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'mo. Sr. Pres1 de:nt e do Consel)lo Na c 1onal do Trabalho 

Re- AN'TONIO MARIA TELESFO _...,.. __________________ _ 

A lliE RIO DE JANE:IRO TRA1fflAY LIGHT AND POWER 

COMPANY LIMITED , pelo seu representante legal 1nfra-assiglado, 
N 

remette, de accordo com a legt slaçao em vigor, ao Venerando 

Conselho Naclcnal do Trabalho o incluro original do 1nquer1-

to adm1n1stra t1 vo , referente a ANTONIO MARIA TELESFO , fiscal , 

chapa 49 , do Departamento do Trafego . 

"" Respeitosas saudaçoes. 

I ento de s~llo ex-v1 
~o que dispoe o art. 67 
do Dec . 2~, 

Annexo. 

J..M.Bel l 
Super1n tendente 
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Q abaixo-assignado, SUperintendente Geral de "THE RIO 

DE J~IRO TR.AJ.JPNAY ,LIGHT AND POWER COMPANY LIMITED11 , usando das 
N - #11 attribuiçoes que lhe sao conferidas no art. 1° das rnstrucçoes 

de 5 de Julho de 1933 do Conselho Nacional do Trabalho, resolve 
, 

nomear uma comm1ssao. composta dos Drs. Alcib1ades Delamare, 

Antonio Gallotti e Moacyr de c. Cintra, respectivamente, Presi

dente , Vice-Presidente e Secretario, para o fim de, em inqueri

to administrativo , fazer a prova da falta grave - abandono de 

serviço , sem causa justificada - em que incidiu ANTONIO M~ 

TELESFO , Fiscal 49 , _ q.o Departamento do Trafego, e que se acha 

capitulada na letra "f" do art. 54 do decreto no 20.465, de 1° 

de outubro de 1931. 

Das syndicancias preliminares já procedidas pelo De

partamento do Trafego , verifi ea - se que ANTONIO ~RIA TELESFO 

entrou em goso de licença, pelo periodo de 6 mezes, a partir de 
N 

19 de Agosto de 1934; nao tendo a 19 de Fevereiro do corrente anno, 

data em que expirou a licença, se apresentado ao trabalho. 

Decorrido mais um mez de licença, que a Cia. expontanea

mente lhe concedeu, o Departamento do Trafego intimou-o em boletim, 

por mais de uma vez, a comparecer ao serviço, do qual se acha au

sente sem motivo justificado , a partir de 23 de Março do corrente 

anno. 

fred Hutt 
Superint dente Geral Interino 
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ACTA DE INSTALLA ÃO 

Aos treze dias do mez de Maio de mil novecentos e 

trinta e cinco, numa das salas da Secqão de Legislação Social 

(Secretaria Legal) da "The Rio de Janeiro Tramway, Light and 

Power Company, Limited", á avenida Marechal Floriano numero 

cento e sessenta e oito, segundo andar, reunidos em sessão 

de installação os senhores doutores Alcibiades Delamare, An

tonio Gallotti e Moacyr de c.cintra, na qualidade, respecti

vamente, de Presidente, Vice-Presidente e Secretario da Com

missão nomeada pela Superintendencia Geral da referida Com

panhia, por portaria de 9 de Maio corrente, afim de instau

rar ingJerito administrativo para apurar a procedencia da 

falta grave (abandono de serviço, sem causa justificada) ca

pitulada no artigo cincoenta e quatro, letra "f" ,do decreto 

numero vinte mil quatrocentos e sessenta e cinco, de primei

ro de Outubro de mil novecentos e trinta e um, e imputada a 

Antonio Maria Telesfo, Fiscal 49, do Departamento do Trafego, 

deliberaram designar os dias 16 (dezeseis) e 21 (vinte e um) 

do mez em curso, ás quinze horas, nesse mesmo local, para au

diencia do accusado e tomada de depoimentos das testemunhas 

indicadas, senhores Omar Machado Silva, Francisco de Almeida 

Cruz e Henrique Vilella dos santos, do que se lavrou a pre

sente acta, a qual vae devidamente assignada pelos presentes. 

Rio de Janeiro, aos treze dias do mez de Maio de mil 

novecentos e trinta e cinco. 

~,4~ ./Pdaauq, /t&~ 
l~~-. ':) ~ T/1 . 

• 
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TID.i.MO DE JUNTADA 

Aos trese dias do mez de Maio de mil novecentos e 

trinta e cinco, juntei no presente processo de inquerito admi

nistrativo a que responde Antonio Maria Telesfo , flscal 49, 

do Departamento do Trafego , as declarações feitas e assienadas 

a seis do mesmo mez de Maio pelos seguintes fUnccionarios do 

referido .Departamento : Dr. Henrique V1.1ella dos 3an tos , pelo 

Superintendente era Fiscnlisação ; Sr. Ornar Machado da Silva; 

Apontador dos Fiscaes ; Sr . Francisco 4~ Al~H1d~ Cruz ; Encarre

gado da Escala dos Fiscaes . 

1o de Janeiro , 13 de Maio de 1935. 



f 

Declaro,que o fiscal 49,sr.Anton1o Maria Telesfo, 

está ausente do serviço,sem justificação,desde o 

dia 25 de Março de 1935. 

Rio de Janeiro,em 6 de Maio de 1935. 

c/6aJIT t!wa ~---
Pelo superin lldente da F1C:l1sa:çio~ 

/ 

Res.- Rua Aristides Lobo no 2 - Appt~ 23 
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~~ 
Declaro,que o fiscal 49,Sr.Anton1o Maria Telesfo, 1 
est~ ausente do servtço,sem just1f1cação,desde o 

dia 25 de Março de 1935. 

Rio de Jane1ro,em 6 de Maio de 1935. 

~!Me- ad1ad.a;4á ~!.#/ 
Apontador dos F1scaes~ ~ 

Res1denc1a:-Travessa Rodrigues Marques 18-
Rea1engo~ 

-------



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

Declaro,que o fiscal 49,sr.Anton1o Maria Telesfo, 

está ausente do serviço,sem justificação,desde o 

dia 25 de Março de 1935~ 

Rio de ro,em 6de Ma1o de 1935; 

~-cQdt ~ -

Encarregado da Escala dos Fiscaes~ 

Res. Rua Itinguy no 61 - Madureira 
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The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company, Limited. 

Letter No. 
, File No. 

RUA MARECHAL FLORIANQ PEIXOTO, 168 

Rio de Janeiro, 14 de Maio de 1935. 

Illmo. Snr. Antonio Maria Telesfo 
Rua Senhor dos Passos, $2 antigo 50 
N ' K s t a • 

Na qualidade de presidente da Commissão nome
ada pela Super1ntendencia Geral desta Companhia para ins
taurar inquerito administrativo, afim de apurar a proce
dencia da falta grave- abandono de serviço sem causa 
justificada (art. 54i letra "f" do decreto n. 20.465, de 
12 de Outubro de 193) - imput~da a v.s., notifico-o1 nos 
termos do art. 32 das Instrucçoes de 5 de Junho de 1~33, 
baixadas pelo Conselho Nacional do Trabalho, a comparecer, 
na proxtma quinta-feirq, 16 do corrente ás 15 horas, na 
séde desta Companhia, á avenida Marechai Floriano n2 168; 
22 andar, na Secção de Legislação Social (Secretaria Le
gal) . 

Para depôr no inquerito foram arrolados como 
testemunhas os snrs . Dr. Henrique Vilella dos santosi Ornar 
Machado Silva e Francisco de Almeida cruz, podendo V s. 
se fazer acompanhar de seu advogado ou de advogado ou re
presentante do syndicato a que pertencer. 

AD/J. 

Sciente, 

Rio, de 

saudações, 

Alcib1ades Delamare~ 
Presid~nte da Commlssao. 

de 1935 
CERTI-



TERMO DE NÃQ COMPAREC~TO 
DO ACCUSADO ANTONIO MARIA TE

LESFO. 

Aos dezesseis dias do mez de Maio de mil nove

centos e trinta e cinco, a Commissão nomeada pela Supe

rtntendencia Geral da "The Rio de Janeiro Tramway, Light 

and Power Co.Ltd" para apurar em inqueri to administrativo 

a falta grave imputada a Antonio Maria Telesfo, reuniu-se 

para lavrar o presente termo de não comparecimento do ac

cusado, o qual não poude ser intimado, por se achar em 

logar incerto e não sabido, e deliberar seja feita a in

timação nos termos do art. 52 das Instrucções baixadas a 

5 de Junho de 1933 pelo Conselho Nacional do Trabalho. 

~44~M~/df 
Alcibiades Delamare ~ 

Presidente 

aL-~ 14-1~((,· 
Antonio Gallotti 
Vice-Presidente 

de c. Cintra 
ecretario 



EDITAL DE rnT IMACÃO 

A Commissão nomeada pela Superintendencia Geral 

de "The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power co. Ltd." 

para instaurar inquerito administrativo, afim de apurar a 

procedencia da falta grave - abandono de serviço sem cau

sa justificada (art. 54, letra "f", do decreto n2 20.465, 

de lSl de Outubro de 1931) - imputada a ANTONIO MARIA TE

LESFO, fiscal, chapa 49, vem; pelo presente edital, nos 

termos do artigo 52 das Instrucções baixadas a 5 de Junho 

de 1933 pelo Conselho Nacional do Trabalho, intimar o mes

mo fiscal ANrONIO MARIA TELESFO a comparecer, dentro do 

prazo de 30 dias, a contar da data da primeira publicação 

deste edital, perante a referida Commissão, na séde da Com

panhia, á avenida Marechal Floriano na 168, 2a andar, ás 

15 horas, pata o fim de prestar declarações, sendo que, pa

ra depôr no inquerito, foram arrolados como primeiras tes

temunhas os snrs. Dr. Henrique Vilella dos santos, Ornar Ma

chado Silva e Francisco de Almeida cruz, e podendo o inti

mado se fazer acompanhar de seu advogado ou de advogado ou 

representante do syndicato a que pertencer. 

Rio de Janeiro; 20 de Maio de 1935. 

Alcibiades Delamare 
Presidente 

ttJ-~· () ~cu?~ 1// · 
Antonio Gallotti 
Vice-Presidente 



JORNAL DO BRASIL- QUARTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 1935 

erâ.o puados 011 pa tzóee, OD.&Crl
o.s na Regatas de Novl&&lm06, a 
ea.l\za.r-&e p!!l& ma.nhA. do p~ox~
o domingo. n& er:ae&de. de Bó· 

.FORO 
a.f~CI . 

midade com a 'Lei, cita. e chama 
todo~ 011 ln~ressados a, no prazo 
de 180 dias. vlrern a J'.llzo reque
re~ o que cor de Direito. Para 
constar me ~ 1ou passar o> presente 
e mais dois de lguo.l teo~ . que 
serA.. publicados e anxados no 

LUBE DE 
0

N.ATT.A
8
ÇAO E RE· CORTE DE APELAÇAO qulm f'errel..r6 . Negou-se provi- tuaar do costume . Dado e passa-n no ment-e. do nesta cidade do Rio de Ja.-

N. 313 - R-elator, sr. Qe6 . nelro, ao• 21 de Janeiro de 1936 . 
o Natação e Rr.gatas vai com· C.\M.\RAS CONJUNTAS SOUI!X\ Gomes . Eu, LtLi<: MaLhei ros. escrivão o 

Flnlandl&: 
Hard. Rand & 
Theodor Wllle 

P . do Sul : 
etir no certame nautico de do- A ravante . Ernesto Ferreira ~- subscrevo. - O Juiz de Direito 
t lngo proximo, com os seguin- Sob 6 presldencla do Senhor sion:rlo de Hennlnlo de Flguetre- (a . l Sau.L de Gu..ffil.do. (C . 

34
·
3113 Hard, Etand &. 

Tl'leste : 
es conjuntos : 

1 1 
Desembargador Colares Moreira, do Baetos e outra . Agravados: O EDITAL 

1° pareo - Estreantes - o es reunlu-ee ontem a 11e.ssA.o dae Os.- espolio d3 Joaquim Figueiredo DA 1a v.uA 
Os mesmos .. 

o~asf:' · B . de Er 
O mercado fec 

vlmento estatlatl 
ranches a. 4 remos - 13 de D - "'. ·~ ._ ~"" '",., t.u tl4 A n<~J,.,.6P_._ C}s381'1ldó matou os:VUido - hrrêira ' 1:11 vlrqGe ~v. t.P~~ do oomerelo, 
ADFtiD, 20, (H.) - O CO!nl· Agrovanta: Aba.dla 'Null1us de :Fllho, vulgo "P>ernambuooo", 6 residente á A ver,! da Pedro li nu
llmploo Espanhol pe-diu ao Nossa. Senhora do MO'Ileerrate do &0006 e a. péo, no morro de oan- mero 227, pua olenola. do protes
rno uma. subvenç!lo de 400.000 Rlo de Janeiro. Agravado: Banoo t~a:lo . 'Na un~nça. d~ a·b.tol· to feito perante este Juizo pua 
tu, para. a. preparaçA.o e pa.r· AlemA.o Transatlantloo. Deu-se vlçl!.o o juiz reconheceu em bvor Interromper a. p Goriçâo qulnque- Entradas no dla 

çã-o ® !!apanha rws Ollm- provimento ao reeurao, una.nlme- do '!'éo a ju.stlflCSit!va di& legitima na.l de duas pro l&Sorle.s emltlde..s 
as de 1004. O governo dellb6- mente. defetA . pelo Supllondo m 20 de Março Saldaa no mesmo 
que !a.:-á o poMtve-1 pa.re. que N. 2~9 - Relator Sr, Des. !ld- - P.elo jul:r:o d& aa Vo!l.l'a Orlml· de 1930, com ve lmento.s pua 14 

eeja dlgnt~mente repreaen- gard coeta. nal fel julglada. Improcedente a (quatorze) de alo e 12 (doze) Exllltencla. no dia. 
e lnolulri no orça.mento do Agravantes: ~mandes, Morel.re. denun101a o.fereelda contra. Anto- d<'l Junho do mo a.no, repre-

llmo a.no uma aubvençA.o do & O!a. - Agravada.: Me.!e& Pall- nlo die 011-velra. :Barros, que era untando oada ma, respeto!va-
a'Proxlm.ado diB. qua.ntla .&O· da de Pinto I! ' he!ro & Ola., re- acusado dJe h·aover Snf!l!o! t!do uma mente. Reli! 5:4 •300 (oltloo con-

<k\.. pre.aentada. pelo aindleo JC>M Joa- menor em 10 de Fevereiro ultl- tos quatroc~m e nove mll e 
mo. a trezentos rél.s) a ba.s devld&men-

- Pelo juiz da ol V<i.ra. Orlml- te protestados e âo pa.ga.s. :s: 00• 
na! foi on.tem jul.gads. improoe- mo 0 Supl\oa.do a.oha. em lugar 
crente a. denunol•a. Ol!e.rec!de. contra 
0 

Padre Manuel Corrêa. de IAlbu- Incerto, como ee nfere da oertl· 
auer~u !, .Tc$6 .AJntonlo Corrêa. de dlo do Otlolal d te Juizo enear-
AI'buque!l'que e Corlnb da Souza reg&do da su~ In açlo, expedlu-
Coel'ho de Albuquerque, 05 quale ee o presente a uerlmento do 

CARIOCA DE ATLETISMO 
I 

O mercado ee 
chando com as .eg 
B. orlatal . , • 
Sergipe .•••• 

<.... amarelo • • 
Masca vlnllo . , • 
Mascavo. • • 

s~ta.dos das ;>rovas do Cam
ato de Estreantes rea.llzado 
9 de Maio de 1935, no esta
o Fluminense F. C. 
metros com barreiras ba!· 

Sa.lto em a.ltura- Paulo M.e
redo (Fluminense), 1,74 mts.; 
Daro! Antunes de Souza (Fla
mengo), 1,69 mts.; Roberto 
Trompowsky (Fluminense>, 1,66 
metros; Ruy Barbosa. Plannense 
uu B. Transmissões>, 1,57 me
t::os; Murllo Rosa. (1° B. Tra.na
I}'llsst'iesl. 1,50 mts.: Isa.ao Ribei
ro Teixeira (Flamengo), 1,05 me
tros. 

eram acu&adoe de ba.verem se- Supllca.nte, com prazo de 30 
quem•do Dulce Marta., eobrlnha (trinta) dlae. e r ele floe. lntl- PREÇOS 
do primeiro e !llhll. dos <10!11 ultl- mado o referido zlmo da Rocha 

Flna.l - Hel1o Dias Pe
<Fluminense). 11" 415, re

; Hoberto Trompowsky (Flu
nse>, Juremo Alka.lm (Flu
nse> , Paulo Mariano Stlva 
las.> (Fluminense>, Anto
arreto Vinhas Junior Ql'la
o). 
em.euo do peso - Juvenal 
e Souza (Flamengo), 12,80 
; Paulo Azeredo <Pluminen-
12,62 mts. ; Da.rçy Antunes 
uza (Flamengo> , 12.15 me
Ivan Guimarães <Flumi· 

>. 11196 mts.; Ramiro Ma.
Arsolmo (l 0 J3. Tra.nsmis· 
, 11 ,31 mts.; Roberto Trom
y (Fluminense>, 11,00 me-

o col. Jra - Paulo M.e
( · "llnense>, 3,265 mts. , 
I co <Fluminense). 3,00 
H,, o Mauricio de Souza 

engo>, 2,90 mts.; Al!redo 
ra. (Fluminense), 2,80 me
Ruy Barbosa. Plannense uo 
ansmlssOes> 2,70 mts. 
metros rat - Ftnal -
Ribeiro Teixeira (Flamen
"9110; Adolpho Pedro Nle
(Fluminense); Roberto Per 
co (Fluminense> ; Murilo 

osa. (1° B . Tra.nsmissõesJ; 
Miguel de Aguiar (Fia

> ; Osvaldo F. Queiroz (lo 
rumissõesl. 

TAOSHRDXZM!-ETAOI 
metros razos - Final -
de Moraes Queiroz (FlU• 

>. 38 "415; Paulo de Sou
ls (Flamengo) ; Mauricio 

pos (Flumlnem:e>, Miguel 
ma <Flamengo> ; Remy 

(Fluminense> . 
messo do d(lrdo - Alfredo 
a <Fluminense>. 39.99 me
ueo Innecco (Flumi,nen

,42 mts . ; Juven.al Araujo 
uza (Flamengo> , 39,02; 

Guimarães (Fluminense>, 
lguel Lima (Flamen~ol. 

Ramlro Magno Arsollno 
Tra.nsmlssõ:Js). 35,64 me~ 

Ref'uamento d.e 4 x '15 metr~ 
ra~os - Final - Darci Antunes 
de Souza. (Flamengo), 35" 315; 
Pa.ulo de Souza. Reis CPla.men
gc>), Argem MigUel Agula.r <Fla
mengo). Iaaac Ribeiro Teixeira 
<Flamengo), Alct:r Leão Baleei
ros <Fluminense>, Arnaldo de 
Ollvelra Ford (Fluminense>, 
Adolfo Pedro Nieckele <Flumi
nense>. Roberto Pernambuco 
(Fluminense> • 

1. 000 metr~ razos - Final -
Mauricio Frochllck (Fluminen
se), 3'07" 415: Llcio Andra.de do 
\•a.Je (desc. > (Fluminense>; Gtl
len Souto Ma.risth (Flumlnen!e) ; 
Rubens Pimentel Cêa. <Flamen
gc) ; Pedro Enout <Fluminense> ; 
Rodolfo Rlehl (Flamengo) . 

Arremeuo do disco - Altredo 
Ferreira (Fluminense>. 28 ,82 me
tros; Henry Achoar (Flumlnen
ee). 27,89; Juvenal Araujo de 
Souza <Flamengo>, 27,55; Hugo 
lnnecco <Fluminense>. 26,4-l me
ttos; Antonio Barreto Vinhas Ju
nior (Flamengo), 24,85; Osvaldo 
Nascimento Lopes <Flamengo), 
23,03 metros . 

Salto em distancia - Arnaldo 
Oliveira Ford (Fluminense>, 5,98 
metros; Roberto Pernambuco 
<Fluminense), 5,75 mts.; Darci 
Antunes de Souza (Flamengo>, 
5.63 mts . ; Oscar Lopes (1 o B. 
Transmissões>, 5,45 mts.; Adol
fo Pedro Nleckele <Fluminense l , 
5,43 mts . ; Murllo Rosa. no B. 
Transmlsst'ies>, 5,25 mia. 

Revesamento de 4 v 300 metros 
ra zos - Final - Turma do Flu
minense F. C., 2'40"115; Tunna 
do· Flamengo. 

Colocação /!nal - Fluminense, 
180 pontos; C. R. Flamengo 87 
pontos; 1° B. Transmissões' 18 
ponLos. ' 

moa, dlm de ltnp(dlrem o aeu e Sllva. para que !que ciente do 
c~mento o:>m Alve..ro A\!UIO.r , alúdldo proteato !alto para ln
apeur de eer a. mea.ma. de maior terrupçA.o da me lonada preaerl-
ldade. çA.o. Para os dev os tln.s, será o 

SUMARIOS preeente a!lxo.do lugar do cos-
tume e publica no Dlarlo da 

SerA.o aum<~.rladoa hoje nu va.
ru criminais oe 5e1fUinte.s rioa: 

!Primeira: - M·l nuel Fern.u\de& 
- Antonio Thundo e Jeeonlo Me
deiros. 

Tereelra.: - Antonio Amortm e 
Joaquim Lulm l"BfrUn~. 

Qu,_ne.: O!ICa:r l"re.nelaeo 
Nevee. 

Justl9a e q lq doa Jor-
na.ls de mal cl 1 , nos ter-
mos da lei. a.sae.do nesta 
Cidade do Rio neiro, aoe 18 
(dezoito) de doe 1935. Eu 
Frederloo de C , eaerlvf.o o 
subscrevi (a.) Áugwto Sabol4 da 
SILva Lima. 

Contere - O eaortvA.o l"reder1eo 
c (ilul11ta: - NetJbor d.e Oal"ftlbo 

- Leone Salva.tore - e Ida.llno 
Vleente ~rrelra. r '-....::..----- --- ---

Setlma: - O to de Oa.rvaJllo 
M.l.nuel T\!lxelro. - Odlllo .1 
Fre~tas e Edoon de .vaujo. 

Olte:va.: - S·eb!.'ftl!o R&m06 
Filho - JoA.o Al'Ve& Perre!ra. e 
Euelldea su w.. 

JURI 
eerá Ju]6'ado !hoje pelo TrlbUn.l\1 

do Júrf o réo 08car Domlngoe 
Alon!O que no dla 17 de uarço 
de 1002, na. ladeira. do Faria., m~ 
tou Rubem M.lclel. com um tiro 
d~ revólvt~.r. Preslldrá a •Mio o 
Juiz Eur~oo PalxA.o. tunclone.nclo 
o promotor C~rlo.s Suse.eklnd e o 
~rlvA.o Wllaon .ea.tes de Abreu. 

EDITAIS -----

Semollna. 
Especial • 
Boa SOrte , , 
Diamantina. • 
S. Leopoldo • 
PREÇO SDO 

Semollna. •••• 
Buda. Na.olonal • 
Sobera.na. • • 
Nacional .• , 
PREÇOS DO MO 

arelo. • • , • 
arel!nho •• , 
emoldo •••• 
rlgullho. • . • 
•e1a "o u .. 
REÇOS DO UO 

Por 

!roiTAL 

A oomlaeA.o nomeo.da pet.a Su· 
per!ntendznola. O<!rlll de "The Rio 
de Janeiro Tramway, LISht and 
Power Oo. Ltd . • para 1nstauro..r 
lnquerlto e.dmlnlstra.tlvo, afim de 
apura..r a. prooedenolft. da. falta 
grave - e.be.ndono de eervlço eem 
causa. justifica d.l. (art. 64, letra 
"!", do decreto n . 20.4.65. de 10 
de Outubro de ~931) - lmpute.de. 
a Antonio Ma.rle. Tedesto, fiscal, 
chapa 4.9 . vem, pelo presente edl· 
tal, nos termos do a.rtlgo õo da.& 
Instruções btti;;:adas a 5 de Junho 
de HJ33 pelo Conselho N·aelonG.l 
do Traba·lho, Intimar o mesmo 
tlroa.l Antonio Maria Tele&fo 6 
compareeer . den~ro do prazo de 
30 dol.as, a CO'ltar da. data. da 
prlmelr& publlc~!lo deste edlta.l, 
perante 6 referida Comlsslo, na I :\-------.-~ 
6éde da. Companhl&, á. Avenlde. 
Marechal Floriano n. '1&8, :~o an
d.a.r. ás 15 horaa, para. o flm de 
preiJt&r deela.raç~. aendo que, 
para depôr no lnquer!to, foram 
arrola.do6 como prlmelru teate
munhae oa Srs. Dr. Henrlqu~ Vi· 
l!la. dos €o. ntoa, Ornar Machado 
Sll'vt e Fnnclsco de ... lmelda. Cruz 
e podendo o Intimado u faz~r 
aoomp<lll'lhat de seu advogado ou 
de e.dvog>a.do ou repreaentante do 
slndlos.to a. que pértencer. 

Jutzo DE DtaJ:TrO DA 1 a V .ua ~ 
Oar,l;os Z AUS'ENTJ:II 

Cartorio de Á usen ~"' 

O :.Jourtor Saul ele Cusmâo, 
Juiz de Plrelto da 10. Va.ra. de Or· 
!A.os e Ausentes do Distrito Fe
deral, etc. 

Faz er.ber aos que o presente 
edlta.l virem ou dêle noticia ti
verem, que por este Juizo e oar
torlo do escrlvA.o que este .sub
scre"e !oi procedida. 1\ arreca.daçA.o 
dos bens de Seba. Petru.s Courl, 
que !a.l.,oeu lnte!l t c.do e &em 
ller•'ei.roa presep.tes. ~. de coll!o.r:• 

Rio de Janel· ), 20 de Maio. de 
1935. - Alctbitlc!.u Del4marc, Pre
sidente; Antonio Gallott, Vlee
Pres!dento: e Moacvr áe C. Ctn
'Jra. !Secr~~ario.. - ,(!.: :.7749 

OOMISS~O DA 
Reuntê.o de :n de 

. Pinho. 
W. O. WUls. 
Socleda.de Neblolo. 

Herma.n Joslal! . 
Rep. do oon!. A 

!no de Azevedo. 
Weskott & c. 
Llster S. Olau. 
Oolum'bla Plctur 

Inc. 
Davldeou Pullen 
C amara. Br! ta.nioa 

r.:J.o no Bre.sU. . . 



Mlnlatro Costa. Ma.neo; nega-
a. ordem. una.nlm~mente. -
Ido, o S~. Mlnlatro Le.udo 

a.m.a.rgo. 

a.t:ouorf.o; rev~. oe l!rll. 
tr011 L&udo ae Ca.ma.rgo e O 
Maneo; apelante, Silvio r:te 01 
ra. 8en'a; ape.la.da, 111. .Juatl911o 
deraJ 

N. 'uos - Gola.z - Rela: 

A coml.sal!.o nom~111.da. pel11. su
- per!ntendencl& O<lral de "The Rlo 

cie Janeiro Tra.mway, Llght a.nd 
Power Co. Ltd . " pa.r.~o lnsuure.t 
lnquerlto admlnlst!·a.tlvo, afim .:te 
apura.r a prccedencle. da tal te 
gravo - a.ba.náono de aerv!ço aem 
causa Justl!!cade. (al't. 54, letra 
"f", do decreto n. 20.46.5. de 10 

25.810 - D. Federal - Re· 
o .Sr, Ministro Costa Ma.n· 

- Paciente: Orlando Monte
o. Nâo toma.re.m coooeclmen
o pe<lldo de h.abeu-corp!U, 

ra. o vo~ do Sr. M!nl5Wo Alt• 
Rlbelro. 

APm.ÁÇól!l.S CWEtS 
3.1>&2. - Mlna..s ~rale. -

ba;rgoe) - Rela~r o &r. MI
o ooet-a. Malli!C. R<w!eor 01 
Mlnletroe Bento de l"e.rla e 
lo Kelly • .S:mba.rga.nte: a l'a

Na.clonal. Emba.rga.da: a 
Fa.llda de Mota & Olu.. Re· 
m o.;; embargos, cont.re. o. 
dQ.S Sra. Mlnla!R'os Bento d~ 

, Atauifo de Pa lve, .Artur 
ro e Hertneneglldo de Dou--

4.'7'38 . - Minas Gera!s. -
argo cte cteclaraçdo) Relator 

Mlnl.stro Ataulfo de Palva.. 
ga.ntee: D. Candlda Sa.n· 

Ha.lfeld Font.~~lnha.. Dr. 

Sr. Mlnlatro LaL ' de Cama 
revleares, 011 Sra. Mlnlsttoa 
Manso e OLavlo Kelly; apela 
o Dr. Procurs.dor da. &epubll 
e.pel11.clo, .JCtl!é .Jeronlmo de 8o 

As caueae o<>nst&nt~ dt. pr 
te ordem do dlt. que não !ot 
Julgadas, voltarâo 1!. fazer 
doa. ordem do dia da. prozlm& 
.&o de eegunda.4elr&. 

EDITAIS 

J'OIZO DA SEJcr'A VIAR.A 

IJ!IDITAL de 26 pmça. com 
pra-zD do 20 dlae • o a.bf.tlme 
lega.! de 10 o1o, p&r& venr:ta e 
reme.~açtlo d~ prer11o e rupectl 
teN~mo A a.v'fl'!llr:ta. Suburbe.na. n 
mero Z.7lf>. penhors.do. noe 
tOII de elt-e<:\litl V'O hlpOtoc&Tl-cJ 
v1r1o por Bene<ll~ Louren90 
rez contra. Orl.ltlna Oe6:ar da. 
Y4. O Dr. Frer:terloo 8us.selt1 
Julz de Dl~eltoo da. 6"' Va.ra. C! 
do Dlstrl ~o Fe<lenl, elle. 

_ de Outubro de 1931 J - lmpuu<ll&. 
a Antonio Ma.l'\6 Te1esto, !l&oal. 
chapa 441, vem. pelo presente edl· 
tal, nos termoe do a;tlgo so daa 
Instruções bal::ar' : s a ~ d• Junho 
de 1933 pelo ('<m elho Naclooe.l 
ao Trab~lho, lntlma.r o m smo 
1180&1 Antonio Maria Telesto a 
comparecer, aen tro do prazo de 
30 dda.&, a ccnta.r da. da\a da 
prlme1ra. pu hllcaçAo deste edl to.!, 
perante a referida Comles&o. na 
séde <le. Companhia, • Avenlae. 
M>arech.al Flor1ano n. 168, 2• an. 
da.r, ... l& horae, Farto o fim ae 
prell't.a.r decl&raçõe6. eenao que. 

boldt l"onta.lnha e outros. 
lroe de es llo de o. Euge• 

ntalnha..i_l!:mbargado: Co
s~verlno .5el1or~ de An<1ta• 

mulber. 

• para depór no l.nquerlto. torno 
a.rroladQ.S como prlmelru ~eate
munh.ae o. Sra. ::>r. Henrique V:· 
lel& ão.s Soant.o.s. Ornar M3chndo 
Silva e P'lanoleco de .Almeld4 Cru~o 
e podendo o Intimado H fa!l)• r 

m oa emba.rgoe de de
nlmemente. - Im-

- acompa.nb..'l.r de uu &dY01fado u 
de a.ctv~do ou representante elo 
atndlcato a que perte-ncer . 

o, o , Ministro Edmundo 
Pre.&ttt nte - Pre61dlu o 
en~o o Sr . M:nl.!tro Her· 
,!do de .&a.rroe, v lce~Pre.sl· 

Faz aa:ber a.oe quo o preee 
odltal vlrem, com o ptrazo c.~ 
r:tla.s e o aba.tlm'fl'lltlO l~aJ de 10 
que no dia ~ r1e Junho p . 
turo, a.a 13 e 112 hora..s. n<> 

UU4 - O • .fl'edera.l. (Em- elo da Ju&Mça.. A rua o. 
•l - Rela.toor o Sr. Mln tetro n. :)9, o porwlro levr.râ á l!e8'\l 
encglldo de Blli'TOII. .Elmbe.r- cH. praça a. Q\1«11 ma.s. dór e m 
: a. Compe.nh:a de SegUI"'f lanço otereoer acima da. qll1ln~u. 
Braa!lelro ·'S :lgr~ ··. ltmbar- de 1'1!. 18:000$000, devido ao a.llll
a União Federal. Reooe'berem ,;lmeuto teloto. u lmovel 111ba1xo 
~tne , oe embo.r(;':>B por aereom deacrlto. potuhorado om a.utOB de 
ntes, unanimemente. executivo hlpotc!oCa:r1o movido por 
5 .360 - R!o de Jo.n elro. - Benedito Louren90 Peree conwa 
argos) . - Relator o Sr. Ml- Crl9tlna Cel!ar da Sl1va.: - Lau-

Ato.ul1o de Palva.. l!lmA:>a.r- do: - Pre<11o de oobrado el~ a 
: Ma.u~l c!o Rodr lguea PMel- Avenldta Subutba.n& n . 2 .7'15, !re

bargad11 : a. Prefelt'Ura Mu- guezla. d! Inhaóm~&, edltloado em 
l de •.• erol. - R eoobuam I centro de terreno Cecba.do na 
ba.rgoe. con era oe vot01 de !ren t.e por ba.l.dram~ de pedra 
1mlftlro Ataul!o d;~ Pa.l•va., nua e pllaa~ras de tijolo com 
lz Federal Cunha Mele:> e o ~radé e portão de ferro, tendo na 
mllltrc li~eneando BI\J'- fa.cba.da no pavimento teueo uma. 
mpedldo, o Sr. Mlnl.8'ta-o janela de pel•torll e no eobrado 
de Fa rló\ - Usou da p:.la- uma dita de bae&da qom grade 
advog-ado Dr . Carloa Ca.a· de ferro, portadae em ma.rooa, &m 
d~ · lredo. fôrma de cb-alet, coberto de te-

.:l.s l Amazonu. - (Em- lhae tipo francê.s . dando para o 
\ ~hltor o .Sr. Ml~ ~ stro l·ado :2 porte.s e uma. janela nu 

Embargante: a Ft.- pavlmen Lo ter.re<> e uma. ja.nela 
N' .onal Embargado: o.- no sobrado. CoiliStruçâo de vez 
Rub'ber Con1pa.ny or B:a- e meta e voez de tijolo eofbre bal
« beram oc etnbaa"g'OS, pa.ra Clrames de pedra e cal. ean regu
lecer a K.t~nça de 1" lns- lRII' e.st~<do, achando-se o pavl

coJtra Ol' . j \' ,>t~ d011 Srs. m~nlio ter.no dlvldld<> &m aO!$ 
roa Ataulfo J>a.!Ya. Lau- t'omodOII fon·ados e &saoalha.dO&. 

Rio ae J.anel , 20 de Maio dr 
!935 . - Aldbtadca Delamare, Pre
sldenh; A.ntonto ~allotl, Vlce
Pres:den~e; t !lfoa.cyr t'e C, Ctn
tra. ~cretn!o . (P' 27749 

Cruzada Espiritualista 
Tod011 que mo.raJmente &Ofrem 

e carecem de oon&Ola.çóu. !'<lOO~· 
ram no.s cultos rellgiOIIOe da Cru. 
za.da lt&plrltuall.st& • rua Lutr~ de 
CamOcs n. 22 As 10 11~ horaa. a.oe 
doml·ngo.s, para entrarem na.s OOJ'· 
.rente~ de LrNLdlaçóe.e menta.l..t e 11e 
beneficiarem. (H ~8007 

Frei Fabiano de Cristo 

ltterna gra.tldlo por uana gra· 
ça A.!cança.da. AlmeTinda. 

--==--....,.....,:::-"::""':'---~(H 23a0'7l 
Frei Fabiano de Cl"isto 

Agra.dece uma grn9'1- - H. l"er· 
relra. (H 7.W9) 

Irmandade de Santo 
Antonio de Padua 

MORRO DE S. CARLOS 
Cama rgo. r Hllrmon ,glldo c:w.lnh·a, privada e chuveiro cl· 

·ro.s. que oe n .leltavam ment.a.dOII, con!!latlndo a.. dlvl6'0el! De ordem do Irm.Ao P·roYedor. 
4-56. - O. Federal. - (Em· do eobrado em doia qua.rt'Oif fi convido a todot 011 lrml!.oa. para 
J. Rela.te>r o 3r Mln l.t.ro lla.ll !orrado.s e aM<>alba.doe O ~ma.r parte na aeMI!.o conjunta. 

de Camargo') Emroa.rgante : predlo mede de frent-e • ·m .• por para eleição d-a nova edmlnls
a . Embnrt{sdo : Hu•mb&rto 7m. de !und06 e tem u•m pux&- tra.ç!l.o, qu11 wi'f. lugM amanh!l., 
ti. Rejoltara.m 01 cm,bar- do com um só pavlmen•to que d~mlngo, 2 do oorrent&, á.a 17 

n anlmemrM.f'. Imped ido. o mede 3m. por 4m .. • 1·12. agua horae e bem e.'IISI-m pa.ra aaslstlr 
!z Fed11r>al Ollmp!o de Sá oom tanque e ca.lxo. dagua.. O a coroação da. Imaoul·ada. VIrgem. 
qu •rque. te-rreno pertencente A<l predlo Domingo 16, testA\ do Padroeiro. 
3•2!l. - Baia. - Emba.r1101) m<>de de !·rente na linha da rua. - ALBERTO DA SILVEIRA. 10 

o .Sr. Mlnl&LN' Artur RI· 7m .50 pO<r 30m. de extenel!.o. te- Secrete..rlo. 
:nblrgan .e · MagaJh!l.e~~ & chado hlr oe'I"Ca de zinco. a con· 
tbar~ada : a. Companhi a de trontar p<>r um lado com o teT

Alln nÇ!l da Bo.ln Re.lt>l· r~no do prodlo n . 2.715-.A, con
fn l!mt•u:, os eml'onrl(ll.lt, !r<mtando p~lo ouwo lado o<>m o 

em Irrelevan tes, una.n!me- pr• " o n. 2.717. A este t&rreno • 
pu•d!o da.moe no e.atado o va.l~ 

RSO EXTRAORDOI:-l.ARJO de 20 :000$000. - E quem o dlt.o 
11 . - S. Paulo. (Agravo lrnovel qulzer arrcma.tar, ~erA 
44 do R zglmanlio interno) oompa.recer no looal. dl.l e hora 

(H 23t144) 

Santa Terezinha do 
Menino Jesus · 

AgrMiooe uma g1'11Ça. - H. Fer· 
reira. (H 7470) 

Veneravel i:.Tã1andade- · 
do Senhor do Bomfim e 
Nossa Senhora do Pa· 
raizo de São Cristovão 

tor o Sr. Mlnl.!tro J:\j!nlio 

1 

acima dealgnad()ll. ondfl o port.el. 
ta. Ju izes d:~. turmo. 01 ro o levarA á lleji'Unda praça. a 
!zes federais Ollmplo d't' quem ma.t. dér e maior lanço 
lbuquJrqu3 e Cunha Melo 1 oter•cer Mima c1a quantia de ra. 
s. Ministros La.udo de Ca-118:0003000. devldD ao abatimento 
Otavio Kell,y, Atautro d~ 

1 

!el~. a dlnheiTo á vlllt4 ou flan-
llarm~nq(lldo de Ba.rroe. ça ldon~ por tres dlae. e. CMO 

tt : Ma.rtlnlio Alve PoOt- JJAo encontre llcltMttee. ~rll. em Festa de Nossa Senhora 

dos 
SENADO : PRAÇA TIRA.DENT!'.8, 2'7 

C'A:\IPt;Ao D.\ ALEHRU B O,\ f'tJZ.U~ 
Jt~onh<e<'ldo de Utlllflad• ru"UCA... C'.arn11 

OJE ! -· Sabado, 1 de Junho de 193 
81'1:\IBOLF.~CA UL'fRA-Vl!OPOR.\NT8 

NOITE IH! AUX;RJ.1 Al.t; ('JJIIANTE I 
Rl'I008.\ IIF.MOS~TRA('AC\ Oll l.(ltl('T'RA ~ P 

t; Qllt: CJ.MENTO ll.o\ TRISTEZA. S.&•trallr -' 
BAILB SUPER lltA.IB~1'0~0 ~ 

lll\1 t•onro n• TllEOU& 
ORCIANl'l.AOO PELO OR.ANOJ<'li!'O 

GRUPO PAREI CONTIGO. 
Neste momEinto &Olenfl de ltbTa " mal nowenta, 
ê perene. quem • pobre n llo ,., 8.tl1JI'nta.. . A wldA 

nbos. que vtveme>a t. tripa !ôrr• - homena Ump 
prl! !\rmes na [lll.l>gnrra . • • 
N&da de hlpocr\~11\ 

QUE 1 'AO '1'1\0R F.\7. 1\IF.Jn llU .•• 
(~II,IHHIO llO>llla &~O .j,â ~J.sla) 

J)e8('amba o ~ nt tH• •u•a•o 
Perdendo • ~un galhartJin . 
Á 1'111111 n An pa~a~ at • !10 f I 

Quem nA.o pócl 4q melo 

"" • tarflo " peud• 
11 • w b!llo• J6 enta~tl• 
J•a AA atUante o raJaelo. 
Q~m nlo póde taz meto 

dia ••• 

dla ... 

Cono~o é só na r,,ua 
"'"" q uP.rt'nlt>~ ro• a rrll:t • 
W mt>.smn oll na bnUtn r 
-quem nllo pc'l<lt> !a:~~ ml'lo dia 1 

Qu .. .1\..., .;mporta o sotrlmen~ de "l(atJnho" tAo 
noe&O contPntnmcuto : "Senadm·es", gente boa 11 nobr• 
Ci!IO. porém, wn dia o no.'t60 ron!orto, nl(> delxn.rf'::n 
fazer d• "gllto" morto . .. A vlcta 11 dura r amarga I Po 
raçào li la.rga I Enquanto nilo chega a pat'Co~., vamo. t'al 
o coraç!lo e~t• bem qut>nta. e. nnt.t'!' que a morte olh 
a gente aa pernas espiche, vamos c:alt 

~OS JtEQtJEflROfl DO MUU.i I • 

O ~undo tol fPlto i nnlte 
r. o Co'u plnt.a110 de plxe 
P'ra qui' tiHia a "ente ~;e arolle 
No• reqnrbroa do maxixe . . . 

E' a aansu que tt>m ml to>rln 
:NA11 hll quem niln st> enrablch• 
Tt-mo visto homen~ ~er!o 
Wos requebro9 do max!xl'l . .• 

o belo pa so 110 jocotó. 
W pri'Ciso que se caprlehr. 
Hollndo bem rom o COrtll' so 
JWos reqnebr08 do ma:~.l:~;e ..• 

Seja branca ou morena, 
J'r!'fl> romr.> azl'vlche. 
'enP qn>llqner "pequena• 
No• requebr~ do waxhoe ..• 

}'E JANA .•• DO CONORE9Sf) I 
Desde que Deus !e:1 o mundo com a mât.> aporte 

deu um prazer profundo: fez a mulher "Senadorn"! E 
vlnnl, a quem todos nós adoramo& · - alma dQ noeeo 
a cujos p6s nos arrojnm06 1 

Quem, aa granae evoluçllo o tlc, 
Sempre acompanha o pro,11r1'~!'0 f 
- Unicamente a mulhl'r "t·hlc" 
A fen!ana... do Congres o 1 

Qurm tem beleza Jntlnda ~ 
(}tlt' 1 tez o maior SUI'eRso 't 
Qual é '' mulher maL JJnda !' 
- A !cnlana ... do ConJp'e so r 



-FEIRA, 20 OE JUNHO DE 1935 

COMERCIO E FINANÇAS 
(Continuacfio da u• pagina) 

CAFE' 
Esteve o me=cado de ea.te, .,n

tem, em condlço's de pouco mo
vimento. pol• a procura regulou 
moderada e os negoctos IObre o 
dlsponlvel se tlzeram em ,t)equene. 
escala . 

VIgorou o preço 11e t a500 por 
10 quilos elo tipo 1, na. taboa. ll· 
mlte ee.se que tol me.ntldo em con
dições euatentadas . 

Venderam-se de manhA 2 . 192 
aacas e de ::.arde mata L . 863, ,.., 
total de • . 05!1. contra 6 . 81H de 
veapera . 

Junta dos Corretores e 
Bolsa de Mercadorias 
Preçoe correntes otlelalt qu,. 

·vtgora.=a.m oa •~mana de 10 a 15 
de Junho de 4933 . 

Ktntmo .lfa..ftmo 
AOOAI MQR-

&AJtt: 

~acrtona111 
•eraae cna.rcu 
I IC . , 

t\.I.Goo.lo .,. 
UKA: 

P'ibra longa: 
Serldó tipo 5 • 

Idem media: 

Catxa 

17to00 CjC 658000 

tO qullot 

t'tpc prata na
cional. 
5.u. . 

• 'lorte. groi&O 
Idem molav . 
C t"rlo. 1r0flll0, 
I!! e tr. moldo .. 
íl:str<~ngetro , • 

fllPIOCA: 

Olversae proce· 
dencuu 
roocu1ao: 

Comum. • 
De tumelro 

VDI'aCJU; 

Haclccal • 
&:stru.nl(elro c. 

VUIH08: 

til.lo On~ada , • 

Vtnrem , , 
/erde. • • 
Colare• . , 

XAaQn: 

51600 15$1500 

eo qutlooo 
88700 
9e9oo 
dl500 
75600 

QUUo 

Quilo 
2$000 
2 .. 00 

se ~aroe 

28100 
2$500 

8otooo •osooo 
t81000 681000 

Barrtl 
1S58000 

Pipa 
1:9()()f000 

- 1:9001000 
- 1:9001000 

P'ora.m meno. 4e~~en•oi•1CIOI oe 
embarques • mais antmada.a as 
entradas. fecha.ndo o mercado 
~m o m6 9\mento eatatlstlco se-

Ceará, tipo 5 • 
Idem curta: 

&41000 

64-$000 

•6eooo 
651000 R. Prata-Patoe 

Quilo 

guinte : 1 

N. ~ 
N . 4 
N. 6 
N. 6 
N. 7 
IIT._A -

COTAÇ()J:e 

•· o. Pcmt.e • a .• 
MM~~ellle: 

o. ZDetllllO. ' • • • 
'1'bMl4or wme ,. o. . 
O. N. do O. u CAU 

Trl-*e: 
Pinto LoJ*I .. c. 

Maraellle: 
SlaDer .. o ...•. 

Tote.l ••• 

Ma tas, tipo ú • 
AOOARDENTE: 

De Paratt. • . 
De Angra ... 
De Campos .. 
De PernamJ)uco 

ALCOOL: 

10 qutloe 
188600 
133000 
121600 
121000 
111500 De ,, grAus . . 
1a11tv1 De 88 srau.~ . . 
~ a.p. w. 1"' •• 

ldun 11\lp. de :IA 
176 , ld. ballto de .. 

41 \ Bala upec1al • 
121 Idem eupert.or • .,., :ld=..~u.; . 
&80 Par&Jlj. • e-na 

n .60' I Catarb'IA. • • 
t.oau~o: 

(") -
JIH,ero1. 

I'GrNl embr.rÇ66M UD 
De MJDU .... 

OPBRJ.QOU •• TDI.IO 

O roMcac'Lo IM cat•. • tarmo. re
gulou. ontl!m. n11. primeira Boln 
em eondlçóe11 de firmeza. eoro nn-
du t' votvldu • alta 4e U06 
a 11' ,onrorm• o me.. 

ran& .•. • • 
~: 

UinN a .. tado 
do Rio .•. 

San"- Catarina, 
lal.U 1111 6 a 
10 q11U01 , • 

s.trangelru dl
ve~m&re&a 
KI:Uio: 

t80 Utroa 
3001uoo 3208000 
3008000 8201000 

480 lltroe 
6001000 5208000 

ttaOO 

Qatlo 

a manta.! . • 
Idem mantae • 
R. Grande. pa

tos e mantas 
Idem mantas . 
ilol. Oroaeo. p&• 

toa e mantae. 
Do tnt de MlDAI 

Rio e S. Paulo 
Do Trtangulo Ml· 

nelro e Oolàs : 
t;Kan. 

11500 
11900 

11900 

&apreMnteçi.a .,. -r-te 
8r. Artur Leopnldino ._ ~o 
(SellW!q, RWJ.,. .. C . t.t4. ) 

CampanbJ.& s-tlea. 
Lopea a. • c. 
WeÃ.ott .. C. 
JIArry lloppe. 
GIU'Ci& Sar&ln. .. C. 
Krn~~~~t M&ttahlla A C . 

~·t·.:~~~~il .... ~. 
D.7 

,._ Kaatl .. c. 
Companhi.a Brullma de 

oaldade B!Amena 8chucll:ert 
Co1npanhla Indu.trt&l 
Mlche .. C. 
~t .. aam.cs.ll. 

Floou. no entanto. apeuu ... 
ta 

nda Bola o ro-do ee· 
te•e a.rallsado • ~~em vendae, fe· 
chando com baixa de 1025 a ~ • 
alta de 1025 nae npçõea. 

Amarelo .••• 
Venn11lho , • , 
Mesclado 

00 qu11011 
t3asoo aaooo a.octa u -tem: 
141500 158000 ~ p&~ . . . . 

O mov\me~to rol o eeculllte: 

..... l'V1. 
lle- Vend . 

Junho • lll77.i 
JUlho. • 111600 
Agoeto • • 111550 
Setetnbro • • • 111500 
Outubro • • , t 11500 
Novembro • , • 111500 

Vendas - 1 .11()0 AC&I, 
Mei"Ca4o - Bsta,..l. 

J'IX:!aUI&IftO 
aleeet~ V11ntl . 

.runho • 11$700 
Julho. • 118601> 
Agoeto • • , • 118650 
setembro • 111500 
Outubro. • • • llt476 
Novembro • • • t18450 

Vendas - Sacu, 

Comp . 
111525 
118'150 
118400 
111425 
111450 
118425 

Oomp 
118500 
118475 
11a•2.; 
111425 
118425 
11$376 

Total de vendas - 1.500 aeae. 
Ker~ -;}'torl'l .. !I!Ato. 

Do R da Prata 
()Uio; 

121500 131000 De 1 • 11 41:1 --

De Unhao&' 
Em barrla • • 
Em tatu • 

De eaJ"090 -&lsodiO: 
Naetoo&l ••• 
JEatranptro • , 

PoL't1l.IIO: 

Mln&a. 1U• e 
S. Paulo . . . 

Porto Alegre . 
Santa Cat .. rlna. 

Q'QDOZU!CJ:: 

Americano cl t • 
verSM m..,...,... 
Qtl'JWOII: 

ltoOI 

QU11o 
J'&lmtra t 1 p e 
!'~" •.Jo. . • ... lotOell 

.. ...~~· ...... J 
• • • ..- O Q,.,I'\"\Y L 

wenta ••••• 

Bln tgual pvtociD 
ele 1984 •••• 

DUerança a maior 
em LG34 •••• 

-~ rucAL DO 
KUIA8 cnLUlo 

~ao&o elo 
dla 19 • . . . 

De 1 a UI do cor
rente ... .. 

Km Igual perlodo 
do ano paseado 48 · 

CAIS DO PORTO 

NAVI()II li PD:Itll:lf AS 

Em 1 D do conen te . 
·Neptunla• - Arm. t. 
'"An1i0nl0 ~"! -1-13 

"!. 'Benede ttl" - Arms . 5 J6 . 
"Marg ... Jan " - Arm . 7. 
' 'Tncoma" - !um. 9 . 
" Coral" - Armb. 9110 . 
"Lagu n'l" Ar m . J7 . 
" Joana" - Arm . ~ 8 . 
•Juptter" Arnl. 18 . 

MOVIMENTO DO 
PORTO 

ENTRADAS DE ONTEIJ 

De Llverpool e escalas - n.por 
Inglês Bríttany. 

De Buenos Aires e escalas -
vapor tallo.no Neptuma · 

De Barry Dock e esca.la3 ·- 7a· 
por Iugoslavo Baka-r. 

De Porto Alegre e escalas - •a
por nacional Aratimbó. 

De Imbituba e esoa.las - va.por 
nacional I taperuna. 

De S. Francisco e escal~U - mo· 
tor na onal Eva. 

SAI AS DE ONTEM 
Para Bu os Aires e- escalas 

vapor I ali:mo Norge. 
Para Tr1 te e escalas - Ya.por 

italiano Neptunia . 
Ps ra Ros o e escalaa - vapor 

Inglês tta.nu. 

.ES ESPERADOS 

B. Al ree e "S. CroS~-- . . . :30 
B. A!res cso. " Campana• . . 0!0 
F:orlanopoll esc. "C. Hoepclte" ~o> 
P . Alegre eec "Camamü'' . . !lO 

burilo c 

(C le931 

A cotnl.MA<l nomeed& pela. ea
l)@rtn t~l'trl e neta. Geral de '"l'h.e &la 
<ie Janeiro . TT~~omway. Lll'b\ u-d 
[>OWI\T Co. Lt.d • pa.r .. l:n.AtaU,_ 
1 nquerlio admlulstr.a.tl•o. a.tlm <IA 
llpur..,. a. pr~t1encl& da flllta 
gr ave - abandono de eervlco
cauaa. justlllcad.l. (art . ""' l.atr& 
"r··. do de<::r<~t.o o . 20 . 4.&~ de 1• 
d• Outubro de 193 1) - lmputa.d6 
& Antonio MartA 't"e-t&llfo. Cl.c:LI.. 
chapa 4.9. Yem.. pelo p reSé.Jlte ed~ 
t&l. oos termos do a.; tl(to 6° ~ 
In.struçõel! ha.l::a.r· ·. 11 a 5 rJ • Junho 
de 1933 pelo C'onAelho Nactoa..l 
do 'l'raba.1ho. tnttma.T o me-'tllo 
tlliC&l Antonio M.llrta Tele&fo • 
comp&reoar, drn~ro do prt.zo d.e 
30 tiW, • co Har da. data <1.a 
primeira. puhl ~caçlo deste edll.&l., 
puant.A 1. rel',.rlda. Comlaalo. oa. 
séde dtl. Companb.la. a AventM 
MsreellAl l"l<>r lano n . 168, ~o a r.
dar, u 15 boraa. :NLra. o tln~ o. 
prestAr <leclaraçóu. ..endo qu-. 
para depór no lnquerlto, fnrA-m 
o.rrolado& como pr<melru t .... t.e
munhAa os Sra :>r. H.-nr!qu~ V.
tela dos &lnto<5. Oma1 M~«'harlo 
Stl,.a e 'l"ra.ncl&eo de AlmAide r. , uz 
e podendo o lnt\ma.clo MO fa. .. r 
acomp<~•noor de &el1 a ' v<>:;~do ou 
d<.'l a.dvoga.do ou repre.&entan to c'.o 
' 'l' d ica to a que periAl~oer. 

Rio de .JttMI , 20 fie \Uio d• 
~ 9$5. ALrtbt.u:U IJ11!L4m4'1'" t>rl\oo 
hlden Lo. oil.ntont., "':dl.lott, 
Pre&!dl!'llte: e M~ ~ C. C&,.._ 
~ e,e~.. ~ ..... 
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CAIXA DO CORREIO, 571 

TELEORAPHIC ADDRI!:SS, CATALON- RICI 
CODES: LIEBER, A11. A. B. C. 5TH. EDITIOI\ 

WESTERN UNION, BENTLEY'S. SCOTT. 

The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company, Limited. 

• 
Lctter No. 

File No. 

-... 

• 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168 • 

Rio de Janeiro. 24 de Junho de 1935. 

Illmo . Snr. 
Dr. Henrique Vilella dos Santos 
Rua Aristides Lobo n2 2 - ap . 23 
N'esta. 

Na qualidade de presidente da Commissão nomeada 
pela Supertntendencia Geral desta comparu1ia para instaurar 
1nquerito administrativo afim de apurar a procedencia da 
falta grave - abandono de serviço sem causa justificada 
(art . 54 , letra f do decreto n. 20 . 465 , de 12 de Outubro 
de 1931) - imputada a Antonio Mar la Telesfo , fiscal, cha
pa 49 , convido-o a comparecer , na pro xima sexta-feira, 2 
do corrente , ás 15 horas~ na séde desta ompanh1aA á ave-
nida Marechal Floriano n- 168 - 22 andar , na Secç ao de Le- • 
~islação Social~(Secretaria Legal) , para o fim de, como 
testemunha, depor no citado inquerito . 

Rio , 

J • 

Saudações , 

Alcibiades Delamar~, 
Presidente da Cormnissao . 
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POSTAL A DDR ESS 
CAIXA DO CORREIO, 571 

TELEO RA PHIC ADDRE:SS, CATALON - RIQ 
CODES: LIEBER, A I. A. B. C. 5TH. EDlTIOri 

WESTERN UNION, BENTLEY'S. SCOTT. 

The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company, Limited. 

Leller o. 
File No. 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168. 

Rio de Janeiro, 24 de Junho de 1935. 

Illmo . Snr. 
O ar Machado Silva 
Travessa Rodrigues Marques, 18 
Realengo 

Na qualidade de p'residente da commissão nomeada 
pela Superintendencta Geral desta Companhia para instaurar 
inquert to administrativo afim de apurar a procedencia da 
falta grave - abandono de servi co sem causa jus ti fi cada 
(art . 54, letra!, do decreto n~ 20 .465, de 12. de Outubro 
de 1931) - imputada a Antonio Maria Telesfo , fiscal, chapa 
49 , convido,-o a comparecer , ... na proxi ma sext a-fei:r;a; 28 do 
êorrente, as 15 horas na sede desta Companh!a, a avenida 
Marechal Floriano n2 i68- 22. andar, na Secçao de Legisla
ção Social ~( Secretar1a Legal) , para o fim de , como teste
munha, depor no citado 1nquerito . 

Sciente , 

Rio ,cl fJ deJ ~o 

saudaçre s , 

/ 

Alei biades Delamare.., 
Presidente da Comm1ssao 

1935. 

{ 
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TELEPHONE NO. 4040 Norte 

The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company, Limited. 

Lottcr No. 
File No. :·'•'•' 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 168. 

Rio de Janeiro, 24 de Junho de 1935. 

Illmo. snr . 
Francisco de Almeida Cruz 
Rua Itinguy n2 61 
Madurei r a 

Na qualidade de presidente da Commissão nomeada 
pela 3uper.tntendenc1a Geral desta Companhia para instaurar 
inqueri to administrativo afim de apurar a procedencia da 
falta grave - abandono do serviço sem causa 1ust1f1cada 
(art. 54, letra f do decreto n. 20.465 de 12 de Outubro 
de 1931) - imputãda a Antonio Maria Teiesfo, fiscal; cha
pa 49 , convidq-o a comparecer ,,na proxima sexta-fei~a, 28 
do corrente, as 15 horas~ na sede desta Gompanhia~ a ave
nida Mwechal Flor.tano n 168 - 22 andar, na secçao de Le
gislaçao SocialA(Secretar1a Legal), para o f m de, como 
testemunha, depor no citado inquert to. 

Saudações, 

Alc1b1ades Delamare4 Presidente da commissao 
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TERMO DE ABERTURA DE INQUERI'rO ADMI
NISTRATIVO lliS TAURADO PARA APURAR A 
FALTA GRAVE IMPUTADA A ANTONIO MARIA ~.--
TELEB'ES , fiSCAL CHAPA 49 , DO DEPARTA
MENTO DO TRAFEGO . 

Aos v1 nte e oi do d las do ne z de junho de mil nove

centos e trinta e cinco , a Commissão nomeada pela super1nten

dencia Geral de "The Hio de Janeiro Tramway , Light and Power 

Company Li'Tli ted" , para apurar em inquerito administrativo a 

falta grave i"1putada a Antonio Mar1 a Telesfo , fiscal chapa 

49 , do Departamento do Trafego , decorrido o prazo de 30 dias, 

durante o qual se processou a publicaç ão de edital de int1ma

çoo do accusado ("Jornal do Brasil" , ediçÕes de 22 de.Ma1o , 

12 e 20 de Junho) , retmlu-se numa das salas da Secção de Le

gislação Social da Secretaria Legal , á avenida Marechal lor-

rtano nS2. 168 , 22 andar , e apregoado o nome <b accusado; o qual 

não compareceu , nem se fez representar pelo seu advogado ou 

pelo advogado do syndica to a que porventura pertença, deu-se 

inicio á 1 nqu1rlção das testemunhas arm ladas na acta de~ 1ns

tallação , pelo que se lavrou o presente termo que vae devida

mente assignado pela Corn"11ssão de Inquerito . 

lt tf:r_du d!d~ f 
J A o(// 

la . testemunha : Dr . Henrique Vilella dos Santos , 

brasileiro , casado , residente á rua Aristides Lobo n2 2 , ap

partamento 26 , sa e ler e escrever , exercendo o cargo d As

site.Qte do Superi .... dente da ""1scalizaçro do epartarnento 

'rrafego , com 33 annos de idade e 4 de s erviço na Companhia , 

promette 'dizer a verdade . Interrogado pela Commissão , decla-, 

rou: qu , de facto , o flscal Antonio Marta Telesfo , chapa 49 , 

está ausente do serviço , sem ~ausa justi ficada e sem pe ls ão 
de seus sup-eriores hierarchicos , desde o dia 25 de Março o o 



... 

... 

corrente anno , ou seja , ha treis mezes ; que , realmente , a 

de Agosto do anno passado (1934) , o accusado Antonio aria Te

lesfo requereu uma licença pelo prazo de 6 mezes , para se au

sentar do Paiz , em viagem á sua Patria de origem (Portugal); 

que , a 19 de Fevereiro do corrente anno (1935) , terminada a 

licença , o accusado Telesfo não se apresentou ao servtço; nem 

s1quer so lic tou prorogaç ão de ldcença , rem mesmo se dirigiu 

a seus superiores hierarchicos justificando a sua ause~ 1a; 

que , não obstante o descaso do accusado , ainda durante um mez 

o Departamento do Trafego aguardou a sua apresentação para o 

serviço , pelo que nenhuma providenci a foi então tomada; que; 

a partir de 25 de Março, passou o nome do accusado a figurar 

no Boletim da Superintendenc ia da Fiscalização do Departarrento 

do Trafego como "Ausente sem justificação" ; que , a 9 de Maio, 

á vista do occorr1do , depois de haver sido publicado , durante 

trinta dias se@idos , no dito Boletim da Super1ntendencia da 

Fiscalisação do Departamento do Trafego , o nome do accusado 

como ausente sej justifl. cação , determinou a Supe r1n tend enc1.a 

Geral da Companhia fosse instaurado o presente inq ueri to ad ii

nistrativo ; que , segumo comta ao depoente , o accusado con

tinúa ausente do paiz , em Portugal ; que , durante todos os nove 

mezes decorridos , desde a rua partida para a Europa, jamais se 

dirigdu á Superintendencia da Fiscalização ou á Superintendencia 

do Trafego , explicando os motivos do seu não comp~trecimento ao 

trabalho; que , no conceito do depoente , o abandono deliberado 

do emprego está perfeitamente caracterizado , parecendo que o 

accusado , quando partiu para Portugal, já levava a in tensão- de 
,., 

nao regressar; que , nenhuma noticia , directa ou indirecta, ja-

mais teve do destino que tomou o accusado na Europa. Nada mais 

disse nem lhe foi perguntado . Lido e achado confonne , vae o 

presente depoimento assignado pela teste~unha e pelos membros da 

Commissão . 



.. 

2a. testemunha: ornar Machado Silva , brasileiro, 

residente á Travessa Rodrigues Marques , 18 , Realengo , sabe ler 

e escrever , exercendo o cargo de Apont; ador da Fiscalização do 

Trafego , oom cinco annos de serviço na Companhia , promette di

zer a verdade . Inqt~tido pela Commissão declarou : que , de fa

cto , o accusado Antonio Maria Telesfo , ~scal chapa 49 , do De

partamento do Trafego , está ausente do serviço , sem causa jus

tificada , desde o dta 25 de Março de 1935; que , nesse tempo, 

não deu o accusado signal de vida , qoor requerendo promga.ção 

da l i cenca em cujo fJJZO se achava até 19 de Fevereiro de 1935; 

nem siquer exhibi ndo attestado medico , ou mesmo solicitando 

a devida permissão para permanecer ausente do serviço ; que, 

quando o accusado Telesfo soli c1 tou , a 19 de Agosto do anno 

passado , uma licença por sei s mezes , disse ao depoente e aos 

demais companheiros que ia ausentar- se do paiz , em viagem á 

sua ter ra natal (Portugal) ; qu e, de facto , o accusado , naquela-

epoca , embarcou para a Europa , parecendo que , até de lá 
N ; 

nao regressou ; que , pode dar o seu testemunha de que, durante 

trinta dias seguidos , de 25 de Março a 23 de Abril , o nome do 

accusado figmirou rio Boletim da Superintendencia da ft'1scalização 

co mo "ausente sem jus ti f1 cação" ; 
, ~ 

que , e voz corrente, nao pre-

tendia o accusado regressar ao Brasil , desde que os i~teresses 

que o levaram a l)ortugal tivessem a solução que elle esperava; 

que , nessas condições , parece que o accusado levou o animo de

liberado de abandonar o empr ego ; que , o Boletim da superinten

dencia da Fiscalisação , a contar do di a 8 de Maio até a presen

te data , diariamente tem publicado o nome do accusado como 

suspenso_ para inqteri to administrat1 m . jNada mais disse nem lhe 

foi perguntado. pelo de-

poente e pela Commissão . 
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3a. Testemunha : Francisco de Almeida Cruz; portuguez; 

casado ; residente á rua Itinguy n2 61 , Madureira , sabe ler e 

escrever , exerce o carpp de Encarregado da Escala dos F~ácaes , 

da Supertntemencia da Fiscalização do Departarrento do Trafego; 

com 19 annos de serviço na Companhia, prmmette dizer a verdade. 

Interrogado pela commissão respondeu: que , de facto , o accusado 

Antmio Marta Telesfo , fiscal chapa 49 , do Departamento do Trafe

go , está ausente do serv.tço ~ sem aausa justificada e sem permis-
... sao de seus superiores hierarchioo s desde o dia 25 de Março de 

1935; que ~ realmente a 19 de Agosto do anno passado ( 1934) , o 

accusado Telesfo solicitou uma licença de seis roozes para ir a 

Portugal , afim de tratar de nego cios de seus interesses; que, 

finda a licença, a 19 de Fevereiro do corrente anno ( 1935) , o 

accusado Telesfo não se apresentou ao trabalho, conservando-se 

rusente , sem causa justificada; que , durante trinta dias, de 

25 de Março a 23 de Abril ~ o nome do a cru sado Telesfo figurou 

no Boletim da Superintendencia da Fsicalização como "ausente 

sem causa justificada"; que , até a presente data o accusado nem 

se apresentou ao trabalho , sem solic1 tou proro!Sação de licença, 

nem justificou sua ausencia por motivo de molestia ou de interes

se , pelo que o depoente supõe haver elle de fac to desistido do 

.emprego , renunciando, assim , aos direitos que l~e assistia~; 

que , procurado varias :f1ezes o accusado; ninguem sabe dar noti

cias do seu parade 1ro. Nada mais disse nmm lhe foi perguntado. 

Lido ... e achado conforme vae assignado :elo ;;zdepo te e pela Com-

m1ssao . / . /,.~ Ja.. 
r-~<!AA~~ ~~ ~ ?' . 

ft~ád& ~~ 
__; v~A ~ .<> C) ._f;; 11; 

/~ 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Aos vinte e oito dias do mez de Junho de 

mll novecentos e trinta e cinco , presentes os mem

bros da Commissão de Inqueri to , foi aberta vista 

destes autos ao accusado Antonio Maria ·relesfo , pe

lo prazo de dez dias , para apresentação de sua de

feza, pelo que fica encerrada esta phase do presen-



I 

• 
O DE VISTA Á COMMlSs:ÃO 

Havendo expirado hontem o prazo concedido a 

Antonio Maria Telesfo para apresentar suas tazões de de

feza no presente processo de inquerito administrativo, 

faço os autos conclusos á Commis são . 

Rio de Janeiro , 9 de Julho de 1935. 

M acyr de c .c1ntra 
cretario da commtssão 
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L ISLAÇAo & 
l Al) 

0lttt 
iRELATORIO 

Exmo • .3r . 3uper1ntendente reral de nrrhe t io de Janeiro Tramway, 

Ligh t and Power Company, Li "'li ted" . 

A Commissão por V .Excia . designada para apuro.r em 1.n

querito administrativo a falta grave - abandono ~serviço ~ 

causa justificada , capitulada na letra ! do art . 54 do Decreto 

n~ 20 . 465, de lg de Outubro de 1931 - imputada ao fiscal Anto

n!Q aria relesfo , chapd 49 , do Departamento do Trafe , con

cluidos seus trabalhos , vem apresentar- lhe seu relator1o final: 

l~ - Na Portaria LC -46 , de 9 de Maio proximo passado, de

si~nou V.Exc1a. a Commissão infra-ass1gnada para instaurar o di

to inquer1 to , de vez que o Fiscal Antonio ar1a Telesfo, desde 

~de Março _ç1Q_ corrente anno , sem causa justificada, de1xára de 

comparecer ao serviço ; 

22 - ~eunida a Commissão a de Maio, lavrado 

o auto de sua installação (fls . 2) , ficou deliberado- nos termos 

do ~ E! .9llli. Instruccões ~ .§ ~ ~nho Q.Q_ 1933 Q.Q. Venerando 

Conselho Nac1oml QQ. Trabalho - fosse enviada ao accusado a devi

da notif1caçã.o para comparecer ao inquerito administrativo; ou 

para fazer-se representar pelo seu advo~ado , ou pelo advo ado do 

uyndicato a que por ventura pertencesse , como lhe faculta a le1 

(art . 53 do Jecreto n2 21 .081) ; 

32 - A 14 de Maio foi expedida a notificação em apreço, co

mo consta do documento de fls. 7· 
O fUnccionario encarregado de proceder á notif1caçNo 

certificou o seguinte: 

"CERTIFICO que , indo :í rua .3enhor dos Pas os numero 92 
(antigo 50) , residencia de Antonio Maria Telesfo , lá fu1 in
formado de que o mesmo se acha ausente do peiz ha muitos me
zes , em viap;em á sua terra natal (PortuO'al ) , nin~uem sabendo 
indicar qual s eja o seu endereço naquel l e paiz . Pelo que nNo 
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pude fazer a no ti f1cação retro. - Rio de Janeiro, 14 de 
Maio de 1935 - (a) José de 7rei tas Coelho". 

vista disso, resolveu a Comm1ssão -~termos ~ 

art. 5 QQ[ Instruc ões ~ Conselho Nacional Q2 Trabalho - proce

der á inti~ação do accusado por ed1taes publicados no or ão of

f1cial da "CaiXa de Apos entador 1a e Pensões das c ias. Lie;ht e 

Jardim Botanico e S. A. du Gaz" (fls. 8). 

o dito edital foi publicado no "Jornal do Br asil" de 

gg_~ ~ l ~ gQ. ~ Junho (fls. lO, 11 e 12) , sem o do teôr 

seguinte: 

"EDirAL DE IN'riMAÇÃO - A commisPão nomeada pela uper
intendencia Geral de "rhe Rio de Janeiro Tramway, Light & 
Power Co.Ltd.n para instaurar inq1erito administrativo, 
afim de apurar a procedencia da falta grave - abandono de 
serviço sem causa justificada (art. 54, letra "f", do de
creto n~ 20 .465, de 12 de Outubro de 1931) - imputada a 
i~TONIO MARIA TELESFO, fiscal, chapa 49, vem,Npelo presen
te edital, nos termos do art. 5e. das Instrucçoes baixadas 
a 5 de Junho de 1933 pelo Conselho Nacional do Trabalho, 
inti'Tiar o mesmo fiscal ANTONIO MARIA TELESFO a comparecer, 
dentro dQ prazo de 30 dias , a contar da data da primeirc 
publicaçao deste e di tal, perante a referida Commissao, na 
séde da ,Companhia; á avenida Marechal Florlano n~ !68, 22 
andar, as 15 horas, para o fim de prestar declaraçoes, sen
do que; para depô r no inqueri to, foram arrolados oomo pri
meiras testemunhas os srs . Dr. Henrique Vilella dos Santos; 
Ornar Machado Silva e Francisco de Almeida cruz, e podendo 
o intimado se fazer acompanhar de seu advogado ou de advoga
do ou representante do syndicato a que pertencer. -Rio de 
Janeiro, 20 de ~aio de 1935- (a) Alcibiades Delamare, Pre
sidente - (a) Antonio Gallotti , Vtce-Presidente - (a) ~oacyr 
de C. Cintra, Secretario" . 

4~ - ~pirado o praso estabelecido no edital para oomparec1.

rento do accusado, ~m g ue e lle h.Q._uvesse se a resentado !f Commis-

"" sao ou se feito representar ado .Qll .2_elo advo"'ado do 

S ã que porventura ~ertences~, foi procedida á intimação 

das testemunhas arroladas na respectiva acta de 1nstallação (fls. 

2) e se deu inicio; ã g§ ~ ~mo mez de Junho, á inquiriqão das 

mesmas. 

Vejamos o que cada uma dellas diz a respeito da falta 

grave imputada ao accusado: 

a) - A primeira,Jlr.. 

se exprime: 

Santos, assim 



"de facto, o f!scal Antonio Maria 'relesfo, chapa 49, 
está...,ausente do serviÇo; sem causa justificada e sem per
missao de seus superiores hierarchicos, desde o dia 25 de 
Março do corrente anno, ou seja, hattez mezes; que, real
mente a 19 de Agosto do anno passado ( 1934); o accusado 
requereu uma licença pelo prazo de 6 mezes, para seu, di
go, para se ausentar do Paiz, e~ v1a~em á sua Patria de 
or1rem (Portu~al) ; que, a 19 de Fevereiro do corrente an
no (1935), terMinada a licença, o accusado n~ se apresen
tou ao serviço, nem siquer solicitou prororaçao de licençu, 
nem mesmo se diri,e-iu a seus sup~rtores hierarchtcos justi
ficando a sua ausencia; que, nao obstante o descaso do 
accusado, ainda durante um mez o Departamento do Trafego 
aguardou a sua apresen~açao para o serviço, pelo que nenhu
ma providencia foi entao tomada; que, a partir de 25 de 
Março, passou o nome do accusado a figurar no Boletim da 
Supertntenden~ia do Jepartamento, dl+so, Supertntendenc1a 
da FiscalizaçBQ. do Departarren to do Tr~fego como "ausente 
sem justificaçao": que, a 9 de Maio, a vista do occorrtdo, 
depois de haver sido publicado, durante trinta ~las segui
dos, no dito Boletim o nome do accusado como ausente sem 
justificação, determinou a Superi ntendenc1a Geral da Com
panhia fosse instaurado o presente inqueri~o administra-
ti vq,; que, segundo com ta ao depoente, o accusado con
tinua ausente do palz, em Portugal; que, durante todos 
os nove mezes decorridos, desde a sua ça.rtlda para a Euro
pa, jamais se dirigiu á Superintendencia da FiscalizaGão 
ou á Sup~rintendenc:la do Trafego, explicando os motivos 
do seu nao comparecimento ao trabalho; que, no conceito 
do depoente, o abandono deliberado do emprego está. perfei
tamente caracterizado, ~arecen<b que o a~cusa.do~ quando 
partiu para PortUgal, ja levava a lntensao de nao regres
sar; que, nenhuma noticia, dlrecta ou lndirecta, jamais 
teve do destino que tomou o accusado na Europa". 

b) - A segunda , O~r Machado Sllva; nestes termos se 

manifesta: 

"o accusado Antonio Marla Telesfo, fiscal chapa 49; 
do Departamento do Trafego, está ausente do serviço; sem 
causa justific~da, desde o dia 25 de Março de 1935; que; 
nesse tempo; nao geu o accusado s ignal de v ida; qt.er re-, 
querendo prorogaçao da licença em cujo gozo se achava ate 
19 de Fevereiro de 1935, nem siquer exhiblndoNattestado 
medico, ou mesmo solicitando a devida permissao para per
manecer ausente do serviço; que, quando o accusado solici
tou, a 19 de Agosto do anno passado uma licença por seis 
mezes, disse ao depoente e aos demais companheiros que la 
ausentar-se do palz, em viagem á sua terra natal (PortuP-al); 
que , de facto, o accusado• naquella eQoc , embarcou para a 
~uropa, parecendo que, ate hoje, de lá nao regressou; que; 
póde dar o seu testemunho de cpe, rurante os trinta dlas 
seguidos, de 25 de Março a 23 de Abril, o nome do ac~usado 
figurou no Boletim da S]J.per1n tend~ncia da B'iscaliz~çao como 
"ausente sem justiflcaçao"; que, e voz corrente; noo preten
dia o accusado re~ressar ao Brasil, desdeNque os interesses 
que o levaram a Portugal tivessem a soluçao queelle esperava; 
que, nessas condiçoes, parece q1e o accusado levou o animo 
deliberado de abandonar_o emprego; que, o Boletim da UP,erin
tendencia da Fls callzaçao, a contar do dia 8 de Ma.io ate a 
presente data, diariamente tem publicado o nome do accusado 
como suspenso para 1nqueri1D admin1strat1\0". 



(' 

c) - A terceira , Francisco de Almeida Cruz, faz as 

seguintes declaraç ões: 

"o accusado Antonio aria Telesfo , fiscal chapa 49, do 
Departarrento do Trafego , ~stá ausente do serviço sem caus 
justificada e sem perm issao de seus supertores hterarchicos 
desde o dia 25 de Marco de 1935; que , realmente a 19 de 
Agosto do anno passado (1934), o accusado solicitou uma li
cença de seis mezes para i r a Portugal , afim de tratar de 
negocies de seus interesses(· que , f1nda a liceDça, a 19 de 
Fevereiro do oo rrente anno 1935) , o accusado noo se ap resen
tou ao trabalho , conservando - se ausente; sem causa justifica
da ; que, durélrlte trintadias , de 25deMarqo a23deAbr:tl, 
o nome do accusado Telesfo f1P.;urou no Boletim da Supertnten
dencia da Fiscalização d o Departanen tn do Trafe~o como "au
sente sem c a usa jus tif1 cada"; que , até a presente data o 
acc usado nem se apresento u ao trabalho , sem , di ; nem so
licitou prorogação de licença, nem justificou sua ausencia 
por motivo de molestia ou de interesse, pelo que o depoente 
supp Õe haver elle de facto desistido do emprego, renunciando, 
assim, aos direitos que lhe assistiam; que, procurado varias 
vezes o accusado , n:1 nR'uen sabe dar noticias do seu paradeiro'1 

52 - Inquiridas as testemunhas, ref'olveu a Corrrniss"' dar por 

encerrada a phase instruct1va deste inqueri to , a brindo.:> desde lo

go , vista dos autos !1Q. accusado illd §&.s eu ;representante legal~

.lQ. razo de 10 dias , para a apresentação de suas razõe (fls.20); 

62 - EXpirado o prazo de lO dias , e não havendo e lle ~ ô 1· 

mente ~ pelo ~ representante legal comparecido ~presença ~ 

dita Corrrnissão ara apresentar~ razões es criptas ~defesa, 

resolveu ella encerrar o presente 1nqmrito, §:.~§:]pensando 2. 

folha de antecedentes e Q. "record11 de tempo ~ serviço~ Antonio 

Maria Telesfo ( fls 1); 
7e -J:•esulta, pois , com todaev1dencia, dé?.§.Yndicancl.as pre

liminarrrente procedidas pelo Departamento do Trafe o da Companhia 1 

das provas colligidas pela Commissão de Inquerito, dos depoime:q

tos prestados pelas testemunhas arroladas , da a tti tude .QQ accusa

dq_ não comparecendo ner1 se fazendo representar , resulta de tudo 

isso a certeza de sua i~tenção deliberada em abandonar o serviço . 

Como está exhuberantemente provado nos autos do in~Jeri

to , desde 25 de Março do corrente anno Antonio Maria Telesfo, ~ 

causa ustif1cada, sem permissão ~~ s1periores hierarch1cos; 

sem mesmo lhes ter d1rig1d o urra simples commun1cação dando os mo

tiv os ~ sLa. ausenc1a, deixou de comparecer ao trabalho, passando 



seu nome a figurar no Boletim da Superintendencia da Fiscalização 

do Departamento do Trafego como "ausente sem just1 fi cação". 

Desse modo , a 9 de Maio , não tendo o accusado se apre

sentado ao servl. ço , fo1 por Portaria da Super1ntendencta Geral da 

Companhia suspenso para ser submett1do a 1nquer1to adm1n1str t1-

vo . 

Expirado o prazo normal da licença e decorrido, além 

disso , ~ gm~ que ~ Com~nh1a ex on~amente l ~e concedeu, 

rmnteve- se o accusado em §Jl.soluto silencio; sem d1ri 1r aos seus 

superiores a menor explicação pelos eu não comparec1rrent o ao tra

balho , 12§.recendo, desse modo, que ê:. ~ 1 nte ão fo·1 mesmo a ~ 

~ ....... -.......o ... , conforme observação, aliás, de todas as tes

temunhas inquiridas . 

Cumpre a~ntuar que, não obstante as intimações feitas 

por e di tal publicado no "Jornal do Brasil", Anto n1o Maria Telesfo 

não com areceu ao inquerito adMinistrativo, noo se fez re resen-

12!: pelo seu advogado, nem pelo advogado do Synd1cato a que por

ventura pertence, nem s1guer dirigiu á Commissã.o qyal gJ er justifi

cativa. de sua ausencia. ---- -

Deixou, assim , gue fL 1n er11o corre!rse á sua revelia, 

accentuando, nas dobras dessa att1tude de descaso, a intenção 

manifesta de abandomr o serviço . 

De qualquer modo, fôra ou não seu intuito abandonar o 

serviço , o facto ind1scut1vel é que, nos termos da lei e consÔ1n

te a jurisprudencia do Egreg.t o Come lho Nacional do 'rrabalho, já 

agora elle incidiu na falta grave de abandono de em prego. 

82. - Vejamos , nesse s ent:t do , algumas decisÕes do Conselho Na

cional do Trabalho . 

Em accordão de 25 de talo de 1933, publicado no "Dia rio 

Offic1al " de 12 de Junho do mesmo anno, asstm se manifesta o Con

selho: 

" • • • fallece ao recorrente o di rei to de in.r oca r se me lhan
te favor (o da estabil idade), dado que, conforme bem funda
rrenta o parecer de fls . 30 a 31 verso; do Sr. Dr. Proc ur Ndor 
Geral , s1 elle propr1o abandonou o serviço, a ponto de nao 



COT!}parecer ao trabalho, sem causa just1ficacta; por 30 d1as; 
alem do periodo das férias regulamentares; é manifesto que; 
por acto ~ropr1o, desistiu do emprego; renunc1ando)consequen
temente, a~ vantagens conferidas pelo citado d1spos1t1vo le
gal, que so o ampararia na hypothese de ter sido e lle dem1t
t1do por acto arbitrario da estrada". 

l!.'m accordão de 31 de Agosto ãe 1933; pu'bl1cado no "Dia

rio Off1cial" de 28 de Setembro do mesmo anno, jult;ando uma hypo

these ident1ca á presente; assim ãec1d1u o Conselho Nacional do 

Trabalho: 

" ••• Considerando q.1e do inquerito administrativo em 
apreço , conforroo copia autent1cé).da de fls. ~, consta que 
o empregado Manuel Pedreiro, apos a exp1raçro de uma licen
ça de trez mezes, que o bt 1vera a 1 de ~ovembro de 1931; nao 
mais voltou ao exerc1clo de suas funcçoes; Considerando que; 
t~ndo sido convidado por e d1 tal publicado no "O Estado de 
Sao Paulo", em 21 de Jane:tro de 1933 (fls. 4) , deiXou elle 
de regressar ao exercicio de suas func~Ões na estrada, e 
tambem de comparecer perante a commissao de 1nquerito; Con
s id~rando que, conforrre opJ,na o Dr. Adjunto do Prorurador; 
esta devidarrente caracterizado o abandono do s ervtço; sem 
caus~ justificada; falta grave punlvel de demissão; conforme 
dispoem os arts. 53 e 54; alinea "f" do decreto n. 20.465, 
de 12. de Outubro de 1931: Resolvem os membros do Comelho 
Nacional do Trabalho autorizar a demissão do funileiro da 
Companhia Paulista de Estrada de Ferro; Manuel Pedreiro; 
por abandono de serviço . - Rio de Jareiro, 31 de Agosto de 
1933. - Deodato Mala , Presidente -Rocha de Farta~ relator; 
- Fui presa:rte, J. Leonel de Rezende Alvim; Procurador Geral'1 

Em accordoo de 17 de Malo de 1934, publicado no "Diario 

Official" de 23 de Junho do mesmo anno, affirt'TB o comelho que: 

... "rmdlante prova em incperlto regular de que o emprega
do nao procurou jus tlflcar a rua ausenci a por mal.s de 30 
dias, fllca évidenci ada a intenção de abandonar o arrpregoN. 

Ora; no presente caso; essa prova está feita com todo 

o rigor e exhaustivamente. 

92. - ~vista do exposto; das provas colli.r;sidas e dos .1ult"ados 
referidos, pensa a Commissão que está erfeitamen_te caracterizada; 
de sobejo provada, manifestamente év! enci ada , a falta rave 1m-

1 

putada ao fiscal Antonio Maria 'relesfo - qual seja a capitulada 
na letra "f" do art. 54 do Decreto n. 20 .465 abandono de servi o 

sem causa ust1f1cada. 

Nessas condições, é de parecer que o empregado em apre-

"' ço pode ser dem1 ttido dos serviços de "The Rio de Janeiro Trarnway; 



~~ ,.?J 4* --:; 
~ ~ 

Llght and Power Company; Limlted"; para o que propõe sejam o~ 

presentes autos de inqrerito administrativo rerrettidos eo Con

selho Nac1 onaJ. do Trabalho para :fl. ns de direi to. 

Rio de Jare 1ro; 30 de Julho de 1935. 

.... 

Ale! biades Delannre 
Pres1dente 

------



FOLHA DE ANTECEDENTES DE 

ANTONIO MARIA TELESFO - FISCAL 49 

a)- Entrado ao servlco da Companhia a 15 de Fevereiro de 1914-

Regulamento 1029 

1914 - 6/17 e 1/$700 de bagagem 

Recusou registrar falta de 3 passagens. 

1915 - 2/ 4 

Atrazado 10 minutos sem motivo 
Placa de Annuncio na retaguarda 

1916 - 5/8 

Vista por virar 
Uniforme em mau estado 
Dormindo em serviço 

N 
Viajando no estribo N 

Atrazou o carro por nao 
Uniforme em mau estado 

ter rendiçao 

b)- Transferido para Carris a 1° de Setembro de 1916 -

Regulamento 1702 

1916 - 2/3 

Recusou receber 1 passageiro 

c)- A 11 de Novembro de 1916 - Despediu-se 

d)- Reentrado a 1° de Fevereiro de 1921 -Regulamento 1161 

1921 - 22/60 

e)- A 19 de Setembro de 1921 - Demittido por falta de passagen§ 

f)- Reentrado a 19 de Janeiro de 1922 - Regulamento 1784 

1922 - 9/.21 
1923 - 1'/ 3 

S~hida sem signal do reboque - 3 vezes 
Nªo cumpriu ordens 
Nao virou o relog1o 

h)- Reentrado a 6 de Maio de 1926 - Re lamento 137 



--~--

192& - Atrazado em serviço 
Fiscalisou com relogio errado 

,., ,., 
1927 -Falta de attençao na fi scalisaçao 

Fiscalisou com relogio errado 

i)- Transferido para a chapa 49 -A 16 de Agosto de 1927 

J)-

1927 - Faltou ao serviço t2 vezes) 
Atrazado em ser~ço ,., 
Falta de attençao na fiscali s8Ç;ao 
Fiscalisou com relogio errado 

1928 - Fiscalisou com relogio errado 
Mau serviço na fiscalisaçao 
Atrasado em serviço (4 vezes) 

~ N 

1929 -Falta de attençao na fiscalisaçao 

1930 - Atrazado em serviço 
N N 

1931 - Falta de attençao na fiscalisaçao 
Atrazado em serviço 

1933 - A~razado em serviço 
Nao tomou proVidencias sobre queixa de 
passageiro 

1934 - Atrazado em serviço ,., 
Mau serviço na .fiscalisaçao 

:- de 19 8 1934 a 19 2 1955 -

N 

as nao 

Foi dado não se apresentou, 
fi cando,.81•~~fl6il!~~!iitr"~~D'. .A P.artir dQ dia 
25/3/19 a 23/4/1935, nao com-
pareceu. 

1}- A 9 de Maio de 1935 - Suspenso para ser submettido a in-

querito administrativo por Portaria da Superinten
dencia Geral. 

TEMPO TOTAL:- 13 annos- 4 mezes- 22 dias 

v~~ 
(/"~~~. Bell ; 

Superi nt endente Geral. 

AD/M 



TEMPO DE SERVIQO DE 

ANTONIO MARIA TELESFO- FOLHA C-2-CI-iAPA 49 

a)- Portuguez 

b)- Casado 

c)- Nascido 22 de Junho de 1885 

d)- Filho de Antonio Telesfo e Maria de Jesus- fallecidos 

e)- Nome da esposa- Maria de Deus Quadra 

f)- Residente á rua Senhor dos Passos 72 

--------:--------
I - Admittido no Dept. do Trafego, como conductor, a 15/2/914 

percebendo o ordenado de 500 p. h. 

A 16/8/1914 passou a 550 p.h. 
A 16/12/914 passou a 600 p.h. 

II - Despediu-se a 11 de Novembro de 1916 

III - Readmittido a 1 de Fevereiro de 1921, no mesmo Departa

mento, como conductor, percebendo '750 p.h. 

A 1 de Agosto de 1921 passou a 800 

IV - Demittido a 19 de Setembro de 1921 

v - Readmi ttido a 19 de Janeiro de 1922, no mesmo Der'arta

mento, como conductor, percebendo 750 p.h. 

A 16 de Janeiro de 1923 passou a $800 p.h. 

VI - Demittido a 30 de Janeiro de 1923 

VII - Readmittido a 6 de Maio de 1926, como fiscal, percebendo 

o ordenado de 1$000 p.h. 

A 1° de Maio de 1927 passou a 1 050 p.h. 
A 1° de Janeiro de 1929 passou a 1 200 p.h. 



• 

A 1° de Maio 1929 passou a 1 250 p.h. 
A 1° de W~io 1930 passcu a 1 300 p.h. 
A 1° de Maio 1931 passou a 1 '350 p.h. 
A 1° de ~~io 19~2 passou a 1 400 p.h. 
A 1° de Maio 1933 passou a 1 450 p.h. 
A 1 o de :Maio 1934 passcu a 1 500 p.h. 

VIII - t portador da caderneta n° 13.280. 

r: 11 ' 

Vlsto t 

/ 

~~~é-'4 
(/. J • M. Be 11_! 

Superintendente ~eral. 

-

AD/AA 



TERMO DE ENCERRAMENTO 

Encerrado ; com o relator1o retro, o presente 1n

querito administrativo , a qt.e foi submettido Antonio la

ria Telesfo , subam os autos deste processo á esclareci

da apreciação da Super1ntendenc1a Geral da Companhi • 

Rio de Janeiro , 30 de Julho de 1935. 

Alcib1ades ·Delanure 
Presidente da Comm1ssão. 

De accordo com as conclusões da Commissão de 

Inquer1 to . 

Rio de Janeiro ; 31 de Julho de 1935. 

J . M. Bell, 
Superintendente Ge!'ál. 
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u n ro t uto cop1 

tn~nt 1 r do. bel 

c o ct 

c; o 

Dlre~tor d ~CCl t rl. 



JUNTADA 

Junto aos presentes autos, nesta data, um officio da 

"The Rio de Janeiro Tramway, Li-

mi ted", acompanhado de dois docwnentos. 

Primeira sec~ão, 28 

li Of'f'icial 

I 



•j;' . 
c -~5 . 

f!Jk ~ fo~, 3 ele Outubro 

~Jano. Sr . Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 

Nos fUtOS do pr~ces o n° 877 I 5 

Em respúSta ~o vosso offlcio D0 1-1229, de 7 de 
, N 

Seter.1bro ultimo , che~-:.u.o ·:;.; nosse.s maos a 1° do corTE!nte, no 

ual no f ' oJ 1c:t t·les, a re 't· rj men to da l'Ocur do ria Geral 

desse ..L!I.:_;re~io Conselho, 8. temessa da copia aut'nent:l.ca do l'e

dido de J icent;D do fiscal ~A_n_to.;;..J..,ü~o~~~.....,~~--.. 
~ ~ N 1Jeu1 corno d' ~ i to que a concedeu, po.ssamos · s voss s maos os 

set:,uintt--s do~ur~1entos :-
) 

1)- opia photostatica 3 de 

re-ce:r ido fif'Cal · ttonio I'~ l'ia Telesfo , cha-

a 49 , d1r1_::iu ~;o Su 
N 

rintenó(:nte da Fisc~'lizaçao do Deperta-

menta do Tr'afe._;o desta Companhia ; soltei t ndo .,:;;;S..;;;e;.;.i-.s ~~...;.;.;;.;;..;;;.;;;;.;;;.._. 

de lic.:en<Ja , af:t ~" de ausentGr- se do paiz , Am vi· t:em a ortu 1, 

f I para tra tam(-m to d- ne _ ocios de fBmiJ ia. Vê- se dec-sa co ia 1)ho-

~~ : tostL.ticH cue o .:>r. F .M. TO\.n , Juper ut. uoente da :B,isca11za,/'o do 
~ " I ~'~i l.Je 8I'ü:tmHlto do Tr" í'e'"'o , r .solveu co ceder tal licen ·a, cons1-

~ Í ~ ~~ den.mdo c1ue o rec1uE r .Dte contuvu ma. s de 10 annos de serviço; 
~ i ~~-

:11:0~~,!; ~-- i~ Tr'c.."'fe .'_J .·o, dc.
2

t) a- do de 23 de · ~ d 
0 

De pai., am n to do 
~~ c..~ s =...;..;;;.=.--.;:;....;=-- --=~._..~t=o, ao c~ual const· , a.:_ S'i.Lnalodo, 

~ o se§,uinte :-

"4 ~' -~ 
~ ~ ~ 

-" Licenciado 
N 

int rpr etcçao , qu<:: deve ser Ca<~a 1:1 ess ordem (le r·erviço' 
~-

IV 

(.h letra "B" , na conven ao do Ret;tJJ.Eunento do Ttafe ·o, signlí'ica 



• 

• • 

--2-- / ./ 

• I J 
3) - Conclue-se, do expos to, ~ue o fiscal chap 49 

• __ tonio~arta Telesfo , requereu, de fa cto, como 
, N 

assignala o Relatorio da Commissao de Inquer1to, seis 

mezes de lice_nça se'n vencimentos_~ 

Finda , em Fevereiro do corrente anno , <. licença 

que requerera em ügosto do anno passado , n~JTl ass~ m c·e anre-
N N 

sentou _ao trab:tJho nem te.o ao da 

~ma_, _ e mui to menos ainda procurou justificar sua aus~n

cia erante seus sqperi ores llierarc.:hicos . 

ada obstan e , a Compantlic:1 ainda a.c:.-uard 
N " wn me z , a sua '-1presentaçao . """"x._:o tano esse prazo de tole-

N 

r ancio. , r so lveu entao instaurar inquerito administrativo, 

o qur:ll t e e inicio a 9 de r.r~üo com a Portaria do Superin-

tendente Ge1a1 Interino. Iniciado não tendo 

§ido encontr ado o fis cal 

de Inqueri to fez publicar, a 22 de I·:ato e e 1 o e 20 de 

Junho do co :rn nte anno , ed'i taes no "Jornal d Bras11", 

intimando -o a q11P comparecesse,. ou se fizesse representar 

pelo seu advoe; do , ou pelo advoe8do do s rnd1cato L que por

ventura ~)ertenc e~ se . Nem assim nton.Lo MG ri Telesfo deu 

s1r.nal de vida ••• rocessado o inquc ri to, for.;;m tomados 

os depoimentos das testemunhF.s arroladBs , as quaes confir-
N 

m&rarn n imr'Lta ·ao feita a esse í1sca. l n;... Portaria de 9 

de Maio, qur.l a de haver 1nco1Tido na faltu grave ( b· ndo· 

no de serviço ..:em causa justif icada), capi tqlad~ na letn 

"f" do ~-~rt. 54 do De c . 20 .465 , de 1 o de Outubro de 1931 • 

Das peças do inqUt r1 to instaurado resul t·· a 

prova i nsopl11smavel de que .'"l.l1.ton1o 1.aria Telesfo , de ani· 

mo deliberado , ab[1ndonou , sem m~usa just1 fi~ o 

• ~ /p 
empre 

/ 



,., 
ue exercia; sendo , nessas condiçoes, passt vel da pena 

AI 

de demissao. 

~ o que noP cLUnpre infornar-vos. 

J .~ . • Bell 
Superintendente Geral. 







IifrORMAÇ!O 

O Superintendente Geral da "The Rio de Janeiro Tr81llway 

L~ht and Power Company Limited", em attençâo ao off icio des

ta Secretaria (fls. 40), encaminha uma copia photostatica do 

requerimento que, a 3 de Agosto de 1934, Antonio Maria Toles

f o, fiscal nQ 49, dirigiu ao Superintendente da Fiscalizaçao 

do Departamento do Trafego daquella Empreza, solicitando 6 

mezes de licença, afim de ausentar-se do Paiz, bem como a co

pia photostatica do boletim do alludido Departamento, datado 

de 23 de Agosto, do qual consta o seguintes "Licenciado uBM 

49". 
Diz a .referida Empreza que a interpretação que d~ve 

ser dada a essa ordem de serviço ~ a seguinte& "Licenciado 

o fiscal cb.apa 49 sem vencimentos". Isso porque a letra "B" 

na convenção do Regulamento do Trafego, significa "licença 

sem vencimentos". 
Com a juntada desses documentos, fica satisfeita a di-

l~encia requerida pela Douta Procuradoria Geral á f • 38 v. 

Nessa conformidade, transmitto estes au h o 
Director desta Secçlo, para os devidos fin • 

lg Of'ficial 

Ã' consideração do Snr. D•rectrr Gera 

~·::i;~~-1;_··~-~--:.:A.J 
Director da 1'! Secção 

VISTO-Ao Snr. (/h". ProcwradtW GtW~Z, 



·a • 

c c n 
. Gfç;ta data, /aro wf(/{) au/o,; fJ 'te&óo:J tl() 

Ç(? _c~. ~ú)J ., / , 
{0:;_•1/t • c;v~~ C=:/t· ~~ 

r? / tf . ........... --~ 1.9 ... /.!:' 
........................... ~~~ 
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Mlnisterio do Trabalho, 
lndustria e Commercio 

..... ..... ..... . ... Secção 

r. : ·. T.- 2o 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc .8 .770/35 . 

ACCORDÃO 
Ag/ SSBJ? • 

19 ... 35 • .. .. 

Vistos e relatados os autos do processo em que The 

Iio de Janeiro Trarnway, Light and Power Company remette inquerito 

administrativo instaur<Jdo contra Antonio r1~arla Telesfo: 

Considerando que o inquerito administrativo constante 

dos autos , "' or{anizado com p3rfe1ta obs---rvuncia d ... s Instrucçoes 

baiXadas por c::: te Conselho em 5 de Junho de 1933, attribue ao ac

cusudo a falta grave ca11t tulada na letra ! do a.rt . 54 do Decreto 

n~ 20.465, de l~ e Outubro de 1931 - abaudono de scrv1~o , sem 

causa justificada ; • 

considerc..ndo que, do exame do inc_.ueri to , completado com 

a d:tli ' encia de fls . 41 , resulta convincente .1ente ...JrO'Je.do que o ac· 

cusado pr·u.ticou a falta erave que se lhe urgl1e , prevista no citado 

i nciso le~al ; 

Resolvem os nembros da ~r1:--.1eira C ara do conselho N -

cl onal do Trabalho juls ar 1)roccdente o 1nqueri to, ara autorizar 

"' a demis . .;ao a.o em...Jrec~ do Mtonlo Huria Telesfo dos serviços da The 

J: .Lo de Janeiro Tramway, Li[:ht a.nd r ower cornpany. 

Rlo de Janeiro , 2 de .Jezembro de 1935. 

~- residente 

Rel tor 

Fui presen -..~ curador Ger 1. 

Publicado no Diario Officicl em :z <g cJ.~ D~..J2...LA--' ~ c-J_., ..Jq .J b-
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EA 

i.7 Janeiro 6 

Sr. Direotor da YTbe Rio de Janeiro Tr rmrq Light and 

Power Oomp ey" 

D1atr1cto Federal 

Levo ao vosso conhecim nto que o Conselho 

Racional do Tr b lho tendo em v1atn os utos do processo em 

que ea e Companhia remette in ue ~lto administr tivo in tau-

r do contra Antonio Maria Telesfo, resolveu~ no aocordão jun

to po1' copia authenticn('f. , julga r procedente o alludido inque

rito, p ra utoriz r a dem1 são d quelle empregado doa servi 

ço dessa Oomp nhi • 

Attencioa e saudações 

Direotor Geral d ~eoretaria 
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