
  As vidas de Albino Santos Rêgo e Pedro Nunes entrelaçaram-se no fatídico 17 de junho de 1935.  Nesse 
dia, Albino assassinou  Pedro Nunes no próprio local de trabalho, o depósito de trens da estação do município 
de Ponta Grossa. Os dois eram maquinistas na empresa Rêde de Viação Paraná–Santa Catarina e há muito tem-
po tinham um convívio  difícil em razão de disputas  envolvendo a liderança  do  Syndicato  dos  Ferroviários  da 
linha Itararé-Uruguay. O Processo CNT n°. 11.142/1935 relata o triste caso dos maquinistas.  
  
    Desde sua posse como presidente do sindicato,  Pedro Nunes, com o apoio da imprensa local, passou a 
desferir um forte ataque à imagem de  Albino.  Pedro denunciava publicamente que  Albino, ex-presidente do 
sindicato, teria promovido gravosos desvios de verbas da agreamiação.  Na manhã do dia 17 de Junho, Albino 
disparou 4 tiros contra Pedro, que morreu na hora.

  No inquérito aberto para apurar o crime,  Albino alegou que  “No dia do crime, pela manhã, quando me 
dirigi ao escriptorio do Deposito de locomotivas para solicitar informações sobre um attestado médico que me éra 
solicitado,  visto achar-me doente [...] ali avistei o  Sr.  Pedro  Nunes;  e, como o mesmo  sahisse e necessitasse fallar 
com elle fui á sua  procuara[sic]  para tratarmos de um entendimento  am  de  pacicar as correntes  antagonicas 
que se entrechocavam no Syndicato”. A sequencia do relato recupera cruamente o momento do assassinato:

Carta encaminhada por Albino à  Comissão de Inquérito (. 46 do processo)

  No julgamento penal realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ponta Grossa, em 19 de setembro 
de 1935,  Albino foi condenado a 15 anos de prisão.  Em junho de 1936,  a Corte de Apelação de Santa Catari-
na deu provimento ao recurso  interposto pela  Promotoria  Pública e o maquinista foi submetido a um novo 
júri. Dessa vez veio a absolvição, baseada no art. 27° § 4° do Código Penal vigente na época:

Art. 27 Não são criminosos:
§4°. Os que se acharem em estado de completa privação de 
sentidos e de intelligencia no acto de commetter o crime;

  No entanto, essa absolvição não subsistiu por muito tempo.

Ofício  do Ministério da Viação e Transportes encaminhado ao CNT (. 61 do processo)

ASSASSINATO EM LOCAL DE TRABALHO: 
CONEXÕES ENTRE O DIREITO PENAL E O TRABALHISTA



  Enquanto a contenda desenvolvia-se no âmbito penal, o assassinato de Pedro também repercutia na Justi-
ça Trabalhista.  Apesar de o crime ter acontecido no local de trabalho dos maquinistas,  ambos  estavam afastados 
do serviço. Albino por motivo de doença e Pedro devido à sua nomeação para presidente do sindicato.

  O dilema da empresa Rêde de Viação Paraná–Santa Catarina era o seguinte: Albino não estava a serviço no 
momento em que cometeu o crime,  dessa  forma  poderia o assassinato se congurar em  motivo para demissão 
por justa causa?  Para sanar a dúvida a empresa encaminhou ao CNT o processo contendo o inquérito administra-
titivo aberto contra Albino. A intenção era demitir o funcionário. 

  Em sua defesa,  Albino argumentou que por estar afastado do trabalho o crime não conguraria trans-
gressão disciplinar. Além disso, alegava ser um homem honesto e íntegro e que tinha assassinado o outro em 
legítima defesa.  O relatório do inquérito  administrativo, friamente,  corrobou as alegações: 

  Para instruir o processo, o  CNT, além de analisar o laudo  policial e os atos do processo  penal em curso, 
solicitou provas de que  Albino  realmente estava de licença na ocasião do crime.  O documento intitulado “ Fé 
de Officio de  Albino Santos Rêgo”,  uma espécie de assentamento funcional,  comprovou o período de licença 
médica. O laudo policial informou que, imediatamente após assassinar seu colega,  Albino entregou a arma ao 
seu supervisor e encaminhou-se à delegacia onde cou detido. Já o laudo pericial deixou claro que da arma de 
Albino foram disparados 4 tiros; todos atingiram Pedro, no tórax, fatalmente.  Já a arma de Pedro não apresen-
tava indícios de disparo.tava indícios de disparo.

  Considerando essas circunstâncias, em 1937, o  CNT manifestou-se favoravelmente à demissão de  Albi-
no por falta grave.  Mesmo não estando de serviço no dia do crime e não tendo  causado  perturbação dos ser-
viços da Rêde de Viação Paraná.  Segundo entendimento do Conselho, tais fatos não seriam atenuantes, sendo 
Albino enquadrado na letra G do Art. 54 do decreto nº 20.465 de 1º de outubro de 1931:

Relatório do inquérito administrativo instaurado pela empresa (. 48 do processo)

Art.  54.  Considera-se falta grave:  a)  qualquer ato de improbidade, que torne o empregado incompatível com 
o serviço da empresa; b) embriaguez  habitual ou em serviço; c) mau procedimento ou desídia  habitual no de-
sempenho das respectivas funções; d) violação do segredo do qual, por força do cargo, o empregado esteja de 
posse; e) atos reiterados de indisciplina ou ato grave de insubordinação; f) abandono do serviço sem causa jus-
ticada; g) atos da honra e boa fama  praticados,  em serviço contra  qualquer  pessoa, ou ofensas físicas, 
nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. 

  A decisão do CNT gerou um novo e importante precedente, já que até então não havia na lei disposi-
ções especícas sobre faltas graves ou agressões cometidas por funcionários que não estivessem em serviço.

Acórdão do CNT (. 82 do processo)



  Mesmo assim, parece estranho o fato de o CNT ter considerado “a extrema gravidade do crime” para 
se manifestar pela demissão por justa causa de Albino. O Conselho não aguardou a decisão denitiva (abso-
lutória ou condenatória) da Justiça Comum para julgar que o trabalhador era um criminoso. Saliente-se que, 
naquela  época, o Código Penal dos Estados Unidos do Brazil (Decreto n°. 847 de 11 de outubro de 1890) esta-
belecia que:

Art. 32. Não serão criminosos:
§1° Os que praticarem o crime para evitar mal maior;
§2° Os que praticarem em defesa legítima, própria ou de outrem

  Dessa forma, a decisão do CNT parece ter ido muito além da mera aplicação do Direito Trabalhista vi-
gente na época. Ela extrapolou essa barreira e, de certa forma, promoveu praticamente um julgamento mo-
ral do ato de Albino Santos Rêgo.  Esse caso reete muito bem a primitiva relação entre o Direito Trabalhista 
e o Penal no Brasil dos anos 1930.  Além disso, a tragédia ocorrida há 77 anos lança luzes sobre a questão re-
lativa à violência e ao estresse relacionados ao mundo do trabalho, como cou bem expresso em um dos re-
latórios da época:  

Relatório do inquérito administrativo instaurado pela empresa (. 49 do processo)
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