,.

.?Jie ~ de c/anet/1~ %ra4~,

!fl;,M and f!Aeue?< ~.,

-~ ele /atut/~<o, . 31 .. .ele . Dezembro·. . . . . . _ele

.

f

1,9_36

LC -110.
Exmo • Snr • Presidente do
Conselho Nacional do Trabalho

Re: ANACLEI'O JOAQJJD4
"THE RIO DE JANEmO TRAMWAY, LIGHT & POWER

,,

COMPANY, LIMITliD", pelo seu representante legal inA

N

fra assignado, remette, de accordo com a legtslaçao
em v1.gor, ao Venerando conselho Nacional do Trabalho,
o incluso original do inqlerito administrativo referente a Anacleto Joaquim, manobra, Chapa 8.086, do
Departamento do Trafego desta IDn:r;res a.
Respeitosas saudações.

#'

B/ABR.

on

&f

FILE ................... .

•

~j
IJ

SECRETARIA LEGAL

SECÇÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

~

...... c.....1ns.tau.radO... co.ntr.a ........ .

-------·-------··---------···---·

AC.L 1D.. .Jo~nn

..........

•

.'

...

~ ~ cfa'~'~~f3t/Jco, 18 . .dê

Novembro· . . . ........ele -/.9

PORTARIA
LC- 87.
O abaixo-assignado, Superintendente Geral de
"THE RIO DE JANEIRO TRAMWAY ,LIGHT AND POWER COMPANY LJMITED",
,.,

nos termos do art. 1° das Instrucçoes baixadas pelo Conselho
Naci onal do Trabalho a 5 de Junho de 1933, resolve nomear uma
Commlssão compósta dos Srs. Drs. Alcibiades Delamare, Charles
J. Dunlop e Moacyr de

c.

Cintra, Presi dente, Vice-Presi dente e

Secretario, respecti vamente, para, em inquerito administrativo,
apurar a f alta grave - abandono do serviço sem causa justificada - capitulada na alinea "f" do art.54 do Decreto n° 20.465,
de 1° de Outubro de 1931, e imput ada a ANACLETO JOAQUIM, Manobra
chapa 8.086, do Departamento do Trafego desta Empreza.
Das syndicancias

j~

procedidas pelo referido De-

partamento verifica- s e que ANACLETO JOAQUIM, sem motivo just1....

ficado, nao comparece ao serviço de sde o dia 11 de Maio do cor-

...

rente anno, nao obstante os reiterados avisos de chamada publicados no boletim r egulamentar.

J .M.Bell
Superintendente

ACTA DE INSTALLAÇiO

Aos vinte e um dias do mez de 'Novembro de mil novecentos e trinta e seis, numa das salas da Secção de Legislação Social (Secretaria Legal) de "The Rio de Janeiro Tramway, Light & Power Company Limited", á Avenida Marechal Flo-

riano

n~

168,

2~ andar~

reunidos em sessão de installação os

Srs. Drs. Alcibiades Delamare, Charles J. Dunlop e Moacyr de
c. Cintra,na qualidade, respectivamente; de Presidente, VicePresidente e Secretario da commissão nomeada pela Superinten
dencia Geral da referida companhia (Portaria

n~

LC-87,

de 18

do referido mez de Novembro corrente) , para o fim de proceder
a inquerito administrativo no sentido de apurar a procedencia
da falta grave

~

abandono de serviço sem causa justificada

-- capitulada na alinea "f" do art. cincoenta e quatro do Decreto

n~

vinte mil quatrocentos e sessenta e cinco '; de pri-

meiro de Outubro de mil novecentos e trinta e um, e imputada a Anacleto Joaquim , Manobra; chapa 8086, do Departamento
do Trafego da referida Empresa, deliberaram designar os dias
dois, quatro, sete e oito do prox1mo mez de Dezembro, ás
quinze horas, naqcrelle mesmo local, para a audiencia do acousado· e tomada dos depoimentos das testemunhas arroladas; Srs.
Evariste Christovão; Carlos Augusto de Castro e Manoel Luiz
Mendes, do que se lavrou a presente acta, a qual vae devidamente assignada pelos presentes.

Alcibiades Delamare
Presidente
li

~

Charle
• Dunlop
Vice-Presidente

f.oa

de c Cintra
Secretario

ForM. 218 -

S. O. P. ló.4õ7

Endereç.o Telegraphlco:· CATALON · RIO
Codiuos: LIEBER, A. I., A. B. C., 6.•
WESTER N UNION, BENTL,EYS, 'SCOTT,
LO MBAR O

CAIXA DO CORREIO 57 1

f

·,.

fELEPH ON E 24-404.0-

THE RIO DE JANEIRO TRAMWAY, UGHT & PO\VER COMPANY, LIMITED. ~
AVENI DA MAR ECHAL FLO RIANO PEIXOTO, '1 68

RIO DE J

EII

o.

,

~4

...

f

(!]

~

21 de N vembro de 1936.

l l.lmo . Sr.
Anacleto Joaqu1 ,

Rua canuçú, 251

DISTRICTO FEDERAL

Na q a 11dl3de ·ae Prestãente da comm1. ~ã o nor1eada
pela su er1 nte enc1 a Geral dest CompPnhia pfl r a 1 s tau , r
1nqu er1to ,d 1n1rtr t vo; af1m de
11r
a f lta gr ve-abandono do serviço s em ,causa ju::: t1ficRtta ( altne q, ' ft' do
t. 54 do ecrcto o :;o . 465 , de 1° de utubro de 1931) 1mput da a v .s .; not1 fico-o; noR termos do art. 3° das 1nstrucçoes balxnda8 ~ 5 de Junho de 1933 pelo Conselho N c 1onal do Tr b· U , a comn recer
proxinta qu rt - fe. râ.; 2
de Dezembro vln.do ro, á.s ~ 11 r as ( 3 ho s d t 'de) ; na
séue d· s t Co o~.nh1 a , á Av . Marechal lor1 .no no lGsi· 2° nd r, n· Secção de Lr · p-L· l~ç "~o ~o ~ l (Secr•t ri Le
) ; p~r a )J."'e~~ter Qu ~ declaraçoes no r- fe ri do nnue t •

Per a dep or nesse l11quertto.., f ro a.rro rdo8 como
test emunh9. os Sr~ . Evar1sto c r Qt VAO; C rloq A 11s to de
Castro e anoel Luiz M ndes, podend
.s . se f zer f=tc mp nhar de · , 1 (... ~v
do , ou de -:1 o do ou r present te do
Syn(\ic . . t a cme ertencer.
Saud~,ç õe

;

Alc1b1ades Dela'llore
Prentdcnte d CoMm 1 s~('o de

nquêr1to.

~

_44-zf;;l•• ~ C- ~7Ul~

Sele . te;
1o ,

j {)

de

o/~ · de

1936.

{]'~~

~·
._

for• . 218 -

s. o.

P. 16.467

Eu d m ç.~

Ttleoraphlco :· CATALON· RIO

•

Codioos: LIEBER , A. t., A. B. C., 6.'
WESTERN UNIO N, OENTI.EYS, SCOTT,

CAIXA DO CORRE IO 571

._..

f ELEP HON E 2 4·4 40 _,,

LO MBAR O

_./"'

r

THE FUO D E JANEIRO TR AMWAY, LIGH T & PO\V ER COMPANY, LI MITED.

fJJ J
2 de Dezembro de 1936. (j{ f

A VEN ID A MAR I::CHAL FLORIA NO PEI Xv TO , 16 8

RIO DE JANE ilcO .

Illmo. Sr.
Bvaristo Cl\ristovão,
Rua Couto n~ 318 (Penha)
DISTRICTO FEDERAL

Na qualidade de Presidente da Commissão nomeada
pela Superintendenc1a Geral desta companhia para instaurar
inquert to administrativo~ afim de apurar a procedencia da
!alta grave -- abandono do serviço sem causa justificada
capitulada na al1nea "~' do art. 54 do Decreto n~ 20.465~
de 1~ de Outubro de 1931, e imputada a ANACLETO JOAQUIM;
Manobra; chapa 8086; do Departamento do Trafego; convido-o
~ comparecer~ na prox1;ma Segunda-Felraj 7 qo corrente mez,
ás 14 11 2 horas& na sede desta companh1~; a Avenida M~e
chal Floriano n. 168, 2~ andar, na Secç~ de Leg1slaçao
Soc!al (Secretaria Legal); para o f1m de; como testemunha,
depor no referido inquerito •

.

SaudaçÕes

~~~

Presidente da comm1ssao de Inquer1to.
AD/CCM
Se lente~
Rto;

?f de )?~

de 1936.

~

fona . 21a -

s . o. P. 16.4õ7

EndereÇO Telegraphlco :· C TA LO N· RIO
Codiuos: LIEBER, A. I., A. 8 . C., 6.'
WESTERN UNIO N, BENTLEYS, SCO TT,
LO MBAR O

CAIXA DO CORREIO 5 71

fELEPHONE 24 -40401'

THE RIO D E JANEIRO TRAMWAY, LIGHT & . OWER COMPANY, LIMITED.
A VENIDA MARECHAL FLORIANO PEI X:J TO, 168

RIO DE JANE IRO.

ft oV

2 de Dezembro de 1936.

Illmo. Sr.
Carlos Augusto de Castro~
Rua Tucuaratinga n~ 68 (Vicente de carvalhO)
DISTRICTO FEDERAL

Na qualidade de Presidente da Commissão nomeada
pela Superintendencia Geral desta Companhia para instaurar
1nquerito administrativo; afim de apurar a procedencia da
falta grave -abandono do serviço sem causa justificada capitulada na alinea "f" do art. 54 do Decreto n~ 20.465~
de lCZ de Outubro de 1931; e imputada a ANACLETO JOAQUIM;
Manobra, chapa 0086, do Departamento do Trafego; convido-o
a comparecer, na prox~ma Segunda-Feira, 7 d,.o corrente mez;
ás 14 1/2 horas · na sede desta companhi~, á Avenida M~e"
chal Floriano n~ 168~ 2t andar, na Secçao de Leg1slaçao so
cial (Secretaria Legal), para o fim de, como testemunha~depôr no referido inquerito.
·

Inquerito.
AD/CCI!
Sciente.
Rto

SÍde

/-1 ~

de 1936.

Fora. 218 -

S.

o. P.

16.467

_/~

Endereço Telegraphlco :· CATALO N-RIO
Codigos: LIEBER, A. 1., A. B. C., 6.'
WESTERN UNION , BENTt.EVS, SCOTT,

CAI XA DO CORREIO 57 1

)

~

1

fELEPHONE 24 ·'19~ 4)~

rr

LOMBARO

TH E RIO DE JAN EIRO TRAMWAY, LIGHT & POWER COMPANY, LIMITED.
AVENIDA MA RECHAL FLORIANO PEI XOT O. 168

RIO DE JANEIR .

Il1mo. sr.
Manoel Luiz Mendes,
Rua corone 1 P dro Alves
DISTRICTO FEDERAL

n~

2 de Dezembro de 1936

<

V)

r

83

Na qualidade de Presidente da Comm1ssão nomeada
pela Super1ntendencia Geral desta Companhia para instaurar
nouerlto administrativo; afim de apurar a procedencia da
falta grave -abandono do serv1ço sem causa justificada-capitulada na a1inea "~' do art. 54 do Decreto n~ 20.46§~
de 1~ de Outubro de 1931, e imputada a ANACLETO ~ .JOAQUIM:
Manobra, chapa 0086, do Departamento do Trafego; convido-~
comparecer, na prox1ma Segunda Feira · 7 do corrente mez:
ás 14 1/2 horas& na séde desta companhi~; á Avenida M~e
chal Floriano n. 168, 2~ andar; na sec,ao de Legi laçao
Social (Secretaria Legal); para o f1m de, como testemunha;
depôr no referido 1nquer1to.

J

dkA-.aç'Lõ..ec:.s-1~. . . . . .~"

Alcibiades Delamare
Presidente da comm1ssão de Inquer1to
AD/CCM
Sc1ente.

4~
.M~t!{ i'~~
Rio;

L/

de

de 1936

/
/

TEFM> DE ABERTURA DE INQUERITO
ADMINISTRATIVO PARA APURAR A
FALTA GRAVE IMPUTADA A ANACLETO
JOAQUIM (Art. 54, ALINEA "F" DO
DECRETO N. 20.465; DE 1° DE OUTUBRO DE 1931) .
.

Aos dois dtas do mez de Dezembro de mil novecentos e trinta e

seis~

a commissão infra-assignada; de-

signada pela Superintendencia Geral, na Portaria

n~

LC-87;

de dezoito de Novembro proximo passado'; para; em inqueri to
administrativo, apurar a falta grave imputada ao Manobra
chapa 8086 do Departamento do Trafego da The Rio de Janeiro
Tramwa.y, L1ght

&

Power co., Ltd. '; de nome Anacleto Joaquim;

--falta grave essa capitulada na
decreto

n~ 20.465;

de

1°

letra"~'

de Outubro de

1931

do art. 54 do
(abandono do

serviço sem causa justificada) -- reuniu-se em uma das salas
do 2° andar do predio

n~

168 da Avenida Marechal

Floriano~

onde se acha installada o escrtptorio central da dita eompanhla;

e ·~

apregoado o nome do accusado '~ o qual compareceu

pessoalmente~

mo Anacleto
o qual vae

deu-se inicio a tomada das declarações do mes-

Joaquim~

termo~

pelo que se lavrou o presente

devidaine~te

ass1gnado pelos presentes.

DECLARAÇ0ES DO ACCUSADO
Anacleto Joaquim, com 48 annos de

idade~

dente á rua Cabuçú 251 (Engenho Novo); casado;

resi-

portuguez~

residente no Brazil a cerca de 23 annos; Manobra 0086 do
Departamento do Trafego; com cerca de 14 annos de tempo de
serviço na Companhia; não sabe ler nem escrever. Inquirido
sob~a

imputação que lhe é feita, respondeu que:

de

facto~

por motivo independente de sua vontade; qual seja o de mo-

~

--------~--------------------------7--~-

~
- 4"'Maio·~·

deixou de comparecer ao serviço desde d . dia lO de

...

do corrente anno; que assim procedeu por nao lhe con~ r ~
mais continuar ao serviço da companhia; que; no dia 1JF
de Mato; quando compareceu á presença do sr. Te1xeira, Che-

~

fe de Secção do Departamento do Trafego~ disse-lhe de v1ta
vóz que não desejava mais continuar trabalhando na Companhia;
pelo que lhe pediu sua demissão; não o fazendo por escripto
por não saber ler .nem escrever;

qu ; nesse dia, entregou
'
sua chapa de Manobra ao dito Sr. re1xe1ra; dezendo-lhe
que
não voltaria mais ao serviço;

que; nessas

condições~

dei-

xou o serviço _da Companhia de sua livre e expontanea vontade;

que tem a receber da Companhia as suas férias de Agosto

digo de Janeiro de 1935 a Janeiro de 1936; que reafirma
atnda uma vez perante esta Comm1ssão o que em Maio declarou
ao Sr.

'l'e1xe1ra~

Chefe da Secção do Trafego ; que resolveu

dei ar voluntariamente a Companhia, por não poder mais
exercer o emprego que nella occupava; devido á molest1a que
sofre;

que nada tem a allegar contra a companhia e muito

menos a reclamar; pois sempre foi bem tratado pelos seus
superiores h1erarch1uos.

Nada mais disse.

Para constar

lavrou-se este termo; que vae ass1gnado pela comm1ssão de
Inquer1to e por quatro testemunhas
clarante anaphalbeto .
digital do declarante.

Á

margem

1doneas~

des~a folha~

por ser o devae a impressão

TERJO DE PROSEDUIM.EN'ro DE I UERI'ro
ADMINISTRATIVQ 1 INSTAI.JRAOO CONTRA
ANA CLEro J Ui.'IP DI,

Aos sete d las dO mez de Dezanbro de mil novecentos e
trinta e seis; a Canmlssão nomeada pelo Superinti§ndente Gede "The R1o de Jane 1ro Tra.nwa.y~ Llght & Power co. ,Ltd."
para apurar an. 1ncperi to admlnistrativo a f a lta - abandono
ral.

do sarv:n.ço s an causa just 1f1ca.da - capi1llla.da na altnea "!"
cb artig> 54 oo Decreto n: 20.465, de 1° de OUtti>ro de lÇ1.3l~
que é lmp.ltada a ANAClETO JQA.

um, reuniu-se

J1l ra ruvir as

testemunm s aba. 1m; do. q te~ para constar~ se Ja vrou este termo, o qual... vae deVldamen te assigmdo;

/ltt:l4d« ~:..r~·---,
~·~~

·~

la. Testemunna;- Kvaristo

Chr1stovão~

bra.gile1ro; ca-

sado, residente á Rua do Couto nt 318; sabe ler e escrever
funccionario da Companhia, onde desempenha as tuncções de encarregado de manobras de rebOques~ com cerca de 9 annos de
tempo de serviço na Companhia; não é amigo nem inimigo do
accusado~

promette dizer a verdade.
que~

são; respondeu:

Inquerido pela Commis-

em Maio do corrente anno; em dia que

não pode precisar no momento observou que ANACLETO JOAQUTIW
não se achava em estado normal~ dando mostras evidentes de
estar alcoolisado;

que; á vista disso; b depoente o eenssu-

rou~

dizendo-lhe para deixar o serviço e apresentar-se ao
Chefe da Secção; Sr. Jos~ Luiz Teixeira; mas não sabe se elle assim fez;
fal tmdo ao

que ignora os moti. os por que o accusado vem

serviço~ podendo~porém,

pria que ANACLETO

JOAQU~

para retomar o serviço;

afflrmar de sciencia pro-

tem sido chamado reiteradamente

que o accusado deixou de attender

-

r

-

a varias notificações de lhe foram

~/o

~~ ~ ·
~"
feitas em Boletim para vlr /

receber a importancia de 15 dias de férias a que ainda te~
direito; que; a não ser o habito que tem accusado de ~
exceder no alcool de vez em
no desempenho de suas
ao serviço;

quando~

runcções~

~)

nada sabe que o desabone

sendo mesmo bastante attencioso

que não sabe a que attribuir o procedimento do

accusado de ficar ausente do serviço por tanto tempo sem se

justificar~ Pelo accusado foi di to· que não contesta o depoimento da testemunha. Nada mais lhe foi perguntado, Lido e achado confonne ~ vae assignado por todos os presentes e por quatro testemunhas idoneas~ por ser o accusado analphabet&. 1
margem desta folha vae a impressão digital do accusado.

(!~~

2a. Testemunha:- Jlanoel Luiz Mendes;

portuguez ·~

·s ol-

teiro; residente á Rua Pedro Alves n~ 83 (Praia Formosa)~
sabe ler e escreverl~ fUnccionario da Companhia i~ onde exerce
as fUncções de Manobra de reboques; com cerca de 9 annos de
tempo de

serv1ço ~

1

nem inl•igo do

digo de serviço na

accusado~

companhia~

não é amigo

mas apenas seu companheiro de tra-

balho; promette dizer a verdade. Inquerido pela coromissão
respondeu: ~u ha multo tempo o accusado ANACLETO JOAQUIM
não comparece ao
quando;

serviço· ~

não sabendo precisar porém desde

que apezar de haver sldo o accusado convidado a

r:
-

~V'

A~cc;;- ~J)

comparecer ao serviço;Nconvite es~e feito por mais de~
vez no Bolettm da Secçao; mesmo nao mais se apresento~à
ra trabalhar;

que sabe; por ter

ouvid~

que o accusado devolveu a sua Chapa;
attribuir o

moti~o

dizer dos

collegas~

que não sabe a que

da ausencia por tanto tempo do aocus do.

Pelo accusado foi dito que não contesta o depoimento da
testemunha.

Nada mais lhe foi perguntado. Lido e acha-

do conforme, vae assignado por todos presentes e por quatro testemunhas idoneas, p r ser o accusado analphabeto.
~

margem desta folha vae a impressão digital do accusado.

/ . , ......

.....,...,A..o

4:74-tt?GA..

ee:t -----~

, Jl_

e-~~.
A-

/J~~~IJO

3a. Testemunha:.:. Carlos Augusto de

castro ~:

por-

tuguez; casado '; residente á Rua Itaguaratiga, digo Itaguaratinga

n~

68 (Vicente de carvalho) sabe ler e escrever,

funccionario da Companhia Li ht, Manobra de reboques; chapa

8081~

l{

do Departamento do Trafego, com cerca de 9 annos

de tempo de servtço na
do accusado ANACLETO

companhia~

JOAQUIM~

não é amigo nem inimigo

promette dizer a verdade.

Inquerido pela commissão de Inquerito; respondeu:
desde Maio do corrente anno, em dia que não pode precisar

no

momento~

-

o accusado não comparece ao serviço ; que assim )

pode informar, por ser o accusado seu companheiro de trabalho, sendo que desde aquella época não mais viu o accusa
em serviço;

~

que ·; por instrucções de seus superiores;

depoente foi varias vezes á casa do
vidar a comparecer ao trabalho;

accusado~

que~

afi• de o con-

em todas essas occa-

siões, o accusado informou ao depoente que não voltava ao
serviço por não interessar mais continuar na Comp nh1a; que
tanto isso é certo que;passado algum tempo, o accusado veio
a Companhia afim de fazer entrega de sua chapa de empregado, o que foi feito ao Sr. Teixeira; seu Chete:J Pelo
accusado foi dito que não contesta o depoimento da testemunha. Nada ·mais lhe foi perguntado. Lido e ahhado conforme, vae assignado por todos os presentes e por quatro
testemunhas idoneas por ser o accusado analphabeto.

~

margem desta folha vae a impressão digital do accusado.

Nesta mesma data, 7 de Dezembro corrente~ o Presidente da Commissão notificou pessôalmente o accusado
ANACLETO JOAQUIM de que lhe ficava aberto; a partir de hoN

N

je, o oaazo de 5 dias para apresentaçao das suas razoes

de defeza.

o accusado ;entretanto '; declarou que nada tem a

10

allegar em sua defeza por quanto, conforme já declarou n
inicio do presente inguer1to~ não mai desejdUcontinuar l L
serviço da

Companhia'~

_pois que; como já d'1s e,

já

havi pe-

qido sua deml ão por occaslão da devolução de sua chapa de
empregado . Nessas condições; a comm1ssão resolveu dar poB
encerrada a presente phase do processo, do

que~

para

constar~

se lavrou o presente termo 1; que vae as ignado pela Commissão
de inquerito e por quatro testemunhas idoneas; por ser o
accusado analphabeto.

~

margem desta folha vae a impressão

dig1 tal de ANACLETO JOAQJ IM.

a 7-

/6--&..

,.,...,~

JLC2.-,~r~~/
...?'a.

ú!e-. e~ ~ -- e-o~~~ _

.JJ-

~ - é~~

..

TERMO DE VIST

Á CMnSSÃO

Aos sete dlas dO mez de Dezeni:>ro de mll novecen-

tos e trinta e seiS, tmdo

.ANACLE~ J~Q,UDl

declaradO que

nada tem a allegar em rua defesa, faço os presentes autos

,

...

de Inquer1 to Adm1n1strat1 vo oonclusos a CommissaA de

Inqu~

r1 'to , pa m os Q.evld os fins .

cy r de c. Qln tra.
secretario da commissao de Inquer1 to.

RELATORIO

Exmoc. Sr. Super1ntendalte Geral de
"Tbe Rio de Janeiro Tramway, L1ght

&

Power co. ,Ltd. "

A Corrmissoo por V. _
E xcia. designada para apurar

em 1nqueri to adm:blis tra t1. vo. a falta grave serviço sem causa justificada do

art. 54 do Decreto

ciEro

imputada a

n:

JO

abandono do

cap11lllaãa na a11nea

"f"

00.465; de 1: de Outubro de 1931,

wm~

manobra, chapa 8086,

do De-

partamento do Trafego dessa Empresa, concluidos seus trabalhos; vem apresentar-lhe sw relatorio f:1nal:
1:) - · Portaria de 18 de Novembro ultl.lllO, designou V. Exc1a. a Comm1ssã.o 1nfra-ass1gnaàa para lnstaurar d1 to 1nquer1 to ;
2:) -Remida a Comm1ssão a 2-l de Novembro Ultimo, lavrada'" a a cta de ·sua 1ns t allação (flS) ~ f1oo u deliberado -

nos precisos termos do art. 2: das Instrucções de

5 de Junho de

1~3 do

Conselho Nacional. do Trabalho -

fo§.

N

se env1ada ao accusado a deVida notif1 caçao para comparecer a:> 1nquer.l. to alm1n1st ra t1 vo, ou para faze!'-se represen.
tar );e lo sw.

advo~cb,

ou );elo advogado do Syndicato a cpe

por ventura p3rtencesse, como lhe faculta a lel. (art. 55
àO

Decreto n: 21.081 de 24 de Fevere; ro de 1932) ;
3.~)

-Expedida a 21 ,de Novembro ultimo a notifi-

cação an apreço, como consta do dorunen to de fl.s.; procedida á intimação das testemunhas arroladas na respectiva
acta de 1nsta1lação '· (ns); :roi dado 1nic lo a 2 de
oorrEn te á lnq 'rtção

das

mesmas;

ezembro

,.,

/

-

~6

( ~~

4t) .... Ouçamoo, antes de mais nada, as declara
j-

çoes àO accusalb:

~1

"que, de facto, por motivo 1ndepend te
de rua vontade, qual seja o de molest1
delXOu de comparecer ao serviço desde
od1a 10 de Maio do ~rrm te anno; que
ass1m pro cedeu por nao lhe ccnvir mais
con t1nU9r ao serviço da. Ccxnp;tnhi.a; qye,
no d1a 25 de N.aio, quanoo compareceu a
presença cb Sr. TeiXeira, Chefe da Secçao do Departamento d~ Trafego, disselhe de viva v6z ql.E nao desejava mais
continuar trabalhando na cowpmh~; pelo que lhe pediu sua demj,ssao, nao o fã
zendo por escr1 pto por nao saber ler ran
escrever; que, nesse d1a .t entregou sua
chata de Manobra ~ dito ::lr. Te1xe:tra.,
d1zendo-1he cpe nao vo 1 tat1a mais ao s:g:
Viço; que, nesS3.s condl.çoos, de1Xou o
serv:lço da Comp;Lnhia de s m 11vre e exponta.nea vontade; que tem ã receber~
Com:tanh1a as suas férlas de Janeiro de
1935 a Janatro de 19'3 6; que re af1tma
a.1nda uma vez perante esta Comm1ssao o
que em Maio d~clarou ao Sr.. Teixeira;
Chefe da Secçao do Trafeg).; que resol
veu d~ixar voluntariamente a ComJ:anbia,
por nao poder mais exercer q anprego
que nella occupava, deVida a molest1a
que sof!re; que nada tem a allegar CO!!
tra a Companhia e mUito menos a reclamar; IX> is sempre fol ban tratado pelos
seus w pe rio res hle rarcb.1cos."
5t) -Vejamos agora o que dizem as testemunhas a

respe1 to da falta gm ve 1mpu tada ro acru sado :
a ) - A primeira, Evarism Chr1stovão; pres,.,

tou sobre o occorrido as seguintes declaraçoes:
"que, ~m ~io do corrente armo; em dia
qoo nao pode JT ec1 sar no mQrren to obser.
vou que ANACLETO J<l4. D nao se aChava
em estado rorrml, dando mostras ~viden.
tes de estar alcool1sado; cpe, a viSta disso, o depoente o censsurou, dizendo -lhe para deixar o se;:v1ço e apr~
sentar-se a o Cre fe ~ Secçao, Sr. Jose
LUiz Telxelra, mas nao saoe se elle assim fez; ql.E 1gnora os motivos por que
o accusacb , van faltamo ao s erv1ço, podendo, poremL~fflrmar de sc:l.enel.a proprla q1.E ANA (.;L!!; 'LO JOA MIM tem sido chamado reiteradamente p3.ra retormr o servl..ço; que o acrusado <1,etxou de attender a var1as notiílcaçoes que lhe foran
fel tas em Bolet1m p:tra vir receber a 1m.
portam la de 15 dias de férJ.a,S a que ainda tem direi to; qt.E, a nao ser o hã
lbl.to que tan o a.crusado de se exceder
no alcool de vez em quando; nada sabe

que o,..desatone no desanpenho de suas
funcçoes, sendo mesmo ba~'tan te a t i
cioso oo s erv1ço; que nao sabe a q
attribulr o procedimento do accusa
de ficar ausmte do serviço por
tempo sem se jus tif:t car."

C[b

b) -A segunda, ,Manoel Lu1z Mendes, nestes
tennos se manifesta:
muitq tempo o accusado ANACL~
IM nao comparece ao serviço;
nao sabemo precisar porém desde qualdo· que ap ezar de haver s1. do o accusado ronvldado a oomparecer ao serviço,
oonvite esse feito,..pcr maiS d~ uroo. vez
no Boletim da Secçao, mesmo nao mais se
apreoontou para tratalhar; que sabe,
por ter ouVido diZer dos rollegas~ que
o,..accusado, devolveu a sua cha:r;:a; que
nao sabe a que attr1bu1r o motivo da
au ren c i a p:> r tanto tempo do a ccusado."

"9.~et ha
'1~ J OA

c) -A terceira, Carlos Augusto de Castro,
elucida:
"que, desd~ Ma:\0 do corrente anno, em
dla que nao ~ode pre c1sar no momento·;
o accusado nao comparece ao serviço; ·
que asslm pode lní'ormar, }X) r ser o
accusado s ru companheiroéde tra.Qa.lhol
sen cb que desde aquella. poca nao na s
viu o acç_usado em serviço; que, por
tnstrucçoes de seus SUJ:e t;iores, o depoon te foi varias vezes a casa do acC!a,.
sa.dO, afim de o convidar a comparecer
ao,..t ra. bal h>; que ,. em todas es 93. s OCC!,
s1oes .. o accusado informou ao d~oente
que noo \0 ltada ao serviço por nao interessar na1S CQntinuar na Comp:Lnhia;
que tanto isso é certo que, passado algum temp:>, o ac rusado veio a ComJB.nb1a
af.lm de fazer entrega de rua chapa de
empregado, o que f o1 f ei to ao Sr. Teixe[ra, seu Chefe."
6:) -A 7 de Dezembro corrm te, aberta a vista

dos wtos oo accusado p;tra o fim de apresentar suas razões
de defesa, declarou elle que nada tinha a allegar,. motivo
pelo qual resolveu a Conm.issoo dar p:>r encerrada a pbase
1nstruct1va deste in<}lerito;
7~)

- Isto posto, e em face das JrOvas collig1,

...

das no presente procesro,. a ll.E elas d1sposiçoes legaes applica veis ao caso,

e

a) Cons1de rando, que, em suas propr1as declarações, o accusado conféssa que; "desde o dia 10 de Ma1o
oorrente arno, d.eiJOude oommrecer ao trabalho", e que
assim wocedeu "por não lhe oonv1r ma.ls

continuar ao ser-

vi co da Companhia" ;
b) Consl.derando, por outro lado, oo esclareci-

mentos prestadcs pelo propr1o accusado, de que " a 25 do
referido mez de Mala, quando. comparecru á presença do

te

N

,

Cre-

•

àe Sla SeCÇOO, disse-lhe, de viva VOZ, rue nao desejava

rmis continuar tratalhando !J. Companhia. pelO que lhe peN

N

N

<11 u sua dem1s sao, nao o fazendo por escr.l.pto por nao saber

ler nem escreve r";
c) Coosiderando, a derm.is, que tanto isso é certo
N

que o acrusaoo, nessa mesma occasieo, fez entrega de sua
chapa de anpregacb ao dito Chefe de Secção, dizendo-lhe "que
N

na o

\0 1ta r

:la mais ao s erv1 co" ;

d) Consi de:r-dl'ldo, alnda,. a 1nfornação do ~roprlo
accusado de que "deimu o serv:tco da Cofi\pmh1a õ& sua 11vre e expontanea vontade , ngda tendo a reclamar g,1.ntra a
mesma, JX?1s sempre foi bem

~ratadO

relos seus superiores

hiera.rchicos";
e) Cons1deranoo, além disso, os depo1m:mtos das
tres testemunhas arroladas, unanimes em ratificar o que já
oonsta dos

11

oons1d!eranda" acima;

:r) Cons1 derando, tambem, que , ao, ser-lhe dada
,..
"'
v1s1a dos autos para apresentaçao
de suas razoes
de defesa,

o acrusado declarara " que nada tinha a allegar nesse sentido, po:muanto , conforme 1á haVia atf1nnsdo no 1nic1o do preN

sm te 1ngu er.l. to, na.o llRi s des e lava continuar ao servi co da
Companhia, de vez que lá bav1.a. red1do rua demissão por occa-

-

N

s1ão da rest1tu1cão de sua chapa ao C:te f e da Seçç ao";
g) Cons1.deran do , por f 1m, que está

lllegy.ivo~j-'

te provado que o a ccusado 1ncorrw re. fal. ta-grave que lhe
fo1 1mru "tada;

RESOLVE
N
a . Com.m1ssao
pro por a dem1ssao do refer1cb em:r;regado fiYAA

CLE'IO

-

JOAA.UDl dos 93rv1ços de "The R1o de Jsm1ro Tramwav,

L1ght & Power Co., Ltd", sendo p3.ra 1Soo remett1dos os

p~

sentes autos de 1rquer1t o ao Sr .. . Supe rlntenden te Geral para os fins de d1 re1 to

R1o de Janeiro; 15 de Dezembro de 1936.
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C:ERTIFIC.ADO DO TEMPO DE SffiVIÇO DE
ANACLEI'O

JOAQUIM

Empregado da Folha C-48 - chapa 8086
Portuguez - Casado
Nasceu - 5 de Janeiro de 1889
Residencia:- Rua Dona Romana

n~

160 - Engenho Novo

N

Esposa :- Carmina da Conceiçao
Filho de: - Manoel Joaquim ) Fallecldos
Maria Luiza
)
Filho : - Balthazar

Adm1 ttldo a 10/1/1916 no Dept. Linhas e Edificio s
como traba lliador percebendo o ordenmo de "410 por hora.
Sahiu a 3/7/1917
Readmitti do a 17/7/1920 no Dept. Linhas e Edificios
como trabaifiâdor percebendo o ordenado de ~j)570 por hora .
16/8/1920 passou para $6 o p.hora como Trabalhador
Sahiu a 26/4/1921
Readmittido a 17/7/1924 no Dept.Linhas e Edificios
como traballiador percebemo o ordenado de $700 p.hora .
16/ 8/1924 passou para 750 p .hora como trab'-"""4..,_
1'/. 9'/.1924
"
"
800 u
"
"
A 1/11/1925 "
"
950 TI
"
"
"
A

A

Sahiu a 1/7/1928

.

Readmi ttido a 3/7/1928 no Dept. do Trafego oomo
Manobreiro percebendo o ordenado de $750 por hora .
1/ 1/1929 passou para 950 p. hora como Manoore1ro
11
"
950 " 11
"
"
11
A 1/12/19'65
"
1 200 " "
"
"
A

A 16'/. 8'/.1935

Continua na Corrpanbia
14 annos, 7 mezes e 28 dias

J. M . B~l l
Sup~r1ntendente

Geral

117J.
:7lw

dé

rri..?teil<o
" ,+,7........ .de, Dezembro . . . . . . ..............ele 19

FOLHA DE ANTECEDENTES D

NACLETO JOAQUIM

Entrado em 10 de Janeiro de 1916 (Dept. Linhas e Ediflci os)
Despediu-se em 3 de Julho de 1917
Reentrou em 17 de Julho de 1920 (Dept .Linhas & Edificios)
Despediu-se em 26 de Abril de 1921
Reentrou em 17 de Julho de 1924 (Dept.Linhas & Edificios )
Despediu-se em 1° de Julho de 1928
Entrado em

de Julho de 1928 (Manobra 7284)
,.,

1932 - Nao cumpriu ordens do

ncarre gado
- Entrou atrasado no serviço t 3 ve~es)
- Faltou ao serviço sem justificaçao (2 vezes)
i

,.

1934 - Faltou ao serviço sem justificaçao
1935 - Faltou ao serviço sem justificação (3 vezes)

Transferi do em 1 o de Outubro de 1935 para a chapa 8086

...

1936 - Faltou ao servlço sem justif icaçao

lcoolis ado em serviço e ao ser observado pelo
abandonou o mesmo

.~ncarregado ,

- Deixou de apresentar-s e ao serviço desde o dia
11 de !aio do corrente anno , apesar de ter sido
chamado reiteradas vezes em Bol etim para c omparecer , afim de justificar a ausencia.
~

TEVE

SUS

ENSO

3 VEZ i S F I C

5 VEZES
~!ADO

TOT

E REPID::HENDIDO

V ISTO

e/i

~'.Bell

UM

uperintendente Geral

L

DE

5 DIAS

On:

DIV"~

FALTAS

TERMO FJNAL DE ENCERRAMEN.r O

Encerr

do~

com o relator1o e documentos

retro; o presente inqueri to administrativo; a oue foi
subme ttido ANACLETO JOAQUIM; faço subir e te autos á
esclarecida apreciação da uperintendencia Ger 1 da
uThe Rio de Janeiro Tramway; Light and Power co., Ltd.".
Rio de Janetro;

2 de Dezembro de 1936.

Moa

r~~

Secretario da comm1ss o

De

ccôrdo com as conclusões da Commi8são de

Inquerito, remetta-se o presente processo ao Venerando
Conselho N cional do Trabalho.
Rio de Janeiro; 30 de Dezembro de 1936.

Ger 1.

~O

DE REMESSA AO OON ELHO NACIONAL
DO TRABALHO

Aos trinta e um dias do mez de Dezembro de
mil novecentos e trinta e sei , cumorindo orden do
Sr. Presidente da Commissão de Inquerito; lavrei e te termo, e faço os presentes utos

conclu~o~

ao Con-

selho Nacional do TrabalhO, para decisão final .

!

~~~
Ma yr de c. Ctntra
Se etario da Commissão

/•
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CONSELHO NACIONAL
MINISTERIO 00 TRABALHO,
INDUSTRIA E COMMERCIO

. ...... J.a..

Proc .l43/37 .

Seoçào

DO

TRABALHO

o

25

~

~

ACCORDÂO

.Ai!,/SSBF.

19. . 37
Vis tos e rela t ados os autos do processo em que
consta inauerito administrativo ins t urado por The Rio de J aneiro

Tr ~m1~ay,

Light and Power Company contra o funccio nario Anacle-

to Joaquim:
CONSiilERANDO que o inquerito ,

orgru iz ~do

com observan-

N

cia das Ins trucçoes deste conselho, em 5 de Junho de 1933, attribue ao accus do a falta grave capitulada no art . 54 letra f , do
Dec • .n~ 20 .465 , de 1931 - abandono de serviço , sem causa justificada·

'

N

CONSIDERANDO que o accusado , perante a Commissao de In-

uerito , confessou haver abandonado o serviço , por motivo independente de sua vontade , qual seja de rnolestia, aeclarando mais que
N

nao lhe convinha continuar ao serviço da Empreza;
CONSIDERANDO , nessas condiçÕes , que está perfeitamente
caracteri zada a falta grave imputada ao accusado ;
Resolvem os membros da Terceira camara do Conselho
Nacional do Traba lho julg

procedente o inquerito, para autorizar

N

a demissao de Anacleto Joacuim.
io de Janeiro,

1937
Presidente
ela to r

ublicado no Diario Of!'icial em

•

~~-i

o

..1 q 3 '=/-

M. T, I, C . -

CONSELH O N AC IONA L

SSBF.

DO TRABALHO

Agos to

3

7

1-1. 288/37-143/37
sr. s uperint endente da Rto de Jane1 ro Tr oroway , L1ght and

Transm1tto-vos, pn.r n
Cí

o

o~

devtrlos
,..

ord (lO

~tn

J r·o f~ r1 1o

, con1.
p el~ '1"

·r-

f ill.tt.Cl nar1.o Afl· .c J c ,o t."'•)-. r' 1m.

C"' Sti lho)
,.,

lü .t'el! Lo1· de St;cr;u.; , no J. mpetiit ento do

D1rector ueral

