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ANNEXOS

-

LC - 23.
Exmo. Sr . Presidente do Conselho nacional do Trabalho

Ref : ~ ::...NO~L DI!. S GUZA

. ..
CO!.'P•.NY

"T~

LD.~IT5:D " ,

RI O D.E J, ~... I RQ

TRJ-J.~

•Ay ,LIGHT ....rrr:: PQ,,.._R

pelo seu representante l egal infra.- assi gna,.,

do, remette, de accôrdo com a legislaçao em vigor, ao Venerando Conselho IJacional do

~raba lho

to ad.:ninistr::- tivo referente a
do

~epartame nto

úO

1 ••

o incluso original do inq_uerio..:.:L D:i SCUZA , Ijlotorneiro

Trafego , chapa 5588.
N

Respeitosas saudaçoes .

J . G. de ..--:. ragâo
Vi ce- Superintendente

Isento de sello, ex-vi
do art. 67 do Dec . 20 . 465
de 1° de Gutubro de 1931
/

.

.~

I

I

.

FILE .................. _

•. AY, LIJHT

PO,;ER C • ,LTD.

Processo:

Assumpto:

_____ .m .nuer1t0. _.8 f! !11., .,1.•.t.r\..t.1Y.O._-~="' t. _um-~-

'.

________________ __ ______ !.io. ..con.tr~- - - - - --- ----------- - ------- ------- -------·- · __M .n. N O E L

DE

S OU Z

.8.

LC ~95.
PORTARIA

o abaixo assignado,

su~rintendente

"THE RIO DE JANEIRO TRAM?lAY, LIGHT
termos do art.

1~

&

Geral de

POi'lER. CO. LTD. ", nos

,.,

das Instrucçoes baixadas pelo Conselho

Nacional do Trabalho a 5 de Junho de 1933, resolve nome"' composta dos Snrs. Drs. Alcebiades Del~
ar uma Commissao
mare, Charles J. Dunlop e Hoacyr de

c. Cintra para, na

qualidade de Presidente, Vice-Presidente e Secretario,
respectivamente, apurar, em inquerito administrativo a
falta grave- abandono do serviço sem causa justificadacap~tulada

de

1~

na letra "f" do art. 54 do Decreto

de Outubro de 1931, e imputada a

n~

20.465,

MANJEL DE

SOUZA,

motorneiro, chapa 5588, do Departamento do Trafego da

r~

ferida Empresa.
Das syndicancias já procedidas pelo citado
Departa:roonto verifica-se q.1e MANOEL DE SOUZA, sem motivo justificado, está ausente do serviço ha cerca de tres
annos, sem embargo dos reiterados avisos de chamada affi
xados no Boletim Regulamentar e de outras diligencias le
vadas a effeito sem resultado.

SUperintendente Geral

tD/ABR.

N

ACTA. D::; ll ..STAI..L. . ..:..taO

....os dezenove

di~s

do mez de Dezsn bro de mil

novecEntos e trinta e sets , nume. das sc.ls.s da Secção
de Le_islaçio Soci-=-1 (decre t a rlP Legr~l) de "The Rio de
Janeiro Trcur wqv , L~·ht & Pmrrer ComlE.ny , Lirni tedn , á
Avt;nida 1.arechél Flori '3no numero cento e s essent a e oi to, se.cunc1o ê.lldcr, rem:Xlos em sessão de in.stall acã.o ,
os Sr s . Dr s. Alcio:iades Delanare, ChE'.rles J . Dmllop e
1

oacyr de r. . Cli1t ra , na quaJLidade , respectivarnent e , de

Presidal te, Vic e- Presit'ien t e é SecretBr i o da Comrn:ts são
nomeada pel e Surerintenõ.mc:iE Gera l da referida Comuanhia (r orta riê n~ ::.C- 95 , de 15 do cit edo nez de T)ezan -

bro corren te ) , pare o fl .!l de pro ceder 8 inouerito adm,l
nistrativo no SEntido de anurar
e. rrocedencia da falta
.
~

e:;rave -

ab&.ncbno de serv:l ço sem co.us2. justificE-da -

capi ill l ada na al tnee "f " do é. rt. 54

ào

de l ~ de Ou ill oro de 19'31 , e imr.ut ada

P.

Decreto rf

2~46 5,

M<:moel de Souza ,

motorneiro , chapa 55ffi , cb ')epu;-tauen to do T:refego da
r ef erida Empreza, deliberar 8In designar os proximos dlas
28, 29 e 30 , ás 15 horas, m quelle rresmo local , para a
audienclc. do accusado e tomo.da dos depoimentes dFiS testanunhEE arro l adas,

..;~rs .

John Le;•ris Jewell , Antonio 1-41.

tunes e Jo sé de Azevedo Coutinho Filho, do r:_ue se l a vrou a presm te a cta,
J.J= los rresentes o

2.

a ual we devic1amente assignada

for•. 213 - S. G. P. 16.457

E ndtreç;~

CAIXA DO CORR::IO 571

\

Telegraphleo:· CATALON-RIO
Codigos: LI EBER, A. 1., A. B. C., 6. >
WESTERN UN!ON, BE"'nEYS, SCOTT,
~
LO MBARD

fELEPHONE 24-404Q

I.-

T.HE RIO DE JANEIRO TRAM\VAY, LIGHT & PO\\'ER COMPANY, LIMITED.
~

-AVENIDA MARECHAL FLORIANO

PEI:..::no.

í68

.

-~

~

-

'

RiO ' DE JA_'EIRO. 19 de Dezanbro

de 1936•

p
/1

\!;

Illmo. Sr. bJ.an oel de Souzª;

Rua Pa ula

DISTHIC1D

Bnm , . 001: (Andaraby) •
FED~9AL .

Na qual1d a:le de Presldmte da Comml..ssão nomeada
pela Sur:er1ntendcnc1a Geral desta Comp1nh1ét Jbra instaurar
1Ih1.uer1 to adm1n1strat1\0 afim de apurar~ p.cocedencia da
f a lta grave - abmdono de serviço san c auso. justificada
(alinea "ftl do 2 rt. 54 do Decreto n~ 20.465, de 1~ de outub ro de 1931) - e 1mputad~ a V .s. , notl f1oo -o, nos termos
do artig> 3~ das lnstrucçoes ba iXt-.das a 5 de Junho de 1933
pelo ConselB.o Nacional do Trabalho, a oom.rarece r na p roX1ma set,unda-fc1r~, 2e do corrente mez" ás 15 horas {3 horas
da 't.irde ) , na sede desta Compcnh1a , ~ Aven1da Mare~hal Floriano n~ 168, se~1tJldO andar, na Secçao de Le._ 1s1a~o Socl.a.l
(Secrecar1a Legc.J.), afim de prestar suas dec1araçoes.

-

Para depôr no irq uert to foram ar4·o1ados como te~
temunms os Srs. John Lewis Jewell, Antonio Ant unes e Jose
de Azevedo Coutinho Fllho • podemo V.s. se fazer a compan har
de seu adv ogado, ou de advo§3.do ou representante do Synd1cato a q_u e per tencer~
N

d

Sa.ud&çoes
h
;')

~~~~~

D~lamare ~

Alc1n1ades
Presidm te da Cornrnissao de Inauerito
Sciente,
Rio,

de

de 1936.

C E

R

TI-

F I c o que; indo á rua Paula Br1 to ng, 2rfl
(Andarahy), resid.encia de !!anoel de Souza, nao
me foi poss1vel encontrar o destli~&tario~ des
t~ 1..-:ti.ma.Ção, o qual nao mó(á no ~dere-: o,c1t~do nem e ~onhecido nas 1mmed1açoes
~;ao
p~]: qual nao pude effectu~ ~.not1flcaça0 o

Rio de Janeiro, 19 de Dezembro de 1936

•

TER1 ~O DE NÃO CClfP.ARECIMENTO

'

aos Vinte e oi to dlas do me:: de Dezembro de
mil novecentos e trinta e seis, a Commissão nomeada pela S uperin tendencia Geral da
Lig..'lt

11

The

Rio de Jane1 ro Trrunway,

and Power Company, Limited' para apurar em 1nquer1-

to administrativo a falta grava imputada a
ZA,

MANOEL DE SOU-

reuniu-se para lavrar o presente terro de não compa,.,

rec1tnento do accusado, o qual nao poude ser intimado; por
N

se achar em lugar incerto e nao sabido; e deliberar seja
fel ta a intimação nos termos do artigo

5g,

das Instru~ Ões

baLxadas a cinco de Junho de mil novecentos e trinta e
tres pelo

conseL~o

Nacional do Trabalho.

~A'~dMt .
Delam~
Presidente
Alcibiades

"'a;,;;~~'__g;"

Charle~Jo DUnlop
Vice-Presidente

cyr de c. Cintra
Secretario

TELEGRAPH IC ADDR!!:S S. C AT,a.LON - R IG
COOES: LIEBER. ,a. I. A. 8 . C . 5TH. EDITIOI\
WESTERH UNIOH, BENTLEY' S. SCOTr.

POSTAL ADORESS
CAI XA 00 CORREIO, 5'71

TELEPHONE NO. 4040 Nort•

The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company, Limited.
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO , 168.

Rio de Janei ro, 16 de Fevereiro de 1937.

LPtter No .
File No.

lllno .. Sr. John Lew1s Je·.ell

Rua Payssa.ndú na 48, App. 84
D1str 1cto Federal "

Na qualidade de Preslden te da Comm1ssão nomeada pela Super1ntendenc1a Geral desta com:panh1a para instaurar 1nquer1 to adm1n1S trat1 vo, afim de apurar a procedencla da falta grave - abandono de serviço sem causa justiflcada - capitulada na allnea "f" do art. 54 do Decreto
20.465, de 1! de outubro de 1931, e imputada a Manoel de
Souza, mo torneiro, Chapa 5588, do Departamento do Trafe-

--

go, convido-o a oomparecer na prox1ma sexta-Feira, 19 do
corrente

~ z,

ás 15 horas, na séde desta

Companhia~

á Ave-

nida Marecha l Floriano ng. 168, 2a andar, na Secção de Legislação social (Secretaria Legal) para o fi m de, como
·testerrunha ~

depôr no citado 1nquer1 to.

Alcib1ades Del §lllare
Presidente da Ccmm1ssao de Irquerito

v

--

r"'"' 218 - s. o.

43. ~~ :.

TELEGRAPHIC ADDRI!:SS CATALON • RIC!
CODES: LIEBER, A I. A . .S. C. 5TH. EDinOI\
WESTERH UHIOH, BEHTLEY' S. SCOTT.

POSTAL ADDRESS
CAIXA DO CORREIO, 611

TELEPHOHE r;o. 4040 Norte

The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company, Limited.
RUA MARECHAL FLOR IANO PEIXOTO, 168.

Rio de Janeiro, 16 ue Fever ei ro de 1937.
Lcttee No.
File No.

IllmO o Snr. antoni o .H.nt unes.
i\ua do BiSpo n~ 87

D1str1ct o Feder al .

Na qualiüade à. e P:res1 den t e da Cornmis stio nooeau-

pel a

taurar

S~perin~endencia

1n ~uer1 to

'ler l de t:.. COmp8.Uhia para 1ns-

adm i nis trat::. vo,

af :~

dEnc l :... da fDl ta gr&.ve - ab2111ono .... e

tificad -

ca:-1tu l:...:l~

20. 465 , üe

1~

0

0U~a ,

de

no.

011t~tro

root orne1r o,

ali..F'l~ ·

de apurar

:,erv1~o

"f"

seu causa jus-

o art . 5.:. ao D3creto

de 1931 , e 1 ·1p 1tadE. a aanoe1

c 2pa 5588 , do Departsnent o

go , convido-o

~.o cora:J~recer

corrente ra=z,

~

n·

15 r.orc.s, na

n::. :.~ ~..crecral ~lor:L.ano

proce-

nro::~

do Traf e-

Sext:. - Feir&, 19 do

~ ~ ~ ~este..

Cor.rpé'.nh::.a, á Ave-

n2 lô8 , 2Q e.ndar, ra Secçw de L- -

ui -r~ão Social C~eClctaria Le ~~l) para o fim de, r0~0

~ ::.udr. Ões ,

~c~~~

Pres" den t e da ccr.1mi ssão de In uerlto
Ri o ,

~e

de 1 957.

/~'
TELEGRAPHIC ADDRESS. CATALON. R !O
CODES: LIEBER, A l. A. B . C. 5TH. EDITIO!\
WESTERH UHION, BEHTLEY'S. SCOTT.

POSTAL ACDRESS
CAIXA DO CORREIO, 51J

TEL E?HOHE NO. 4040 No-te

l

v
The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company, Limited.
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168.

Rio de Janeiro, 16 de Fevereiro de 1937.

LPll ee No .
File No.

Illmo. Snr. José de Azevedo Coutinho FR
RUa Latino coelho na 88 (Penha)
Distr1cto Federal.

Na qualidade de Presidente da commissão nomeada
pela Super1ntendencl.a Geral desta Companhia para instaurar
1nquer1 to administrativo, afim de apurar a procedencia da
falta grave -abandono de serviço sem causa justificadacapl tulada na aJ.1nea "f 1' do art. 54 do Decreto 20.465, de
1a de

ou tub:ro

de 1931, e iffiputada a. Manoel de Souza, motor-

neiro, chapa 5588, do Departamento do Trafego, convido-o a
comparecer na praxima Sexta-Feira, 19 do corrente mez, ás
15 horas, na séde des ta Companhia, á Avem1da Marechal Flo-

riano na 168, 2.a andar, na secção de Legislação social (Secretaria Legal ) para o fim de, cano testemunha, depôr no
citado 1nquer1to.

sy dações,
.:11'· &/ctLLL~
Alcib1ades Delan:nre f/
Presidente da Commissao de Inquer1 to

~

--L

~~~

l:.·';J~ .

.

~

c/'"'v

'1'.Effi '0 DE ABERTJRA DE IN~ .EID: ID P.DfJ.ITNIS T:.=U~.r.riVO P Rt-:. .t-~..?UR.tR 6~. F .t!LTJ G~NE ll[AJ-

f}

/t

T.~.cl. A . ~OEL DE SOO....A ( RTIGO 54 ALINEA 'r.Fn DO DECRETO Hl.Ii.JSRO 20o465 , DE l .Q /
DE úU'lUBRO DE 1 931 ) •
"

:J

aos dezenove diBS do mez de Feverei ro de mil novecentos e t rinta e set e , a Commissão infra- assignada , des1~1a
da pela SUper1ntendenc 1a Geral ; na Portaria LC- 95 , de quinZe
de Dezembro de mil novecent os e t rint a e seis , para ; em 1nç_uer1 to administrativo , apurar a fal t a grave imputada ao mo tor nelro ·wNO:EL

chapa

DE SaJ:!.R.,

do Departamento do Tra-

5588 ,

fego - falta grave essa cap1 tulad.a na le t ra
54

do Decreto n.Q

de

20.465 ,

1.2

de Q.ltubro de

"f~'

do a.rt1go

1931

(abGndono

do serviço se:n causa justificada) - reuniu- se em uma das salas do segundo andar do predio numero cento e sessenta e oito da Avenida '1arechal Florta.no , onc.e se acha installe.do o
Escript orlo Central
and Po.Jer

da

The Rio de Janeiro Tre.mway; L1ght

CorJpany; L1m1ted , e , apregoado o nome do :.ccusado

o cuaJ. Ç.e1xcu de c anparecer, deu- se inicio a taJada das declaraçÕPs das testemunhas arroladas , pelo que se lavrou o
presa1 te ten10 q_ue vae deVi d2.men te as signado pela Cornmis são o

$ft;rÇ~ú/~

/~~t()~J~(
l ao testemunha: casado; residente (_ rua

John Lewts J ewell, ruaericano;

Pc~Ts~endú , 48,

sabe ler e escrever,

funcc1onar1o da Companni a; onde desempenha as func~ões de
Chefe de secr~ ão do Trafego , com cercs de dezesete an..YJ.os de
IV

,

t elipo de serviço na Companhia; nao e "Irligo nem inimigo do
accusado , pr0 1et "':e
se"' o,

respor.~d'

di ~er

a verd3.de o

In(].lirido pela Conm1s-

.: Sê.be ..ue ha cercu de treo

anno~

1XJ

O f.C-

-

~

-

J.

cusado de comphrecer ao serviço, alle&J1dO motivo cl.e 'doença;
~:e aproxt1ad~aente

um anno

atr~z

o depoente chemou o

~ccusa

do .: sue. rresmça, :..fim de ':...:1e o mesmo retom&sse ao serviço
ou então apresffi tas se c:.ttest:ado _eclico ; c;.ue , .:1essa occó.Sião
piD ·1etteu
~ue

o é:..Ccusado a trazer o competente attestado medico ;
N

nos reCintos da
i::OU

N

desde essa occasiao o accus do nao mais se apresentou
Co~p~i~;

que,t vist& disso, o depoente inda-

de seus companheiros de trab::lho sobre o paradeiro do ac-

cusado; porquanto o mesroo nãc foi encontrado nas diversas vezes em c.ue foi procurado na sua res1dencia;

~uc

nlnb:ruen poude

esclarecer onde se aChc.va o accusc.do; que deixou. o accusado de
apresentc..r-se ao serviço desde o dia 26 de Julho de 1934 c.té
agora;

apez~r

se, diso apezc.r de ter sido chamado

e~

boletim

para comparecer no prG.zo de 1ua.renta e oi to roras afim de justifica_

ç_

sua ausencia; que ,no conceito do depoente; o acc·lsa-

do aba'1.d0nou o enprego, pois não dru qual uer just1f1c~ ão
sobre a sua c:usencia. Nad.G. mais

lt.~.e

foi :pe:";untado. Lido e

achado confor21e, vae assi§'lmo pelo de::_)Oen te e pela CO!:lillissãoo ...

Jk~~
;I&)!L~ h/ameUj

2a. teste.:unhc.:- Ant<nio .ntunes , portugue::; casado,
residente á rua do Bispo, 95 , sabe ler e escrever, funcc10nar:1o da companhia, onde desempenha as funcções de Ajudante do
Trafego; com cerca d.e Vi!lte e quatro annos de tarrpo de serviço
na

Companhia~

zer a verdade.

"' ,
nao
e

a~1go

ne:n ini:tigo do accusado , promette di-

Inq_ ui rido pela Cornmissão res pundeu : /que sabe;
!._

por ser o accusado seu subordinado directo: que; ha cerca de
"' tem canparecido ao
tres annos o memo nao

serv:tç~,

al.legazldo

m.otivos de doença; que; approxi madarnente a um anno a traz ,

l}Uan-

cio o accusudo compareceu 11 presença do Sr. John Jewell; Chefe

-~ - ~~4- ~
~? ,

.

da la. Secção do Departamento do Trafego, assistiu a d.ec~ra-o:
ção do accusad.~ de que apresentaria o competente atte,itkdo
/1

dico, cooproba torio da enfermidade

~ue

mé-

o obrigava afastar- se do

servi.ço; ~e, desde essa occe.s1.ão o accusaã.o não mais foi viS to
nos recintos da Companhia nem encon tr&.do em sua residencia ,
sendo aue os seus proprios collegas e visinhos não sabian informer o p::.radeiro do accusado; que foi a , d.igp q_ue fo i o accusado chamado em ''Bol etimn para comparecer ao serviço nos prazos de

e oito horas e Vinte e quatro horas , respecti-

~uarenta

vamente ; não attendendo a esses chamados; que , na opini ão do
depoent e o accusado abandonou o serviÇo; poi s jamais justificou a sua ausenciaJ Nada mais diSse nem foi perguntado . Lido
e achado conforme vae deVidamente assignado pe l o depoente e
pela Commis são de Inc:perit o.

Sa.
brasileiro~

sol teiro; resident e

~

rua Lat ino coelho; 68; sa-

be l er e escrever; :funccionarloda Companhia, onde desempenha
as func~Ões de Despachante da la. secção do Departamento do
Traf ego; com cerca de dezeseiS annos de t empo de serviço na

-

#

IV

Companhia; nao e ami go nem 1n1nlgo do accusado , promette dizer
a verdade.

In~uirido pela Commissão respondeu: - / que; pelo fa....__

c to de ser o accusado seu subalterno , sabe que o mesDlo não tem
cooparecido ao serviço ha aproxiné.damente tres annos , pelo motivo allegado ,
anno atraz ,o

na~uella

Qepoe~te

epoca; de doença;

~ue ,

ha cerca de um

assistiu quando o ac0Jsado compareceu

á. presença do Sr. Jo:m Je:-:ell, Chefe da l a. Secção do Departa-

ment o do Trafego; e lhe

decl~rou ~ue

apresentaria o

indiEpSl~a

vel a t testado oedico, comprobatorlo d2 doença allegadé ; que,

-

~ -

!r; 16
,(

entretanto; desde essa occasião,o accusado não ma1s canparec~1

ao serviço, nem foi Visto nos recintos da companhia; nem

tão pouco enc cnt rado em sna residenal.. a; que ; por mais que
d1ll1genci&sse jQnto aos collegas e v1s1nhos do

~ccusado~

não conse§liu o depoente obter a menor 1..n.fonnação soore o
paradeiro de L.anoel de Souza; c__ue por ser o depoente quem
controlla as escla, digo as escale.s de serviço da la. secção
do

Departa~ento

do

Tr~ego,

teve que

~a~er

substituir o

accusado por todas as vezes cue era elle escaledo; dugo,
uigo, que,por ser o depoente quem controlla as escalas de
serviço,da la.

Se~ão ;se..be

que o e.ccusado ha cerca de tres

,.,

êrnos nao tem comparecido ao trabalho; que,no conceito do
1e:?oen te, o acCl:sado c b211.donou o em)rcgo, poi s, do con tr&rio
teric

~presentado ~ just~fic~tiva qu~1t~ ~

sua longa ausen-

cia; ccnforme é do qt..JllamentoJ
IJs.da mais disse nem foi per__;
gw1tado.

Lido e rchado

conforme,v~e

devidamente assignado

pelo de:::oen te e pele. Commissão de Inqueri to.

~-Q?.,§c-~L?c~ ~~&&~

;l;fjád# ~~

''!'::E tO DE :ENCERRAMENTO

Aos

de~enove

dias do mez de Fevereiro de m1l

novecentos e trinta e sete, presentes os membros da commiSsão de Inquerito, foi aberta vista destes autos ao
accusao.o MANOEL DE

sou~;

pelo prazo de lO dias; para

apresentação de sua defeza, pelo que fica encerrada esta phase do presente processoo

Alcibiades Delamare
Presidente

Charles Jo DUnlop
Vice-Presidente

acyr de C.Cintra
Secretario

..

. TERIAO DE VISTA f.. COC.ITSSÃO

Havendo expirado hontem, dia primeiro de
1!arço,

o praso concedido a r •.NOEL DE SOUZA para a-

presentar suas razões de defesa no presente processo de 1nquerito administrativo, faço os autos conclusos á Comrnissão, para os devidos fins.
Rio de Janeiro, 2 de 1:arço de 1937

/

,(~~~"'
de c . Cintra
;.~oa~r

-1Segretar1o da
Coor.lissao de Inqueri to

RELATORIO

Exmo o Srlr o Superintendente Geral da "The Rio de Janeiro
Tra.mway, Ligb.t and Power company , Llmitedrr •

•
A Comwissão por V.Excia. designada para apur ar em
admini strativo a falta grave - abandono de servi-

L~querito

ÇQ:

~ causa

capituladc.. na alinea "f" do ar-

Justificada -

tigo 54 do Decreto nQ 20.465 , de
i raputadc:. a

~.

nQEL

1~

de outubro de 1931, e

DE SOuL.A, motorneiro chape.. 5588 , do :Jepar

t&nento do Trafego , concluidos os seus trabalhos , vem apresentar o seu Relatorio f1na1: .1~ )

p~p.,

- Na Portaria nQ I..C- 95 , de 15 de :oezemro do anno

uesignou V.EXcia. a

1ns taurar
sou~,

co~nissão

infra- assignada para

di to inqueri to, de vez que o mo torneiro :.fANOEL DE

desue Julho de 1934 até

cotl)arecer ao serviço

s~J

~

presente data, deixára de

causa justificada, apezar de , por

diversas vezes, ter sido chamado em ''Boletim".
2.Q.) - Reunida a Comd.ssão a 19 de Dezembro do an:.1o pas-

sado, lavrada a acta de sua installação (fls ••• ) , ficou delibercdo - nos termos do

~rtigo 2~ d~

Instrucções de 5 de

Junno de 1933, do Conselho nacional do Trabalho - fosse enviada ao accusado c. deVida notificação par& comparecer perante a COtli.J.issão , ou para fazer- se representar pelo seu
advogc.do , ou pelo udvogado do s:mdic:.to a que porventura
pertsncesse , como

l~e facult~

2

lei (art. 53 do Decreto

n~

21 . 081) .
3~ 1

'

-

Na

not~fit:!s;C.o

mesma data de

erJ

19

de Dezem·oro, foi expedida e.

3.l"l"'E-~o, c,~.a co!'lsta

o tunccionario

do

encarre~~do

doc:u..GlelY~O

de fls ....

de proceder á notifi-

I

"' certificou o seguinte:ce.ça.o
(1

'J

"Certifico que, indo r_ rua Pm:~l::: Brl to n.Q. 2{/ZUJ
( \.YJ.d[.rehy), residencl& Je uanoel de Souza~ Jn'acf
me ~oi ~~ossivel encgntre.r o a.estinc.tario a.e$i{a
l.ntL;ação, o qual nao .:16ré. '1Q enlereÇ..o c1tádo
nen e ç_onhecido n~s i aned1E•• ?es 1 rc.~a.o pela
qual 1ao pude effectuar & 10tif1caçao .

U
1\

á vista disso, 12-vrou a co!Ilffi1ssão o competente termo de não-com3_)2.reciment o

f fls

• • • ) e, ns. fórJ.Ja do artigo 5.Q.

das j~ referidas instruc~ Ões do conseL"l.o Nc..cional do Trabalho 1 reso:veu proceder

,

~

IV

intlmaçao do accusado por editaes

publicados no org-âo offic ial ~12. CaLxa de Aposentadoria e
Pensões das Cias. L1ght e JGrdj~ Botanico e S.A. du Gaz •

....

Dito edital foi inserto nes ediçÕes do "Jornal do
Brasil de .ô , 1 9 e 29 C:.e Jar.Le1ro ultirro (fls ••• ) , sen1o do
teôr segui11 te: -

1

de Janeiro Tram• ay, 11gb.t aJ.Jd Po· e r .
Lim1 ted" - ..1di tal de Int:Lmaç2.o - In- tí' ' ..11 Ltnis tr __tivo )S.ra apurar a fal t: grc.quer~
ve imlm-:;::-.uB :.o rJotor"'eiro · ·:.nuel de Sou~ . o &baL"'Co assinê.dO, PresiÇJ.ente dr comissço :1omeada pel~ Superi~ter~dencia Geral desta companhia
lJarL 1nst&ur:::..r in uerito adcr1n1strat:_vo, :.fim
de apurnr a procedencis da falta gr;ve - abandono de serviço ~3~ causa ju~~ifi~~ua (~rt. 541
1etre. "f 11 , o J.ccreto rr- ::~.- .. ~J5 de l.Q. .:c ..;u"ubro de 1961) - 1:1:putada a ir~:oei de Sou z~~, rnotJrneiro , (!h~p9. 5588, ve 1 ~ ::10 pre~ente ect1"'.::1,
.,ns ter:-:103 do c.rt. 5~ de.s Ins trucc oes o~i:::ade.s
a 5 de Junl1o de 1933 pelo conselhÔ Nacional do
Trabalho , inti' ..:ü o mesmo .,oton.1eiro ~ ·~"noe1 de
So "'a a compr.l~cer, C.~""~tro do praso d~ 30 dias,
c. conter da. U.:..t:.... df::. ·~r iceira. "1lbl1c~--~o
t:::.te
"The

Hto

comoa.Jl'~

~ '1.~e
edi ~~1
u:;:1, , p
_ ~-.....

c

r~
~ no~~
c ~o , · .,n~
....
...,_v ri ..... ._"
J
........ ~;:):f
_';L

~"~
~~
"""'""'-""
~a

._recl ~ '1 ori.....n c r.~ 168 ~
15 hor&s , :g:..rc o fim de pre-:tcr ,..aec1a~~oes .
:'~rc.. dtpôr r,..C~ inq_uerito em c_us::ta0;
:cr ~ _n ol:..-::._: con:o testerílun.has ... _ :.cs . t.Tohn
TJe~lis t.Tm-;el1 , J.n.tcnio .,.1t~nes e ..Tf' ... .;, de .1 ..... dvedo
co:.~t1.nl:o Filhc , pode11do o in ti~ :do ~e fa~ ...t· ::compa~~ar ~e ~eu ~dvo~~uo , ou de __ vo~~Jo ou rep!esent~te ro Sjn1d1c~t~ ~ que pertencer. - Rio ~e
J&:leiro , 5 de J-..r_eil' de 19~7 - .t~C1b1:::.. "... : De1amarc , =-~"..J1der.te dr.. co:mlissao de il .uer:tto •
como._n · 1::., :.. _.v nid'2~

~) -

2.."'

~r, ~L

pir.:.do o :pr::zo estabelecido no e di t3.1 pE:.rs
IV

,.

co~aN

reciQento do accus2do, nao se apresentou e1ls .. :offilliissao nem
::e fez.

represcnt~r

S~1dt~~to;

por seu advogado

OF

por c.dvogado d3 q,u::-.1qum

procedeu- se, por isso, ~ L~timação das testemur~as

>

~j?

/~~
~rrolEd·s n~ ~c~·

Fevereiro Ulti.,o

de lilStallação , dando- se inicio

~ 1n:J.u1rlç::_a d s

V~jm1os o
f~lts.

grave

L

19 de

mesmas (fls •.. ) .

que Cé:Lda. uma dell:::.s diz

impu.te.d~

·~?

:J.

res1Je1 t o

~ ,__j

d~

e.o aceus3do:

a) - -· primelrc... , ·r. Jol'm

.,.e~~ :Ls

cre .. ell , '"'h.efe d· la.

"que sabe ue l1a cerc~ d.e tres ennos ~e:b:ou o
de cooparecer ~o ser~~,o , alle~~~~o ot:L-TO de doença; que a:pprox:LmadEL.e;+e um an..Do ....tn:.z o depoente chêJüOU o accusado ~ sü;: _·r:eren ;a ,
!:\fim de _ue o mes:ao retorne c: se ao s~rviQO ou entao ;:-~esenta.sse attestado ,-:ed.ico ; ç_ue , "'eSsé! "'C ca::i-c prometteu o accusad0 - trc.zer o ~ompetente
at~~:t~do
edico ; que desde essa occas:Lao o sccusado nao n :::1: se e.prese11tou nos recintos d.a compa
nl11a; que, ~ -ris ta clisr- , o depoente 1nãagou de seus comuanhairos de tr::: ""'&lho sobre o uc.rade1ro
do accusÊ.do , pnrr...·la.nto o 111esmo não foi. . encontrwio
n_s d:Lversas ve:::.es ei"' ue foi rocuracl" .,a sua residencia; que '1~1L'le .• poude esêle.recer onde se
achava o accusado; .1e de1Y-ou o accusado de epresentb.r- se c;.O serviço desde o die. 26 de Jul ho .:e
1934 até ?~ora , apezár de ter sido Ql~n~1o ee bol etim p-r~ comparecer no prazo de quarenta e oit o
h0rc.s afi."1 ~1e justifi car a suL c..usenc i a ; ç_ue , 'J.O
cf')ncsi to do d~poen t e , o eccusc...d0 c.banã.o~ou o 8·1l r~~o , J01s ·:e.o deu q_u<llq_uer just:Lficaçao sobre e..
s ,. . ._ e:,usenc: ~ •
:n~usêdo

b) - A setund& ,

~illtonio

Pntunes ,

Ajuda~te

do Trafego ,

nesses termos se manife8ta : "que sabe , p9r ser o :;.ccusado seu subor dine.c.Q
õ.irec to , que, 11e, cerca de t:..es e.nnos o· mesuto nao
tem cor~~recido ao serviço , al legando moti vos de
doença; c~ue , J.pproxirnadamen te c... um anno a t:....sz ,
quenr:'"~ o ...CC 1 1Sado co:nparece·.l ~,...?rese1ça do Sro
Joll_n ,"'e7:ell , Chefe aa l a . ~ec~2Q do Depart ament o
do Trt:..f;;5o, C:...;SiStiu a decl u[..:c.o 'o accusado de
que 3.:pr esentaria o competente 2-ttestado medico ,
c'"~ .prob:.to rio d.f. enf erLJ.idE de que o o or1 6 :.}la êfa.stEr- se dQ ssrviço ; ~ue , desde essa occ~~1ao o acc JS~vo ns..~J ._2.is foi visto nos recintos de.. c orupa nJ:lia nem encontrado e:u sua resLl:enci a ,,., c:-endo que
os seus pro::)rios colleg;as e v1s1nhos nao sabiam
1nforillar o p~radeiro do accusado ; ~ue foi o uccusado Ch@jlc..do e:n "Boletim" para comparecer e..o serviço nos pr~zos de quarent a e oito ~~oras e vint e
e qu&tro -:-1orE.s , respectlvamen te .., nao att endendo
a esses chamados; çue , na opiniao do depoente o
accusê..do abe.ndonou o servi ço , pois jamais jus t i ficou a sua aus enc1an .
c) - A t er ceira, José de Azevedo Cout inho Fi lho , Despachante da l a o Secç ão do Depart ament o do Trafego , f az as s eguintes decla ra:;: Ões : -

--

2o

4 "-=- ·

.

~~
/?F

"que, pelo facto de set; o accusado seu subal- /
temo, sabe oue o mesmo nao ter::t co:.lParecido ao
serviço hc. approx1madai!ente tr.es aní1os, :pelo mp~ l
tivo aJ.legado, na:uella epoca, a.e doença; cue,, /
h a c ercL. de um armo a traz, o ... epoEfl te as slS ti\]. v
quando o accusado comparecer áNpresença do 3r.
Hohn Jewell, Chefe da la. 3ecçao do Depart@nehto
do Trafego, e lhe declarou oue apresentaria o
1nd1spensavel attestado ~edfco, cooprobatorio da
do~ça allegada; ~ue , entretanto, desde essa oecasiao, o accusado nao mais co.1pareceu ao serviçQ ,
ne.w foi Visto nos recintos da Companhia, nem tao
pouco encontrado en sua residencia; ;ne, por mais
~ue Qilligenciªsse jQ~to ~os colle5as e yisinhos
do ~ccusado,~nao conse5u1u o depoente ob~er a menor 1nformaçao sobre o paradeiro c.e uaneol de Souza; que por ser o depoente,.,c_ue:n controla as escalas de serViço da la. Secçao do :>epe.rta:.1ento do
Trafego, teve ~ue fazer substituir o accusado por
tod&s as vezes ~ue era elle escalado, digo, ~ue;
por ser o d.epomte ~em controlla as escalas de
servi~o da la. Se~ao, sabe ~ue o accusado ha cerca de tres annos nao tem co~parecido ao trabalho;
que, no conceito do depoente, o t.ccusado abB.rldonou
o arrprec:o ali~, digo pois uo contre.rio teria
apresentado uma jus~ificativa q_ual'lto á sua. longa
ausencia, conforme e ao Regulamento' o
5~)

- Inc;_uiridas as testenunha.s acima., resolveu a CommiS-

"' dar por encerrada a pllase instructiva deste inç_uerito
sao

(fls ••• ), abrindo desde logo Vista dos autos ao accusado ou
ao seu representante legal pelo praso de lO dl.as , para apresentação de su~s razões de defesa (fls ••• ).
52) -

"' havendo o accusado
Findo o prazo d.e 10 dias, e nao

pessOaluente ou pelo seu representante legal, comparecido á
presença da dita conmússão para apresentar as suas razões escriptas de

defesa~

resolveu ella encerrar o presente inqueri-

to, a elle appensando as folhas de antecedentes e o "record.rr
do tempo de serviço de IJ.ANOEL DE SWZA (fls •.• ).
7f4) - Resulta, pois, com toda eVidencia, das s-yndicancias
anteriormente procedidas pelo DepLrtamento do Trafego da compan.l1ia e das provas óra colligi.das pela comm1ssão de Inqueri to,
"' ao
~
a deliberada intençao
accusado de abandonar o serviÇOo

facto; desde Junho de 1934 até a presente data, . i

~NO.dl.

DE

De
SOU~k.,

sem causa justificada, sem permissão de seus superiores hierarchlcos, sem mesmo L'lss ter dirigido uma simples comrnunicaçro;
da.11d.o os motivos c1a sua ausencia, deixou de comparecer ao tra-

/' 7rl
Cumpre ainda acce.:Jt•Jar c.1e , ni:o obs t<J.n te as /}·

r::.:f-

c~Ões f81 tas por ed1 tal public:do no "Jon"lal do Brasil 11 , l.!AI.OEL
L~ ~~J~

não compareceu tampouco ao

não se fez representer pel o seu
~ue

L~c uerito ailln1n1st~t1vo,

advoG~~o,

nem pelo

advog~~o

do

)Orventura pertencesse e nem s1quer dirigiu á

S~dicato

a

Commissão

~ualquer

justificativa da sue ausencia.

Deixou, assim, que o 1ny_uer1to corresse

~

revelia,

accentuando , nas dobras dessu attitude de descaso, a intenção
Lanifesta de abandonar o serviço.
!Je

11_ua1~uer

modo, fOra ou não o seu intuito de aban-

donar o serviço, o facto indiscutivel é Que,

no~

termos da lei

e consoante a jurispnldencia do :gregio conselho N&cional do
Trabalho , incidiu elle na falta grave de abandono ne enprego.
s~)

- : vista do exposto, pensa a commissão

fe1t~ente c~racterisada
e~pregado r_~OEL

está per-

e provada a falta grave imputada ao

DE souz, - qual seja

"f" do art. 54 do Decreto

n~

a

capitulada na

c.~1 ttido

alL~ea

20 . 465, Je lQ de Jutubro de 1931.

Nessas condiçÕes, é de parecer que o
apreço p6de ser

~ue

empre~do

en

dos serviços de "The aio de Jarleiro
~

Tramway, Li :1.t and Power Company, Lim1 ted", p2.ra o que propoe
0

sejam os presentes autos de inquerito Làm1n1strat1vo remettidos
ao Conselho l'"a.cional do Trabalho, para os fins de direito.
Rio de Jru1e1ro, 5 de

E~r~o

de 1937.

~~s~~
Presio.ente

cg~~
DUnlop
Vice-Presidente

Ch~rles

yr de C. Cintra
Secretario
JFC .

FOI.JiA J:::;

J.l:r~EDENTES

ilE SOUZA,

DO 110TOP.2:'!EBO EANOEL

CHAPA

N'~

5588

l!llt ra.do em 31 de out ubro de 1924 (reg. 3677)
1924 - ~vançou a chave (2 vezes)
1925 - Conductor bat eu contra veh1cu1o
- 1~antado 7 21nut os
Tr2nSferido

e~ ~

de

J~~eiro

de 1926 para a chapa 3588

1926 - Homem l evou esb~o
1927 - =ocontro com automovel
1928 - l'~ao cumpriu ordens
- Descarrila~ento do motor (2 vezes)
- C~bus contra carro
1929 - Transeunte levou esbarro
- Jescarril amento do motor
- .t-.Uto_novel contra carro
- AUtooovel twPrensado entre dois carros
1930 - A..Jte-caJ.inhao contra carro
1931 - Nao parou para passageiros
- Descarruarnento do reboque
1932 - Automovel contra carro
- Senhorc.. embarcaYJ.do , ca.ruu
- Descarrilamento do rebOQUe
- He!1or tomando trL.zeira.s , cahiu
- Pal estrando em serviço
1933 - Jescarrilanento do motor
- Faltou ao serviço sem justificaçao
- conductor b~teu contra vehicul o
N

Transferido em l de Dezembro de 1935 pare.. a chapa 5588
-

de apresentar- se ao serviço desde o
di& 26 de Julho de 1934 até a presente data,
apesar de ter sido chamado em Boletim para
comparecer no praso de 48 horas, a.fim de
justific~r a ausencia.

~eixou

{/~

PoFoSalmon
do Trafego

Ass1st. supt~tGeral

Vis t o:-

-

~

-~?a:de ~u-a.gão

Vice-supet o Geral.

--.,.

. :Jie

~ rk r~a~ %ranWKl)f'

f4ht and f!JOW(!/)l C{o.,
l,!a!:Ç_O

____

--~de

1.9.

'lfl l; r

"' DO TEHPO DE SERVIÇO ill
CillTilld.O

J:.ffiNOEL DE SCXJZA

EK-empregado da Follla C- 8

chapa 5588

Adm1tt1do em 31 de OUtubro de 1924 no nepart am.ent o do Trafego; como

~otorneiro,

percebendo o or-

denado de t 850 por horao

1-6-1925 passou para ~'950 por hora, como motorneiro
lf
I
. l-ll-1925
tt
n l 000 "
•t
A 1-ll-1927
"
n
1,$050 "
"
"lt
"lt
A l-l-1929
"
" L$25C n
tt
11
A 1-ll-1929
tt
n
1~00
"
"
n
n
n
A 1-ll-1930
rr
" 1 ;350 "
"
J. .. 1-11-1931
tt
"
1~
"
n
"
11
11
a 1-ll-1932
"
l A50 n
"
n
"
fl
lt
A 1-11-1933
n
n
1 5 00 11
n
n
11
A 1-12-1935
"
tT
1 ;800 "
"

.n

Tem.po de serviço
até 9-3-1937~- 12 annos, 4 mezes e 6 diaso -

l

(}~~~
~11va,

J. ,.A.

Sub-S ~pte.

ViSto: -

__

~
Gerãi
Vice~~upteo

do

Dept~

~pregos

T.ERUO Fll'Uu. DE ENC.ERRPJ lENTO

Encerrsdo, com o
o presente

in~uerito

rel~torio

e documentos retro ,

adminiStrativo , a que foi

sub~ettl

do MANO.iL DE SOUZA, faço subir estes autos á esclarecida
c..preciação da Superintendencia Gerc..l da "The Rio de Janeiro TréJ!lway, Light and Power co . , Ltd . " ..
Hio de Janeiro , 9 de I:a~ o de 1937.

Je accôrdo com as

concl~sões

da

co~~são

de

Inq_ueri to , re.J.etta- se o presente processo ao Venerando
Conselho Nacional do Trabalhoo
Rio de Janeiro, 9 de 1 ~rç o de 1937.

~i?.
Vice-supte. Geral.

l'1::ru:o

1

D~

REiiE!3SA AO CCNSELHO N.ACIOKAL DO TRABALHO.
v

.JLOS

onze dias d.o mez de 1·arço de mil novecen-

tos e tric..ta e sete, cumprindo ordens do Sr. Presidente
da COillL"!iss&o

de In'-.iueri to , l avrei este termo, e

fã.ÇO

os

presentes autos con.cl1..1sos ao consel 10 Nacionc.l d.o Traba
lho, para decisão final.

1,: cyr de C.Cintra "'
Secretar1 o da Corxn.:Ls sao

--

---

"'r,

Or

r .h) .:::.:: J"'neiro

Q.;_~ .

------~-

..

,

CONClUSÃO

(J~ a-uloj e~~~

atJ.

MINISTERIO DO TRABALHO

CONSELHO NACIONA L 00 TRABALHO
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C

N. 1

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO
( la. SECÇAO)

PROCESSO N. 3428
193 7

ASSUNTO

THE RIO DE .JANEIRO TRAW!Y LIGHT AND POW
ER CO LIMITEJ
Inquerito administrativo
Accusado: MANOEL DE SOUZA
RELA T O R

.............c&.x ._j_N\1\À~~ OílA.et~
DATA DA DISTRIBU IÇAO

. .. . . . . . . . . -~ . . · - . . . . . . . . -.. . . . . . . . .rr.t Ig.f 3 :t
DATA DA SESSAO

RESULTADO DO JULGAMENTO

l f>

.

C. N. T . - 25

CONSELHO

NACIONAL

DO TRABALHO

Pro c . 3. 428/37

IIIISltRIDDO TRABALHO,
INDUSIRIA E COMMERCIO

ACCORDÃO

..........l.a~....... Secqão

.A.e;/CS

19. .!L_7..... .
Vistos e rel8tados os autos deste processo eln
que consta i nqueri to admi nistre.tivo instaurado por "The Rio de
J anei ro Tramway, Light and Po,_·er Cornpany Limi ted'~ contra o func
c i onario Manoel de Souza, accusado de falta grave capitulada na
l etra

!

do art . 54 do Dec . 20.46 5 , de 1931: Conside ran d o que, pela portaria de fls . 4 , Manoel de

Souza é a c cusado de haver a bandonado o serviço, sem causa justi
f i cada, ha mai s de tres annos;
Conside rando que, o inc:ueri to obse:'vou e.s n ormas processuaes traçadas

n~ s

I nstrucções baixadas por este Conselho em 5

de Junho de 1933, não tendo o accusado se e-present E!
sa, embóra inti 1ado po r editaes publicaG.os no

11

10

para d efe-

J ornal do

Bras i l~

desta Capi t al ;
Considerando que, pe l a prova testemunhal p roduzida, e--stá
per'fe i ttJ nente prova u o o ah anJono de serviço , :9elo que s e justif'ica o pedido de fls .

2;

Resolvem os memb r os da Terceira Camara do Conselho Nacional do Trabalho, julFaP proc edente o inqueri to e euto1 izar
a demi s são do

em~reg ~ do

Manoel de Souza .

Ri o de Janeiro , 14

~
Fui

Publicado no "Diari o Official 11

em

2. --1--1-..1CJ 3+

de 1937
Presi dente

M. T. I. C. -

CONSELHO NACIONAL ;:)0 T RABALHO

se

·o ' mbi'O

24

F

?

1-1. 95?/37- ':: .4-28/rz?

Sr. Su -rint n. nt:: ... ral C\a Compol'lh1· de C·;:rr1s, Força
:uz

~o

jo de J n-1ro Limitada
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