida circular,ao-

jam ouvidas as testemunhes infra-a•rolodos om dia, logar
o hora designados por

v.s ••
Termos om quo p. o E.

R61 do testemunho :
AristotGlos Pinheiro (con~~~~~· . J\ll8015LI.UI
Josd Narciso Dantas (mechinista - Imbotibal
~ olympio Barbose - nogoc nntl' - 1. •
Nit o)
Francisco Duorto lob Milagres - Ge l. . Caatrloto , ll b - JUcthcroy

-
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LEO OLOINA RAILWAY

..a mesma data. retro, compareceu IALD..Jl:VLI'{ú JOf.JJ:' HIB IRO,
brasileiro, co,a trint · e seis annos de edade, casado, ferroviario, com vinte · nnos de servi':to na

Leopoldina

~ompanhia

mais ou menos, residente á. !tua Visconde de ruissa.na.n numero
tres, em ~acahé, ~atado do Rio de Janeiro, sabendo le'r e eecrever, e lhe sendo lide a PortariA de fls. 2, respondeu: que
as testemunhas arroladas na referida lortaria de nomes Oscar
Joviano

!~.ar~al,

1'rancisco ll:stevão e Luiz Soares Vieira são

seus inimigos rancorosos de ha muito tenpo e as demais, com
excep;ão do senhor Felici.o Rodrigues, que o accusado não conhece, são subordinAdos das tres testemunhas acima

enciona-

das, razio pela qual o inrliciado julga-as suspeitas ptr

de-

porem no inquerito; que quando ao facto descripto na Portaria ele que o 8Ccusado, no dia 24 de 1'evereiro do fluente anno, '1uando chefiava o trem de cargas Ta.bella 44, se insurgira cuntra determina;5es de funccionarios destacados em dio
Bonito, n-o é verdadeiro; que tiopouco insultou a taes funccionarios; que téllnbem n:'o é verdade haver o accusa.do desaf iodo taes empre::;ados e a111ee ;~dos, digo, a1nea,;ado-os co.1 ar1na de fogo; que tt:lmbem nJo

utilizado do

app~rclho

é verdade

h1

telephoni.co, na

mui to rnenoc a inda o de haver cont i

nu~ do

ver o indiciado se
eeta~ão

de Tanguá, e

o e insultos ao pes-

soal do 0ontrol de aio Bonito ou o de referir-se em termos
offensivos a
que

t;:1.11Ü1em

~hefes

de

~ervi~o,

seus superiores hierarchicoe;

não é verdAde ser o imputado reincidente em f· 1-

tas de tal n8tureza; que
44, no dia 24 de
~ontrol Lui~

~evereiro

roxi~o

á partido do trem Tabella

do cadente anno, o ajudante do

Soaree Vieira se dirigiu ao accusado para 1ue

informas se sobre o ::1trM' o do trem, ao nue o accusado r.eapond eu-lhe, a inda na plataforma da e et.: ;::;o de Rio

oni to,

que fizesse a pergunta por escript o, pois vcrbalnente

n~o

lhe daria informes, ouvindo então ne ssa o9casiio (o referi-

•.

LEO OLDINA RAILWAY

referido Luiz Joares , ieira o insulto de que o accu ado era
"um. i::;norente e burro"; que nesse mot.lento o a causado se sentiu deveras mago to, soffrendo um nJo-aei-que que o alterou
profundLmente, nJo respondendo, ao alludido ajudante dv Jontrol, coisissima alguma; que se recorda de htlver nessa oco·eiro tirado do bolso do seu puletot o alicate de picottr bilhetes,

que~

novo e todo nickelado, dirigin o-se J

gencia

da estaçro; que o accusado attribue ao facto de ter tirado
do bolso o seu alicate a rl:lúio de se referirem as testemunha
d

~ue

elle, eccueado, se

utiliz~ra

de revolver• que o accu-

sado recel.Jeu a Intimaçã.o de 0omulisoão de In ueri to Administrativo para depor e assistir
por intermedio do Agente da

~ forllla~ão

esta~5o

do seu inquerito,

~onceição,

de

no dia tre

do corrente mez, entretanto, deixou de dar o seu "sciente"
na segunda via ds intimac;ão e disse ao agente

ue assim pro-

cedia porque s6 Assignaria qualquer documento com a acquiescencia do seu patrono. Dada a palavra

dO

Vice-Presidente da

';ommiseão de Inquerito, J Pua pergunta sobre si o alicate
faz parte doe

servi~os

de trens de carg8a c a esses servi ·os

6 necessario, respondeu o accusado que

~e

ne eesario, pois que 6 indiepenedvel J

picota.~io

T.57

vezes o alicate 6
da formul

(Termo de renponsabilidade que o particular assigna na

esta :ão parél poder viu.jar em tre1

de cargt.P) e passes de ser

vi ·o de Clapregadoo que se locomovem para substitui ;õee,
ffié1ÍS

o alicate é de exclusiva responsabilidade c1

de-

carga. de

c da conductor e cownumente elles carregam o referido instrumento no lolRo do uniforme.
da

'~ommist.ê'o,

u palavra ·o Secretario

~rta

c' sua per ~unta sobre

él

ra~ão

ou utilidade de

ser usado pelo accusado o alicate no momento a que acima se
referiu, reepondeu o indiciado
da

r.nr

ue o alicate est·va no uoleo

blusa j un knnente com o len o e a.o tirar este e n pr i-

meiro lo. r
do e l)rilhoso

ahiu o alicete, oue,
~

v0110

jf disse, é

1

ickiela-

re.gunda r.ergunta do referido c:;ecretario eo-

•

LEOAOLDINA RAILWAY

sobre se o a ccueado reconhecia no · j ud· nte do ,ontrol Luiz
)oares ,Tieira Lutoridade para interpellal-o verbalmente
respeito de

que~tões

de servi :o, respondeu o accusado que re-

conhecia essa autoridade, no entanto, em virtude de suas rela~·Ões

de inimizade com o t-.lludido ajudante, exi iu que essa

interpella•;5o i'oese r.Jor escripto, como ali fe- j ' ossL1
cedia antes. D8da

e pro

palavra ao advogado do accueado,
ua
,
'"Jer ,untrJ H obre si e habito do mesmo accusado carre:;ar sempre
n

comeigo o alicate linhas

atr~s

referido, respondeu que sim,

ján1is deixando de carre 0 al-o • ' f'er.;undEl per~unta do

advo 'ado sobre si o ajudante do
quando se dirigiu uo

accu<~ado,

~ontrol

esmo

Luiz Soares Vieira,

pedindo-lhe explica ·Ões

e

servi;o, o ·fez rle modo cortez ou se o fez com arrogancia de
maneira a de ohstrélr que queria. humilhar o indici do, respond eu que Vi e ira fizera a int erpella .;ü o em tom brusco, com
arrogancia, sem nenhum polimento, tanto que logo em seguida
o chamou de "burro e l.gnorAnte".

erguntado ao accusado se

deseja assistir aos depoi.tnentos das testemunhas, respondeu
que sim, entretanto, qualquer

~edida

ria em beneficio de sua defesa deixa
seu

advog~do.

·adn

ou providencia necessa
l'

cargo exclusivo do

maie havendo nem sendo rlito, deu-ee por

findo o preeente termo de declarações, que, depois de lido
e achado conforme, vae
bros da

~om

assi~nado

pelo accusado, 1•elos me

1-

iss5o, pelo advosodo do accusado e pelo repre-

eentante do 3yndicato. Do que, para constar, eu, l anoel
Au3usto Vaz Junior, Secretario da
cr:ivão, dclctylo·-·raphei

.c

,ocnrnise~o,

em qu

servindo de es-
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•'::n seJuida, compareceu,.

t~LI'jilJ

.-tOJRidU•' , brasileiro,

co'n trinta e sete :Jnnos de edade, casado, residente Ó Rua

r. . Lopes a/n, nesta cidade de Rio 'Bonito,

s ta.do do

i o de

Janeiro, corro erciario, não sabendo ler nem escrever, aoe
coetwnee disse nada, e,

inqueri~o,

na

presen~a

do accusado,

do eeu advogado e do representante do Syndioato , eobre os
factos constantes da Portaria de fle. 2, que lhe foi lide,
sob o com remisso de s6 dizer a verdade do que souber e lhe
+ •

fOr perguntado, reepondeu: que sobre os factos constantes da
J.'ort8ria de fll?. 2, que lhe foi lida, a testemunha pouco
pÓde adiantar;

ue apenas no dia da chegad8 do referido trem

Tabella 44, cuja data não se recorda, mas sabe que ero um
Dowin~o,

a testemunha passava IJela plataforma du esta') ... , de

Rio Bonito, quando viu sahir do carro da composiyio do alludido trem o acousado presente

sobra~ando

papeis concernentes

ao 'aes•no trem e tendo na mão um alicate nickelado; que a
testemunha proseguiu seu caminho, nada mais ouvindo nem presenciando, tambem sobre os mestJlOS factos depois delles nenhum

~o

unentario ouviu. Dada a palavra ao

Vice-Pr~s

nada perguntou. Dada a palavra ao Secretario,

~

i dente,

sua pergun-

ta soure si a testemunha ee recordava qual o estado de anim
do accusado quando o viu saltar do ttem 44, respondeu que
era bom e nada. de anorraa.l foi -lhe dado aprecia.r; quanto ]
s egund8 pergunta sobre si sebe qual e d ire c ·ão tomada pelo
aacusado quando

salt~ra

se encaminhérR para a
sabe o fi
as suas

1

do trem, respondeu que o sccusado
gencia da.

esta~ão,

certo aue o levou alli,

obriga~Ões.

Dadu a. palavra

~em
élO

entretanto, não

duvida o de cumprir
advosado do accusado,

de vez que este expressamente outorgou o direito de reinqui
riç~o

ao mesmo,

~

pergunta do

refe~ido

advogad o Ei a teste-

munha se redordava, quando o.o se apyro:ximar da plataforma,
da impressão que teve quando o a.cousado puxára do bolso o
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bolso o 'llicate, respondeu que essa iwpresrão
o eccueado

sacc~ra

f~ra

a de que

do bolso um revolver, entretanto, se ap-

proximr-mdo mais, poude

onsta te r o seu engano, de vez que o

instrumento retirado do bolso era um

~licete

dos que os con-

ductores usmn para piaot ar bilhestes . Tada mais havendo nem
send~

dito, deu-se por findo o presente depoimento, aue, de-

pois de lido e a chado conforme, vae assignado pelo senhor
-;asimiro Mendes, e rogo da testemunha, pelos membros da Jommissão, pelo accusado,

se~

advogado e representante do 5yn-

dicato. Do que, para constar, eu, Ma noel Augusto Yaz Junior,
Secretario da

Con~issão,

servindo de escrivão, dactylogragual teor, que subscrevo,

•

)

•
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Em seçuida, compareceu

CJJO~R

JOVkl O

R :• L, brasileiro,

com trinta e nove annos de edade, casado, residente na estac;ã.o de Rio I . oni to, J!:stado do Rio de Janeiro, ferroviario, co
vinte e tres de serviço-na

~ompanhia ~eopoldina,

sabendo ler

e eocrcver, aos costumes disse nada, e, em 1)reeen ~a do accusado, seu advoçado e representante do Jyndiceto, inquerido,
sob o compromisso de só dizer a verdade do que souber e lhe
fOr perg untado a rePpeito dos factos constantes da Portaria
de fls . 2, que lhe foi lida, respondeu: que antes de entrar
nos detalhes dos factoe constantes da Portaria de fls. 2,que
lhe foi lida, precisa a testemunha esclarecer que anteriormente ao dia e1n que chegou o trem Tabella 44 na estac;io de
Rio

~onito,

chefiado pelo accusado, cuja data nio se recorda

mas sabe que foi em um Domingo, por duas vezes teve que communicar irregularidades praticadas pelo mesmo accusado; , que
essas irregularidades foram as de na che gada dos referidos
trens de cargas Tabella 44, deixar o accusado

~ldemiro

Jos~

Ribeiro o trem no desvio da estação e ir almoc;ar, demora.ndoI

se no almo ·o maior tempo do que o que e consignado para e etadia do trem na estação de

~i o

Bonito; que por duas vezes

isso aconteceu e sempre que a testemunha procurava o empregado para mandar avisar ao accusado de que o trem estava
prompto, nenhum dos empregados da estação queria. dar ta.l avi
so, allegando sempre que o accusado oe maltra.taria; que em
virtude desses factos, levados ao conhecimento dos Chefes de
serviço, pois que quando se communicava cora o Control era
obrigado a declarar o atraso e a razio desse atraso, o aoousado recebeu a artas que lhe chamavam a attenção; que quanto ao facto do ultimo Tabella. 44 , de que trata a Portaria de
fls . 2, póde a testemunha prestar os seguintes esclarecimentos; que ao chegar o trem Tabella 44 á estação de Rio

Boni~

to, a testemunha, na qualidade de agente da mesma estalião,
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estaçio, procurou o accusado no carro "breack" da composição
do alludido trem

e perguntou-lhe pelo total de toneladas da

mesma composição i que o accusado se encontrava. de éocoras, es
criptura.ndo num mappa, e respondeu que havia um total de tone
lagem pelo qual a. testemunha verificou haver nesse total v inte e nove toneladas a rnais; que em se:.uida a testemunha saltou do referido carro para o lado da entrelinha e nessa. ooca.-

~

sião tambem o a.ccusado o acompanhou, podendo a testemunha
perceber que o accusado trazia á cinta, qua.s i em frente, um
revolver calibre trinta e oito duplo; que a testemunha ainda
disse ao accusado que aquelle revolver poderia infelicital-o,
pois que nã.o estava livre de haver uma detonação e elle, acousado, ser victima, a.o que o imputado respondeu que aquelle
revolver era para a testemunha e para o pessoal do

~ontrol,

que o andavam perseguindo; que ante ás palavras do accusado,
a testemunha ainda lhe fez ver a sem ra.zão da ameaça., pois
que ella testemunha nenhum mal tinha feito ao a.ccusado; que
depois do relatado acima, a testemunha passou pelo mesmo car
ro, saltando na plataforma e ahi procurou verificar os doeumantos e proceder os serviços do trem; que quando a testemu,
nha. se encontrava na. porta externa da esta~ão, isto e, na
porta proximo ao sino, estava. tambem o a acusado e ahi chegou
Luiz Soares Vieira, funccionario do Jontrol, que, em termos
delicados, per guntou ao accusado qual era a composição que
elle trazia; que nesse momento o accusado ainda melhorou a
posição de sua. arma., chegando-a para. a frente, para melhor
della se utilizar; que o acousado respondeu a Luiz Soares
'ieira que não sabia e que elle, Vieira, fosse ver, e aoto
continuo,com palavreado de baixo calão, offendeu a Vieira;
que em seguida o aocusado se dirigiu para o lado do

~ontrol

e depois de haver gritado com o pessoal daquelle Zsoriptorio,
voltou para. a pla.ta.forma. da estação, já então com o revolver
em punho, perguntando pela testemunha, á. qual se referia em
termos os mais baixos, como sejam:
~";

11

filho da puta" e "sac-

que a testemunha não querendo que os factos tomassem

~

~
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tomassem proporções maiores, evitou defrontar-se com o accueado, permanecendo no armazem; que dessa parte da estação,
poude ainda a testemunha. constatar que o accusado, ainda de .
arma em punho, obrigára. ao telegraphista 'Jantas a collar ULna
folha. do livro T.2 (livro de registros de licenças de trens)
que elle, accusado, rasgára; que em seguida a testemunha,
ainda cumprindo os seus deveres de agente, deu partida ao
trem, momento em que o bonet do accusado cahiu entre a plataforma. da estação e o carro, ordenando o accusado a.o guarda
chaves La.disláo Rodrigues, ainda de revolver em punho, que
apanhasse o seu bonet, no que foi obedecido pelo citado
g uarda-chaves; que a testemunha, por ser Domingo e não se
encontrar na estação qualquer policial, procurou resolver os
factos da melhor calma possível afim de evitar consequenclia
mais graves; que a testemunha reconhece, em todos os termos
a communica<:;ão que fez na occa.sião a.o senhor Inspector do
Trafego do Oitavo Distcie, digo, Districto e que no momento
lhe foi exhibida por copia, na qual lançou a mesma declara.ção que agora faz, datando-a e assignando-a; que a testemunha deve salientar a referencia. que fez de estar o accusado
quando a testemunha o procurou no carro "brea.ck 11

,

calmo,

não notando qualquer anorrnalida<;ie; que quando o acousado
voltava do

~ontrol

e passava na plataforma da estação,poude

a testemunha constatar que o seu andar não era. firme, denotando perfeito uso de alcool; que quanto á accusação de haver o indiciado se utilizado do telephone na estação de
Tanguá para continuar a insultar o pessoal do Control, a
testemunha, de sciencia propria, não p6de depor, entretanto, ouviu essa accusação do proprio pessoal do Control; que
a testemunha não pó de dizer tivesse visto o a.ccuea.do, em
vez anterior, embriagado, porém, adianta que já o viu com
symptomas de quem tinha feito uso de bebidas a.lcoolicas,
porém, trabalhando direito e respeitando "a gente". Dada a
palavra ao Vice-Presidente da

~ommissão,

á sua pergunta
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pergunta sobre si se recordava a testemunha do modo pelo
qual Luiz

~oares

Vieira respondêra ao accusado, si tambem

respondêra em tom grosseiro ou não, disse a testemunha que
Luiz Vieira, ante as palavras do accusado, empallideceu e
acovardou-se, nada lhe retrucando;

~segunda

pergunta sobre

e i a testemunha podia affirma.r haver o a causado, durante o
tempo em que permaneceu na estação de Rio Bonito, estado com
um alicate na mão, respondeu a testemunha que durante . todo o
tempo nenhum alicate na mã.o tinha o accusa.do e sim um :r:evolver. Dada a palavra ao Secretario da Commissão, á sua pergunta sobre si a testemunha se recordava do typo de revolver
que o accusado empunhava, respondeu que era um revolver de
cano longo, nickelado e de cabo preto;

~segunda

pergunta

sobre si anteriormente, na estação de Rio Eonito, o accusado
teria praticado actos de indisciplina, respondeu que a não
ser os dois casos narrados antes de entrar no depoimento
sobre os factos constantes da Portaria, nenhum outro de indisciplina praticou o accusado, apenas se lembra a testemunha que uma vez o indiciado quebrára a penna com que a.seignára o livro T . 2, com a allegação de que a penna não prestava. Dada. a palavra ao advogado do accusado, ás per guntas
do mesmo a. testemunha respondeu que não deu queixa-crime á
policia local e tambem não foi procedido no accusado exame
medico para que fosse constatado o seu estado de embriaguez
pelo advogado do a acusado foi di to que contestava. o depoimento da testemunha, por ser o mesmo inimigo pessoal do aoousado, o que provará opportunamente, e por vir mantendo de
certo tempo a esta parte tenaz perseguição a

~Taldemiro

:rosé

Ribeiro, o que tudo provará com o depoimento das testemunhas arroladas na sua petição de nove do corrente. Dada a.
palavra á testemunha, por ella. foi di to que confirma todo
o seu depoimento, por ser o mesmo a. expressão da verdade.
Nada mais havendo nem sendo dito, deu-se por findo o pre-

•
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presente depoimento, que, depois de lido e achado conforme,
vae assigna.do pela testemunha, pelos membros da
pelo accusado, seu advogado e o representante do

~omrnissão,
~yndicato.

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

~ommissão,

termo

servindo de escrivão, dactylographei este
teor, que

T~~iO

subscrevo,~~

DE SUSPENSÃO DOS TRABALHOS

Ua mesma data, ás onze horas e quarenta minutos a.m., o
senhor Presidente declarou que suspendia provisoriamente a
marcha do inquerito para o almoço, determinando que o mesmo
proseguiria ás treze horas de hoje, mandando que disto fosse
scientificados o accusado , seu advogado e o representante do
Syndicato . De tudo dei conhecimento aos presentes, que ficaram bem scientea, a.ssignando com a

~ommissão

o presente termo.

Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secreta
rio da 'Jommissão, servindo de_....--escr vã.o, da.ctylog raphei o pre

subscrevo,~~
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TERC~I~

TESTEMUNHA

Ira mesma. data retro, ás treze horas, em proseguimento do
inquerito, compareceu LUIZ SOARES VI.U:IRA , brasileiro, oom
vinte e seis annos de edade, solteiro, residente á Praça Fonseca. Port·ella. numero dez oi to, nesta cidade de Rio Bani to,

..

~s-

tado do Rio de Janeiro, ferroviario, com onze annos de serviço na Companhia Leopoldina, sabendo ler e escrever, aos coatumes disse nada, e, em presença do accusado, de seu advogado
e do representante do Syndicato , inquerido, sob o compromisso
de só dizer a verdade do que souber e lhe fOr perguntado aobre os factos constantes da Portaria de fls . 2, que lhe foi
lida, respondeu: que quanto á primeira. parte da

ortaria, é

verdade que o accuaado Waldemiro José Ribeiro, no dia vinte
e quatro de Fevereiro do corrente anno , chefiava o trem de
Cargas Tabella 44; que a testemunha exerce as funcções de
ajudante do Central e nessa qualidade sahiu do Escriptorio
do mesmo Central para se entender com o accusado sobre a com
posição do trem, pois havia uma. reserva nesta estação de Rio
Bani to, que deveria. ser tomada pelo mesmo trem; que a testemunha., recebendo communica.c;ão da lotação da partida de Capivary, notou que havia uma differença de dez toneladas e assim a locomotiva poderia rebocar toda a reserva de Rio Bonito; que a testemunha se dirigiu ao a.ccusado na plataforma da
estação de Rio Bani to, em frente á porta da agencia, e a.hi
perguntou- lhe pela lotação do trem; que o depoente ao se dirigir ao conductor

aldemiro José Ribeiro, o fez delicada-

mente, entretanto, o accusado respondeu-lhe que sobre a. composição "os senhores já sabem, portanto, vão procurar com o
diabo que os carregue"; que nesse mesmo interim a testemunha
poude constatar que o accusado estava embriagado, não só
pelos seus actos, como pelo cheiro que exhalava, é que a
testemunha isso . assevera; que depois da resposta do conductor, o depoente entrou na agencia, onde já se encontrava o
agente Joviano Marçal, que antes estivera junto com elle,
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elle, depoente, e o accusado, e alli o referido agente aconselhára á testemunha para ir para o Escriptorio, de vez que
o estado do accusado não era bom e elle estava armado, na
plataforma; que para evitar maiores complicações, o de poente
accedeu ao conselho do a g ente e, sahindo da a gencia, pela
plataforma, diri g iu-se para o Esc r iptorio do Gontrol; que
nesse momento o accusado o acompanhou até certo ponto, pergunta.ndo-lhe qual a lotação fornecida pela, estação de Ma. ca.h é
ao que o depoente respondeu não lhe interessar mais, uma, vez
que estava satisfeito com a resposta dada pelo conductor aoousado; que a testemunha subiu as escadas do Escriptorio do
0ontrol e, quando alli se achava, viu o conductor, digo,
achava, ouviu o conductor a.ccusado proferir gritos e procurando syndicar, a testemunha constatou que o accusado se encontrava ao pé da escada do referido Control, empunhando wn
revolver e mandando a. todos que descessem, que elle, accusado, queria matar um por um; que entre os empregados do
Control, o accusado tambem desafiou o senhor :F rancisco Estevão, encarregado do Control; que a testemunha tudo ouviu e
assistiu, não mais sahindo do Escriptorio do Control, até
que o trem sahisse, pois que se acovardára ante a attitude
do accusado; que é facto haver o aocusado, na estação de
Tanguá, se utilizado do apparelho telephonico para continua
os insultos ao pessoal do Control e se referir tambem, em
termos offensivos, ao senhor Inspeotor do Trafego do Oitavo
Districto, George Westbury, e ao senhor Chefe do Movimento,
Raffenberg; que quanto aos antecedentes do acousado, isto
é, de que elle seja. reincidente no vicio de embriaguez e em
actos de insubordinação,

El

testemunha nã.o póde dizer nada;

que quanto aos faotos,na verdade o depoente os communicou
por carta ao senhor Chefe do Control de Rio Bonito, na fórma da. co pia da referida carta que no momento lhe é exhi bida
e authent ioa.da como verdade ira. Dada a palavra ao Vioe-Pre-
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Vice-Presidente, a o ser pedida a presença do senhor

I~!anoel

Siquei r a , pess Oa referida pe l a presente testemunha, ouvido
o senhor Se cretario da Commisaão, ante a sua explicação de
que a Portari a de fls. 2 pe r mittia fossem ouvidas,

al~m

das

testemunhas indicadas, as pessOas que dos factos tivessem conhecimento, o Presidente deferiu a solicitação, advertindo,
entretanto, que di ta testemunha só poderi a ser ouvida. após a.
ultima que acoudiu ao pregão. Dada a palavra ao Secretario,
nada perguntou . Dada a pal a vra a o advogad o do aocueado, ás
suas perguntas a. testemunha respondeu que assevera que o aoousado estava. embriagado, não podendo dizer em que grá.o era
essa embriaguez, nem tão pouco ouviu de pess Oa. competente no
assumpto referencia alguma sobre o gráo dessa embriague s ou
a positividade della, pelos meios regulares; que quando, depois · do aviso do agente de que o

accus~do

se achava armado,

a testemunha sahindo pela plataforma para ir para o Escriptorio

o Control com elle, accusado, se encontrou, não o

vendo com arma na mão; que a testemunha, na Repa.rti •; ão em
q_ue trAba lha., é subordinad o do senhor Francisco Es tevão ; que
ha, entre o seu Chefe de serviço, Francisco Es tevão, incom,
digo, e o accusado incompatibilidade oriunda de serviço; que
da estação de Tanguá um cidadão telephonou para o Control de
Rio Bonito dizendo-se ser o conductor Valdemiro Ribeiro;
pelo patrono do accusado foi dito que contestava em parte o
depoimento da. testemunha, visto ser o mesmo subordinado, na
Reparti ção onde trabalha, de um inimigo pessoal do accusado,
que vem ha muit o movend o contra elle, accusado, injusta campanha de perseguição . Dada a palavra á testemunha, por ella
foi dito que confirma o seu depoimento, em todos os seus
termos, por ser a expressão da verdade. Nada mais havendo
nem sendo dito, deu- se por findo o presente depoimento, que,
depois de lido e achado conforme, vae assignado pela testemunha , pelos membros da Commieeão, pelo a ccusado, seu a.dvo

...
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advogado e representante do Syndioato . Do que, pa.ra constar,
eu, Manoel Augusto Yaz Junior, Secretario da Commissão, servindo de escrivão,

dactylo g r~he _i

de egual teor, que

J
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G.,UARTA TESTEMUNHA

Em seguida., compareceu

l

JOEL SILVA, brasileiro, com vin

te e seis annos de edade, solteiro, residente na estação de
Rio Bonito,

~stado

do Rio de Janeiro, ferroviario, com onze

annos de serviço na. Companhia Leopoldina, sabendo ler e escrever, aos costumes disse nada, e, em presença do accusado,
seu advogado e o representante do Syndicato, .inquerido, sob
o compromisso de só dizer a verdade do que souber e lhe fOr
perguntado sobre os factos constantes da Portaria de fls. 2,
que lhe foi lida, respondeu: que é verdade que faldemiro
José Ribeiro era o conductor que chefiava o trem de cargas
Ta.bella 44 de 24 de Fevereiro do corrente anno; que ao chega
o referido trem Tabella 44 á estação de Rio Bonito, depois
de haver a machina se abastecido de agua, o trem foi puxado

á. frente, ficando o carro

11

breack" na plataforma da estação,

em posição de se fazer a carga e descarga de mercadorias;
que a testemunha, na qualidade de conferente da estação, se
dirigiu ao carro "breack" afim de receber do conductor os
documentos necessarios á execução dos serviços delle, confe
rente; que no momento em que o depoente se avistou com o ao
ousado, este mostrava-se calmo, nada denotando de anormal;
que em seguida deixou o agente da estação, Joviano Marçal,
conversando com o accusado, emquanto que a testemunha seguia para o arma.zem de exportação; que na. plataforma, em
sentido contrario, vinha o senhor Luiz Soares Vieira, funccionario do

~ontrol,

com uma papeleta azul de horario; que

o depoente entrou no armazem de exportação para assignar as
guias e registrar os despachos nas mesmas, das mercadorias
descarregadas; que o depoente apezar de estar longe, viu
Luiz Vieira conversando com o accusado, porém, não sabe o
que conversavam, apenas se lembra que depois de tal conversa o accusado ficou exaltado; que assim exaltado o accusado
foi até o fim da plataforma, para o lado do Escriptorio , e
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e passando pela testemunna disse que estava sendo perseguido
pelo Control; que ao fim da plataforma , já em baixo, o accusa.do saocou do bolso da calça um objecto que a testemunha
julga ser um revolver por ser dito objecto nickelado; que a
testemunha estando muito distante , não poude constatar a natureza do referido objecto; que a testemunha, cuidando do
seu serviço, entrou no arma.zem e a.o sa.hir quando de :Jandava
a estação, ainda uma vez encontrou- se com o accusado, porém,
desta vez p6de affirmar que o aocusado nada tinha na mão;
que nenhuma anormalidade houve na. estação, a não ser a irritabilidade do
ind igna.ção do
vez que fazia
destacamento, encontrava cartas de reclamações do 'Jontrol;
que a testemunha quando teve opportunida.de de ir ao carro
"breaok", não constatou que o a.ccusado estivesse alcoolisado,
aliás nada percebeu nesse sentido; que quanto i parte da
Iortaria que fala haver o accusado se utilizado do telephone
em

Tangu~

para con*inuar os insultos aos funccionarios do

Controle seus superiores hierarohicos , nada p6de dizer a
testemunha; que conhece ha muito tempo o indiciado e nunca
o viu embriagado ou praticando actos de insubordinação. Dad
a palavra ao Vice-Presidente da

~ommissão,

ao seu pedido de

ser exhibida a copia da communicação que a testemunha dirigiu a.o senhor Inspector do Tra.fego em Nictheroy, o que feito, a testemunha resa.lva. o vocabulo "confuso" para. dizer
que o que escreveu foi a pa.lavra

11

calmo", e tambem resalva,

corno aliás já fez linhas atrás, a essevera.ção de haver o ao
ousado saccado de um revolver, pois , como já disse, estando
em posição distante do accusado , percebeu que elle tirára
do bolso da calça um objecto nickelado, que não p6de dizer
ter sido um revolver; que quanto ás palavras indecorosas
constantes de sua communicação, a testemunha esclarece que
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que essas palavras as ouviu do aocusado quando elle se queixava do 'Jontrol, dizendo: "Esse Control quer me fazer de canalha, de filho da puta"; que á pergunta do Vice-Presidente
sobre a razão por que a testemunha escreveu uma. co ia a e agor
resalvava., respondeu a testemunha que no momento que escreve
a carta agora authenticada, o fez atabalhoadamente, não pensando nas consequenoiae que a referida carta pudesse• trazer
contra os direitos de terceiros; que á segunda pergunta do
Vice-Presidente si fi tas temunha podia affirma.r que quando o
accusa.do e o senhor Luiz Vieira falavam houve offensa de qua.
quer dos dois, a testemunha. respondeu que, como já acentuou,
viu os dois f a lando, porém, não ouviu o que diziam, razão
pela qual nio p6de dizer se deste ou daquelle houve offensa
com pa lavras injuriosas. Dada. a palavra ao '3ecretario, nada
per g untou. Dada a. palavra ao advogado do ao ousado, ás suas
perguntas a testemunha respondeu: que ao se dirigir ao accusado por occasião da chegada do trem, teve occasião de com
elle f a lar bem de perto e póde asseverar que o mesmo não tinha halito de qualquer bebida a.lcoolica; que pelo modo ta.mbe
do a.ccusado andar, pÓ de quasi a.s severar não estar o rnesmo
embriagado, mesmo porque, como já disse, nada notou que o
fizesse isso suppor; que póde asseverar ser o agente desta
estação, Oscar Jovia no Ma.rçal, inimigo pessoal do accusado;
que o obJecto que o depoente viu o accusado retirar do bolso
era. nickelado, tanto podendo ser um revolver, um alicate, ou
ou outro qualquer objecto, contanto que fosse nickelado; que
não sabe, de sciencia. propria., si o senhor Marçal, vem ou
não compellindo os seus subordinados a deporem contra o aoousado. :r:ada mais havendo nem sendo di to, deu-se por findo
o presente depoimento, que, depois de lido e achado conforme
vae assignado pela testemunha, pelos membros da

~ommissão,

pelo a.ccusado, seu advogado e representante do Syndicato.
Do que, para cone tar, eu,

l~anoel

Augusto Vaz Junior, Se ore-
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Secretario da Gommissão, servindo de escrivão, da.ctylographei o presente em quat o

que subscrevo,

c
Em seguida, compareceu ALVARO ALVES RODRIGUE3, brasileiro, com vinte e quatro annos de edade, solteiro , residente

~

Avenida Inguita numero oitenta e cinco, nesta cidade de Rio
Bonito,

~atado

do Rio de Janeiro, ferroviario, com oito an-

nos de serviço na Companhia. Leopoldina, sabendo ler e escrever, aos costumes disse nada, e, em presença do accusado,
seu advogado e do representante do Syndicato, inquerido, sob
o compromisso de s6 dizer a verdade do que souber e lhe fOr
perguntado sobre os factos constantes da Portaria de fls. 2,
que lhe foi lida, respondeu: que a testemunha. exerce as
ações de telegra.phista na estação de Rio Bonito; que de facto o conductor do trem de cargas Tabella 44 de 24 de Fevereiro do corrente anno era o a.ccusado ,Valdemiro José Ribeiro; que a testemunha, no referido dia , se achava na plataforma. da estação de Rio Bani to á espera do allud ido trem
que no citado dia., a testemunha trabalhava na. estação de
Rio Bani to como auxiliar e dahi a ra.zão pela qual se achava
na plataforma, para receber do conductor os documentos refe
rentes de descargas e cargas dos volumes despachados para
Rio Bonito e destas a embarcar para outras estações; que
recebidos os documentos indispensaveis ao servi<;o da teste-
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testemunha, esta procurou immediata.m ente cumprir suas obrigações; que a testemunha recebeu os alludidos documentos das
mã.os de um guarda-freios; que se a.pproximou do conductor

Tal

demiro José Ribeiro para delle per guntar sobre a co mposição
do trem e nessa approximação nada sentiu de anormal no referido conductor, nã.o percebendo tambem qualquer cheiro de
a.lcool que do mesmo exhalasse; que quanto aos actos de insubordinação referidos na Portaria, a testemunha responde que
os não viu e se elles se deram ella testemunha não prestou
attençio, de vez que apenas se occupa.va

d~

seus serviços;

que quanto ao facto que se a.rticula contra o a.ccusado, de
haver elle desafiado os funcciona.rios do Control para brigar, ameaçando-os com arma em punho, a. testemunha nada pÓ de
dizer, pois que os não viu; que quanto ao facto articulado
de haver o accusado V/a.ldemiro José Ribeiro se utilizado do
telephone em Tanguá para proseguir em insultos ao pessoal do
ljontrol e a. seus superiores hierarchicos, a testemunha nada
pÓde tambem dizer; que quanto aos antecedentes do accusado,
a testemunha ta.mbem nada sabe . Dada a palavra ao Vice-Presidente, ás suas per .cs untas respondeu a testemunha: que não
ouviu a. conversa entre o accusa.do e o senhor Luiz Vieira,
apenas os viu conversando; que quando a testemunha foi procurar os documentos a que acima alludiu, viu que o conducto
lfaldemiro Ribeiro tinha na mão, além dos documentos, uma.
bandeira de dar partidas a trens e um alicate desses de picotar bilhetes, objecto esse nickelado; que quanto á necessidade do referido instrumento para o trem Tabella 44, o
depoente não póde dizer se indispensavel ou não, mas, parece-lhe que o alicate lhe era indispens a vel, porque o conduator terá de picotar bilhetes que muitas vezes são emittidos para passageiros que trafegam em trens de cargas. Dada
a palavra ao Secretario da Commissão, nada perguntou. Dada
a palavra ao advogado do accusa.do , ás suas perguntas a :fles-
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respeito, a testemunha respondeu: que quando se dirigiu, em
objecto de serviço, ao a ccusado Wa ldemiro, foi por este tratado com polidez; que durante o longo periodo de oito annos
conhece o accusado

faldemir o e contra este nada póde adduzir

que desabone a sua conducta, po is, nunca o viu embriagado nem
com rusgas com quem quer que seja; que a elle depoente o accusado nunca se

~ueix~ra

se estar sendo perseguido pelo agen-

te ou pelo Control, não sabendo todavia se o mesmo accusado
esteja ou nã.o sendo perseguido pelos referidos a.cirna; que
nesse dia nã.o viu o a.ccusad o com qualquer arma na mão, quer
seja revolver, ou outra qualquer arma branca, podendo no entanto a.ffirtnar mais uma vez que o unico instrumento que viu
na mão do a.ccusa.do foi um alica.te nickelado. Nada mais ha.vend
nem sendo di to, deu-se por encerrado o presente depoimento,
que, depois de lido e achado conforme, vae assignado pela
testemunha, pelos membros da Commissão, pelo accusado, seu
advogado e pelo representante do Syndicato . Do que, para
constar, eu, lJianoel Augusto Vaz Junior, Se cretario da Comrnissão, servindo de escrivã.o, da.ctylographe i este
de egua.l teor, que
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S..,XTA

TES'fJr,l~

Em seQ,;uida, compareceu .SALVADOR 3ANTOS, brasileiro, com
vinte e tres annos de edade, solteiro, residente i Rua Francisco ljrespo numero trinta e

UUh

na. cidade de lja.mpos, Estado

do Rio de Janeiro, ferroviario, com dois annos de serviço na
""ompanhia Leopoldina, sabendo ler e escrever, aos costumes
disse nada, e, na presença. do accusa.do, seu advogado e do
presenta.nte do Syndicato, inquerido, sob o compromisso de só
dizer a verdade do que souber e lhe fOr perguntado sobre os
factos constantes da Portaria de fls . 2, que lhe foi lida,
respondeu: que a. testemunha tem seu domicilio em Campos, entreta.nto, sua res idencia é no Oitavo Diatricto do Trafego,
de vez que exerce as funcções de auxiliar - substituto no mesmo Dis tricto; que a testemunha. deixou de accud ir ao pregão
de hoje,

lo~SO

ao se iniciarem os trabalhos da Cornmissão de

Inquerito, pela razão de estar cumprindo suas funcções de
auxiliar-substituto na

esta~io

de 1io dos Indios; que no dia

vinte e quatro de Fevereiro do corrente anno, a testemunha
achava-se na. estação de Rio 'Ponito como telegraphista; que
sabe que era

~ldemiro

José Ribeiro o conductor que chefiava

o trem de cargas Tabella 44 no dia 24 de Fevereiro do fluente a.nno; que nada. sabe do articulado na Portaria. de fls. 2,
que lhe foi lida, sabe tão sómente que nesse dia o conductor
Wa.ldemiro José Ribeiro pediu á testemunha, de modo gentil,
que lhe collasse a folha do registro T . 2 (Registro de licenças de trens concedida.s)t que casualmente rasgára; qu~ desde
a é'Poca em que conhece o accusa.do só pÓde dizer que são bons
os seus antecedentes, pois sempre aquelle accusado tratou a
tes ternurlha gentilmente; que nenhum esclarecimento mais pÓde
offerecer no presente inquerito . Dada a palavra ao Vice-Presidente da. ljommissão, ás perguntas do mesmo a testemunha
respondeu que não ouviu quem quer que fosse algo dizer sobre
os factos indicados na Portaria . Dada a. palavra

FO

Secreta-

.
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Secretario da. Commissão , ao seu pedido de ser exhibida a
copia da carta que a testemunha escreveu ao senhor Inspector
do Trafego do Oitavo Distri cto em sete de 1 arço do corrente
anno,

o

que feito, disse

e:..

testemunha que confirmava. os ter-

mos da referida carta, cuja copia lhe foi exhibida. pelo Presidente da

~ommissão

e como assi1n o fazia , datava e aut enti

cavu. com sua as s igm. tura a referida. copia . Da da a 1Jala.vra
ao advogado do accusado, a testemunha ás suas perguntas respondeu: que ao authenticar a carta que lhe foi pelo senhor
lresidente authenticada, digo, exhibida, esqueceu-se o depoente de fazer Ullla resa.lva sobre o seguinte: ao, digo, o
li~ro

T. 2, pÔde affirrnar o depoente , foi pelo conduotor

·~ldemiro

rasgado casualmente, facto esse acontecido contra

a vontade delle depoente. Ha.da mais hl?lvendo nem sendo dito,
deu - se por findo o presente depoimento, que, depois de lido
e achado confor1ae, vae as signado pela testemunha, pelos me bras da

~omruissio,

pelo accusado, seu advogado e pelo repre-

sentante do '3yndicato . Do que, para constar, eu, Hanoel Augusto Vaz Junior, 1ecretario da
criv5o, dactylographei

0o~missio,

servindo de esegual

teor, que subscrevo,~~~~~~~~~~~:_~~~~~~~~~~---!
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.I!."ln se'""uida, compareceu

R ·

.-I.3t;O D.C: ..tAULA PI

. i/'T. V O,

B~

brasileiro, com vinte e oito annos de edade, casado, residente~ Iro~a

onseca

ortella numero dezeseie, nesta cidad

de Rio Ponito, Jstado do

~io c

e Janeiro, ferroviario, com

quinze annos de servi'l-o na ,o1.panhia Leopoldina, sabendo le
e escrever, aos costumes disse nada, e, na presen:a do aoousado, seu advogado e do representante do 3yndioato, inque
rido, sob o compromisso de e6 dizer a verdade do que
e lhe

f~r

perguntado eobre os

fa~tos

constantes da

so~ber

Portari~

de fls . 2, que lhe foi lida, respondeu : que sobre os factos
desenrolados na estação de Rio Bonito no dia 24 de Vevereiro do corrente anno, e1 que é ao ousado

Taldemi:r.o José

beiro, conductor do trem de cargas Tabella 44 do

~i-

~lludido

dia 24 de ·'evereiro, a testemunha. nenhuma inform.a.r;ão ou esclarecimento ou depoimento p6de prestar porque se achava
ausente do Escriptorio do Jontrol nesse alludido dia 24;
que quanto aos antecedentes do accusado, a testemunha, sobr
o vicio de enibria g uez que se lhe a.ttribue, apenas o diz por
ir forme :(7o que tern recebido; que, porém, quanto aos actos

de insubordina;eo e indisciplina commettidos pelo accusado,
estes a teste munha p6de os asseverar, porque o accusado,
quando a. te e temunha na d ire c t,-ão do servi ;o do 'Jon trol, n.;' o
cumpre suas ordens, trans1nittidas pelos agentes das esta.;Ões; que a teete lUnha. confirma a copia d<

carta que em

q6

(26) de J evereiro c e 1935 dirigiu ao senhor Jhefe do •rra.fe
go do Leopoldina Rttilway e que no 1011ento lhe foi exhibida,
razão pela qual na referida co Ji.a fez a confirmação da
mesma, dutando-a e . ssisna.ndo-a; que a presente carta nenhume outra indicação ou intenção teve Aenõ.o a de encaminhar ao 'Jhefe do TrAfego as

communicP c~:Õoe

iliares da testemunha, e, em na da

<:)

d13dae peloe au

referida carta contra-

diz ao presente depoimento. Dada a palavra ao Vice- . resi-
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Tice-Presidente da IJO!.ll1isseo, ás suas per.;untas a testemunha
resL,ondeu: que rmtes de ter conhecimento dos factos que se
passaram na ost·
e o pec soa.l do

~~o

de Rio Bonito entre o accusado, o

,ontrol, ctunndo volt va do seu almo '-iO, j '

delles tivera conhecimento yor intermedio de
platafortlla os cor,Ment8vam. Dadn
~ommissio,

nada

a~ente

per~untou .

<J

p~~lavra

Dada a palavra

}:less~as

que na

ao Secretario da
~o

edvo~ado

do ao-

cueado, , por ·este foi dito que tJontestE'va o depoimento da
testemunha, lJOr ser o .nesmo inimigo l)essoal do accus""do, o
,
"!Ue provar· aupndo forem ouvidos as teetemunhas de defesa.
Dadu u .Palavra· ' te:=temunha, por estu foi dito que confir

va o seu depoimento em todos os seus termos, de vez que era
a e;rprees5o da verdade. Hadu mais havendo ne1n sendo dito,

deu-se por findo o presente depoimento , que, depois de lido
e ac'haclo conf'orme, vae assi'-'nudo pela teste unha, pelos me.nbroa da

~o

amissno, pelo ao cus a do, seu advogado e pelo r e r e-

sentonte do Syndi cato. no que, pare... constar, eu,
susto

~raz

Junior, Secretario da

~Jommissão,

Iano el

u-

servindo de escriezual teor'

que
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~

;
T ID.?\:0
-

lTa mesmtl data retro, certifico e dou fé que até o mo 1ento
c epuz:ere111 neBte inqueri to sete

tcot~lllLmhae

de

accus~ ~:~o.

que, para constar, eu, Ma noel Augusto Vaz Junior,

o

Secr~t~rio

subocrevo esta certidÕo ,~ _

Em se _:uicl<c , f'u ço estes

~-~

u tos conclue os ao senhor Pr si-

dente da 'Jonniseão. no que, parfl const- r, eu,

anoel Augusto

Vaz Junior, Secretario da ;orrunisEÕo, servindo de escrivão,
dactylo r phei este termo e, 1

.!.tn

quatr~viae

de e;ua 1 teor, que

b -r~-~
~-~ .

face do que dis 1Õe o artigo

Instrucçõea baixadas ~elo ~onoelho racional do

Pe~undo

das

rabalho dat -

dae de cinco de ,Tun1o c'e 1933 e publicadas no "Diario Offici-

?1" do dia nove dos rnesmos mez e anno, e, tendo em vieta a
certidão retro, julgo prejudicado o requeritnento do r enhor
Vice-l)residente de -Jo nniseã.o para que fosse ouvido o senhor
Hn noel '3ic:Jueira, una vez que tanto a "'acusação como a defesa
o nunero maximo de teste unhas a. serem indica.dat é de oete.
De termino

D

inda se encerre o :pr e e ente inqueri to no que s e re-

fere a de oh1entoe de te e te ,llunhae de ') ccuse ção , e c ons ul to
ao accusado, 110r seu advo_;ado, si as teste unhas de defesa
que arrolou

n~.

eua _l)eti ·í1o de flo. estCo nesta local idade e

odcm ser apresentadas ~ ;omniseão p ra deporem. O que ouvido .LJelo Etdvosa o do Recusado, foi dito que das testemunhas
arroladas na sua.
Oly pio

peti~Jo

insiste pe lo depoimento da de nom

arboea e subetitue pelas demais, digo, substitue as

demais pelae de nomes Durval Lima, ferroviario; ]rancisoo
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rancisco •'stellita, investigador da policiv_fluminense, e
Roberto

t;"orgado, fnnccionario publico estadual . Ouv · da a ':;om

mieeio sobre o requerimento do

acvo~rdo

do accueado, concor-

dou ella , pela maioria de seus mem1)ros, que fossem omridae
as teste unhas
Rio

10 de Haio de

1935 .

.nes · clatEJ supra, foralll-me entregues estes autos . Do
que, para constar, eu, J ·mocl

u""usto Yaz Junior, Secretario

0ERTIDÃO
~ ee~uida,

certifico e dou

retro em todos os seus ter.uos,

f~

aue cumpri o despacho

elle d· ndo conheci .1ento

o

accus,;• o, seu advogado e repreeent,nte do :1yndicato, que ficaram bem ecientes. Do que, pare
Vaz Junior, Secretar i o da

const~r,

~onJ.llli ss ão

eu, Manoel Augusto

, servindo de esc r i v& o,
egual teof, aue subecre
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•

na

mes.1~1

d"'ta retro, compareceu OLYIU IO

A.q1

o.,)'\., bra i-

lo ir o, co,n quarenta e e e te annoe de edad e, casado, commerciante, ree idente á Hu..:.t. Doutor Uattos numero doze, nesta
cidade de

,to Poni to,

do Rio de

~stado

e e·screver, aoe costu.aes quanto
quanto aos funccionarios do
io

~onito

e agente da

eeta~io

de

dtese que os conhece pouco, o, em yresen ·a do

foi wonvicledo pelo senhor
~onito,

sabendo ler

a.ccusado disse na.da e

~ontrol

do accusado, prestou o

advo~ado

üO

J<~neiro,

para depor

c~ntrc

~1ar

ee~uinte

depoimento: que

al, a.c;ente da eet<::H;<io de Rio

o accusado

fuldemiro, ao que o de-

poente respondeu que tal coisa não poderia fazer, porquanto
nad8 tinhu visto e de nada sabia; que sabe, por lhe terem
ieso dito
Joviano

pese~éle

Far~Jal,

de coaprOVi.H.la idoneidade,

agente da est· ·ilo, e

ue os senhores

rélncisco . 'stevão, en-

carregado do 'Jontrol, s·;o inimigos do Bocus ·do 7aldemiro,
a quem procuram perseguir sobre questões de
nhece o accueado

h<:~

servi~o;

que co-

nui toe a.nnos, sempre como empregado da

Leopoldina, e só pÓde fazer do mesmo as welhoree referencias;
que mantem nesta cidade, em sua l,)ropria residencia, urna.
pensio familiar e que 16, por diversas vezes, tem

com~re

cido o senhor '!aldemiro, 11rocedendo sern11re, durante a perma-.
nencia em sua residencia, com u roior lisura yossivel; que
nunca viu o a c cus a do 'ra.ld emir o embr iat;d.dO ou fazendo uso do
qualquer bebidu alcoolica; que de sciencia propria sabe que
Waldemiro é casado, pae de seis filhos, sendo IJOr isso exemplar chefe de farni.lia. . D.J.da a palavra ao
missio,

~s

per~untas

residente c"a Jom-

do mesmo respondeu a testemunha: que

não foi solicitada para vir pres..tar o presente depoimento e
oqui compareceu espont&neamente; que quanto aos antecedentes do agente Joviano

Mar~al

e Fran cisco

~stevio,

encerre-

gado do 11ontrol , a testemunha.. não p óde dizer que eeja.l!l elles
máos, não só porque está de pouco aqui em Rio Bonito, como
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como tambem os conhece de pouco tempo,apenae quando diz que
os dois movem perseguição ao accusado naturalmente importa
isto em serem elles méos e nJo por outro motivo. Dada a palavra ao Vice- residente,

~pergunta

munha vem constantemente á

do mesmo.sobre si a teste-

esta~ão,

respondeu que não, ao

contro.r i o, nunca vem -:í esta c; ão, pois que surdo como é tem r eceies de um'3 confusão na occasiã.o de che jadas de trens, c ingindo - se á testemunha a. snhir tl!o sórnente da residencia p ra
o a ougue e vice-versa. Dad- a palavra ao -ecretario da ,ommissão, á coua pergunta sobre si a. testemunha f 1./r

e. ouvir

dizer sobre os factos desenrolados no dia 24 de Fevereiro do
corrente ·nno na

esta~io

de Rio Bonito , havendo objecção do

advogado do a.ocusado de que a testemunha. não se referira aos
factos desenrolados na esta-;."'o e sim ao que ouviu fal r d
inimizade do encarregado do

~ontrol

e do

a~cnte

pRro com o

accusa.do, o senhor Secretario, n'ío se conformando com dita
objec~5o,

desistiu de qu·lquer outro esclarecimento. A' per-

gunta do

·re~

idente da Commissã'o PlHa que a testemunha acla-

rasse se pÓde dizer qualquer coisa sobre
de

~factos

na esta io

io Bonito no dia 24 de Fevereiro do fluente anno, ree-

pendeu a testemunha que nada póde dizer, porque dellee não
teve qualquer conhecimento. la dR mais havendo nem sendo dito,
deu-se JOr findo o presente ter,no de depoim nto, que, de ois
de lido e a.ohado conforme, vae aes ignado pela testemunha.,
pelos membros da

~ommissão

e pelo advogado do accusado . Do

que, para constar, eu, funoel

ugusto Vaz Junior, Secretario

da ,ommissã.o, servindo de escrivão,
quatro

LEO OLDINA RAILWAY

.~.t..l.1 se ~ uida,

conpareoeu DURYAL LI1\! S, brasileiro, com

trinta e nove a nnos de edade, viuvo, residente ~ qua Doutor
Julio Olivier numero trinta e sete, na cid~d c de Macahd, Estado do Rio de Janeiro, ferrovia.rio, cora vinte e e eis a nnos
de serviço na Companhia Leopoldina, sabendo ler e escrever,
aos costumes quanto ao

"~ccueado

disse nada, o mesmo dizendo

quanto ao a gente de lUo Bani to, .Toviano
do

~ontrol,

Vrancisco

~ stevio,

·~arc;al,

encarre gado

e ajudante do 1ontrol, Luiz

Soares Vieira , que perante o accusado, seu advojado e o representante do Syndicato, prestou o seguinté depoimento,
~ondendo

a.o que lhe inqueriu o advogado do accusado: que so-

bre os factos occorridos em 24 de Fevereiro o depoente nada
sabe, nem por ouvir dizer; que ha. quinze annos conhece o aoousado ,faldemiro e por isso pÔde affirmar com. segurança que
nunca o viu em botequins, bebendo, nem tãopouoo em desordens,
e affirma. mais que tendo sido visinho do denunciado por mais
de quatro annos, attesta, co rn firmeza, ser o mesmo exemplar
clwfe de f a milia e mui to extremoso para. seus filhos; que
sendo tambem cotrunissa.rio de policia. na cidade de Macahé, ouj
titulo de nomeação exbibiu perante a ·~om.miseão {Porta.ria no

76), affirrna que nunca a policia foi s cientificada de qualquer falta do senhor ··'aldemiro, como

poder~

ser verificado

nos livros da. respectiva Dele gacia Regional; que, por diver·sao vezes \Valdemiro em palestra com o depoente se queixár
amargamente de que estava. sendo perse g uido não só por um senhor i\Iarçal,

a. r~ ente

da estac;b.o de Rio Bonito, como tambem

por um senhor Estevã.o, encarregado do Jontrol; disse maia
que o aocusado lhe confessára certa. vez que ia tomar providencias no sentido de ser removido deste ramal, afim de evitar ·taes perse g uições; que todas as vezes que teve occasiio
de com o a.ccusado

Taldemiro palestrar, jáma.is notou cheiro

de qualquer bebida a.lcoolica . Dada a palavra.

1:1

o Vice-l?res i-

LEO OLOINA RAILWAY

Vice-Presidente da

~ommissã.o,

ás suas per g untas a. tes temunhu

respondeu que corno func cionur io da. Leopoldina tem trabalhado
em Alto da. ;:,erra e Imbe ti ba e, nas funoções do seu oa r go tem
viajado dentro de pequeno trecho, entretanto, co1no conuniesario de policia da Delegacia. Re gional de Ma cahé, tem viajado
em quasi todo o ge tado do Rio, havendo mesmo servido corno
investigador João de Azevedo "!outinho, o qual trabalhava em
servi~o

do

da Leopoldina; .que a testemunha está adoentada, fÓru

servi~o

desde o dia 12 de Fevereiro do corrente anno,

ag uardando sua aposentadoria por invalidez, e, e convite do
advogado do accusado, veiu até aqui para depor eobre os antecedentes do mesmo accusad o. Dada a palavra. ao Secretario da
~ornmissão,

á sua pergunta a. testemunha respondeu que nada

póde dizer sobre os antecedentes do agente de Rio Bonito,
senhor Ma rc,:al, e encarregado do

~ontrol,

senhor .ti:stevão, por

não os conhecer • Na da mais havendo nem sendo dito, deu-se
por findo o presente depoimento, que, depois de lido e a.chado
conforme, vae assignad o pela testemunha, pelos membros da ,.,om
missão, pelo acousado, seu advogado e representante do Syndicato. Do que, para constar, eu, Ma noel

ugusto Vaz Junior,

CJ ecretario da 0ommissã.o, servindo de escrivão, dactylographei
que subscrevo,

Wa.,_

LEO OLDINA. RAJLWAY

Em s eguide., compareceu lmANCIS00 BBITTO

>.!.'ST~LLI'r

, bras i-

leiro, com trinta e quatro annos de edade, casado, residente
~

Avenida

pital do

~ ogueira
~atado

de

~arvalho

numero oito, em Nictheroy, Ja -

do Rio de Janeiro, funccionario publico esta-

dual, sabendo ler e escrever, aos costumes disse nada quanto
ao accusado e a o a gente da estação de Rio Bonito e encarregado do '"!ontrol da mesma estação, que, perante o accusa.do,
seu advogado e o representante do 8yndicato, prestou o seg uinte depoimento, respondendo

~s

per guntas do advo gado do

accusado; que e s t a ndo em goso de ferias nesta cidade, encontrou-se com o a ccusado 'Taldemiro, a · quem conhece ha une cinc
annos approximadamente; que elle de poente per guntando ao acc sado o que estava fazendo aqui, pois s a be que o mes mo reside
em Yacahé, isto por ouvir dizer, foi então que veiu a saber
est~r

o mesmo respondendo a um inquerito administrativo; que

este inquerito era épa.ra apurar faltas graves de que accusavam o indiciado, como sejam: emb riag uez e

insubordina~ão;

que conhecendo o accusado, póde usseverar que durante a. s vezes que o tem encontrado, nunc a notou qualquer facto que o
pudesse desabonar, s endo a té que em 0ambucy, onde esteve o
depoente destacado em perse guiçio aos passadores de notas
fals~s

e ao banditismo no interior, recebeu do denunciado um

g rande favor, em beneficio da collectividade, q ual seja o de
lhe indicar o individuo Nanoel Rangel Barbosa como passador
de notas falsas em Porciuncula, a quem o depoente poude captura.r, encontrando em seu poder a importa.ncia. de oi to contos e quinhentos mil réis em notas falsas de quinhentos mil
réis; que todas as vezes em que o depoente viajou nos trens
desta Jompanhia, de que o senhor

~.IJaldemiro

erà o conductor,

sempre notou da parte do mesmo, a maior polidez pa.ra com os
passag eiros; que nunca teve oocasião de vel-o embriagado nem
tão pouco bebericando em qualquer botequim ou café; que certa

LEO OLDIN.I\ RAJLWAY

certa vez , isto ha uns oito mezes, quando o depoente guarnecia a estação de cargas de lictheroy, encontrou - se com o denunciado, que lhe perguntou se era difficil entrar para o
serviço policial; que o depoente estranhando essa sua pergunta , por se tratar de um empregado de ma.is de vinte annos
de

servi~o,

como lhe affirmára o accusado, per.:;untou - lhe qu 1

o motivo que o levava. a tentar abandonar a 'Jompanhia, ao que
o accusado respondeu "que havia umas bobagens na Companhia
com elle''; que ao saber dos factos occorridos em 24 de Fevereiro pelo proprio denunciado, procurou o Delegado de policia
desta cidade para saber do mesmo se alguma queixa constava
naquella Delegacia sobre o occorrido; que pelo De legado lhe
foi respondido que havia recebido uma queixa verbal, tendo
manda do á estação duas praças de poli c ia a qui destacadas e
que estas voltaram lhe affirmando nada. haver de anormal e
que as pessOas a.lli presentes de nada sabiam . Dada a palavra
ao Vice-Presidente da. r:!ora.missão, á sua pergunta a testemunha
respondeu que apenas perguntou ao Delegado sobre a e:xistencia da queixa, entretanto, não sabe dizer qual o dia em que
o Delegado ma.nd ou as dua.s prac;as á estação de Rio noni to.
Nada mais havendo nem sendo dito, deu-se por findo o presente
Ern tempo: a testemunha esclarece ainda que do mesmo Delegado
de Rio

~onito

teve a informação de que, em virtude dos factoel

passados no dia 24 de Fevereiro do corrente anno e doe quaee
recebera queixa, ouviu dizer que a policia de

~

ictheroy tomá.

ra providencias, comparecendo á estar;ão de 1-Jictheroy l'aseageiros com quatro investigadores, isto em virtude da collliiluni
car;ão dada. por telephone pela estação de Rio Bonito para Nictheroy; que o mesmo Delegado ainda. dissera que ouyira dizer
haver o accusado soffrido uma busca ao desembarcar na estação de JUctheroy; que nem a testemunha , nem o Delegado, sabem qual a autoridade de Fictheroy que determinou a diligencia, entretanto, segundo a natureza do

s~rviço,

deveria ser

RAILWAY

•
ser essa autoridade o Doutor Terceiro Delegado Auxiliar; que
o a.ccuaado asseverou á testemunha haver soffrido a

busc~,

a

qual se estendeu ao bahÚ que os conductores usam para. a
guarda de papeis a instrumentos a elles confiados, não lobrigando , entretanto, os investigadores encontrarem coro o
accusado ou dentro do seu bahÚ qualquer arma. Nada mais havendo nem sendo dito, deu-se por findo o presente depoimento, cwe , depois de lido e achado conforme, vae assignado
pela testemunha, pelos membros da

~ommissão,

pelo accusado,

seu advogado e pelo representante do Synd ioa.to. Do que, para.
constar, eu, 1a.noel

~

ugusto Va.z Junior, Secretario da '!om-

miseão , servindo de escrivão, dactylographei este em quatro
vias de

que subscrevo,

tL/o.. ~

(_

-------------~-
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•

•

•
..

Na mesma data retro, ás vinte e duas horas, tendo o advo
gado do acousado dis-pensado de ser ouvida a quarta testemunha de defesa, 11oberto M.orgado, e, não havendo mais outras
para serem ouvidas, deu-se por encerrado o presente inquerito adminietrativo, assiznando-se ao a eeusado o praso de cinco dias, que desde

j~

fica correndo, para apresentar a sua

defesa esc r ipta , uma. vez que as testemunhas de defesa que
tinham de ser apresentadas já foram ouvidas. Do referido pra
so ficou o accusado bem sciente, por si e pelo seu advogado.
Do que, para. constar, eu, Hanoel Augusto Va.z Junior, Secreta.
rio da. 0ommisaão, servindo de escrivão, dactylogral)hei o pre
sente em quatro vias de

e~ua

com os membros da 0ommiseã
prcsentante do

e o re

3yndicato,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:

c

..,

que subscrevo e assigno

.•
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•
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CERT!DJtO
Ao~

quatorze

dia~

do mez de Maio de 1935, certifico e

dou fé que, dentro do prazo legal, foi a.:pres-entada a defesa
escripta do

aoou~ado

Waldemiro José Ribeiro pelo seu advoga-

do Afranio da Silveira Barreto, acompanhada de onze documentos.

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

Secretario da Commissão, servindo de escrivão, ~ertifiquei
e subscrevo eorta

oertidão,4::f/~~ ~~

JUNTADA
Na mes-ma data acima, junto a estes autos, cumprindo o
despacho do senhor Presidente, a defesa escripta do accusado
e os documentos que a instruem, que adeante se seguem.

Do

que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario
da Commissão, servindo de escrivão, dactylographei este termo em quatro vias de

ú:'l"~--4

'--

~g1

7

teor, que subscrevo,

~·

~<<P~/j

AFRANIO DA SILVEIRA BARRETO
ADVOGA NOS MUNICIPIOS DE RIO BONITO,
CAPIVARY E BARRA DE S. JOÃO

Presidente do Oommiasão de Inquerito Administrativo
oopoliina Roilway Oompony, Limited

~Polo

aoousado WJLDEMIRO JOSE' RIBEIRO

Não me d licito, ao iniciar as rasõos da dof sa do meu constituinte, deixar do conaign r nestas moauws
aõos o mdnhas sinceras homenagens a

v.s.

pole rootibilidado do

sue conducta, verificada no decurso do inquorito, gosto
me impÕe a fazer do

v.s.

~via

~

esc qu

o melhor conceito possivol. Estou certo

pois, do quo o sou rolatorio
conduota, porquo

ro -

ser~

pautado nossa moam linho

sus cloro intolligcncie c

~

do

suo comprovada ar

profissional, não escapou o poroopçõo da vontade doentia

dos dois chefes do

orviço da estação do Rio Bonito, do vor um

exemplar chefe do familia o pao amoroso do sois filhos despedido
do uma Companhia

~

qual vem prestando os seus bons serviços, ha

maia do quinze snnos. Desneoesaorios seriam estas rsaõos, pelos
motivos quo acabo do oxp8r, ao não fosso mou dovor acompanhar,
atd o ultimo momento, o mcn constituinte, infolil victims da monomsnia do dois ohofos inoxorupuloaos. Um dollos nõo ao pejou do
confessar a sua covardia (repugnante defeito moral) o do doclorar que

doix~ra

acephala a repartição quo chefia -o quo patonto-

ou a sua inoompotenoie para um cargo do tamanha r sponsobilidodo
- poro saciar

8

sua vontade de vingança. se d facto quo Waldom1-

ro los& Riboiro oommottcu

88

feltes do qae d

ccusado, porque o

Jgonte nso tomou es providencias determinadas nno s6 pelo Ragumonto da Companhia como polo art• 556 do Ood. Jud. do Kst do ?
Porque Merçel nno substituiu o oonductor Weldcmiro o não o prendeu om flogronto dolioto, direito osso quo assisto a qualquer um
hpaom do povo, quanto moia a um chofo do repartição ? E' quo ol-

2

ollc sobia que a pantomima de psoude embriague• seria dest
o quo a autoridndo se ocrtifiosrie de quo Waldomiro estava dosarmedo. Mas o diabolico Agente premeditou bem a sua poreoguiçÕo;lo-

go ap6s a sahido do trem , deu parte verbal ao Dologodo do policio •
desta Oidado sobro os imaginarias aotos do insubordinação do Weldomiro , o oass sutoridsdo mandando incontinenti 4 Estação dois
soldados, ostcs regressaram d Dologsoia porque nada hsvis do a normal no estação o as pessoas alli presentes do nade sabiam pois
nada virem. A sua inesorupulosidado sttingiu ao sugo, quando procurou a t estemunho Olympio Barbosa pore quo osts ao prostoeso s
dopor contra Waldcmiro , quando osso mesma testemunha, om sou depoimento , a:f'firma '' quo nunca vse
do sua falta do sonso •••

at~

..S

ostsqÕo" • Attoetsdo lamontavol

pessoas que , como a testemunho

Barb~

se, não frequentam a estação, queria o vingativo Agonto arrolar

-

como testemunhos do aoeusaçao l Esse mesmo Agonte, om sou dopoimonto , affirma que, ao chegar o trem , o conductor Waldomiro esta-

I

va calmo, do c6coraa , osoripturando o mappa o, logo sp6s, dopÕo
asseverando quo Waldomiro esteve embriagado . Frisante

oontrodiç6~

o homom embriagado não d um calmo, pois, conformo a ebalisada o pinino do Evariste do Mornos , em seu livro "A ombrieguoz o o ol coolismo", "um dos effoitos do alc ool

~.

precisomonto, a trens -

formação do porsonolidodo , polo opparocimonto do aonsaçõos novos,
que gorom id6os oxtrovogantoa , quo motivem verdadeiros dolirios,
com olluoinoçÕes do toda e ordem, oom interprotoçõos orronoea o
absurdas"l E, como ao não bastasse a abalisade opinião dosao gren.
do criminalista , vemos citar os palavras doutas do Logroin, quando offirmo ''que e payobologia do bebodo

~

uma psyehologio morbido

o que, doado o inio1o do intoxicação, o ocrebro do alooolisado
não p6de sor tido por normal''• E, Waldcmiro losd Ribeiro, homom
do um passado limpo c honesto , conforme oe depoimentos dos pro priea toatomunhes do accusoção o dos innumoros attestados juntos,
quer ndo chamar, opportunomonto ,

~

lustiço , os sous accusodoroa,

comperoccu perante um dos mais abel1sados elinioos do Biothoroy

..
"

1-Z-

3

l!Yj:,

Niothoroy para ao submottor a meticuloso oxamo c, a resposta do
Dr. Jeronymo Dias,

~

a quo se v6 no documento no UM. Das testemu-

nhos do aooueoção, subordinadas ao JgontG Marçal, tros assovoram
quo o oonduotor Waldomiro, com ollea ostevo palestrando

~

quo nom

cheiro do aloool, so desprendia do sou halito e quo nenhuma arma
Waldomiro aacclra e, affirmam quo o quo n• mão trasia o aoouaodo,
ora um alicate niokolado dos quo os oonduotoros usam paro picotomonto do passagens, quando em trens do passageiros o, piootamonto
do pessoa do serviço e T 57 (termo de rcsponaabilidad

dos pos-

sogeiros) quando om trons do oarg• facultativo como oro o tobolla
44, om quo chogára Waldomiro, no dia 24 do Jovoroiro, á estação
do Rio Bonito. E o maohiavolico Agente na sua vontade ioonoolas te, querendo inutiliear um oompanhoiro do serviço, mot•morphoaoou
um oliooto om um "revolver 38, cano lomgo". Folicio Rodriguos,tos.
tomunha do ecousaçõo, unica das arroladas, que não estava e nem
ostl subordinada aos dois porsoguidoros do Waldomiro, affirma om
sou leoonioo, porem importante depoimento quo, d primeira viste
lho poroocu quo Waldomiro

saoo~ra

do um rovolvor, porom approxi-

msndo-so do donunoiado p8do dissipar • sua duvida, pois so convonoou do quo o quo he?ia em suas mãos, ora um alicate niokolado.Luit
Vioira, amigo intimo a subordinado do Francisco Eatovom, 6 a unio1
testemunha que confirme, om parte, o quo disso Karçal, pore
dessgradavGl ao seu amigo o chefe. No entretanto,

não s~

ondo a unioa

testemunha quo fella sobro a utiliseção do apparolho da

oateç~o

do Tongu,, não affirma tal coisa o, eponos, dis quo umo posa8a
"dizo11do-ao sor Waldomiron dirig1re insultos e suporioroa hi rarchioos. V8-so, pois. quo nada ficou provado s osso r spoito tembom, pois, quslquor poss6a, om nome de terceiro, podord assim prooodor, heje viata ''os trotes" do quo sõo vohioulos os tolophonoa.
Porpasaomoe os olhos polo depoimento· de testomunha Salvador Santos !
paro nos certificarmos do modo polído com que Wsldomiro so dirigi
ra aos soua companheiros do serviço o o inoidonto TODO CJSUAL do
resgamonto de uma folha do T 2. A tettemunha Francisco Estovam,do1'

.!PJt·,

J"d
dool~re

quo NjDJ VIU e quo soubera dos factos por sou uxiliar

Vioir~.

quo dcixoa potontosda a suo subservionoia ao sou ohofo,

no intuito do sor ogradovol a um inimigo do aocusodo, nõo titubeou em infamar um companheiro do serviço - num gosto do lastimavol degradação moral ••• A tostQmunha Olympio Barbosa, declara
quo compareceu oxpontaneamonte para dop8r sobro os antccodontoa
dot Waldem:l.ro; porque tal gosto, assim tão oxpontanoo T Porque
Marçal, andava pedindo e implorando e quem do nade sabia porque
nada tinha havido, quo comperecosse perante ' Oommissão pera aoousar um innoocnto : E a testemunha, quo oonhoco ha mnitoa annos
W~ldomiro,

que tem convioçõo do quo

limpo o um modelo

~

o moamo um homom de pass do

oomo ohofe do fomilie, indignada do tanta mi-

seria humana, oomperece ao osoriptorio do advogodo do Waldomiro
e dis quo quer dop8r

a

fav~r

deste, quo faz questão

do di&er

poranto a Oommiseão do Inquorito o quo lho havia podido Karçal.

E' desolador, Sr. Prosidonto, termos a certeza do quo ainda haja
homens da ospocio desse Merçel como chofo do roportição ••• A testemunho Durval

Li~s.

aqui oomporeoou, a chamado meu, pois sei

aor o moamo auxiliar da Policia mecabonse, (como ficou provado
pelo titulo do nomoeçio exhibido) o a quem estl affocto o serviço
do policiar a ohogads do trons om Maoehd o qno, com a rosponsabilidedo do sou cargo nio podift e nem p6do mentir, diria melhor aobre os anteoodontes do accusado. E o sou dopoimonto, d um hymno
~

exemplar oonduota de um homem, de um exemplar chefe de familia.

E ntguem melhor quo Durvftl poderia falar sobre a conduota de Wal-

domiro, como chefe de familie, poia foi sou viainho duronte longoa
annoa.
ar. Presidente.
Não me atrevo a fallar sobro o depoimento da testemunha Francisco
Eatellita.

~emo,

profanar oom argumentações suporfluas o quo dia-

se esse seloao fUnocionario da policia fluminense.

~uo

mais d no-

oosserio, sr. Presidente, ao edduzir nosso depoimento ?: ••• Nada,
nadft mais. E' preciso, ftpenfts 1 quo o leiamos, para ficarmos sabendo quo sldm do funcoionerio oumpridor do seus devores, oxomplar

J,a~

§o/

6

exemplar ohofo de famdlis,

~

colloctividade. Todavia, esse

1Pf

tambom Wald miro um oidad ... o util '
p~

tula humana quo a

ohoma Jovini·

ano Marçel, pretendeu ver desempregado um sou oompanh iro que 4
um exomplo do •irtudos; um ohofo do femi11e em quom Març 1 eo do·
v

mirar; um cidadão phil ntropico. E osso Knrçal aguarda,

anoi~

so, o die em quo Wsldcmiro, despedido ds Oompsnhia, dontro do so1
ler, ohore lsgrimaa do d6r, ao ver os seus aeis filhinhos suppli·
oar pão ••• mas, nõo so roalisar• ea8

v.s.

Sr. Prosidonto, quo do porto auaoultcu as testcmunhoa,ost'

corto da innocencia do Waldomiro

-

mso

gloria, pore ollo, porque

aor' o primeiro a ostondor e

...
&palmada, a e88o Jgento, de longo, pare nao

o contaminar

imporstivamont , bradar : VJDE RETRO, SJTANJ :
F 1tea

sae

pondoreçõoa,

spora

JLDEMIRO IOSE' RIBEIRO,

Jnnoxoa 1 08 soguinto
N~

documentos:

1 - de Dr. :oronymo Dia•

B• 2 - do Dr. Delegado R gional do !laoehe

B• 3 - do
• 4 - do
N• 6 - do
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N• 9 - do
Jf•lo - do
N•ll - do
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NICTHEROY, 10 de Maio de 1935

O DOjJTOR

Oapitu1ino d e Santos Junior, atte ta que conhece (a muitos annos o Snr. Wa1demiro José Ribeiro, e que o mesmo ~
de bons costumes e exemplar chefe de fami1ili., exercendo
a profissio de Ferro•Viario, motivos esses, que o tornaram
credor de sua esttma - •

.

)

NICTHEROY, 10 de maio de 1935

O DOUTOR
Heitor Co1let, attesta que oonhece,/a muitos annos, o Snr.
Waldemiro Jàsé Ribeiro, Ferro-Viario, e que o mesmo ~ de bons
costumes e ex~p1ar chefe de familia, motivos esses que o
~ornaram credor de sua estima.

eitor Collet

t

ICTHEROY, 10 de Maio de 1935

~·

O DOUTOR
Arino de Souza Mattos, attesta que con&ece, ha muitos annos
o Snr. Waldemiro Jos~ Ribeiro, ~erro-Viario, e que o mesmo
' de bons costumes e exemplar chefe de familia, motivos ea•
aes que o tornaram creder de sua estima.

NICTHEROY, 10 de Maio de 1935

Joe~

de Mattos , Director do • uinto Di8tricto• , atteeta
que conhece, ha muitos annos~ o Snr. Waldemiro Jos~ Ribeiro
Ferro"Viario, e que o mesmo e de bons costtmes e exemplar
cgefe de familia, motivos esses que o tornaram credor de
sua estima.

/. -

•

...

Nictheroy, 10 de M•do de 1935.

Nicr.tnor da

Rozo~~.

.l!:ateli tfl, Hl

S..rg~nto

da

ForçÇJ Militor do Eatcdo do rlio de J'-'neiro;

Att~at

q_u

dur< nte o tempo que corrunandou o de•tr1c"mento -Co ceiç:'o de
:Nto;c.c-..bÚ, Triumpho e Trei& Irmã oiil , no período de 1922
que conhece o conductor da Leopold inH
ro e &obr~ ~ &u~ conduct"

a6 p6de

vr

ldorn1ro Jo

1929,
~

Hibei-

~r ~• melhor • ref~ren-

•

São Go n~é.tlo, 10 de Maio de 19 35

Franci~co limQ,

Botelho , 92,

Deput ~do

re•idente & Rur· Dr. Oliveir

~letto.

ue conh c

htteat~

h~ muito

de

tempo, o Sr. Waldomiro Joaé Ribeiro, como chefe

f·mili~

exemp l ar e de custume

,

,

ue ao se pode

reco~nen-

díilr-•e de tod a estim'l.

Fr.,,nc ÍliCO !Lima
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LEO OLOINA RAILWAY

CONCLUSÃO
Na mesma data retro, faço estes autos conclusos ao senhor
Presidente da

Commis~ão

eu, Manoel Augusto Vaz

de Inquerito. Do que, para aonetar,
~unior,

Secretario da Commissão, ser-

vindo de escrivão, dactylographei o presente

vias

a o relatorio da Commissão de
Inquen-ito

DATA
Na mesma data supra, foram-me entregues estes autos. Do
que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz

Secretario

~unior,

da Commieaão, servindo de escrivão, dactylographei o presente em

que

subscrevo,~~

á'/a:
JUNTADA

Em seguida, junto a estes autos o relatorio da Commiseão
de Inquerito Administrativo, que adiante se vê. Do que, para
constar, eu, Manoel Augusto Vaz

~unior,

Secretario da Commds

aão, servindo de esc-r ivão, dactylographei o presente em quatro viaB de egual

teor~,que

subacrevo .~

~~/.,. _ ~.
l

I

~/.,..

I

--------

LEO OLDINA RAILWAY

COMMISS!O DE INQUERIT'O ADMINISTRATIVO
Rio de

-I . A.91I~lmo.

Sr .

Dire~tor

~aneiro,

18 de Junho de 1935.

Gerente

PreB'ente

PESSOAL DO TRAFEGO/CONDUCT'OR DE TRENS WALDEM:IRO JOSEt RIBEIRO/INQUERITO ADMINISTRATIVO
RELATO RIO
A Commissão infra-asaignada, des·inoumbindo-se da mias-ão que lhe foi ord'enada pela Portaria de fls. 2, depois- das
formalidades neces·s :ariaa, transportou-se á estação de Rio
Bonito, onde ouviu o acousado, as testemunhas indicadas na
alludida Portaria e as testemunhas que foram apresentadas
pela defesa.
Afim de que todo o processad·o seja ventilado com minu-

oia, toma a Commissão o alvitre de analys-ar, sem qualquer
paixão, peça por peça deste inquerito .

O acausado

aldemiro

~osé

Ribeiro se fez acompanhar de

dvogado e do Sr . Arthur dos Santos Carvalho, que se dizia
representante do Syndicato doe ferroviarioe ãa Leopoldina
Railway.
Deve-se salientar desde logo a attitude de

par~eria

franca existente entre Carvalho e o advogado, este, aliás,
com sua arma á cinta, porém bem visivel a quem

qu~r

que o

attentasse, no proposito de tudo fazerem para destruir a aoouaação attribuida ao imputado.
Fugindo ás normas da conducta que deve tomar a defesa
em casos taee, representante do Syndicato e advogado, depoie
de ouvirem o depoimento de uma testemunha, deixavam o recin•

to onde a Commisaão procesaava o inquerito para confabularem
com a · testemunha immediata, quando esta a isto acquieacia,

Jf
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naturalmente para

~

insinuarem sobre o que deveria dizer.

Nenhuma providenc-ia tomou a crommis8ão no sentido de evitar
eS'sea conluios, não só porque lhe faltavam garantias- para.
assim agir como porque omissas são as Inatrucções do Conselho
Nacional do Trabalho nesse ponto.

Feitos esses reparos, pa.sB"a a C'ommisB'ão ao exame das
declarações do indiciado.
De inicio,

Waldemir~ ~osé

Ribeiro

decl~u

serem seus

inimigos rancorogos Joviano Ma.rçal, FranO"is·co Estevão e Luiz
Soares Vieira, de ha muito tempo, jurando suspeição ás demais
tes-temunhas, com excepção da de nome Fel i cio Rodrigues·.
Sobre as aO"c·US'ações que lhe eram attribuidas, negou-as,
etem que, entretanto, désete motivo dessa negação.
Depois deas·a negação pura e simples, o accusado se refere ao facto de haver Luiz Soares

V~eira

o interpellado, na

plataforma d'a estação de Rio Bonito, a obre o a traeo do trem
que elle, imputado, chefiava, interpellação que o aaausado
exigiu fosse feita por esaripto, embora maia adeante reconheceaete em Vieira autoridade para que lhe fizesse a indagação.

Alludiu que Vieira, ante sua

re~oeta,

o insultou, ra-

t

zão por que se exaltou.

Adiantou que, no momento em que fa-

lava a Vieira, tirou do bolao do seu paletot o alicate de picotar bilhetes, que era novo e nickelado, e cujo uso era indispeneta.vel ao trem que chefiava.

As contra.diações do impu-

tado, quer em s-e tomando isoladamente· suas propria.s dec-larações, quer comparando-as com os depoimentos das testemunhas,
são muitas, e entre ellas destacam-se: 1) - exigiu de Luiz
Soares Vieira, Ajwdante do Control, que lhe fizesEre a interpellação sobre o atraso do trem por eaoripto, para reconhece
mais adianta autoridade no referido empregado para interpellal-o sobre mataria de serviço; 2) - affirmou a nec-essidade
do "aliaate" de picotar bilhetes, quando é certo que nos

1/
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trena de cargas tal instrumento é inteiramente inutil;
dieB'e que aaccou do

~t>alicate•t

3) -

na plataforma da estação, quan-

do falava a Luiz Soares Vieira, entretanto a primeira testemunha declarou que elle sahira do carro sobraçando papeis e
tendo na mão um alicate nickelado; e, apezar da pergunta insinuativa do advogado, a quarta testemunha não positivou que
o objeato aom o qual o acousado se achava, empunhando-o, fosse o "alicate" arranjado pelo imputado e pelas la. e 5'a. testemunhaa, pois, ao seu ver, tanto poderia ser elle um alicate
como um revolver.

:Pass-a-e-e agora aos- depoimentos das testemunhas-.
A primeira testemunha, Feliaio Rodrigues, commerciario
analphabeto, nada positivou, era um transeunte que se servia
da plataforma da estação de Rio Bonito como de uma rua.

De-

clarou que o imputado, "ao e-ahir do carro", sobraçava papeis
e tinha na mão um alicate, e respondeu ao patrono do indigitado que sua impres-são, quando este saccára o alicate do bol
~,

fOra a de que puxava o culpado um revolver.
A segunda testemunha, Oscar

~oviano

Marçal, agente da

es-tação de Rio Bonito, com 23 annos de serviço nesta Estrada
em presença do accue-ado, do seu advogado e do representante
do S'yndica.to, prestou um depoimento seguro e já.mais tergiver
sou em sustentar a verdade dos factos, mesmo quando das ine i atentes perguntas· do patrono do indicia'do.
mento resaltam estes pontos

principaes~

Do seu depoi-

que antes dos factos

constantes da Portaria de fls. 2, foi obrigado a communicar
faltas praticadaa por Waldemiro JOsé Ribeiro, de vez que em
outras· oacasiões Ribeiro deixára o serviço do trem que chefiava com a allegação de que ia almoçar e alli demorava-se,
atrasando o trem, sem que a testemunha encontrae-se ' em qualquer deasas vezes um funccionario que quizesee ir chamar
Waldemiro, porque, segundo allegavam, os empregados da esta-

1
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ção seriam maltratados pelo imputado; que no dia 24 de Fevereiro do corrente anno, ao chegar á estação de Rio Bonito o
trem tabella 44, conduzido por Waldemiro, a testemunha foi ao
seu encontro no oa.rro "breack" afim de delle saber a lotação
do trem, aliás informada pelo incriminado com uma differença
de 29

tonelada~

a maior; que nessa

oc~asião,

depois da infor-

mação do imputado, a testemunha saltou do "breaok" para o lad
da entrelinha, vendo nesse momento, na cinta de Waldemiro,
quasi em frente, um revolver calibre 38 duplo, que motivou
uma objeo-ção su8 para adve.rtil-o de que tal arma poderia serlhe fatal num disparo

aa~al;

que ante essa advertenoia, mais

que amistoga, o indiaiado affirmou que aquelle revolver era
para a testemunha e o pessoal do Control; que em seguida,
pasgando pelo mesmo carro

11

breaokll, voltou a testemunha para

a plataforma da estação, no que foi acompanhada pelo indigitado, e, quando se achavam perto da porta que dá entrada para
a Ag-enoia, se approximou Luiz Soares Vieira, que pediu ao imputado a lotação do seu trem; que Waldemiro, melhorando a posição de seu revolver, respondeu a Vieira que não sabia qual
a lotação e, si

quize~e,

Vieira que o

foa~e

ver, detratando-

o com palavras do mais baixo calão; que immediatamente o aa~sado

se dirigiu para

~

lado do Control e, depois de gritar

oom o pessoal dalli, voltou, já de revolver em punho, procurando a testemunha com o palavreado mais sujo; que em face
dessa attitude aggressiva de Taldemiro, a testemunha julgou
de melhor alvitre não mais defrontar-se com elle, procurando
para isto ficar no armazem da estação, de onde ainda assisti
o indiciado, de arma em punho, ordenar ao telegraphista Santos que collasae a folha do livro T. 2 (Registro de licenças
de trens), antes por elle, imputado, rasgada; que após ates
temunha haver dado o signal de partida para o trem, o indigi
tado ordenou, de revolver em punha, que o guarda-ohaves Ladisláu Rodrigues apanhasae o seu bonet, oahido entre a pla-

LEOPOLOINA RAILWAY

taforma e a composição do trem; que poude a testemunha conetatar, pelos

ge~to~

e modos do aoausado, estar elle embriaga-

do; que ao contrario do que affirmou o imputado, Luiz Soares
Vieira nenhuma offensa lhe dirigiu, pois que ante a attitude
de Waldemiro se acovardou; que nenhum alicate teve na mão o
acousado durante o tempo em que permaneceu em Rio Bonito,
teve sim um revolver niakelado, de cano longo.
A terceira testemunha, Luiz Soares Vieira, com 11 annos
de serviço na Companhia, prestou depoimento seguro, mesmo
quando o patrono do imputado procurou confundil-o com arguição saientifica dos estados de embriaguez.

Dispensavel, sem

duvida, transcrever para aqui alguns dos pontos do depoimento dessa testemunha, de vez que seu depoimento condiz perfei
tamante oom o que depoz a 2a. testemunha,e com a communiaaçã
que fez ao Encarregado do Control (Doa. de fls. 13 e 14), na
affirmação convicta de que Waldemiro
briagado, pratiaára as faltas já

~osé

Ribeiro estava em-

elucidada~,

empunhando sem-

pre durante es se tempo um revolver, e, ante tal attitude, só
poderia a testemunha se acovardar, como na verdade aconteceu
Do depoimento da quarta testemunha,

Man~el

Silv , se

deataown estes dote pontosa que não constatou que o accueado
estives~e
cal~

embriagado e que o objecto que

era nickelado, tanto podendo ser

~accára

~m

do bolso da

revolver aomo outr

objeoto qualquer, contanto que niakelado fosse.

Esta teste-

munha cahiu em contradiações, quer tendo-se em vista as de-

. .

clarações do imputado, quer no confronto que se faça do seu
depoimento oom os de outras testemunhas.

Apena~

sado, no fim da plataforma, sacoar do bolao da

viu o accu-

aal~

um ob-

jeato que lhe pareceu ser um revolver, não mais vendo o imputado com tal objecto na mão, quando é certo que o proprio
indiciado affirmou ter estado sempre aom um alicate niokela
do na mão, e as 2a. e 3a. testemunhas terem-no visto sempre
oo~

um revolver.

Disae que procurou o indiciado no carro

LEOPOLDINA RAILWAY

"breao-k"' para delle receber as documentos necesaarios á descarga das mercadorias despachadas, quando a la. testemunha
affirmou que o aco-usado saltára do referido carro sobraçando
os papelis referentes ao serviço do trem e ainda mais
a 5a.

te~temunha,

qu~ndo

aliás favoravel ao indigitado, affirmou:

" ••• se achava na plataforma, para receber do c·onductor os do
aumentos referentes ás descargas e cargas doe volumes despachados para Rio Bonito e desta a embaraar para outras estações"; "que recebidos os documentos indiapensaveia ao serviço da testemunha, esta procurou tmmediatamente cumprir suas
obrigaçÕes~;

"que a testemunha rec-ebeu os alludidos documen-

tos das mãos de um guarda-freios".

Procurando justificar as

divergenciag entre seu depoimento e o que escreveu no documento de fls. 11, a. testemunha

al~ega

que fizera a.quelle do-

cumento a.tabalhoadament.e e sem meditar nas oonsequenciaa que
aquellae affirmativaa pudessem trazer contra terceiros.
A quinta testemunha, Alvaro

~ves

Rodrigues, além da

informação que prestou de haver recebido das mãos de um guar
da-freios os documentos referentes ao trem tabella 44, nenhu
outro eao-lareaimento deu, de

ve~

que, logo de inicio, negou

todos os factos artiauladoe na Portaria de fls. 2.

Assim,

a informação de que o aco-usado se encontrava com um alicate
na mão é de todo inoperante porque antes, cathegorioamente,
affirmou. nada ter visto nem s·aber sobre os factos des-enrolados na estação de Rio Bonito no dia 24 de Fevereiro do corrente anno.
A sexta testemunha, Salvador Santos, nada positivou
sobre as accusa.ções attribuidaa ao indigitado, apenas sereferiu ao facto de haver o conductor Waldemiro

~oeé

Ribeiro

rasgado a folha do livro T.2, e, depois de· confirmar o que
escrevera no documento de fls. 10, ante uma pergunta insinuoaa do advogado de defesa, procurou resalvar pontos que
calma e meditadamente denunciou.

LEO OLDINA RAILWAY

A setima testemunha, Francisco de Paula Pires Estevão,
Encarregado do Control em Rio Bonito, não presenciou os factos, entretanto, na sua qualidade de ohefe de serviço, os
apurou logo regressou do seu

a~oço.

Não confirmou que o ao

ousado estivesse embriagado, porém asseverou que Waldemiro
~osé

Ribeiro, quebrando a disciplina devida, amaaçou o agen-

te Oscar JOViano Marçal e os funooionarios do Control de ar
em punho, conforme já oommunioára por escripto ao Sr. Chefe
Trafego e cuja carta, por copia, authenticou oomo verdadeira
(fls. 12).

Adiantou que antes de chegar ao Esoriptorio do

Control de Rio Bonito, já das faltas gravea praticadas por
Waldemiro tivera noticia. por pessOas estranhas á Estrada,
que as oommentavam na plataforma da estação.

Das tres testemunhas que foram apresentadas pelo imputado, nenhuma se referiu aos factos oocorridos no dia 24 de
Fevereiro deste anno, cingiram-se ellas em attestar bons
antecedentes do aoousado.

Mesmo o ponto

prinoipa~,

isto é,

a inimizade de Oscar Joviano Marçal e do pessoal do Control,
allegada pelo indigitado, e que oom ditas testemunhas protestou provar, falhou inteiramente, de vez que nenhuma dessas testemunhas o affirmou de soienoia propria, sómente a
elle se referindo porque do imputado tiveram tal noticia.
A testemunha Franoisoo Britto Estellita, investigador
da policia fluminense, declarou que se offereo·era para depo
em defeaa do indigita.do porque a elle devia um grande favor
qual fOra o de, em determinada oooasião, apontar-lhe um pas
sador de notas falsas.

Esta testemunha allegou ter ouvido

do delegado de policia de Rio Bonito que os factos deaenrolados no dia 24 de Fevereiro do fluente anno foram levados
ao seu conhecimento e que ouvira dizer ter a policia de Niotheroy dado busca no imputado, quando nenhuma revista o ao
ousado soffreu ao chegar em Niotheroy.

o

LEO C!>LDIN AI RAit.W.AY . .

As~im,

e~aas

tres testemunhas, que se não encontravam

na estação de Rio Bonito no dia 24 de Fevereiro deste anno,
não podiam saber, como na verdade nada sabiam, doa factos
. graves

prati~ados

pelo imputado.

Dentro do praso legal, o procurador de Waldemiro
Ribeiro apresentou a defesa escripta do seu

~osé

~onstituinte,

juntando documentos.
A bOa ou

má apreciação que se faça desta Commiasão não

a demove do proproaito de

~umprir

religiosamente o seu dever,

analyaando os factos dentro das normas da maia sã. justiça e
segundo o canone já consagrado de que "eecundum allegata et
probata judex

judi~are debet~.

A

defesa se atJreve· em diatribee contra o agente Oscar

~oviano

Marçal e o ajudante do Control, Luiz Soares Vieira,

a este classificando de "covarde" e áquelle de "pústula humana•t.
Outras referencias de
eecripta~,

cara~ter

injurioso foram ainda

comtudo a Commiesão deixa de

assim não terá o

de~razer

de

repetil-~

apreciai-a~

porque

nos seus commenta-

rios, apenas, a bem da verdade, faz um reparo ás allegaçõea
do advogado do indiciado no ponto a que se refere ao estudo
da embriaguez.
Querendo encontrar contradicção no depoimento da segunda testemunha, Oscar

~oviano

Marçal, agente da estação de

Rio Bonito, a defesa invoca Evariste de Moraes e Legrain par
asseverar que esses criminalistas ensinaram que
embriagado não

é~

calmo".

--u~

homem

Ha lamentavel equivoco da defe-

sa, Evariste e Legrain jámaie affirmaram tal infantilidade.
O que Evariste e Legrain dizem, tomando-se na integra as
transaripções feitas pela defesa, é coisa muito diversa, o
que Evariste, com o seu nome de criminalista que ninguem lhe
nega, alli ensina é com referencia a "um doa effeitoa do

~-
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alcool"; e Legrain, por demais conhecido daquellea que se familiarisa.ra.m em compulsa.r li vroe- juridicos, ta.mbem não ensinou tamanha parvoice, na phrase transcripta. es-tuda a psyohologia, portanto o estado do subconsciente do embriagado, e
nunca o que esse estado psychologico possa produzir quanto
aos actos e attitudes exteriores do ébrio.
Ademais, é bem conhecida a licção -"A embriaguez costuma ser dividida: com relação á sua causa ou origem psychologica, em fortuita, culposa, voluntaria e preordenada; com
relação á sua frequencia, em accidental e habitual; e, com
referencia aos seus effeitos, em alegre ou de excitação,
semiplena, plena e letha.rgica". (Leia.-e-e Costa e Silva- Codigo Penal Commentado).

Com a defesa foram juntos- 11 documentos, na sua maioria atteErtados graciosos, cujos signatarios, mesmo que pessOas idoneas, jámais e-e referiram aos factos praticados pelo
imputado.
O attestado do madico ~eronymo Dias não destróe a ac-

cusação de que Waldemiro tenha se embriagado no dia 24 de Fe
vereiro, nelle se lê que o a.ccusado "não apresenta symptoma
que faça crêr ser elle um alcoolatra••, o que não significa,
de modo algum, a negação de ter Waldemiro se embriagado no
alludido dia.

O que tudo visto e examinado:
Considerando que contra Wa.ldemiro

~osé

Ribeiro foram ar-

ticuladas as accusações de embriaguez e indisciplina·, quando
no dia 24 de Fevereiro do corrente anno chefiava o trem tabella no 44, que de Macahé partia com destino a Nictheroy;
Considerando que essas faltas foram traz·idas ao conhecimento da Administração da Companhia pela carta do Sr. Chefe
do Trafego, datada de

23 de Março, de fls. 4 e 5, na qual

~

LEO OLDINA RAILWAY

circrumstanciadamente foram descriptaa;
Considerando que a communicação do Sr . Chefe do Trafego se
baseou nas informações prestadas por Oscar

~oviano

Marçal,

agente da estação de Rio Bonito; Salvador Santos, auxiliar de
folgaa da mesma

e~tação;

Manoel Silva, auxiliar da referida

es.tação; Francisco Estevão, Luiz Soares Vieira e Manoel Siqueira, respectivamente, Encarregado, ajudante e auxiliar do
Control, em Rio Bonito;
Considerando que nessas informações ficaram perfeitamente
positivadaa as faltas graves praticadas pelo imputado;
Considerando que, com exoepção de Manoel Siqueira, foram
os demais funccionarios ouvidos como testemunhas no inquerito
Considerando que, quanto ao estado de embriaguez do inarepado, as 2a . e 3a . testemunhas confirmaram o que escreveram,
affirmando que o incriminado se achava embriagado, emquanto
que as demais a elle não se referem;
Considerando que o acto de insubordinação e indisciplina
com ameaça contra a vida do agente Marçal e pessoal do Oontrol, não poude a defesa, apezar dos seus ingentes esforços,
destruir;
aonsiderando que, mesmo com o trabalho de insinuação desenvolvido pela defesa, não lhe foi possivel negar haver Waldemiro josé Ribeiro saccado de uma arma, para, com ella em
punho, ameaçar ao agente da estação de Rio Bonito e ao pessoal do aontrol;
Considerando que a metamorphoae de um revolver em um alicate, desejada pelo imputado, é por demais pueril, não podendo ser admittida senão como um recurso extremo e inoperante
de defesa, cuja precaridade é manifesta ante todo o processado;
Considerando que, mesmo quanto á aoausação de embriaguez,
não cabe aqui invocar-se o brooardo juridioo de "unus testis
nullus testia't, uma vez que duas são as testemunhas que o

LEOP.OLOINA RAILWAY

affirmaram, com a circumstancia de haver a 4a. testemunha
egcripto no documento de fls. 11 q_ue "o empregado

em

questão

achava-se completamente confuso";
Considerando que nenhuma attenuante existe a favor do imputado, cuja folha de

antecedente~

é má, ao contrario, é

elle um reincidente em desobedecer as ordena emanadas doe
seus superiores hierarchicos, contra ellaa se insurgindo sem
pre;
Conf:Jiderando mais o que dos autos consta, julga a Commdaf:Jão estarem provadas as faltas graves attribuidaa a Waldemiro

~osé

Ribeiro, cabendo

pli.cação da pena que ent

da Companhia a aP*

;rr8'

LEO · OLDINA RAILWAY

CONCLUS!O
Na meama data retro, faço estes autos conclusos ao senhor Presidente da crommissão de Inquerito. Do que, para cone
tar·, eu, Manoel Augusto Vaz· Junior, Secretario da crommissão,
servindo de escrivão, dactylographei

r Secretario os autos deste in
ente .da Companhia Leopoldina.

querito ao senhor Dir
Rio de

1935.

DATA
Na mesma data supra, foram-me entregues estes autos. Do
que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz

~unior,

Secretario

da crommisaão, servindo de escrivão, dactylographei o presente

que subscrevo,

~

REM:ESSA
Em seguida, faço remessa destes autos ao senhor Director

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

•

Manoel

ugusto Vaz junior, Secretario da Commisaão, servindo

de escrivão, dactylographei o presente em quatro

v;
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Director da
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I

VISTO-Ao Snr. fJ)r. P r ')cura 1'o r Geral_

Pelo fato de ter sido suspenso do servi~o da
Leopoldina o empregado de nome Waldemiro José Ribeiro,
intermedio de seu advogado (fls. 2), apresentou a este
lho um pedido, em 6 de Julho de 1935, para ser sustada

Cia.
por
consea sus-

pensão e indenizado do pagamento dos ordenados atrazados,
uma vez que não praticara ?alta grave.
Notificada a Cia. Leopoldina a esclarecer o caso,
apresentou ela em 9 de Setembro de 1935 a carta de fls. 6,
na qual declarou ter havido equivoco na reclamação de

I

Wa~de

miro, por isso que ele não foi demitido do cargo de chefe de
trem.

-

Sofreu, é verdade, uma pena de suspensao, em virtude de falta erave que cometeu e foi apurada, de maneira
que reassUITiu o exercicio de seu cargo, em cujo trabalho
ativo se encontrava e se encontra.

• o proprio reclamante

Valdemiro José Bibeiro, que na petição de fls. 8, confessa
que foi afastado do exercício de seu cargo em 8 de Março de
19~5, em virtude de suspensão que deixou até 12 de Julho do
mesmo ano, "data em que foi reintegrado no serviço, visto
que no referido inquerito nada fôra apurado contra a conduta
do suplicante ".
Por esse motivo o recorrente pleiteava perante este Egregio Conselho "a indenização dos salarios relativos á
cinco mezes de seu afastamento, a razão de 300$000 mensaes

n•um total de

1:500~000

e bem assim a contagem de sse tempo de

serviço :,para efeito de a:posent aderia 11' .
A vista de tal situação, não tendo havido transgressão
do art. 53 do dec. 20.465, de 1931 e sendo indubitsvel que as emprezas têm inteira liberdade :,para :,punir as faltas de seus em:pregados na conformidade de seus regulamentos, desde QUe não ataquem
direito adquirido, e atendendo, como supremo argumento que ao Conselho Nacional do Trabalho não com:pete resolver duvidas sobre fixação e pagamento de salarios, duvidas que quf!ndo existentes com:pete á junta de conciliação e julgamento a decisão, esta :,procuradoria geral opinou :pelo arquivamento do processo, como se vê, da
...
promoçao a fls. 9 v.
Assim, no entanto não achou razoavel o Sr. Relator e
os demais membros da Egregia la. Camara, que, em seção de 30 de
Outubro de 1935, transformaram o julgamento em diligencia :,para
ser remetido o inquerito administrativo e regulamento da estrada.
A cia. Leo:poldina enviou o inquerito administrativo feito contra Waldemiro José Ribeiro' e deixou de enviar o regulamento dos seus serviços internos.
A estabili~ade no serviço é uma consequencia do contrato do trabalho, de maneira que a sua inclusão na legislação sobre
:,previdencia social só se justifica pelo rato de não estar ainda
regulado :perfeitampnte na legislação especial os casos de contra...
to de trabalho. Portanto o Conselho Nacional do Trabalho orgao
por excelencia destinado a velar :pela execução da lei sobre :previdencia social, não :,pode se envolver na legislação que regula o
trabal ho em geral, senão em casos especiaes em que eX:,pressamente
esteja definida em lei a sua com:,petencia, . por exceção.
Ora, até agora a competencia do Conselho :para os casos

-

de contrato de trabalho esta, limitado a némissao dos empregados
com mais de lO anos de serviço na mesma em:,preza.
Logo qualquer questão

~ue

se não funda no art. 53 do

dec. 20.465 não é de competencia do Egregio Conselho.
I
A Cia. Leopoldina tendo mandado o inQuerito administrativo, QUe é inocuo no caso concreto, porque o recorrente
não foi demitido, deixou de enviar o regulamento interno do seu
serviço, em virtude do qual puniu o recorrente com 3 mezes de
suspensão, com fundamento no Dec. 15.6?3 , de 7 de Setembro de
1923.

Ao Egregio Conselho não compete examinar se foi
..,
,
justa ou injusta essa sus:pensao, si.ela e legal ou ilegal, porQUe qualquer que seja o motivo de que ela se originou, escapa a
este Instituto atribuição para decidir sobre a sua validade ou
consequencia.

Dado como provado que tenha

~ ido

injusta a sus-

pensão, mas como dela não decorreu demissão, o Egregio Conselho
não tem f'aculdade na lei :para mandar :pagar a indenização, de
1:500$000, que 1aldemiro reclama.

Logo a solução final não :pode ser out~a senão o
arquivamento deste :processo.
- A -

Em respeito, porém, a Egregia la. Camara, que mandou exigir o inquerito administrativo que se encontra da fls. 13
em diante, :passo a examina-lo.
O inquerito foi feito com observancia das normas
:prescritas por este Egregio Conselho e assistido pelo acusado
Waldemiro José Ribeiro acompanhado de seu advogado, que re:perguntou testemunhas, contestou algumas, ofereceu razões e juntou documentos.
~

Pelo inquerito está :provado :perfeitamente a responsabilidade de Waldemiro José Ribeiro , um empregado com censuras
e puniçÕes anteriores.
A 24 de Fevereiro de 1935, quando condutor de
trem Tabela 44 , procedeu na Estação de Rio Bonito com todo desrespeito ao regulamento da estrada, provocando desordem no serviço com palavriado de baixo calão contra os companheiros, além

de se mostrar armado quando em serviço, quando nada juotificava
essa situação.
O relatorio de fls. 97 aDrecia com fide

e
acerto a :prova de inquerito e muito justamente conclue :pela res:ponsabilidade de Waldemiro José Ribeiro.

i~ade,

-

A Oia. Leo:poldina, :pois, foi tolerante e nao o demitiu, a:penas manteve-o sus:penso e quando foi a:presentado o relatorio do inquerito, a 18 de Junho de 1935, já o acusado Waldemiro estava em exercicio do seu cargo, que o reassumira em 12
do mesmo mez (fls. 8).
Não tendo o recorrente sido demitido {fls. 6, 8
e 12) não ha conveniencia de se examinar em minuncias o inquerito que não tem aDlicação ao caso, senão :para :provar que a Cia.
Leo:poldina foi escru:pulosa e não tomou uma medida de disci:plina
contra um em:pregado a esmo.
O relatorio da comissão, :porém, traduz com fidelidade e acerto o resultado do inquerito.

~uanto

- Ba contagem de tem:po de serviço de 3 mezes

de sus:pensão como efetivo :para efeito de a:posentadoria, é de
inteira im:procedencia o :pedido, :porque contra tal :pretenção se
levanta o art. 28 do dec. 20.465, de 1931.
Nestes termos o:pino :para que se nao conheça do

-

:pedido e se arquive este

~
o

so.
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ACCORDÃO
19,,,;3,Q........

Vistos e rela t ados os R.Utos do processo em nue
'Hal demiro José Ribeiro reclamA. contra The LeopoldinA. Railvmy
Company L1ml ted:
CONSIDERANDO a petição de fls. 2, em que o citado ferroviario reclRma contra a suspensão nue lhe foi impostA. pelA administração d~nuell~ EmprezA, pleiteAndo, Além de sustadA ::~. pena , se
j::~

indemnizado dos

s~larios

mento, e, bem assim,

A.

relativos a cinco mezes de seu

::~fastA

contagem desse tempo de servico, pArA ef-

fei to da aposentadoriA.:
CONSIDERANDO ,ue fallece
par~

co mpeten ci~ ::~

este Conselho

intervir nos casos de suspensões disciplinares, impostA.s

A. empregados

COdl

mais de 10 t=mnos de servi co:

CONSIDERANDO oue sómente nos casos em que ditas suspensões, pelo seu exagero ou pelo seu caracter indeterminado, possA.
~ rfectA.r

A. gar antia de estabilid de de nue gozam taes empregados,

é que ao conselho

ser~.

licito intervir;
IV

CONSIDERANDO nue, no caso em especie, t al nao occorre,
pois o reclAmAnte sof freu uma pena dis clplinar de suspenspo de
5 mezes, á vis tA. das irregula ridades apuradas em inquerito adminis ..
trativo regularmente organi zA do, não h vendo, assim exagero ou a.meaç::~.

a estabilidade a cohibir: A intervenc~.o deste Conselho ser~

restricti va dR.

liberd::~.de

se póde negar a aual auer

IV

de administraça.o e
Emprez::~.

CONSIDERANDO aue, em

IV

fiscaliza.ç~w

IV

oue nA.o

ou empregador:

rel t1 c~o Á. co n t~ gem

de tempo de

servico do periodo em aue es teve af astado, como effectivo,

p~rA.

effei to de aposentadoria, é de inteir::t improcedenciA, em fRce do

•

1

•

•

Proc . 7. 822/35

,-

- 2 -

n~

que expressamente dispõe o art . 28 do Dec .

20 .465 , de 1931;

Resolvem os membros da Primeira CRmara do Conselho

N~

cional do ·l'rabal ho julgar improcedente a reclamação , por fnl ta de fundamento legal , determinando o archivamento dos autos .
IUo de Janeiro , 11 de M:=tio de 1936
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~-:;:Presidente,
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~

no impedimento do effectivo.

"

;;

c
Fui presente :-

Public<:~do

.no Diario Official em

ocurador GerAl

.Q.. '5 c:}.P

0()0

~-c,

d-A I 9 ~ ..b

~A5
'Jroc . 7 . 822/7:5
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1-1 . 2
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Leopoldtna na.11way Cor1;.mny L1M.t ted

e1ro

~r-~jnsrnl t

to- vos , para os devtr!os flns , c..:opL

uthcr ~ -

tleaua .l 'J G.ccorc1~o '1rofcr1tio peln. 1T l molra Comaru deste Conse1t10 , em se ~;~,Üo <.le 11 de :~aio P. f1n!lo, nos autos do processo e1
(I f'•

...

quo .>&o parte::; . nl :c··1c,.r

I I

J~. ~ é,

'I
I

I

Rl:rie>.l. ro,, como recln!1!ln to ,
A

Ennre?. ~ l ,

cof"lo

cec1umudt~ .

h

•

ess

' A

At tcnclosaB snuJações
\1

.,

;

osmlldo Soares

D1rector '-'oral da Secret ar1.
"

\

•

'11'

'ffi9je 1fieopolõina ~aÜfn&lJ Qiomp&nlJ
~o ck-J a ne ào,

ADMINISTRAÇAO

7flimiteb.

22 de setembro de 1936.

D.G.Oll,23-(RL)
-I.A.91-

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

Dando em meu poder o officio de

v.s.

n~

1-1.204 (Proc.

7.822/35), de 4 do corrente mez, aqui recebido no dia 11, agradeço a remessa da copia authenticada do accordão proferido pela
Primeira Camara desse Collendo Conselho, em sessão de 11 de Maio
do fluente anno, nos autos do processo entre partes Waldemiro
José Ribeiro e esta Empreza.
Aproveito a opportunidade para renovar-lhe meus protestos de alta estima e distincta consideração.
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O abaixo

aignadC'I,

pa:ra b"m do aeu con•

tituinte WaldomirC'I JC'l f, RibrJiro, vem requer~ a V.

Fxa., que se digne de ma.ndá.r

d~-lh

Tia ta do p: •

ce·Go 9822/55, em qu~ ~ reclamante aquellc seu •
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The Leopoldin
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C. N. T. 26

•
CN/SSBF .
E ND . TEL EG.
" AGRILABOR "

N,o ...

l::l.,.QQ_'()./.3.7.:-7 .822/35

s r. nr. Hubens Orlandi ni

Em face do requer iment o pelo qual solicitaes

vista do processo em que valdemiro José Ribeiro re8lama
contra a "The Leopoldina Railway company Limi ted'', solicito-vos proviuencias no sentido de ser apresentado a
esta Secretaria, dentro do prazo de 10 dias, o competente instLum.ento de mandato a vos outorgado pelo recl amante, bem como a vossa caderneta da Ordem dos Advogados pa,..

ra verificaçao de impedimentos .
,..

Attenciosas saudaçoes

N

Director de Secçao, no impeaimento do
Direc to r Geral

I

..

I~
M. T . I. C.- CONSELHO NACIONAL DO TRABA L HO

Julho

6

CN/SSBF.

7

..
1-1.063/37-7.822/35

., ••

•
Ti)n r~

ce do re ~u rlue to

p

1:> - u· 1 no 1 ·1

es

vista do processo em que .a.l em1ro José <1bc1ro recl
contr

"The Leo ' 1 in

a

I nll• o.y cornpc ny L1til1 ted", sol i-

c1to-vob providencias no s ntido

de

ser present do a

esta ecretar1a, dentro o pruzo de lU dl·s, o co petente 1nstl'til,tento de
te, 0.....j co. o a

.ndato n vos outort ndo p .lo

VO oG~;.~~

on,lcn

ne tu da Jrder

~ od

,u

s ·-

ttenc1os s ~ u'nç5es

(J • B.

l>lrector llo J
lJlr~ctvr

do

Gerul

Deixo de expedir o offic io que óra junto aos presentes autos ,
pelo facto de nao constar dos mesmos o endereço do destinat·rio.

INFORMAÇÃO
"' poude ser dado cumprimento ao
Até a presente data nao

resneitavel despacho do Sr . Director Geral, Inter1no, a fls.ll9,
pelo motivo declarado em linhas acima.
~orno a sontenQa da Primeira Camara deste

~onselho ,

-

I

fls. 113/4 - já. transitou em julgado, penso que pode ser determinado o archivamento deste nrocesso, até nue se verifioue nova
manifAstacão do interessado.
A' consideração superior .
Rio , 22/10/937
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lJnídos do Brasil
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FSTAI>O DO IUO DE JANEIR

.

4?vQ

S . .......................... ,.

Carlorio õo 10." Of/i cio do Tubellião

Pompeu da Costa Soares

c

RTIDÃO

Traslado de procuração bastante que faz

JOS ~ RIBEIRO .-

SAI 8 A M

quantos

ste publico i nstrumcn to de procuração bastante virem, qu

mcnto de No so Senhor Jes us C111·isto, de mil novecentos e

ele Dezembro

39

aos

15

no allll o do Nas idias

do rnez

cidade de Nictheroy, Capital do
Estado do Rio d Janeiro
perante mim Tab ell iã co111parecc u co mo o utorgante em cartorio, laldemiro José .Ribeiro ,
brasileiro, c~~~' Funcionario da Leopoldina, -ferroviario - resiQante
nesta

nesta cidadB .~

1

•

•

Ao qua
disse
elle
-o utorgal'l te éo nferia o poderes que as leis lhe concede
para em
. eu
nome
como se presente fosse
requ erer
allegar
e defender
seus direitos em
qualquer juiso ou Tribunal, em primtira ou segunda instancia; propondo, como autor, as acções a que ti ver
direito, mesmo sobre bens de raiz; defenaendo, como réu, quaesquer acções que lhe
sejam
propostas; acompanhando-as em tod os os seus termo s até sentença s e suas execuções; assignado articulaJos, razões finaes ou de appellação e quaesquer outros actos; interpon do e acompanhando quaesquer recursos; prestando em sua alma qualqu er iicito juramento; requerendo inven taria s, partilhas, embargos, arrestos, sequestro, habili tações; fazendo composições: tran sigin do em juizo ou fóra delle; fazendo accordos
outorgante
e assignando
amigaveis e assignando escripturas delles; acceitando, em favor dellc
escrituras de compras de quaesquer bens mesmo immoveis, estipulando condições e prazo s, bem como de
hypothecas, cessão, penhor, datio in solutum e quaesquer outras; pagando; recebendo dinheiro e dando
quitação, fazendo registrar título s de ' contractos e as~ignando os respectivo s extractos; ~ eguindo suas ordens
que serão con si deradas como parte deste instrumento; substabelecendo esta se convier e os substabelecidos em outros. relevando· os do encargo de satisfação que o Direito outorga. E de como assim disse
d que dou fé, lavrei este instrumento que, sendo-lhe lido, acceito
e pssign
com as
testemunhas abaixe>., maiores e idoneas, minhas conhecidas, Moyses José Moreira

e fí'onso .};lere ira da Silva .1: amos, residentes nesta cidade, do que dou :ré.
:E:u, 1oacyr Judie e Pu::eza, escrevente de Justiça,. escre~ . ,li; eu, Pompeu 9-a
costa Soares , Tabeliao, a subscrevo. (aa) \faldemlroJose .tübeiro. - Moysas
José Moreira. - fí'onso Pereira da Silva naroos. Colladas e devidamente
inutilisadas estampilhas f'ederaes no valôr total de dois mil e duzentos
réis, inclusive a taxa de educação e saúde) .- N A D A mais se continha
na dita procuração que para aqui bem e :fielmente mandei transcrever em
certidão a cujo or;ginal me reporto e dou :ré • .!!iu, ~Ioacyr J ,digo, :ré, nesta cidade de Niteroi, Ca})ital do ~stado do Hio ele Janeiro, aos QUatorze
dias do mez de .ll'evereiro do anno de mil novecentos e quarenta. :.~'U Moacyr Judies Pure , escrevent ~~ç !, ~actylographei. E eu, ~
~ ..
.,. A
~~~ -~

.'-.,, ·.· ·.·

7~~
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·...

~s.tc _tri1 n~l ~~o nã<?__p_aga sc;_l!o ex-vi do mt, 15 § 9.'' do R~e: .~PP~~ado__pelo _Dec. n. S.564 de 22 de Janeiro de 1900
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M . T . I. C . - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO

MA/SF

Cde março d

CNT/7. 822-35/1-"''- 3fÍ.t O

1940.

Sr.Dr. Rel.man aula

A/C do dr. Adernar Moura de Azevedo
Rua Sto. Antonio nQ 115 - Niteroi

Convido-voe, na qualidade de procurador de 7nldem1ro

Jos~

Ribeiro, procespo

nesta Secretaria,
da Ord

dent~o

OI~

7.822 de 1935, a apresentar

do prazo de lO dies, voes

Carteira

dos Advogados do Brasil, p ra ver1:f'1caç!o de 1m e-

àimentos.
Atenciosas saudações

RIO DO T RAS AL. HO, INDÚ S T R IA E COMI!RCIO
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